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sMERrrA iucnrxann pAnlxrnl.ul ARSENIE

Au trecut patru ani de la iegirea de sub tipar a volumului
Cdrarea impdrdliei datorat Pdrintelui Arsenie Boca, cunoscut indru-
mltor in cele ale duhovniciei, care a reprezentat pentru nenumdrafi
credinciogi o prefioasd hrand spirituald. Iat6, acum apare aceeagi cane

intr-o noud edi;ie, fapt care ne bucurd pe tofi cei care ne ddm seama cdt

de mult poate folosi doritorilor de desdvArgire cuvdntul unui duhovnrc
precum Pirintele Arsenie.

Personal l-am cunoscut prin 1943 cdnd student in Teologie fiind,
la Facultatea din Bucuregti, o parte din colegi au avut privilegiul de a-l
fi descoperit pe Pdrintele Arsenie. Se bucura de mult prestigiu gi era

cunoscut ca duhovnic plin de har. Se gdsea in acea vreme la Mdndstirea
Brdncoveanu de la Sdmbata de Sus, spre care ili indr,eptau pa$ll
numerogi cregtini doritori de mintuire. Printre acegtia s-au numdrat
destui "teologi" care il frecventau cu asiduitate. N-am avut prilejul sa

merg la mdndstire s6-l intAlnesc dar odatd a venit el la Facultate cdnd
ne-am intdlnit: el un impundtor gi harismatic monah, eu un tdndr timid
gi lipsit de experienf5. Nu mai gtiu dacd am schimbat mai mult de

cdteva vorbe. Am rdmas insd marcat de privirea sa pdtrunzdtoare gi de

intreaga infdfigare care impunea respect gi veneratie. Atunci am simfit
dorinfa de a urma aceeagi cale a monahismului ca gi el, dorinfd pe care

au gi pus-o in aplicare cdfiva din colegi.
S-au scurs anii care au dus la instaurarea comunismului. In ce md

privegte €rm pierdut urrna Pdrintelui Arsenie. El a fost dus de

Mitropolitul Nicolae Bdlan sd restaureze Mdndstirea Prislop din Jara
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Hafegului. De acolo a fost alungat in luna mai 1959. $i-a inceput
pribegia in Bucuregti, unde a fost angajat la Biserica Sf. Elefterie ca
pictor secund pe lAnga pictorul Vasile Rudeanu, iar in 1961 a fost
angajat la atelierul de picturd al Patriarhiei, ca unul ce era inzestrat cu
talent in aceastd directie. Eu insumi am strf,bdtut variate etape pAnd
cAnd Dumnezeu a vrut sd fiu ales Episcop ia Arad, eparhie de care
depindea Mdndstirea Prislop. A$a se face cd ag fi avut un cuvAnt de

spus in ce privegte refacerea Mdndstirii Prislop. Atunci, in 196l insd,
acest lucru n-a fost posibil. Am aflat totugi c6t de mult dorea Pdrintele
Arsenie sd se reintoarcd la mdndstirea de care se simlea legat. intre
timp am fost ales Mitropolit la Timigoara gi vizitdnd atelierul de picturd
al Patriarhiei, l-am reintAlnit aici gi dupa o scurtd convorbire a acceptat
sd execute icoana Sfhntului Iosif cel Nou de la Partog pentru regedinta
mitropolitane.

Apoi n-am mai ar,'ut privilegiul sd-l revdd. Totugi opresiunea co-
munistd sldbind gi in fine dictatura celor fbrd Dumnezeu prdbugindu-se,
mAndstirile au putut sd-gi reia cursul de odinioard, inclusiv Prislopul cu
obgtea cdlugdreascd de aici gi duhovnicul ei. Popularitatea Pdrintelui
Arsenie cregtea, mullime de bdrbafi gi femei, tineri 9i vArstnici
cdutdndu-l pentru a se addpa din infelepciunea gi experienla sa, pentru
a-i solicita ajutorul gi izbavirea de necazurile cu care se confruntau.
Popularitatea gi faima sa cregteau tot mai mult. Cdnd Dumnezeu l-a
chemat la Sine, cregtinii pe care i-a indrumat gi ajutat, dar gi cei care
numai au auzit de el, au continuat sd-l cinsteascd gi sa-i ceard sprijinul
venind la mormdntul sdu.

La ora actuald, ftrd a exagera, degi exagerdri felurite s-au
produs, putem spune cd Pdrintelui Arsenie i se aduce o cinstire
populard ca pufini altor slujitori ai lui Dumnezeu. Mi-am dat seama de

aceastd realitate din contactul cu numerogi credinciogi, ceea ce mi-a
redegteptat respectul pentru el resimfit in perioada tineretii, dar gi

regretul de a nu md fi putut impartagi de harul sdu pe cdnd era incd in
viaf6. Iatd insd cd a apdrut Cdrarea impdrdliei, aceastd minunatd carte

din cuprinsul cd.reia putdndu-ne impartegi fiecare, avem ocazia sd ne

imbogafim duhovnicegte gi sd inaintdm pe drumul desdvArgirii.
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Repet incd o datn, Pilrintele Arsenie Boca s-a implrtllgit din
partea credinciogilor stri, precum se intAmplit adesea cu cei aflafi in
obiectivul lor, de o venerafie care a alunecat gi spre exagerlri. Nu el
le-a provocat gi nu el le-a alimentat. Personal era de o sincerl modestie
gi de o exemplard discrefie. Gregeala admiratorilor a fost nu o date
folositl spre a-l denigra. Rftn6ne oricum in venerafia bunilor
credinciogi care au in el un bun exemplu de unntrtor al lui Flristos, iar
in opera lui Cdrarea Impttrttliei un bogat izvor de infelepciune. E
motivul pentnr care indemn pe toti doritorii de perfecJiune spirinrall sd

deschidd aceasti carte, fiind sigrui cd vor gitsi in paginile ei boglfie de

infelepciune.

t NrcoLAE
Mitropolitul Banatului
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lcoana Sfintului Iosif cel Nou de la Partos.
executata de Plrintele Arsenie Boca

pentru regedinta mitropolitand de la Timigoara



PREFATA

Personal i tatea Plrintelui Arsenie Boca, intre multiplel e-i insug i ri
o are intr-un grad elevat pe aceea de a insufla un simflmdnt tainic al
evlaviei acelora care se apropie de ea. Aga se gi explic[ num6rul
crescAnd W zi ce trece al celor ce urmdndu-i pilda gi indemnul, ei inqigi
sporesc in viala cea imbund+dlitl. Tuturor a implrtIgit cuvflnt de zidire,
fie impreun5" fie in parte, dupl trebuinfd, rnultora scriind pentnr o mai
temeinicil povdfuire. $i aga cum se intimpld in cele duhovnicegti el
insugi se imbogi$ea pe mtrsura in care dldea altora. De aici iscusinla
duhovniceasci aparte din care ne dE prilejul sf, ne imp5rtegim prin
cartea de fafil, lEsati in manuscris, ca mErturie a dragostei pentnr
sufletele ce au nevoie de mingdiere in incercdrile vietii pdrndntegti gi

clltruzire pe calea celei ceregti. Se cuvine ca la sfdryitul citirii, desigur
mereu reluate, sE aducem prinosul recunogtinfei ostenitorului pentu
cagtigul sufletesc nepretuit pe care l-a prilejuit. Era de agteptat ca acela
care atdt de mtriestrit a mdnuit penelul spre mijlocirea vederii celor
nevllante, sl foloseasc[ in acelagi fel gi condeiul, infdfigdnd minunatele
peisaje spirituale strdbltute de Cdrarea impdrdliei. Carlea aratAint-a-
devilr c6te sunt c6ile, pildele, chemlrile, luptele, problemele, dezleg[-
rile gi lucrlrile vielii bregtine in cele gapte pe{i, num[r sirnbolic pentru
tot ceea ce este sf'ant gi din care chiar cel mai smerit credincios poate
glsi ca proprie mScar o cdr[nrie spre mdntuire.

Cwdnnl inainte atrage luarea aminte la firuI cdlEuzitor, gi

anume: trdirea invtrflturii cregtine. Prefefei ii revine datoria de a

reaminti avertismentul dat lectorului, dispunAndu-l spre un bilant sufle-
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tesc gi este lesne a cunoa$te cum intreaga iconomie a lucrdrii se

sfuctureaze pe dimensiunile unei mari inllfimi spirinrale oglindind
lluntnrl scriitorului: chipul in care a l5sat sE incolfeascd in toatA fiinfa
sa s[mfuifa miraculoasd a cuv6ntului dumnezeiesc spre rodire de viafd
din belgug.

Smerilii ostenitori ce au dat lucrarea la lumina tiparului au awt
gdndul indreptat spre acest scop, cunoscdnd desigur dorinfa autorului,
care pe indelete gi vrdme indelungatil a cules din Scripture $i Tradifia
Sf:infil ceea ce ar rlspunde pelerinului de azi pe Cdrarea impdrdliei lui
Dumnezeu sau ceea ce i-ar fi mai potrivit spre ajungerea la fintA. Par-
curgdnd Cdrarea, alctrtuitorul rdndurilor ce imbracit aproape vegmAnt
de irnnografie face sd se simti aievea - gi ceea ce este minunat - cd
Iisus Flristos Cel de pe Cruce insofegte pe cel ce cu credinfA se

incumetll la suigul sfEnt.
De altfel pelerinajele ortodoxe incredinfeazl obignuit despre

aceasta; iar Sfiinta Mdnlstire Prislop, una dintre vechile vetre mona-
hale romdnegti 9i care a avut privilegiul a fi rectitoritit gi condusd de
Prea Cuviosul Protosinghel Arsenie Boca, ilustrflnd totodatil prin cele
fdptuite pane astAzi stahrra sa spiritualtr, este cea care in cadrul Episco-
piei Aradului gi Hunedoarei oferi ca pe una dintre roadele nevoin;elor
cdluglregti ale celui ce veglteazd in fintirimul cinstitului apez[m6nt la
toatd buna rdnduial5, aceste file de filocalie spre binecuvdntare.

f TIMOTEI
Episcop al Aradului gi Hunedoarei



invierea Domnului.
Picturd in tempera, de leromonah Arsenie Boca.

Biserrca din satul Drdginescu. dc ldngd Bucuregti.
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CWANT INAINTE

Adunatu-s-au aci o seamd de cuvinte, - rds-
punsuri la atdtea lacrimi... gi unele gi altele se

adunau la mlsufa sfintei spovedanii, unde mila lui
Dumnezeu str6lucea in ele, ca soarele in picurii de

roud.
Strdlucirile acelea, prinse din lacrimi, impre-

und le ddm - Plrinte gi plrinfi - invdflturi din vreme
urmagilor, in neam $i-n neam, ea sd nu mai
orbecdiascd 9i ei in noaptea negtiinfei gi a lipsei de

sfat, de unde vin toate relele care chinuiesc pe

oameni, intunecd vremile gi prea adesea cruntd.
pdm6ntul.

Este o singurd cale senind,; trdirea tnvdldturii
creStine, in toatd addncimea ei Si tn toatd since-
ritatea noastrd. Asta rdmdne singura cale sigurd, pe

care trebuie s-o invdfim mereu, in fiecare rAnd de
oameni.

Cu pdrinteascl iubire, tuturor ostenitorilor, gi

cu multd smerenie, la toti cregtinii.

Arsenie
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DE LA CARMA MINTII ATARNA...

De la inceput e bine si plecdm cu cdteva lucruri gtiute gi anume:

c[ tofi oamenii, fdri deosebire, suntem in aceeagi vreme gi fiii oameni-
lor gi fiii lui Dumneze,rt. Adi"6, dup[ trup suntem fdpturi pdmAntegti,

iar dupd duh ldpturi ceregti, care insd petrecem,vremelnic in corturi2
pdmdntegti. De la Dumnezeu iegim', petrecem pe pdmdnt o vreme gi

iardgi la Dumnezeu ne-ntoarcem. Fericit cine se-ntoarce gi ajunge iar
Acasd, rotunjind ocolul. Aceasta e cdrarea.

Unii insd nu se mai intorc...
Sunt cei ce ascultd de o vrajd vrijmagd, care ii scoate din cale gi,

cu pofte pieritoare, ii incdlcegte in lume. Vraja aceea, a plcatului, cu
vremea le sldbegte mintea gi in aga fel le-o intoarce, incdt ajung sd zici
binelui r[ua gi riului bine gi din fiii lui Dumnezeu se fac vrdjmagii lui
Dumnezeu. Vremea li se gati, lumina minfii li se stinge... gi aga ii

s
prinde noaptea' - moartea - rdmagi r[tdcili de Dumnezeu gi neirrtorgi
Acas6.

Aci e toatd drama omului cdnt intre tdlhari pe cAnd se pogora
din Ierusalim la Ierihon6, adicd a lui Adam cu tofi urmagii, pdrdsind
Raiul pentru lumea aceasta. Dar s-a pogordt din Ceruri Samarineanul
milostiv. El e Cel ce ne-a fbcut datori si gtim: ce suntem, cine ni-s
Pir'rnfii, de unde venim, ce-i cu noi pe-aicea gi, intr-o lume cu viclene
primejdii, crun sd ne purtim, cine ne cheamd Acasd gi cine ne-ntinde
momeli ? ...Cd, de la cirma mintii atArni incotro pomim gi unde sd

ajungem.

' Ioan L,12-73.
2 2Cointeni 5, 1.

' I Ioan 5, 19.

a Isaia 5,20.
5 Ioan 9,4.
6 Luca 10, 30.

LT
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inaintea minfii oamenilor se deschid doud cdi: una lat[, plind de
ademeniri gi de aceea mulli sunt cei ce merg pe dAnsar; iar alta suitoare
gi ingust[ gi pufini se afl6 care s[ meargd p. 

""'. Calea larga e calea
pierzirii. Pe ea aleargd de zor dou[ feluri de drumefi: Lucifer, cu toatd
ceata lui -de ingeri, aruncafi pe plmdnt gi toatd "lumea" pe care o
ingeald el'. $i-i ingeald aga c6-i infeapi cu acul pldcut al picatului, care
le amorfegte sufletul o vreme, sau chiar toatd vremea viefii pdmdntegti.
Acegtia pentru Dumnezeu sunt morfi, degi lor li se pare c[ trdiesco, dar
sunt numai trupuri5. Totri acegtia, cdtd vreme trdiesc, dar sunt morti,
negtiind de Dumnezev, sunt cu ingerii cei rdi impreund c[l6tori la iadn

pe calea pierzdrii. Aga au cdl[torit to]i nepoJii lui Adam, mii de ani
de-a rdndul.

Dar Dumnezeu preamilostivul, din iubirea de oameni, a ftcut
totul din partea Sa, ca s[-i intoarc[ pe oameni din povdrnirea pierzdrii
intr-o cale noud, in calea mdntuirii. De aceea Fiul, a doua Fa[d a lui
Dumnezeu, S-a fbcut Om desdvdrgit - afard de pdcat - gi ne-a ardtat
Cdrarea. Prin urmare, calea md.ntuirii e chiar cdrarea pe care a mers
Dumnezeu insugi ca om adevdrat, fEcdndu-ni-Se pildd intru toateT gi

ddndu-ne indrdzneal[. Pe cdrarea mdntuirii incd merg doui feluri de
c6l[tori, cdci de-atunci... un Tovar6g nevdzut gi bun merge cu noi, cu
fiecare, in toate zilele, cu fiecare rdnd de oameni, pdnd la sffirgitul
veacului8: Dumnezeu insugi gi cu sfintii Sdi, intovdr[gind nev[zut pe
oameni. . .

NOE $I IISUS

Ceea ce odinioard era corabia lui Noe peste puhoaiele potopului,
aceea e Biserica lui Hristos - Cel cu cruce - peste puhoaiele pierzirii.

' Matei 7,73.
2 Matei 7,14.
' Apocalipse 12,9-13.

' Apocalipse 3, l.
s Genezd.6,3.
6lov 21, 13.

t Ioan 13, 15.
E Matei 28.20.
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Deosebirea e cd aceea a fost inchisd pe dinafard de Dumnezeu gi

nimeni n-a mai putut intral, pe c6nd corabia Bisericii - corabia cu
crucea pe catarg - are intrarea deschis[ gi mai pot intra oameni invil-
mdgili de puhoaie. Acolo era Noe, aci Hristos, iar in valuri ucigagul,
inecAnd pe oameni.

Se intAmpld insd ceva de neinfeles: ci cei ce se chinuiesc in
valuri, degi toli fin sd trdiasc5, totugi nu toli vor sd scape in corabie.
Mai mult chiar, scuipd mAinile ce li se-ntind de la intrarea cordbiei. Iar
mdinile sunt brafele pirintegti: brafele celor gapte Sfinte Taine ale lui
Dumnezeu care izbdvesc pe oameni din potop, ndscdndu-i din trup in
Duh2, din arn[rdta viafd la viata cereasc5. Acegtia, care nu vor si scape

in corabia cArmuiti de Iisus Flristos - Cel cu cruce - sunt fiii pierzdrii',
fiindcd n-au primit iubirea adevdrului ca si se mdntuiasc[. De aceea

Dumnezeu ingdduie sd vind asupra lor amdgiri puternice, ca sd dea

crezdmdnt minciunii gi sd cadd sub osdnd[ tofi cei ce n-au crezut ade-
v5.ru1, ci au indrlgit nedreptateaa. Astfel, dupd trecere de vreme, ingd-
duind Dumnezeu, vrljmagul mAntuirii oarnenilor s-a iscusit tot mai
mult in rele: a scornit gi el coribii gi cu ele dd tArcoale peste apele
potopului, ca sI culeagd el pe cei ce-ntind m6inile sd scape, dar scuipd
Biserica. Pentru ei, _pentru fiii pierzdrii, ingdduie Dumnezeu amdgirea
nelegiuit6 a Satanei', care li s-a fbcut pdnd acum in peste 800 de hris-
togi mincinogi6, care de fapt sunt diavoli. Cdci pdnd acum nelegiuitul a

scornit peste 800 de secte', luntri sau biserici mincinoase, in care pe
mulli ii ia de minte gi-i duce cu el. ingeldciunea e u$or de prins:
cordbierul vrdjmag gi hristogii mincinogi nu au crucea pe catarg, iar
inlduntru nu au cele gapte Taine. ingeldciunea e gi mai vdditd, intrucdt
oricare din hristogii mincinogi, luat in parte, nu e fiul Tatdlui; dovadd
cd nu-gi lasd ucenicii sd zicd, "Tatdl nostru", degi scrie: "A$a sd vi
ruga1i"8. Prin urmare hristogii mincinoqi igi scot ucenicii dintre fiii
Tatilui gi-i fac fiii pierzdrii. Acegtia sunt cei nesiguri in adevd,r, dar
siguri in ingeldciune. Apoi, oricare dintre hristogii mincinogi, luat in

t Facere 7,16.
2 Coloseni 2,12.
' Ioan 17, 12.
a 2 Tesaloni ceni 2, 10-12.

5 2 Tesaloniceni 2. 10.
6 Mat"i 24,24.
7 800 in 1946, acum cca- 3000.
t Matei 6. 9.

l5
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parte, nu e fiul Sfintei Fecioare, dovadd c6-gi invafi ucenicii sI zic[ r[u
de Maica Domnului; li in sfhrgit sd ne gdndim la intrebarea Apostolului
Pavel: "Oare s-a implrfit Flristos ?"1

Cum ajunge cineva prad[ ingeldciunii, se va ldmuri la vreme.
Aci, rdspunzdnd celor ce se fin mai presus de Bisericd gi sfinti, e destul
sd le aducem aminte inqeltrciunea in care au cdzut iudeii, ucigagii
drepfilor, primii cdlItori la iad cu Scriptura in mdna" intrebindu-i: Nu
dupd Scripturi2 au rdstignit ei pe Dumnezeu?

DIN PACATO$I, SFINTI

Mdntuirea e fapta milostivirii lui Dumnezeu, prin care ne scoate

din p6cat, dacd wem gi ostenim gi noi. Dacd, insd nu wem, cu sila, nu
ne mdntuiegte nimeni. Aga voiegte Dumnezeu, ca darul mdntuirii3 Sale

s[ fie totdeodati gi roada cunogtintei, a voinlei gi a dragostei noastre.
Dar Dumnezeu e a$a de milostiv, cd tot El ne ajuti gi sd vrem gi sl
lucrlm. Calea m6ntuirii, sau Cdrarea, incepe cdnd omul vine - de cele
mai multe ori abia viu din gdlceava cu moartea - gi intr6 in Biserica
vdzut6, cea adevdrati, care e: "IJna, sfhntd, soborniceascd gi aposto-
leascl BisericS". Mentuitorul nostru a intemeiat gi are numai o Bisericd
cregtind, nu opt sute. Biserica aceasta, un4 e sffinti pentru cd Sfrnt e

Intemeietorul gi, ca atare, rimdne mereu sfhntd, ba chiar sfinfegte pe
pdcdtogi. Celelalte "biserici" - casele de adunare ale sectelor - nu sunt
sfinte, pentru cd sunt intemeiate de oarneni robili rdzvrdtirii gi, ca atare,
nici nu sfinfesc pe nimeni. Biserica lui Hristos e soborniceascd, adicl
std pe temelia celor gapte soboare a toati lumea 9i, prin furtunile isto-
riei, e cArmuitil nevdzut de Mdntuitorul insugia, nu de vreun inlocuitor
al SIu, mai presus de soboare. Bisericq in care ne mAntuim, e aposto-
Ieasci, adicd igi are slujitorii urrn6nd, ca dar, prin punerea mAinilor5,
unii de la alfii in gir neintrerupt, suind pan[ la Apostoli gi prin ei pdnl

I I Corinteni l, 13.
2 \oan 19,7.
3 Efeseni 2, 8.

o Matei 28.20.
e'
'Fapte 6, 6.
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la Iisus Flristos. Toate celelalte "biserici" ivite dupd. aseea, prin chiar
aceasta sunt aldturea de cale, deci alIturea de mdntuire.

Prin urmare, cei ce sti.m sub semnul cruciil , cdti weme petre-
cern in cortul plmdntesc, urmim calea mdntuirii in obgtea Bisericii
vdnfie sau lupttltoare. "Pe ea nu o innegregte rugina r6utlfii, produsd
de imprejurlrile p[mdntegti. Ea rdmdne nemicgorati gi negtirbiti, deoa-
rece, cu toate c[ e ars[ din vreme in vreme in cuptorul prigoanelor gi

incercati de fi:rtunile necontenite ale erezirlor, ea nu suferl sub povara
incercdrilor nici o sldbire in invdfitura, sau viafa, in credinfa sau rAn-
duiala ei. De aceea ea intdregte prin har intelegerea celor ce cugetd la
ea cu evlavie. Ea cheamd pe de o parte pe necredinciogi, diruindu-le
lumina cunogtinfei adevflrate; pe de alta pdstoregte cu iubire pe cei ce

contempld tainele ei, pdzind nep[timag gi fdrd betegug ochiul inlelegerii
lor. Iar pe cei ce-au p6timit vreo cldtinare ii cheamd din nou $i, prin
cuvfurt de indemn, le reface infelegerea bolnavi."2 lar dupi dezlegarea

noastrd din cele pdmdntegti, dacd am luptat, uyrovt(ou, lupta cea bund3

pe plmdn! venim in obgtea Bisericii biruitoare din ceruri, - des6-
vdryirea neavdnd hotar.

Biserica de pe pdmdnt se nume$te luptitoare, pentru cd aci, sub
povdfuirea ei, ingii din obgte au de purtat o intreitii lupt4 care fine o
viafi intreagd: lupta cu ei ingigi, cu patimile contra firii, dupd trup gi

dup[ duh; o lupti cu "lumea" indiferenti gi necredincioasi; gi lupta
impotriva uneltirilor vicleanului. Preofia Bisericii urmd.regte ca nici
unul din fiii Tatdlui sd nu se invrdjbeascd in sine insugi, sau sd se rupd
din obgte gi din duhul dragostei lui lkistos. Cdci El e Cel ce unegte ob-
gtea laolalta, deci nimeni nu se mdntuiegte rd,zlefindu-se de Biseric[,
oricdt ar crede cd tnfr-insul sildgluiegte Dutrul lui Flristos.

Iar Biserica din Ceruri se nume$te biruitoare, fiindcd e alcdtuitE
din obgtea bunilor biruitori mucenici, a sfinlilor slujitori gi cuviogi gi

a tuturor sfinfilor purtdtori gi mdrturisitori de Dumnezeuo, unde sunt
agteptafi toti ucenicii Domnului care vor mai fi pdnd la sfbrgitul vea-

I I Corinteni l, 18.
2 Sf. Ma:<im Mdrturisitorul, Rdspunsuri cdtre Talasie, intrebarea 63, in

Filocalia, Sibiu, 1948, ed. I, vol. 3,p.364.
3 I Timotei 6,12.
a Apocalipsd 12, ll.
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culuir. Unii s-au inwednicit inc6 de aici si petreacd nevdzut cu sfinfii,
sd fie cercetafi de Maica Domnului gi de Puteri ceregti gi chiar pe

Domnul s[-L vad6. E cunoscutd intoarcerea lui Pavel pe drumul Da-
mascului2 gi rdpirea lui in Rai3.

Calea mdntuirii, prin urmare, ne desprinde de pimdnt spre Cer,
ca pe unii ce gtim cd de la Dumnezeu am iegit gi iardgi la Dumnezeu
ne-ntoarcem gi Esdm lumea.

Fericit cine se-ntoarce. . .

LLIPTA UANTUruI

Pe o asemenea m6rit6 cale, nimeni nu poate merge singur, de nu
va veni mai int6i in obgtea Bisericii ca s6 fie condus de mdna nevdzutd
a Mintuitorului prin preofi, ucenicii Sdi vdzuli, trimigi de El in fiecare
r6nd de oameni. CIci au zis P6rinfii de demult cuvdntul acesta: cine
vrea sE se m6nfuiasc[ cu intrebarea sd cdlEtoreascd; pentru cd omul,
care s-a hotiirdt sd iasi din calea picatelor sau din gilceava flrddele-
gilor, se va tnezi deodatd cb i se vor ridica impotrivia trei wdjmagi,
unul dupn altul. Iar lndjmagii mAntuirii sunt acegtia: lume4 trupul gi

diavolul. Pe acegtia ii aratii ca atare tofi Sfrnlii Pdrinfi.
Prin "hmre" se infelege categoria picatului, adicd turma oame-

nilor necredinciogis, cei ce din toati voia s-au unit cu sfaturile draci-
lo16. E lumea pentru car€ nu s-a rugat Mdntuitoruli. E gura satului,
gura vecinului gi, de multe ori, gura gi faptele celor dintr-o casE cu
tineE. Acegti4 sau lumea, ifi iaxtd orice ticdlogie ai face, oricdt ai indi-
rapta cu sufletul, dar nu te iarti nicidecum sd le-o iei un pas inainte gi

si te faci mai bun. Oarnenii acegtia 
"i 

ltrmii au o ciudati ru$ine de a fi
buni. Bundtatea ta ii arde, gi se tnrdesc si te scoatii de vind cu tot felul
de ponoase. "Lumea" e veacul vicleane, placul oamenilo.to $i slava
degartdrt. Gura lumii grdiegte ale stiipAnitorului eir2. De aceea avem

I ApocalipsaIT,l,4.

]Fapte 26,12-18.
' 2 Corinteil 12,4.
o 2 Timotei3,12.

5 Ioan l, 10.
6 I Ioan 3, 8.
7loanl7,9.
E Matei 10,36.

e Galateni 1, 4.
ro Efeseni 6, 6.
rf I Ioan 2,16.
t2 I Ioan 5, 19.
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ponrnc[: 'Nu iubifi lumea, nici cele din lume: pofta trupului, pofta
ochilor 9i trufia viefii, care nu sunt de la Tatdl"l.

Cine wea sI biruie aceastd primd piedicd in calea mAntuirii, are

la indemdnl aceste trei: rdbdarea, iertarea gi ruglciunea. Cu ardtarea
rlbddrii suntem datori in primul rdnd pentru cd, mai inainte de a veni la
calea lui Dumnezeu sau la ostenelile mdntuirii, fdceam gi noi ale lumii,
umbldnd in fdrddelegi gi chinuind pe al1ii, gi astfel ne-am bdgat datori;
deci acum trebuie s[ pldtim ale noastre cele de atunci, ca pentru
rlbdare sd dobdndim mdntuirea de la Dumnezeu. Aga trebuie sd plStim
acum cu durere cele ce le-am ficut odinioard cu pl6cere.

Gdndul acesta iat5 cum il exprimd Sf. Maxim Mdrtr:risitorul,
definind virhrtea r6bd5rii: "A sta neclintit in imprejuriri aspre gi a
rdbda relele; a aqtepta sfhrgitul ispitirii gi a nu da drumul iufimii la
intdmplare; a nu vorbi neinfelept nici a gdndi ceva din cele ce nu se

cuvin unui inchinitor al lui Durnnezeu. CIci zice Scriptura: <<Pdn[ Ia o
vreme va ribda cel cu indelungd r6bdare $i pe urmd i se va rdspl5ti lui
cu bucurie...rr'. Acestea sunt semnele rlbddrii, dgr mai prgsus de

acestea este a se socoti pe sine pricina incercdrii. Clci multe din cele
ce ni se intdmpld, ni se intdmpll spre indrumarea noasffi, sau spre
stingerea pdcatelor trecute, sau spre indreptarea neatenfiei prezente,
sau spre ocolirea p[catelor viitoare. Cel ce socotegte agadar cd pentru
una din acestea i-a venit incercarea, nu se rdzvrltegte cdnd e lovit - mai
ales dacd e congtient de pdcatul sdu - nici nu invinovdfegte pe acela
prin care i-a venit incercarea, c[ci fie prin acela fie prin altul, e[ a avut
sE bea paharul judec[tilor dumnezeiegti... Nebunul tnsd roagd pe

Dumnezeu s[-l miluiasci; dar venind mila nu o primegte, fiindc[ n-a
venit precum a vrut el, ci precum Doctorul sufletelor a socotit cI e de
folos. $i de aceea se face nesimfitor gi se tulburd gi uneori se rdzboiegte
aprins cu dracii, alteori hulegte pe Dumnezeu; astfel, arltindu-se ne-
mulgumit, nu primegte decAt b6ta.'3

Cine vrea si biruie lumea e dator sd ia arma rar folositd a iertiirii,
oric6te necazuri ar pdtimi de la oamenii lumii acestei4 ca unul ce vede

I I Ioan 2,15-16.
2 in;elepciunea lui Isus Sirah 1, 22-23.
3 Sf. Ma:<im Mdrturisitorul, Cuvdnt Ascetic, in Filocalia, Sibiu, 1947, ed.l,

vol.2, pp. 13-14.
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cI frafii sd.i stau legafi intr-o robie strdin6, in intunericul necunogtinfei
de Drmnezeu gi de ei ingigi.

Cine wea sd biruie lumea se roagl Tatdlui sdu in ascuns sau in
gend, pentrr orice fiu al lui Dumnezerr, oric6t de intunecatE purtare ar

avea gi oricdte rele i-ar face. Cici r6bdarea riului, iertarea frafilor gi

rugiciunea in ascuns au mare putere tnaintea lui Dumnezeu, cdci
pentm ele biruie El in locul omului, intorcdnd spre bine cele pomite de

la lume cu rdutate. Stimind in acestea te-ai fdcut pricind de mdntuire gi

pentru fratele tilu din lume. Rugdciunea nu judec6, ci se smeregte, adu-

c6ndu-ne aminte gregelile noastre, nu ale lumii. Ruglciunea adev[ratl
cere iertarea lumii, nu osdndirea ei. Iar asupra smereniei vrdjmagul nu
poate nimic. Deci, fdcind aga, ori de cdte ori intAmplarea o cere - dar gi

cdnd n-o cere - ajutat de Dumnezeu, treci cu bine peste prima piedicl a

protivnicului pe care !i-o ridicd in cale prin frafii tIi din lume, care sunt

mai slabi de ingerr. Cine are darul dragostei, al rlbddrii gi al gdndului
smerit, in wemea de lupti - dacd lupti dupd lege2, iar legea este

dragostea - poate vedea lucnrri minunate, intoarceri neagteptate la
Dumnezeu.

Aga de pild5, noi nu gtim tainele lui Dumnezeu: pe cine mAntu-
iegte din lume $i pe cine osdndegte. Dacd pe cel ce se silblticegte asu-
pE b, din pricina intunecimii sale, il Etie Dumnezeu cd se va m6ntui,
mintuirea lui o va face gi cu ajutorul tiu, prin aceea c6-fi dd darul
rdbdirii, al iert2lrii din inimd'li ul rugdciunii. Astfel pentnr smerenia ta
il va birui Dumnezeu gi va alunga duhul protivnic dintr-insul. Dacd
insd fratele acela mai are de chinuit in robie str6in6, sau chiar igi va
pierde sufletul, la purtarea ta cea dupd Dumnezerl rlutatea lui va cregte
gi se va silbltici cu totul tnpotriva oamenilor gi impotriva lui
Dumnezeu. Prin urmare, nicidecum s[ nu uitiim cd ostagia ai lui Dum-
nezeu suntem. Deci fii destoinic, suflete, gtiind cui crezis, cu ale cui
arme bafi rIzboi6, cine ifi ajuti, ca sd nu piardd Dumnezeu pe cineva
pentm neiscusinlatz. De aceea au zis P6rinfii, cI pricina mdntuirii este

aproapele. Cei ce biruie lumeaT nu sunt nicidecum o adunare de nepu-

I I Tesaloniceni 5, 14.
2 2 Timotei2,5.
3 Matei 18,35.
o 2 Timotei2,3.

s 2 Timotei 1, 12.
6 2 Cowfteni 10,4.
' I Ioan 5.4.
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tinciogi, o turm[ de inactivi, oricdt s-ar pdrea ribdarea rdului o sl6bi-
ciune a binelui, ci ei sunt ostagii impdratului, care prin rdbdarea Crucii
a biruit nu numai lumea" ci gi toati stipdnirea morfii. Mdntuirea e
cununa acestei biruinte. Iar despre nevoinfa care dovedegte rtrbdarea gi

credinfa sfintilorr, putem spune ci e singura cale ingdduiti gi in stare
sI mistuie puterea rlului gi sd o facd fdrd rost gi fdrd vlag6 fur lume.

"VRAJMA$ MILOSTIV $I PRIETEN VICLEAI\r'

Cand protivnicul mdntuirii noastre se vede bitut Ia prima piedicd
- cea mai ugoard - ce o ridictr in calea robilor lui Dumnezou prin lume,
mAndria nu-l las[ sd se dea bltut, ci le st6rnegte a doua piedici prin
viciile trupului, sau o iubire trupeasc[ de sine. La o atare inaintare a

luptei pentru mdntuire se t6nguie trupul, ca sd te milostivegti de el; e
tdnguirea viclean[ a stricdciunii, care nu trebuie ascultati, ci scoasl din
rdddcind gi firea f6cutd iardgi curati. De aceea Pdrinfii i-au zis trupului:
vrdjmag milostiv gi prieten viclean. in 'vremea negrijei de m6ntuire
trupul se n[rSvise cu patimile gi poftele, iar acestea l-au desffinat gi

l-au scos de sub conducerea minfii, sau, mai bine-zis, au scos mintea
de la conducere, inc6t se rdscoaltr cu neruginare impotriva sufletului,
chinuindu-l in tot felul, gi se int[rdtI pann gi impotriva lui Dumnezeu.
"Cici pofta cdrnii este vrljmdqie impotriva lui Dumnezeu, fiindci nu
se supune legii lui Dumnezeu, 9i nici nu poate."t A$" vine cd fiecare
ducem o povar6 in spate - trupul de pe noi. De la starea asta gi pAn[ la
a-l face s[ fie templu sau Bisericl a Duhului Sfrnt' e de luptat de cele

mai multe ori viaja lntreagd.
Firea trupului fiind surdd, oarbd gi mut6, nu te poli inlelege cu el

decdt prin osteneal[ qi foame, acestea insd trebuie conduse dupd dreap-
ta socoteali, ca sd nu dduneze sindtiljii. Acestea il imbldnzesc, incdt nu
se mai tine vrdjmag lui Dumnezeu. Ruglciunea gi postul scot dracii
poftei gi ai mAniei din trup. Foamea imbldnzegte fiarele.

2l

rApocalipstr 13, 10.
2 Romani 8, 7.
3 I Corinteni 3, 16.
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Cu tot dinadinsul se atrage luarea aminte ca toatil lupta aceasta
sd nu se duci fdri indrumarea unui duhovnic iscusit care gtie cumpini
pentru fiecare ins aparte: m[sura" trebuinfa gi putinfa fiecIruia. Postul
adicl sd fie mlsurat dupd vdrstS, dupd s[nitatea rlmasi - degi postul
pe mulli i-a fdcut strnitogi - gi dupd tiria gi felul ispitelor. Aga cere
dreapta socoteali. Cei ce s-au gr[bit fdri sfatul dreptei socoteli, tofi au

intiirziat sarl indErdpt6nd, au pierdut. De aceea au zis Pdrinfii, gdndin-
du-se la cei glbili sI stingl patimile, cd mai mulfi s-au pigubit din
posL decdt din prea multa mdncare, gi preamdreau dreapta socoteald,
ca virtutea cea mai maret. Prefuirea pdtimagd a trupului pe mulii ii
intoarce impotriva duhovnicului, degi inwdjbirea nu-i fine mult, boala
ii intoarce; pe alfii, instr" mugcafi la minte de mdndrie, nici nu-i lasd sd

meargi weodatE la duhovnic, degi le t6njegte cugetul. La weme de

umilinp - care cearcl pe tofi - gi acegtia biruie piedica gi intr6 in lupta
mantuirii.

PUruL NECURAT

Sfinarl Ivlaxim Miirtr:risitorul numegte iubirea de sine 'primul
pui al diavolului". Ea e cealaltE parte din piedica a doua ce ne-o stir-
negte protivnicut in noi ingine: iubirea trupeascd de sine, incep[tura
mAndriei. lmpotriva ei ne-a cerut M6ntuitorul sd ne hotirim pentm
lepddarea de sine, zicind: *Oricine voiegte sd vie dup[ Mine sd se

lepede de sine, sd-qi ia crucea sa in fiecare zi gi si-Mi urmeze Mie"2.
Lepidarea aceasta insd o poate face numai cine s-a ridicat cu mintea
mai presus de cele degarte gi s-a desfdcut din toati dragostea lumeascd
gi gi-a strdmutat puterea dragostei sale, toati, c6tre Dumnezeu. Sau, cu
alte cuvinte: pe cine l-a ajutat Dumnezeu sE iasi din legtrturile iubirii
de lume, il ajutii si iasd gi din legdturile dinltruntnr ale iubirii de sine.

Cend wei cu toatJi sinceritatea gi tiria sd birui piedica a doua, a
viciilor minfii, despre care "credeai" c[ egti tu insufi, atunci gi Dum-

I Sf. Ioan Casian, Ctmdnt despre Sf, Pdrinli din Skit, in Filocalia, Sibirl
1946,ed.I, vol.l, p. 130 9i ed. II, vol. l, Sibiq 1947,p.129.

2 Luca 9,23.
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nezeu spore$te dragostea Sa cdtre tine gi cregte gi dragostea ta c6tre
Dumnezeu, cu atdt mai mult cu cdt e pi piedica din cale mai mare.
intr-adev5.r, aceasti iubire trupeascd de sine gi plini de trufie, numai
dragostea aprinsd a lui Dumnezeu o poate scoate gi desnvdrgit s-o fac6
scrum, prin umilinlele cu care o arde. Obignuit noi nu prea putem gti in
cdtd primejdie ne bagl iubirea de sine, dar o putem deduce din purta-
rea de gnje a lui Dumnezeu, Care, cu iubire de oameni, ajutd m6ntui-
rea noastrd, ingdduind incercdri, certiri gi oclri peste capul nostnr, cu
rostul ca sd ne scdrbim de noi ingine gi sd ni se toceasc[ tot gustul de
cele de aici, c6ci altfel nu putem muri noutr inqine ca sd viem lui
Dumnezeut. De aceea tofi Pdrinfii au fugit de laudd gi au iubit ocara gi
toatii ndpdstuirea, ca pe unele ce ucid puii vicleni gi aduc mult folos de
la Dumnezeu.

Cei ce, prin darul lui Dumnezev) se izbdvesc Ai de legltuile din-
lduntru ale iubirii de sine, se poartil gi se mirturisesc pe ei ingigi strd.ini
gi cildtori2 aici pe ptrmhnt. De aceea "suspindm in acist trup, dorind sd
ne imbrlcdm cu locuinfa noastrd cea din Ceruri"3. Iati de ce, prin
sfatul dreptei socoteli, tnrpul trebuie stins gi faptele lui vicioase, omo-
rete4. in privinla aceasta stau mdrturie cuvintele Mdntuitorului, cdnd
zsce: "Cine fine la viala lui o va pierde; iar cine-gi pierde viala lui
pentru Mine, va gdsi-o"s. inlelegem c5-gi va pierde viafp cel ce fine la
felul lumesc ai trupesc al viefii. Iar sub altii form[ auzirn acelagi
cuv6,nt, grdind: "Cine va voi sd-gi mdntuiasctr sufletul, il va pierde; iar
cine-gi va pierde sufletul siu pentru Mine gi pentnr Evanghelie, acela il
va m6ntui"6. Sufletul are gi el o parte pdtimaS4 

"rt", 
prin negrijd,

ndrivindu-se cu viafa cea trupeascA a$a se invoiegte gi se leagd de tare
cu pldcerea din lumea aceasta" incdt n-ar mai wea si-i moarl trupul, ci
ar wea sE fie vegnicd viafa aceasta vremelnicI. Poate cd gi de aceea a
lIsat Dumnezeu viafa aceasta aga de necdjitE, ca s[ ne mai gi s[tur[m
de ea. Deci, ca nigte dezlegali de pldcerile vieJii, mai fericifi sunt
strracii7, ca bogafii. C[ci bogatul ace: "Acum, suflete, ai multe bun6-
tilfi, adunate pe mulfi ani: mdndncfl bea gi te veselegte". Iar pentru o

I Galateni 2,lg.
2 Ewei I l, 13.
3 2 Corinteni 5, 2.
aRomani 8, 13.

5Matei 10,39.
6 Marcu 8, 35.
TLuca 6,20.
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atare socotealE Dumnezeu i-a zis: "nebun"l. Deci, ca sd ne mdntuim
trebuie sd pierdem inclinarea sufletului cea lunecoasd spre impdtimirea
cu lumea, cu trupul gi cu awfia, care toate aici rdm6n. Iar dactr nu
ardem aceastl inclinare a sufletului spre lume, sufletul intreg se pierde.

$i totugi n-am scdpat de curse, clci sunt unii care-gi curdtesc
sufletul de patimi prin multe osteneli - gi sufletul are patimile lui:
plrerea, slava degartii gi mdndria - iar dacd scap[ de aceste bucurii
mincinoase, ddruindu-le Dumnezeu in schimb adevdrate bucurii du-
hovnicegti, cad in primejdie de a se indrdgosti aga de tare de propriul
lor suflet pentru faptul cd se face curat, lnc6t sufletele lor se sting gi se

pierd. Bucuria neinfi€nat[, chiar cea pentru daruri cu adevlrat duhov-
nicegti, te poate face s[ uili c[ incd n-ai iegit cu totul din impirdfia
ispitelor. Sufletul insi care se mdntuiegte este acela care nu mai trdiegte
pentm sine, ci pentm Dumnezeu - sufletul care s-a izbdvit de sine gi

petrece ca un dus din lumea aceasta. ViaJa gi dragostea lui intreag[
este nunai Dumnezeu, care-l face str uite de sine, iar cdnd revine in
lumea aceasta" se urdqte pe sine. Evanghelistul Ioan prinde tocmai
aceastii a treia treapt5 a luptei cu sine insugi dupl cuvdntui Domnului,
care zice: *Cine-gi iubegte sufletul s6u il va pierde; iar cine-gi uriqte
sufletul sdu, in lumea aceasta, il va pdzi spre viafa vegnicd"2. Deci,
de-am strdluci dulrovnicegte ca soarele, ceea ce la pulini se int6mpl5,
de una sd ne finem: cd nu suntem din lumea aceasta gi nu trebuie

fintuitd "aici" dragostea noastr6. Cand ajungem la o atare socoteal[ cu
noi ingine, atunci dragostea lui Dusnezeu ne arde, gi arde gi piedica a
doua din calea intoarcerii noastre Acas6... Cei ce gi-au adunat gi gi-au
sffimutat unite toate puterile fEpnrii lor de la lume gi vicii spre
Dumnezeu, acerytia sunt cei ce au biruit lumea Si pe ei ingigi.

SEMNTIL CRUCtr

Cregtinismul nostnr ar fi in mare parte de neinfeles, dacd n-am
considera gi realitatea personall a demonului, a ingerilor cdzuti. Cre-

I L,lca 12,20.
2Ioan 12,25.
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dinla noastr[ ar fi incompletd gi s-ar dizolva cu ugurinfd, dintr-o religie
revelatI, intr-o doctrind umanitar[, sau, in cazul cel mai bun, intr-un
rafionalism protestant, fErI nimic supranatural gi personal. Dar nu e

bund nici extrema cealalttr, care, fie cd admite rdul ca principiu paralel
cu Dumnezeu, fie cd vorbegte de demoni mult prea mult decdt meriti
in realitate. A nu admite existenfa personald a ingerilor cdzttli gi a nu
recunoagte influenta lor asupra viefii sufletului, asupra mintii cu
deosebire, dovedegte fie un rafionalism sec Ai trufa$, fie o ignoranJi a

suficienfei de sine. A admite rdul ca pe un principiu paralel binelui
inseamnd cE ne cufundbm in addncuri negwoase de istorie, cdnd
n-aveam o revelafie precisl gi deplind a realitifilor spirituale. Pentru
vremea noastrd, cu o revelafie completd, a mai zilbovi pe l6ngd elemen-
te perimate din istoria religiilor, firegte c[ dovedegte multl ind[rdptare
mintald. Iar a imbldti prea mult gi fbr5 socoteal5 numele celui r[u,
fire9te cd aratl lipsd de socoteald, dacd nu chiar dezechilibrul minfii.

De acee4 socotind piedicile mdntuirii la justa lor valoare,
spunem cE in calea mdntuirii sau a intoarcerii noastre Acas[ se mai
ridicd o stavild: vrljmagul insugi, puterea rlului in persoand, sau

ingerul rdu. MAndria lui nu poate r[bda bdtaie; acesta-i chinul plcatului
sdu, cd totugi trebuie s-o capete. Deci, dacl a fost bltut cAnd se lupta
cu noi din afard, prin gura lumii, dacd a trebuit sd fugd ruginat, dupi
zeci de ani de lupte dinlduntru, din trup gi din suflet, atunci sufletul gi

mintea, fdcdndu-se curate, il prind in prezenla nevdzuti. Atunci,
nemaiavAnd ce face, vine in persoand s[ se r[zboiascd cu noi. De acum
incepe rdzboiul minfii omului cu mintea cea vicleand, sau rdzboiul
nev[nt. Spre rdzboiul acesta insd sI nu indrdzneascd nimeni, de n-a
fost chemat de Dumnezeu cu rost de a rugina puterea vr[jmagd gi a
mai intiri neputinfa oamenilor spre rdzboi, cdci nu e un rdzboi de
glum6. Deocamdatd sd ne mulfumim a gti cd asupra diavolului avem
aceste trei arme: Numele Domnului gi al Maicii Domnului despre care
zice Sf. Ioan Sclrarul c6: "Arme mai tare in cer $i pe p[mAnt nu avem,
ca numele lui Dumneze!". Iar a doua armd pe care o avem impotriva
puterii vrljmage este Sf. Crucer. (fu intreba pe cei ce nu au cruce: cu
ce serln vtr aplrafi voi de diavol ?) Ei ins[ n-au semn, cd nu-i lasd sd-l

2s

t I Corinteni l, 18.
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facd.. Nu in zadar semnul Crucii il numegte Biserica: "Arrnd nebiruitd
asupra diavolului, Crucea Ta ne-ai dat'.Iar a treia armd de ap[rare este

smerenia sufletului. Deci chiar in ceasul tulburdrii tale, sd zici in addn-
cul inimii: "Pentru picatele mele pdtimesc acestea, Doamne, izbdveg-
te-md de cel rdu". $i intoarce-te cu inimd bund cdtre Dumnezeu, orice
gdnduri rele ai avea, p6lmuindu-fi mintea, cdci vede Tatiil osteneala
fiului gi nicidecum nu-l lasd.

IN PUSTIA CARANTANIEI

Pand aci se infelege gi nu se prea inlelege drama desdvArgirii
persoanei omenegti. $i fiindcd aceasta nu s-a prea putut infelege,
urmdri gi realiza, a fost nevoie ca Dumnezeu sI creeze omul a doua
oari gi, prin cregtinism, sd-l facd in stare de aceastd inJelegere gi

realizare a desdvdrgirii sale personale. Aceastd desdvdrgire urmdritd gi

agteptatd de Dumnezeu de la om, ni s-a revelat, ni s-a dat de model in
persoana clard gi reali a lui Iisus Flristos, a Dumnezeu-Omului. De
aceea El e Calea gi naturald 9i supranaturalil a desdvdrgirii. Iisus
Hristos nu avea nevoie de mdntuirea Sa, dar fbrd pogordrea Sa, in trup
de om re-creat, nlscut afard de calea plcatului, mdntuirea noastr[ ar fi
fost cu neputintd; ori noi eram gi suntem cei ce avem nevoie de

mdntuire. Deci pentru iubirea de oameni a lui Dumnezeu, simfiti de

noi ca o credinfd, arzdtoare de mintuire, ni s-a ardtat gi ni s-a dat ca

model de viafd persoana real6 a M6ntuitorului nostru Iisus Hristos. El e
pentru noi oamenii mdsura desdvdrgirii. AtAt doar ci modelul revelat
trebuie urmat. Cici, dacd Dumnezeu a ftcut totul pentru mdntuirea
noastr6, aceasta nu insemneazd ca noi sd ne deddm lenei, pentru cd a
fdcut Dumnezeu toful gi noi nu mai avem de fbcut nimic. Dumnezeu a

fdcut totul din partea Sa, anume: S-a micgorat pe Sine gi S-a fdcut om
adevdratl, intru totul asemdnAndu-Se noud, afard de pdcat, ca sd ne

arate cdrarea cu lucrul 9i cu persoana Sa. El era gi Dumnezeu adevdrat,
dar a mers omenegte pe calea cea nou6. De aceea, calea mdntuirii o
numim calea lui Dumnezeu, pentru c5, cel dintdi, El a mers pe ea.

rFilipeni 2, 7.
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Deci, cei ce wem sd ne mdntuim avem a merge gi noi tofi aceeagi

cale, toatd. $i, fiindc[ avem de a trece peste gerpi gi peste scorpii gi

peste toat2l puterea vr[jmag[t, iar noi nu suntem decdt numai oarneni,
Iisus Cel cu cruce ne ajutd, d^[ruindu-ne din persoana gi viata Sa cele
trebuitoare, dar mai presus de firea noastr6. Ba mai mult, chiar El
insugi se lupt6 pentru noi ca s6-L urm[m intocmai, pe toati calea
p[m6nteasc[. Din buze mulli Il urmeaz5 pe Domnul, dar cAnd sd treacd
prin moartea de pe cruce - desdvArryita lep6dare de sine - mulli se dau
inapoi. Tofi acegtia intdrzie pe cale. De aceea zic, cine vrea s6 vadd pe

Domnul in veacul flri de sf[rgit, dupd inviere, trebuie si meargl cu El
toatll calea, iar nu numai pdnd la un loc, sau numai penl la o vreme.
Rimagi in urmd de fric62 sunt destui in toate vremile, dar mai ales in
zilele noastre, temdndu-se ca nu cumva din cauza credintei s6-gi
primejduiascd viafa aceasta. Noi insd zicem; unde e fericirea aceea, s[
cldem gi noi in "primejdia" in care a cdzut Dumnezeu; iar de nu ne
primejduim pentru Dumnezeu e sernn c[ nu suntem wednici.

Dacd avem in vedere pe l6ngd cunogtinfa mdntuirii gi nevoinfa,
sau caracterul ascetic al cdrdrii spre deslvdrgire, ne intiilnim cu in-
vdfdtr:ra Sf. Morim Mdrturisitorul, una dintre cele mai luminate minfi
ale Bisericii. Depdndm deci firuI cftdrii in spirituI Cwdntului Ascetic
al Sf. Maxim Mdrturisitorul3, atAt pentru trebuinfa documentirii
patristice, cdt gi pentru ad6ncimea 9i frumusefea inv[fdturii Sfhntului.

Iisus Fhistos, Dumnezeu prin fire, primind sd se fac[ om, pentru
iubirea de oameni, S-a cobordt sub lege, ca pdzind pomnca asemenea
turui om, sd desfiinleze osdnda cea veche a lui Adam. Iar gtiind
Domnul ctr toat5 legea gi proorocii atiirn[ in pomnca iubirii de
Dumnezeu gi de oameni, S-a g6bit s[ le pdzeasc6 asemenea unui om,
de la inceput pane la sfirgit.

Aceste porunci, care rezumd Scriptura, trebuie pdzite impotriva
cuiv4 caxe wea si le surpe, trebuie aptrrate, trebuie triite in ciuda firii
gi a unui protivnic, altfel nu ne mdntuim. Cu acest protivnic a avut
Iisus o luptil indoitS, una prin ispitele plicerii gi a doua prin tncercdrile
durerii. Iatd prima ispitire prin pldcere: diavolul L-a crezut om, viz6.n-

tLuca 10, 19.
2 Apocalipsl 21, 8.
3 Sf. Maxim Mtrrturisitorul,Cuvdnt Ascetic, op. cit.,p.l.
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du-L pe El mdrturisit la Botez de Tatil gi primind, ca om, pe Duhul
inrudit, din cenri, gi mergdnd in pustie ca sE fie ispitit de el. ingeldn-
du-se gi crezAndu-L astfel, a pornit impotriva Lui tot rdzboiul, doar va
putea cumva si-L facd $i pe El s[ pund mai presus materia lumii decdt
iubirea lui Dumnezeu. Deci, gtiind diavolul ctr mdncdrile, avufiile gi

slava sunt cele trei intre care se ftmantil toate cele omenegti, cu
acestea a ispitit $i pe Domnul in pustie ca doar-doar il va prdvdli gi pe
El in prdpastia pierzdrii, ca pe tot omul.

E bine de observat cd,Iisus Fkistos, intrupat in om adevlrat, a
biruit pe diavolul ca om, iar nu ca Dumnezeu; cici cu puterea de
Dumnezeu, ca fulgerul l-a aruncat din cerurit. Iisus a venit sE se lupte
cu diavolul, ca om adevdrat, intrucdt numai a$a ne putea impinge la
toatd indrEzneala cdtil trebuie; iar caqtigand - ca om - o biruinfd des[-
virgitn asupra lui, biruinfa ne-a dat-o noud, in dar, dar numai dacS ne
luptdm gi noi ca El. Cu biruinfa Sa" Mantuitorul ne-a tnv6fat gi pe noi
megtegugul rdeboirii, ne-a dat cunogtinfa gi ne-a dat gi puterea. Deci El
e megtegugul, cunogtinfa gi puterea; El e modelul de lupt5, c6t line c6-
rarea. Mdntuitorul de aceea a gi venit, ca sd sfdrime lucrurile diavolu-
lui2 gi si surpe stipdnirea lui in care finea pe oameni. Astfel, c6nd L-a
ispitit, in Pustia Carantaniei3, ca s6 facd din pietre pdini, ctrci fldmdn-
zise, El l-a bdtut cu Scriptura, zicdnd: " Scris este c6 nu numai cu pdine
va trii omul, ci cu orice cuvAnt al lui Dumnezeu" ! Dar diavolul n-a
renunfat la lupti, ci L-a ispitit iard;i cu sdlucirea tuturor impdrdliilor
p[mdntului - cu slava puterii politice - zicdnd Domnului: "fie i1i voi da
toatd puterea gi strilucirea ei, c6ci mie-mi este datd 9i o dau cui vreau.
Deci, dacd Tu te vei inchina mie, toatli fi-o dau Tie". Privitor la aceste

cuvinte semefe ale ispititorului, Sf. Chiril al Ierusalimului se intreabd
dacl a minJit Satana atunci, sau, silit de prezenta lui Dumnezen, a spus
adevlnrl ?4 Ci rlspurzdnd lisus, l-a bdtut, gr[ind din Scripturi: "Scris
este: Domnului D.rmnezeului tiiu sd te inchini gi numai pe El unul sI-L

I Luca 10, 18.
2 

1 Ioan 3, 8.
3 Luca4, l-13.
o Sf. Chiril aI Ienrsalimulw, Catehezele,in Inoarele Ortodoxiei, Bucuregti,

1943, vol.6, Cateheza VIII, pp. 205-206.
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slujegti"'. Cand s-a v5.zut diavolul bdtut din Scriptwi a luat gi el
Scriptura, cdci gtie gi el Scriptura, insd diavolegte, deoarece mintea lui,
fiind nebun6, str6mbd intelesul oriclrui cuv6.nt, de weme ce el nu std in
adevlr, ci in minciuni. A$", il duce pe Iisus pe aripa templului din
Ierusalim, zic6ndu-I: "Dacd egti Tu Fiul lui Dumnezeu, aruncd-Te de

aici jos, cdci este scris cd ingerilor S[i va porunci pentru Tine, ca sI Te
pdzeascd gi Te vor ridica pe mdini, ca nu cumva sd Te izbegti cu
piciorul de vreo piatrd". Atunci Iisus i-a tdiat scurt gi ispita aceasta,

rdspunzdndu-i: "S-a zis in lege s[ nu ispitegti pe Domnul Dumnezeul
tdu !" $i dupd ce sfErgi toati ispita, diavolul se duse de la El pdnd la o
vreme. Semn ci a mai venit 9i sub altd formb.

ruBIREA E CARAREA

Protivnicul L-a incercat pe Domnul prin aceste trei: prin nepu-
tinla trupului, prin slava degarti gi prin ispitirea de Dumnezeu. Toate
aceste ispite au ascunse in ele momeala plIcerii, sau acul pdcatului2,
insd in chip felurit. Toate la un loc alcdtuiesc chipul dint6i al rdzbo-
iului, sau, dupd Sf. Maxim, ispita prin pl[cere. Dacd Iisus s-ar fi biruit
de oricare dintre acestea, ar ft cdzrtt din dragostea Tatilui, ar fi cdlcat
El porunca primd din lege, pe care avea s-o propovdduiasc6 intre
oameni ca nimeni altul: porunca dragostei de Dumnezev, ca Tatd al
oamenilor3.

Tot rdzboiul protivnicului acesta a fost: ca s[-L facd pe Domnul
sd calce dragostea cdtre Dumnezeu ca Tat6. Cdci gtie vrdjmagul cd

pldcerea pdmdnteascd, pentru cine umbl6 dupd ea, are drdceasca putere
sd desfac[ pe om de dragostea lui Dumnezeu gi sd i-o intoarcd spre
pldcerea a orice altceva afard de Dumnezev. Prin urmare, daci mai
avem inima prinsl de ceva de pe pdmint, stipAnitorul lumii acesteia
incd ne mai line legafi in impdrdfia lui, de vreme ce dragostea noastrd
cdtre Dumnezeu inc[ n-a ars qi afa aceea.

I Luca 4, 8.
2 I Corittteni 15, 56.
3 Matei 5,48.
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Dupb ce Domnul l-a bdtut pe diavolul in Pustia Carantaniei in
sfhnt sufletul Siu - curat de lumea aceasta ca o pustie - a venit si-l bati
gi intre oameni. Cuvintele Evanghelistului ne descriu gi aceastd laturd a
rizboiului, cdci zice: "$i dupi ce sfhrgi toatd ispita, diavolul se dep[rti
de la El, pdnl la o vreme"r. Semn cd a mai venit iariqi, insd de data
aceasta rdzboindu-se cu Domnul prin oamenii lumii acesteia. Satana a

rlsculat impotriva Mdntuitorului pe oamenii puternici de atunci,
viclenii vremii, c6rhrrarii qi fariseii lumii vechi, unelte ale sale, oameni
slabi dar cu putere mare, ca doarl-doard Iisus ii va blestema, sau ii va
uri, gi aga va gregi mdcar impotriva celei de-a doua porunci, ponrnca
iubirii de oameni.

Aceasta e, cum zice Sf. Maxim, ispita a doua, prin durere, care e
stdrniti de protivnicul cu menirea de a invr[jbi pe Iisus cu oamenii gi

pe oameni intreolalti. Iatd cuvintele Sf. Maxim M[rturisitorul despre
acest numit al doilea fel de ispiti pe care l-a avut Mdntuitorul de

invins: "Dup[ ce, agadar, prin biruinfa asupra primei ispite, cea prin
pl6cere, a zdddrnicit planul Puterilor, Clpeteniilor gi Stdpaniilor celor
rele, Domnul le-a ingdduit sd-gi puni in lucrare qi al doilea atac, adicd
sd vinl gi cu incercarea ce le mai rdmdsese, cu ispita prin durere"2.

Sd urmdrim deci uneltirile protivnicului, sd vedem metoda lui gi

metoda lui Dumnezeu, tot dupl cuvintele Sf. Maxim.
"Neputdnd vrdjmagul s6-L facd pe Domnul sd calce porunca iubi-

rii de Dumnezeu, prin cele ce I le-a fdgiduit in pustie, s-a strdduit pe

urm[, dupd ce a venit in lume, cu ajutorul nelegiuitilor iudei, sd-L facd
sd calce porunca iubirii de oameni. Satana (care insemneazd <<pro-

tivnicul>) ii indemna pe cdrturari gi farisei la feluritele megtegugiri
impotriva lui Iisus, ca, neput6nd rdbda incerc[rile, cum credea el, sd fie
adus sd-i urascd pe cei ce-I intindeau curse qi aga sd calce porunca
iubirii de oameni. Dar Domnul, ca un Dumnezeu, cunoscAnd gdndurile
protivnicului, n-a urdt pe fariseii pugi la lucru de el (cdci cum ar fi
fdcut-o, fiind prin fire bun ?) ci, pe cei purtafi de el, nu inceta s6-i sfb-
tuiascd, s5-i mustre, s6-i infricogeze, sd-i pl6ng5, ca pe unii ce puteau
sd nu se lase condugi de el. Blestemat de ei, se purta cu indelungd

tLuca 4,13.
'Sf. Maxim Mtrrturisitorul, Rdspunsuri cdtre Talasie,in op. cit.,p.65.
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ribdare. Mdntuitorul, e drept, i-a mustrat 9i i-a certat ca nimeni altulr,
insd nu i-a urdt nici o clipd, de vreme ce pe diavolul din ei il certa gi-l
umilea" ddndu-l la iveall 9i arzdndu-l cu adevlnrl, iar pe ei ii iubea gi-i
invdfa inainte2. Pltimea cu tndtrare gi le ardta toate faptele iubirii; ii
invila cdile viefii gi zugrdvea prin fapte chipul viefuirii ceregti; vestea
invierea morfilor pi flgdduia viafa vegnicd gi impdrdfia Cerurilor celor
ce cred; iar necredinciogilor (ateilor) le vestea infricogatele pedepse

vegnice. Iar pe cel ce lucra prin ei (prin atei) il bitea cu iubirea de

oameni, iubindu-i $i pe ei, degi-i ducea diavolul.
O, minunatrdzboi! in loc de urd Iisus aratl iubirea gi rdpune pe

tatil rdut{ii prin bundtate. in acest scop, rlbddnd atdtea rele de la ei
- mai adevdrat vorbind, pentru ei - S-a str[duit pan5 la moarte, in chip
omenesc, pentru porunca iubirii gi, dob6ndind biruinfa deplind impo-
triva diavolului, a primit cununa invierii pentru noi. Astfel Adam Cel
nou a innoit pe cel vechi."'

Dumnezeu ii prevenise pe mai marii templului prin vedenia lui
Zaharia proorocul, ca sd ia amintc. ca gi ei vor fi ispitili, Iat[ cuvdntul:
"$i mi-a ariltat pe Iisus (sau leh,,)ua), marele preot, stdnd inaintea
ingerului Domnului gi Satana la dreapta lui, ca sd i se-mpotriveascd"a.
Proorocul il vede pe marele preot schimbdndu-i-se vegmintele rele cu
altele bune qi pun6ndu-i-se podoab[ curatd pe cap, iar ingerul atrlgdn-
du-i luarea aminte: "fii ludtor aminte, Iisuse, mare preot, tu gi sofii t[i,
care stau inaintea felei tale: cEci-ei sunt chipuri pentru viitor. CEci iatl
eu aduc pe Servul Meu Odrasld"'. Totugi ei, invlluili cu lumea aceasta,

n-au putut pricepe ispita in care cddeau piznuind pe Iisus.
Iubirea de Dumnezeu gi iubirea de oameni in care atAmd toatd

Legea gi Proorocii6, implinindu-le Iisus ca nimeni altul, prin aceasta

se vedea limpede c[ Iisus e Dumnezeu 9i Dumnezeu este iubireT.
Pe acestea dou[ ni le-a dat ca porunci. Aci stii taina pentru care
poruncile lui Dumnezeu bat pe vrljmagul, cdnd are cine le trdi. CEci

3l

t Ioan 8,41-47.
2Ioao 8, 48-59.
3 Sf. Marrim MdrturisitoruI, Cwdnt Ascetic,in op. cit.,pp.8-9.
a zahatia3,l. 6Matei 22,37-40.
5 Zatraria 3. 8.

7 I Ioan4,8.
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iatd: Dumnezev se ascunde in poruncile Sale, dupd cum ne asigurd
Sfinlii Marcu Ascetulr gi Maxim Mdrturisitorul2.

Trdirea acestor porunci arde pe diavol aga de cumplit, incdt
acesta rdscoald puterile iadului gi cu ele a[6r[d, pe oamenii lumii, care-s
biruifi de el, gi-i ndpustegte impotriva lui Iisus gi a oricdrui ucenic al
Lui. Iar prin lege, prin stdpdnitorii lumii acesteia, prin slujitorii
templului, arhiereii Anna gi Caiafa, prin Iuda vdnzdtorul, diavolul nu-L
mai putea rdbda sd-i facd impdr[fia de jaf, gi-I cere nedreapta ristignire
pe cruce, in rAnd cu tdlharii.

CAnd rdzboiul nevd.zut intre iubire gi urI a ajuns aci, Iisus bate
pe diavol - tot ca om, sd nu uitim - prin neputinfa gi neprefuirea
trupului3. Adicd prin desdv6rgita lep[dare de sine sau prin primirea de

bundvoie a morfii. Pldcerea a alungat-o cu hotlrAre puternicd, durerea
insl a primit-o cu dorire mareo.

Din cele de pdnd aci vedem ci lupta Mdntuitorului cu protivnicul
pentru porunci gi pentru mdntuirea noastrd prezintd. cAteva deosebiri
fafd de stadiile luptei pe care are s5" le intdmpine omul, c6nd vrea si
urrneze pe Domnul. Mdntuitorul a infrdnt intdi pe protivnicul in duh, in
aparilia lui personald din pustie, biruind prin dragostea de Dumnezeu
ispita aceluia c6nd it imbia cu momeala pldcerii din materia lumii. Noi
muritorii insd n-avem de a incepe lupta de la ardtarea ftfigd qi perso-
nalS a protivnicului; cici, dup6 unii, ne-ar fugi mintea de spaima
ardtdrii lui infior[toare. E lucru gtiut cd sistemul nostru nervos, rivdgit
de atdtea vicii sdvArgite de noi sau de un gir intreg de pdrinti inaintagi,
nu suportd impresii prea tari, ca peste toate acestea sd rdmdnd sdndtos.

Noi trebuie sd incepem urnarea Mdntuitorului de la purificarea de

patimi, ca sd ajungem dupd multi vreme la o slndtate, ftzicd gi psihica,
in stare de a ne apropia, fdrd primejdii grave, acolo de unde doar Iisus
a inceput lupta. E lucru gtiut gi probat de medicind cI spaimele
(traumatismele) peste puterea de rdbdare a sistemului nervos, il

I Sf. Ma.cu Ascetul, Despre legea duhovniceascd,in Filocalia, Sibiu, 1946,

ed. I., vol. 1, p. 249 gi ed. II, vol. 1, Sibiu, 1947, p. 247 .

2 Sf. Mar<im Mtrrturisitorul, Capete gnostice, in Filocalia, ed.I, vol. 2, p.

193.
3Ioan 6,63.
a Luca 12.50.

32



CARAREA

dezechilibreazA, gi, dup[ sldbiciunea la care-l glsegte, poate s[-l aduc6
pand la boala epilepsiei, care seamdn[ mult cu indrdcirea, descris[ de

Evanghelii.
Firegte ci gi noi in lupta cu patimile - treabd de incepltori, dar

care poate fine o viafd intreagd - trebuie si dtrm cu el o luptil in duh. in
aceasti luptil incd suntem scutifi prin rdnduiala dumnezeiascd de a-l
vedea in toatd fioroasa lui prezenf5.

De la aceastd deosebire incolo, lupta pentru m6.ntuire, at€tt a
Mdntuitorului cdt gi a ucenicului, urmeazd aceeagi cErare gi stadii.
Astfel, dupd ce Iisus l-a b[tut pe protivnic in pustie, a venit s5-l bati gi

in lume, in societatea omeneasci stlpdniti de acela. De aceea, urm6nd
pe Domnul, spunem cd mdntuirea nu se cdgtigl cu o fapti rdzleap, ci
presupune gi o fafi sociald; nimeni nu se mAntuiegte singur; de mdntu-
irea sa se mai leagd o mu[ime de oameni.

in societatea omeneasc[ Iisus l-a bdtut pe protivnic prin iubirea
de oameni, oricdt il lovea vr[jmaqul printr-ingii cu ispita durerii. $i pe

urmd de tot, a venit - prin ordnduire dumnezeiascd - ispita, tot prin
durere, asupra trupului Domnului, ispiti pe care a biruit-o, ddndu-gi
trrpul ca "din neputinfI"l si fie rlstignit pe cruce ca un fdc6tor de rele.
Nu-gi d[dea Satana seama cd, rlstignind "omul" pe cruce, dupi ce-L va
inghifi cu poft6, sau cu ura cea mai mare, va afla ci prin cruce a

inghifit pe Dumnezeu. Nu-gi putea da seama vicleanul de Taina Crucii
care ii va rupe cele dinlduntm, gi, Flristos Iisus, Omul-Dumnezeu ii va
invia pe drepJii cei din Vechiul Testament, f6c6nd biruinfn vegnici
asupra rlului pe care o va da omului, fratelui S6u2 gi ucenic pe aceeagi

cale. Prin aceastll biruinfd a lui Iisus, in omul in care se finea ascuns,

JJ

s-a fdcut restabilirea firii omenegti, i s-a deschis Impdr6fia lui
Dumnezeu, s-a vestit invierea gi i s-a dat mdntuirea in dar3.

I 2 Corinteni 13,4.
2 Matei 28, lo.
3 Efeseni 2, 8.
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cAnanne srAwrurur PAVEL

Ajungi la acest loc al depdndrii cuvdntului, e bine sd mai
limurim cdteva lucruri, dintre care cel dintdi e indreptarea pdrerii
gregite ce o au unii cregtini despre "mdntuirea in dar", po care a
cagtigat-o Iisus Flristos pentru noi. Din aceste cuvinte nu urmeaz[ cd

noi trebuie doar sI "credem" c6 "suntem" m6ntuili gi cu asta am f6cut
totul ce ar at6ma de noi. IatJ[ cum a infeles Sf. Pavel pe Domnul gi cum
i-a urmat cdrarea" dup6 cuvintele Sf. Maxim: "Pavel a$a se lupta
impotriva dracilor, care lucreazd in trup pllcerile, alungddu-i prin
neputinfa trupului siu. El, Pavel, ne arati cu faptele gi chipul biruinlei
impotriva vicleanului, care luptil sd aducd pe credinciogi la ur[,
stArnind impotriva lor (a Apostolilor) pe oamenii mai nebdg[tori de

seam6, cz, ispitifi prin ei, sd-i facd s[ calce porunca iubirii. Dar
Sf. Pavel zice: <Oc5rdfi fiind, binecuvdntdm; prigonifi, noi r[bd[m,
hulili, noi mdngdiem; ca o lep[d[turd ne-am frcut, gunoiul tuturora
pane astizi>>r. Dracii au pus la cale ocdrdrea" hulirea gi prigonirea lui,
ca s6-l migte la ura celui ce-l ocdr5gte, il hulegte gi-l prigonegte. Ei
aveau ca scop sdl facd sd calce pomnca iubirii. Iar Apostolul,
cunosc6nd gdndurile lor, binecuvAnta pe cei ce-l oc5.rau, r6bda pe cei
ceJ prigoneau gi mfugdia pe cei ce-l huleau, ca sd deplrteze (din cale)
pe dracii care lucrau acestea gi sd se uneascd cu bunul Dumnezeu. Deci
pe protivnicii care lucrau acestea ii z[ddrnicea prin acest chip al luptei,
biruind pururea r6ul prin bine, dupd asem5narea Mdntuitorului. ASa a
slobozit Pavel mullime de lume de sub puterea viclenilor gi a unit-o cu
Dumnezeu, el gi ceilalfi Apostoli, biruind prin <infrdngerile> lor pe cei
ce nldijduiau sd-i invingd. Daci deci gi tu, frate, vei urmdri acest scop,
vei putea sI iubegti pe cei ce te ur5sc. Iar de nu, e cu neputin[."2 Darul
mdntuirii deci se dobdndegte chiar cadar, cu mare lupt5.

Pilda Mdntuitorului i-a prilejuit Sf. Pavel multe 9i addnci me-
ditalii.

t I Corinteil4,12-13.
2 Sf. Marcim Mlrturisitorul, Cuvdnt Ascetic, in op. cit., p. 10.
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IatE de data aceasta un om pdcdtos, intru totul asemenea nou[,
ndzuind spre fintSt, fer6 sd se fi socotit cd a ajuns2, mlrturisind abia la
capitul alergIrii: "Calea am sdvArgit, credinfa arn pfuzitt ... de acum
agtept cununa,"4 - unirea desdvdrgitd cu Flristos. Deci nu mai avem
motiv si spunem, scuzAndu-ne lene4 cd lisus a fost Dumnezeu gi aga a

biruit puterile protivnice gi inddrduricia firii, cdci iati Sf. Pavel era om,
cu picate grele, ba gi bolndvicios, 9i iati-I, luptindu-se dupl lege5

pentru legea care rezumI Scriptura gi mdntuirea, cd s-a ar[tat mai
presus de lunecugul pldcerii gi ascufigul durerii. A iegit din cercul
vicios al pldcerii gi al durerii, in care de obicei se invdrte pdnd la
absurd viafa omeneascE.

Iatd ce mare e sfatul Sfintei Treimi: ca Unul din Treirne s[ se

fac[ om pentru noi gi pentru a noastr6 mdntuire, ceea ce e tofuna cu
crearea firii din nou. Mdntuitorul, omenegte, a mers gi merge inaintea
noastrd, ftcAndu-se c5.rare de la om la Dumnezeu. Nu putem rimdne
decdt uimili de dragostea pentru intelepciunea gi iubirea lui Dumneze.u,
personifi cate in Iisus Flristos, Dumnezeu-Omul.

Ca mirturii netrebnice ii gtim dragostea cu care ne iubegte El,
dar nimic de pe pdmAnt n-o poate spune. El umbld nev[zut de oamenii
cu ochi de lut, cdutAnd mereu pe frafii Sii6, pindind gi alergdnd dupi
fiecare ins, "pdnd-i va prinde pe tofi cei ce se vor mAntui, ca pe

Pavel"7, gi neavdnd odihnd pan[ nu-i aduni pe tofi Acas6. $i aceasta o
face mereu, in fiecare veac de oameni pane la sflrgitul lumii. Asta nu
se poate ticea.Iar cine L-a gi vdzttpe Domnul gi neasemlnata-i Cruce,
pe care inc[ o tot duce printre oamenii ce-L pdlmuiesc cu urd de fiard
pand la sfErgitul veacului de-acum, unul ca acela sare ca ars din orice
iubire conservatoare de sine gi se roagd, strigdnd sI aibd in lumea
aceasta soarta lui Dumnezeu. Unul ca acesta tr[iegte ca un dezlegat de

viafd gi nici o urgie a vremii nu-i poate face nimic, decdt a-l des[vArgi,
llmurindu-l ca aurul.
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' Filipeni 3,14.
2 Filipeni 3, 13.

'2 Timotei 4, 7.

4 2 Timotei 4, 8.
5l Corinteni 9,20.
u Matei 28, lo.

p.77.
' Sf. Maxim Mlrturisitorul, Capete despre dragoste, Filocalia, ed. I, vol. 2,
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Daci simfim suferinla fdrd asemdnare a lui Dumnezeu Man-
nritorul nostru, cea din iubirea de oameni, aceasta curdfegte gi viafa
noastrd; clci acesta-i focul aar6rlit de Dumne?Eupe plmintt: p6rjolul
dragostei, care aprinde lumea" arde puterile rlului gi strdlucegte cu
luminl dumnezeiascd pe smeritii Sdi urmdtori, ce se intorc Acasi. Cu
toate acestea, donrl lui Dumnezeu drrpi cqt mat_ mare-p_4c_[tog_ente
neasemtrnat mai mare decdt dorul celui mai sflnt om dupd Dumnezeu.

I Luca 12,49.
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SAUL $I DAVID

Pe calea mdntuirii nimeni nu poate merge singur de nu se va ldsa

condus de mdna nevdzutd a MAntuitorului, prin preofii Bisericii, sluji-
torii Stri vdzuJi. Clci zice: "Cine vd primegte pe voi pe Mine m[ pri-
megte"l. Deci, in calea Duhului, nu pofi merge fdrd ucenicie la duhov-
nic. Multimea ispitelor, vicleniile protivnicului nevfuut, rlzboindu-ne
prin lucrurile sau oamenii vdzt:{1i, oricdnd ar putea scoate pe ucenicul
Domnului din calea mdntuirii gi sd-l rdticeascl, dacd duhovnicul n-ar
avea me$tegugul, gtiinla gi puterea de la Dumnezeu, ca sd imprigtie gi

mereu sd strice lucr[turile protivnicului. Pricepem prin urmare cE uce-
nicul sau credinciosul e dator cu ascultarea din dragoste cltre duhov-
nicul sdu, cdci fbrd darul acestuia e cu neputinfn izbdvirea de necazuri
gi mdntuirea.

Sfhnta Scripturd ne ingird mulli ascultitori buni, dar li foarte
mulli neascultdtori. Dintre cei ascultitori alegem spre invdfiturd pe

regele David, care stdtea sub povdfuirea duhovnicului sdu, Natan pro-
orocul. il numim pe Natan duhovnic ai nu sfetnic al regelui, pentru
faptul cI era indreptiitor in ale duhului gi mijlocitor intre legea lui
Dumnezeu gi fdrddelegea omului, spre deosebire de sfetnic, care mij-
locegte intre om gi om. Iar dintre neascultdtori il alegem pe regele Saul,
care nu primea sfatul lui Dumnezeu prin Samuil gi, neascultand pind in
sflrgit, a luat plata neascultdrii, deslvdrgit pierzdndu-se.

b

rMatei lo,40.
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cuM tNcsps o DAToRTE

David, pan[ a nu fi rege, era al optulea copil la pdrinfi gi ciob6-
na$ cu slujba, trlind cu tofi frafii sdi o viaJd cump6tatS. Cand ins[ a

ajuns FB€, dend de trai bun, l-au ndptrdit poftele. S=a intdmplat deci
odatii s6 s yssin5, a sq femeia lui Urie, fdcea baie; David a vfuut-o gi

s-a aprins de pofta desfrdului. A aflat cine e, a pus la cale cu fdfdrnicie
gi viclepug trimiterea bdrbatului ei in primejdie de moarte - unde a gi

murit - $i aqa i-a luat femeia. Iatil-l pe David, cel uns de Dumnezeu cu
cinste de rege gi cu darul de prooroc, omordnd birbatul gi desfranand
cu femeia rdmasi. Dupd slujbd era rege, dupd dar, prooroc, trupul
hsl... vrfljrnag al lui Dumnezeut $i ucigag de om. $i zice Scriptura:
"Fapta aceast4 pe care a fdcut-o David, a fost rea inaintea lui
flumnezeu"2.

VREMEA DE PLATA

Si vedem acrrm, spre inviJitrua noastr5, in ce chip ii rAnduiegte
Dumnezeu indreptanea- $tim cE ena uns rege de Samuil proorocul, insd
acesta mrnise. Astfel a trimis Domnul la David pe Natan proorocul,
care, printr-o aserninare, l-a adus s6-gi cr.uroasc[ pEcatul gi vinovdfia de
moarte. "(Jn om simplu a vorbit impnratului. imp5ratul cel imbricat in
purpuri nu s-a m6niaq c5ci nu se uita la cel care vorbea, ci la Ce[ ce i
l-a trimis. Nu l-a orbit pe David cohorta ostagilor din jr:rul siu; dim-
potrivE" se g6ndea la oastea ingereasci a Domnului gi tremura in fafa
<Celui nevEzu! ca gi cum L-ar fi vIzuo3... Avea cineva oare weo do-
vadd contra lui ? $tiau oare oamenii de fapta lui ? Fapta s-a sivirgit
repede; proorocul insd indatii a fost de fafi s6-l mustre."4 Proorocul,
sau vdzdtorul inainte al celor ce au sd vie de la Dumnezeu, i-a ftcut
infeleastr legea care atiirnl peste fdrldelege. I-a ardtat c5" fdcdnd moarte
de om, sabia va atdma in veac asupra casei sale. Iar penbrr cd a luat

I Romani 8,7.
2 2 Regi 11,27.

3Ewei 11,27.
4 Sf. Chiril al lerusalimului, op. cit.,p.76.
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femeia altui4 gi femeia sa va fi luati de altii dinaintea ochilor s6i. Ce-a
frcut el altuia in ascuns, allii ii vor face lui pe fata" inaintea a tot
norodul. Asta e legea nestrlmutatd a dreptdlii lui Dumnezeu care aduce
peste capul tiu ce ai adus gi tu peste capul aproapelui tiu. Ce ai f6cut fi
se va face; ce ai zis !i se va zice; ce incarci pe altul ai sd duci $i tu.

Cand dreptatea lui Dumnezeu se intoarce ztsupra noastr[ a

sosit wemea de plat[ sau isp5;irea. IspSgirea nu-i o pedeapsd de la
Dumnezeu, ci un mijloc de intelepfire, o indreptare mai aspr6. Iar
fiindci dreptatea lui Dumnezeu mereu fine cumpdnd intre faptd gi rds-
plat5, putem vorbi chiar de legea dreptilii, ca de o lege milostivd, prin
care ne curdiim de petele faptelor rele. in wemea ispdgirii, cdnd vin
asupra noastrd strdmtordrile, dac[ le r[bdlm de bun[voie, neumbland
cu ocolirea, ne ajut[ Dumnezeu; iar de nu vrem sd primim cele ce vin
peste noi, cE nu le infelegem, nu ne ajuti Dumnezeu, degi El ar fi vrut.

Toatd slujba aceasta a ldmuririi ucenicului in ale duhului, in ale
celor nevdzute legi, de unde vin peste oameni toate cele vdzute, n-o
poate face decdt duhovnicul. Lui i s-a dat megtegugul, cunogtinfa gi

puterea ca sd ajute omului in incercdri, sd vrea gi el leacul ce i-l imbie
Dumnezeu, dupd felul gi trebuinfa bolii sale.

MARTURISIREA

Cand David gi-a infeles gregeala qi urmdrile ei, a spus celui ce a
venit la el sau, mai bine-zis, Celui ce i l-a trimis, mlrturisindu-gi vino-
vdlia gi zicdnd: "Am pIcituit inaintea Domnulul'r. Iati smerenia im-
pdratului. De la aceastE inlelegere gi recunoagtere a plcatului, frcuti
inaintea duhovnicului, at6rnd gi incepe indreptarea. Aceasta e mlrtu-
risirea dupd voia lui Dumnezeu. $i, fiindc6 degrabn gi-a mlrturisit
gregeala, de indatl i-a venit gi iertarea de la Dumnezeu. Iar proorocul
care-l infricogase, zise indati: "$i Domnul a ridicat (acum) picatul de
deasupra ta gi tu nu vei muri"2. Iati cdt de repede se schimb6 Dum-

| 2 Regi 12,12.
2 2 Regi 12,13.
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nezeu cu iubire de oameni ! infelegem de aici, cd atdtaweme cdt linem
plcatele nemdrturisite, ascunse cu voia, atAta vreme atAmd pedeapsa
lor asupra noastrd, ca o sabie care sti sd cadl peste viafa noastrd. De
indati insd ce mdrtr:risim pdcatele gi vinovdfia, primejdia morfii o inl6-
ture Dumnezev de deasupra noastr6.

ir{cERCARrrs

Dumnezeu ne iartd ugor, ins[ noi, oamenii, fiind uguratici cu
firea 9i scurfi la minte, trebuie sd ne intlrim in starea de pace cu
Dumnezeu, prin osteneald, sau prin nevointd multi. Vinovifia ne-o
iarti Dumnezeu indati dupd mdrturisire. Cu obignuinta de a pdcdtui
trebuie sI ne luptlm noi, uneori, toat[ viafa. Aceasti vreme de amdr6-
ciune care ne invafi minte ca str nu ne mai intoarcem la cele dintii, e

chiar vremea de intdrire a s[ndtifii noastre sufletegti. Aceasta ne invafi
cel mai bine calea lui Dumnezeu.

Sd nu uitdrn insl cd una e lupta gi suferinfa omului mdrnrisit gi

alta e suferinfa omului nemdrturisit. Unul e luminat la minte, linigtit gi

cAgtig6 din nou nevinovdfia; celdlalt e intunecat, inddrdtnic Ai mai rdu
se afundi. Unul e ascultitor de duhovnic, - asta-i ugureazl rdbdarea
incerclrilor; celdlalt nu ascultl de nimeni, ceea ce-i face indreptarea cu
neputinf[.

Dumnezeu, gtiind ndravul firii omenegti, il previne pe David prin
prooroc, pomenindu-i totdeodatti gi de o cheie a domniei pagnice, zi-
cAnd: "Ai intdrdtat mult pe vrtrjmagii Domnului. Tu, imptrrate, aveai
mulfi dugmani din pricina dreptiifii tale; nevinovltia (castitatea) ta,
insd, te intdrea. Dar pentru ctr ai aruncat cea mai bund armd, ai rdsculat
pe vrdjmagi contra ta."r Astfel l-a tlmurit profetul pe David.

Degi fericitul David a avzit mai cu seamd cuvintele: "Domnul a

iertat p6catul ttlu", totugi implratul n-a l[sat pociinfa, ci se imbr[ca cu
sac in loc de porfird gi gedea pe cenqd gi pe jos, in locul tronului
ferecat cu aur. Dar nu numai cd gedea pe cenu$[, ci chiar gi mdnca

' Sf. Chiril al Ierusalimului, op. cit.,p.77.
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cenugd precum insugi ne spune: "Cenugd, cz pdinea arn mdncat"l.
lnaltii sii sfetnici il rugau si mdnAnce p6ine, dar el nu-i asculta2. $apte
zile alinut postul3.

Cu cdt cineva sti mai sus pe scara rdspunderilor obgtegti, cu at6t
ii poart6 gi Dumnezeu o iubire gi o grijd mai mare. Iatd cum il trece
Dumnezeu pe David prin amdrdciunile invdfdrii de minte, sau cum il
duce pe calea suferinfelor, care statornicesc pe om in bine. Sabia ce ar
fi atAmat asupra vielii lui - dacE nu gi-ar fi mirturisit picatul - se muti
asupra copilului sdu, ca unul ce era in fbrddelegi venit. Proorocul ii
prevestegte moartea copilului ce i se va nagte. in casa regelui, intre cei-
lalti fii ai s6i, incep sI vie ispite peste ispite. Pe unul din ei regele il
pedepsegte ca doi ani sd nu-i vadd fala, ceea ce era neinchipuit de greu
pentru un fiu de rege. Pedeapsa aceasta insd dd roade tocmai contrare
agteptdrilor; cdci fiul siu, prin suferinfa pe care o indur6, c6.gtigd dra-
gostea poporului, dar gregegte cu ea, uneltind rdsturnarea de pe tron a
tatdlui s6u. Pe de altd parte, ispititorul, duhul cel rdu, cearcl gi pe rege,
indemn6ndu-l sd despartd poporul in dou[ tabere, una a lui gi alta a

fiului sdu gi sd se bati impreund, ca s6-gi apere tronul, ceea ce ar fi
pricinuit multd v[rsare de sdnge.

Iatd cum ingdduie Dumnezeu ispititorului sd se apropie, ca un
vame$ al v[zduhului, de robii lui Dumnezeu, ca s6-i cerce nu cumva si
se mai afle la ei ceva iubire de sine, ceva mdndrie, sau plrere inaltd, gi

prin acestea s6-i intineze ia$i in cele dintAi, sau in mai mari s6-i

cufunde. Regele David (sau dacl wefi: sufletul) se sdturase de vdrsare
de sdnge gi n-a mai vrut sd-gi apere mdndria de rege, ci gi-a ales mai
bine fuga de pe tron: umilinfa cea mai de pe urm[, ce poate veni unui
rege. Fuga lui dovedegte insd nu cea mai mare sldbiciune, ci cea mai
mare putere a infelepciunii. Cici primirea umilinfei e cea mai mare
putere a dreptului; pe cAnd rdzboiul pentnr mdndrie e dovada celei mai
mari neputinfe. David a pus mai presus c6qtigarea iertnrii lui
Dumnezeu decdt tronul s6u impiritesc ai astfel s-a hot2lrdt sd-gi
ispdgeascd deplin ftrddelegea gi sd nu se mai incdlceascd iar5gi in
aceleagi pdcate. Drept aceea, fugind de prigonirea fiului slu: "S-a dus

tPsalm l0l,l0.
2 Sf. Ctriril al Ierusalimului, idem.
3 2 Regi 12,17-18.
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in muntele Eleonului gi mergAnd pl6ngea; capul ii era acoperit (aga e
jalea la iudei), picioarele desculle gi toli oamenii care erau cu el igi
acoperiserd fiecare capul gi mergeau pldngdnd"l.

PRIN CUPTORUL SMEREMEI

Suferinfa aceasta mai are $i un alt rost. De pildd prin ea ingdduie
Dumnezeu oricui, neinsemnat la slujb[ sau la chip, s6-fi sard in obraz
gi sd fi-l pdlmuiascd cu ocirile cele mai de pe urm[. $i cine ar putea sd

facd mai bine o treabd de asta, dec6t un om de nimica, dar totugi de

weo treabd lui Dumnezeu. Astfel, pe cdnd regele trecea pldngdnd, un
om oarecare, ca din senin, incepu sd arunce cu pietre dup6 el gi dupd
tot poporul, 9i sd-i nrdrle in obraz blesteme: "Pleac[, pleacd, nelegiu-
itule 9i ucigagule !"2

Iati cum ingdduie Dumnezeu sd-ti auzi faptele pe nume. CSci
foarte mari t6rcoale dd vrdjmagul in jurul celor incercati, pentru pdca-
tele lor trecute, ca s6-i scoati din calea mdntuirii, ispitindu-i s5 nu se

smereasc5" ci sd-gi apere "onoarea". Ispititorul ins6, dacd n-a izbutit
sd-l fac[ pe David sd-gi mdcelEreascd poporul in dou[ tabere, era

aproape sigur cd mlcar o moarte de om tot va mai scoate de la el. $i,
fiindcI prin blestemele cele din senin nu l-a putut scoate din linigtea
pocdintei, ca s[ aprind[ in el iu]imea mdniei ucigage, s-a mulgumit
vrdjmagul sd intre intr-unul din sfetnicii sdi gi sE ceard regelui moartea
omului aceluia: "De ce acest cdine leginat blestemd pe domnul meu ?
M[ duc sd-i tai capul !"3 - Diavolul dd sfaturile lui la toti, dar nu are
putere peste cei ce nu-l ascultii !a

David insi, luminat de Dumnezeu prin Natan proorocul, duhov-
nicul slu, era prevenit gi avea cunogtinfd despre trebuinfa incercdrilor,
precum cd Dumnezeu a inglduit gi cu a Lui purtare de grijd trebuie sd

treaci - pentru plcatele sale - prin cuptorul smerenieis, ca un bun as-
cultdtor de Dumnezeu. De aceea regele, in loc sd asculte ispita vrdjma-

r2 Regi 15,30.

]Z negi 16,7.
'2 Regi 16,9.

o Sf. Chiril al Ierusalimului, op. cit.,p.67.
s inlelepciunea lui Isus Sirah 2, 5.
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gului, cea din insofitorul slu, o taie cu blAndefe gi cu infelepciune,
zicdnd: "Ldsafi-l s6 blesteme, cdci Domnul i-a poruncit sd blesteme pe

David. Cine poate s5-i zic6: de ce faci tu a$a ?'r tnsofitorul regelui
ins[, cuprins de duhul rdu, care cerea moarte de om, nu se l6sa bdtut
ugor, de aceea regele ii spune de mai multe ori acelagi cuvdnt. (E gtiut
cd pentnr a scoate un gdnd rdu din mintea cuiva, trebuie s6 i-o invllui
de foarte multe ori cu cuv6ntul bun, ca s-o izbdvegti din robia gAndului
str[in. Asta-i calea cea mai lungd: de la urechi la inim6.) Iar pentru cd
sfetnicul nu mai tdcea cu apdrarea onoarei, regele destiinui, in sfirgit,
insofitorului sdu taina rlbddrii sale, zicdnd: "Poate va cluta Domnul la
umilirea mea gi-mi va rlspldti cu bine, pentru acest blestem al lui"2,
Cuvinte de frumoasi mlrturie pentru regele care, intru cunogtinti fiind,
era smerit.

$i aga se duceau al6turi, fiecare in calea lui: regele in calea isp6-
girii sau a ascultlrii de Dumneze!, ocdrdtorul in calea ocirii; iar vraj-
magul a pierit gi el, arz6ndu-se de smerenie gi ldsdnd sfetnicul in pace.

Totugi ne-am putea intreba: de ce ingdduie Dumnezeu a$a palme
peste fafa dreptului ? R^dspundem ci nu este alti cale de sfinlire gi c[,
inaintea lui Dumnezerr, nici cerul nu este destul de curat3; iar sfinfire
f6rd smerire nu este. Pe noi insd, cei pdcdtogi gi grei la pricepere,
Dumnezeu nu are cum ne aduce aminte de pdcatele noastre, gtiute sau
negtiute, ca s[ ni le cunoagtem gi sd ni le mirturisim - de vreme ce nu
luim aminte la predica Bisericii - decdt ludnd, cu atdt mai v6.rtos,
pr[jina ocdrilor. Dacd ne-am cunoagte cdt suntem de pdcdtogi, ne-ar fi
mult mai ugoard isp[girea vinovdliilor. Dar cdnd nu ne cunoagtem
vinovdliile, ne ingellm dupd plrerea noastr[ cu "dreptatea" pe care n-o
avem, gi necunoscdndu-ne, nu rdbddm cele ce vin peste noi, cu
rdnduiala lui Dumnezeu. Drept aceea, cdnd auzi pe cineva fdcdndu-te
tobd de ocdri gi blesteme, nu te pripi cu mintea gi nu slri cu gum,
r5spunzAndu-i ce nu trebuie. Nu-l intreba pe el: de ce mi ocdragti, ci
inteabd-te pe tine oare de ce md oclrdgte omul acesta ? in orice caz,
rdspunde ca David: pentru pdcatele mele Domnul i-a poruncit sd m[
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| 2 Regi 16, 10.
2 2 Regi 16,12.
3 Iov 15, 15.
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ocirasc[ gi sE md blesteme; dar ndd[jduiesc, pentru nlpdstuirea ocdrii,
mila lui Dumnezeu.

Sd zicem c[, dupd plrerea ta, ai avea o viaftr bund dupi voia lui
Dumnezeu, sof gi copii cumsecade gi, totugi, aga din senin, la o intdm-
plare oarecare, un vecin sau propriul tiu copil sau soJ, s6-fi ardl obra-
zal wdrlindu-fi vorbe grele: prapEditi, ucigag6, hoafd. Iar tu, negtiin-
du-te de vind cu nici una din acestea gi nepricepand ce se lucreazd la
mijloc, se poate int6mpla si sari, ca mugcat6 de garpe, cu gi mai grele
vorbe, apErdndu-te gi indreptAndu-te, iar pe cel ce te cearc6, apls6ndu-l
gi ucigdndu-l cu mdnia. Nu e bine, nu te gr6bi, ci socotegte cum trebu-
ie: poate cd nu Ji-ai mdrturisit, asupra ta, vreo gregeall cu propriul tdu
sot, inainte de vreme, iar soful t6u ifi aduce aminte acum, intr-un guvoi
de mdnie, fdrd sd gtie cd pdcatui odati tot rdbufrregte, oricdti uitare s-ar
fi agternut peste el. Poate ci gi copilul igi strigd in ocara sa weun ptrcat

al pirinfilor, de care trebuia crufat, fie cu fapta, fie cu gAndul. Poate cd,
pentru weun gand riu asupra viefii sale, el la vreme ifi aduce aminte,
sub form[ de necuviin]6, gregeala ce era s-o faci asuprd-i. Uitasegi sd Ji
le mdrturisegti, sI te dezlegi de vina lor, gi iatI, fi se aduc aminte. Cdci
prin cei apropiafi primim arsurile cele mai curdfitoare, - gtiut fiind cd nu
este nedreptate la Dumnezeu. Iar pe de alttr parte, poate ci pufine zile
mai avem gi, din ingEduirea lui Dumnezeu, se r[stesc la noi viclenii,
cei ce ne-au indemnat la pdcate, gi, prin weo gurd slabtr, ne strigd vino-
v6liile uitate pe care mdrturisirea gi lacrimile noastre nu le-au gters.

Drept aceea, cu lumina cunogtinfei fiind, in necazuri bucurali-vir.
Cdci celui limurit in cdile lui Dumnezeu tot ce i se int6mpld spre mai
multi lumind i se face, ori pricepem, ori nu pricepem aceasta. Grija
noastrd sd fie: de-a nu sfrica ce tocmegte Dumnezeu. "Gdndegte-te la
sfbrgitul oricdnri necaz ftrd voie gi vei afla in el pieirea pdcatului.
De-ai fost pdgubit sau ocdrdt sau prigonit de cineva" nu lua in seaml
cele de acum, ci agteapti cele viitoare. Aqa vei afla cd omul acela fi-a
fost pricin6 de multe bundtifi, nu numai in wemea de aici, ci 9i in
veacul viitor."2

I 
1 Tesaloniceni 5, 16.

2 Sf. Marcu AscetuI, Despre legea duhovniceasctl,Tn Filocalia, ed.l, 1946,
vol. l, pp.238,2425i ed.II, 1947,vol. l, pp.236,240.
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LUMINA SUTERINTEI

indreptarea prin incerc[ri are o vreme a ei, care e mai lungd sau

mai scurtE, dupl cum prindem minte gi ne statornicim sau nu in calea

lui Dumnezeu. Dacd sufletul se statornicegte in bine gi punnrile dina-
fard de asemenea, amlriciunile incercirilor trec Ai wemea iarIgi se

intoarce spre bucurie, dimpreunl cu toate lucrurile, care nu ne mai stau

impotrivd. Vremea de amlrdciune fine de obicei cdt line aplecarea spre

mindrie; clci celui smerit nimic nu-i poate sta impotrivd: nici lucnuile,
nici oamenii 9i nici dracii. inaintea lui Dumnezeu adevdrata virtute e

smerenia care timdduiegte, cur6f6, apdrd gi intoarce toate spre pace.

Deci, cdnd amfuEciurea incercdrii gi-a implinit lucrul, iaragi intoarce
Dumnezeu toate spre bucurie.

Despre o atare intoarcere a lucrurilor, cdnd intr-un fel cAnd

intr-altul, ne invafd gi Sfhntul Maxim Mdrturisitorulr, zicdnd: "Se
iubim pe tot omul, din suflet; dar sd nu ne punem nldejdea in nici unul
dintre oameni. Cdci cdti weme ne susfine Domnul, ne inconjoari
mullime de prieteni gi toli wdjmagii nogtri sunt fbr6 putere. Cdnd insd
ne p[rlsegte Domnul atunci ne pdrdsesc Ai tofi prietenii gi vrdjmagii
dobdndesc putere' impotriva noastrd. Dar gi cel ce indrdznegte,
bizuindu-se pe sine, va cddea cu cddere jalnic[. Cel ce insd se teme de

Domnul iarl$i se va in[lfa. De aceea a zis David (ca unul ce trecuse
prin acestea): <Nu voi ndd6jdui in arcul meu gi sabia mea nu m[ va
m6ntui. Ctrci Tu, Doamne, ne-ai mAntuit pe noi de cei ce ne necljesc ai
ai fdcut de rugine pe cei ce ne r.rdsc pe noi.>>2"

Iatii in viafa lui David cum nevi.zuta Cdrmuire a lucrurilor in-
toarce toate spre bine.

Fiul r6zrndtit al regelui a fost omordt intr-o b6t2llie. Tatdl sdu a

vnrt sd-l crufe, insi aga se plEtegte inaintea lui Dumnezeu rdzvrdtirea
copiilor asupra pdrinfilor. David.ajunge iar5,$i rege. Pe drum, cind
acesta trece lordanul, ii iese inainte gi omul acela care il blestemase gi

tare i s-a rugat de iertare, ca s[ nu-l omoare pentru gregeala aceea. Iati
cum, pentru rdbdarea de atunci a regelui, a intors Dumnezeu gi pe cel

' Sf. Ma"rim Mlrturisitorul, Cwdnt Ascetic,in op. cit.,p.34.
2 Psalm 43,8-9.
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6. Zis-am: "Mdrturisi-voi Domnului fErddele
gea mea ! $i indatil ai ridicat pedeapsa p5cahrlui
meutt.

Aci e bine sE lu[m aminte ins5gi mirturia proorocului David
precum cd indatii dup[ mErturisire Dumnezeu ridic[ pedeapsa pdcatu-
lui; - totugi induri incerc[ri gi de multe ori ani de zile in lir. Sd fim
intelegi: incercErile acestea nu-s pedeaps5, ci gcoalE" lumini pentru
minte gi mil6 de la Dumnezeu. Cd le simlim ca suferinfe ? De nu le-am
simfi ca atare, n-am invdfa nimic. Precum plicerea e descdlul pdca-
telor, aga dr:rerea e dascilul infelepciunii; iar din odihn6, penl zrcuma
inctr n-a iegit ceva de folos.

Iatd apoi invdfitura de mare pref pi de mare nEdejde, pe care o dE
proorocul gi pentm ispitele din vremea incercdrilor, precum 9i pentru
credinfa in Dumnezeu, care fine cumpitul omului.

7. De aceea toati sluga credincioasn sd se roa-
ge fie la weme cuveniti" gi chiar potop de s-ar
stirni pe acela nu l-ar potopi.

8. Tu egti limanul meu gi Tu mI izbivegti la
weme de necaz; Tu faci sd-mi rdsune imprejur
cintiri de mdnnrire gi-mi zici:

f. inlelepfi-te-voi gi-1i voi ardta calea pe care
trebuie s[ mergi; sfdtuitorul tiiu voi fi gi ochiul
Meu va fi asupra ta.

$i iare$i dI sfaturi la cei ce nu prea pricep rostul intiririi sufle-
tului in wemea incercErilor, zicdnd:

10. Nu f{i fdrI minte, cum e calul 9i cat6nrl, pe
care-i silegti la supunere cu fr6u gi cu zlbale.

11. Multe sr.rnt bdtdile care ajung pe p[cdtos !

Iar pe (p6cdtosul) cel ce se teme de Domnul, mila
il va intdmpina.

Psalmul sfhryegte cu strigarea de bucuie, ca a unui izbivit de
Dumnezeu gi iarEqi fdcut drept:
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12. Bucurafi-vd in Domnul gi vd veselifi, drep-

filor ! Scoatefi strigite de bucurie, tofi cei drepli la
inimd.

Iar in Psalmul 33 bucr,uia, cunogtinfa gi sfatul iardsi se prind in
hor5:

l. Bine voi cuvdnta pe Domnul in toatd vre-
mea; lauda Lui va fi pururea in gura mea.

2. Cu Dornnul se va lduda sufletul meu: audi
cei bldnzi gi sd se veseleascl !

3. Slivifi pe Domnul cu mine gi sI indlfdm
numele Lui irnprerurd.

4. Ciutat-am pe Domnul gi m-a auzit gi din
toate necazurile m-a izbdvit.

5. Apropiafi-vd de Domnul gi vd vefi lumina gi
fetele voastre nu se vor rugina.

6. Vrerm necdjit de-L strig6, l-aude Domnul gi-l
m6ntuiegte din toate necazurile lui.

7. (CIci) ingerul Domnului str6juiegte impreju-
rul celor ce se tem de Ddnsul gi din toate necazu-
rile ii scapS-

8. Gustafi gi vedefi cd bun este Domnul ! Ferice
de omul care ndddjduiegte intr-insul !

9. Temeti-vd de Domnul tofi sfinfii Lui, ci
nimic nu lipsegte celor ce se tem de Ddnsul...

$i aqa e toati Psaltirea: o mlrturie sffilucitoare a bundtifii lui
Dumnezeu, finutd in mdnd de David oa o ficlie, mdngdind orice suflet
zdrobit de pe urma p[catelor. Lurnina ei atage luarea aminte la cArmu-
irea lui Dumnezeu asupra viefii omenegti, indeamnd sufletul la asculta-
re gi smerenie, cu care oricine poate birui toate protivniciile din calea
mAntuirii 9i poate rlbda toate palmele ispitelor.
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CENZURA INVIDIEI

Cele descrise pdnl aci sunt numai o parte din incercdrile pe care
a avut David sd le pdtimeascd. Zilete cele mai amare insi i le-a fbcut
regele Saul, pe care Dumnezeu il inlocuia cu David pe m6surd ce
acesta deprindea megtegugul de rege.

"Regele Saul mai e gi un rlsunltor caz de invidie impotriva lui
David. Din coplegirea sa cu binefaceri, Saul a fdcut pricini de rdzboi
cu David. Odat6, izbdvit de furii, datoritil c6ntirii prea line a strunelor
lui David, acesta a incercat de mai multe ori sd-gi jintuiascd cu sulila
de perete pe bineftcdtorul slu. Altildati, scdpdndu-l cu oaste cu tot de
ruginea cu care-l ameninJa Goliat, ddnfuitoarele, in nerilutatea lor,
cintdnd osanalele victoriei, atribuiri lui David cAgtigarea b[tnliei inze-
cit decdt lui Saul, zicdnd: <David a bdtut inze.ci de mii gi Saul in miile
sale>>r - pentm acest singur cuvdnt gi a m[rturiei date de adevdrul
insugi, Saul puse la cale s[-l prindd in curse gi s5-1 ucidii cu propria sa

mdn6. Acum David era fugar; Saul insi nu-gi potoli ura, ci pornind
prigoand cu trei mii de ostagi impotriva lui, scormonea degertul. Dacd
ar fi fost intrebat de pricina acestei prigoane, Saul ar fi trebuit sd

mdrturiseascd binefacerile lui David. in vremea prigoanei instr lucrurile
s-au tntimplat intors: David a prins pe Saul, pe cdnd acesta dormea.
Dar dreapta Celui Preainalt pe unul l-apdnt de moarte $i pe celdlalt sI
nu-gi pdteze mdna. Saul, totugi, nu s-a induplecat - degi Dumnezeu
mijlocise intre ei - gi iardgi adun[ oaste s[ urmtrreascE pe David gi

iarEgi a fost prins Saul, intr-o pe9ter6.

Faptele acestea arati,virtutea prigonitului gi mai strllucitoare, iar
rdutatea prigonitorului gi mai evidentii.

Invidiosul nu primegte doctor pentru boala sa gi nu poate gdsi
leac timdduitor al suferinfei, degi Scriptura e plind de ele. El agteaptd
ugurarea bolii numai intr-un singur fel: sd vadd pribugindu-se pe unul
din cei invidiafi. Cap[tul urii lui este sI vadd pe cel invidiat din fericit
nefericit, din norocos nenorocit.

Pe unii oameni, cu totul protivnici, binefacerile ii imblinzesc. Pe

invidios ins6, binefacerile mai mult il inrdiesc. Cu c6t invidiosul are
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parte de mai mari binefaceri, cu at6t mai tare fierbe de ciudd, mai mult
se supdrd gi se minie. Mulgumind pentru darurile primite gi mai mult se

cdtrdnegte de purtarea binefrcitorului. Ce fiard nu intrec ei prin rluta-
tea niravului lor ? Ce sdlb[tlciune nu depdgesc ei prin cruzimea lor ?

Cainii, cdrora li se arunc5 o coaj6, se domesticesc; leii, cdrora li se

poarti de grijI, se irnblAnzesc. Invidiogii ins6, mai mult se irit6 c6nd li
se aratd ingrijire 9i atenlie."r

"R.inile invidiei sunt ad6nci gi ascunse gi ele nu suferd vinde-
care, ca unele ce s-au inchis de durerea lor oarbl in ascunzigurile con-
gtiinlei. Invidiosul e dugmanul propriei sale sdndtdfi sufletegti. Cel
invidiat poate sd scape gi sd ocoleascd pe invidios; iar invidiosul nu
poate scdpa de sine insu.gi. Tu, invidiosule, dugmanul tdu e cu tine,
vrijma$ul 1i-e continuu in inim6, primejdia e inchisl ln addnc, egti
legat cu ru1 lanf neindr:rat egti prizonierul invidiei gi nici o mAngdiere
nu-fi vine ln ajutor. A prigoni pe un om binecuv6ntat de Dumnezeu gi

a uri pe cel fericit,iat[ o nenorocire frrd leac."2

SOARELE SMERENIEI

Davi4 degi a trecut cu bine printr-at6tea incercdri gi cenzuri,
totugi numai om fiind, nu ne-a putut ar6ta ceva desdvArgit; cu toate
acestea" daci noi ne-am purta ca David in vremea ispaqirii p5catelor,
am fi destul de sporili in calea mintuirii. David era o icoanl de mai
inainte a lui Iisus, ce avea sd vie. Dar numai Cel f"ari de pdcat poate s[
ne arate gi sd ne dea ceva desivdrgit gi in isp[gire. Adicd ascultarea Lui
gi ispdgirea Lui sd implineasci ceea ce lipsegte din ascultarea gi din
ispdgirea noastrd a p6cdtogilor.

Invdfdtura desivirgit[ o avem de la: "Cel ce, fiind in chipul lui
Dumnezeu, n-a finut cala o pradi la egalitatea sa cu Dumnezen, ci s-a
golit pe Sine, a luat chip de rob, fXcindu-se asemenea oamenilor, gi la

I Sf. Vasile cel Mare, Despre invidie P.G.3l ,coL.376-377.
2 Sf. Cip.iao , De zelo et livore c.9; in Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum

Latinorum, Ed. G. Hartel, Wien 1868./ Texte traduse de Prof. I. Coman in Cenzura
invidiei Ia Plutarch, Sf,, Ciprian Si Sf. Vasile cel Mare in volumul Omagiu
Patriarhului Nicodim..., p. l5l.
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infdfigare dovedindu-se ca un om; s-a smerit pe Sine, ascultitor f6-
cAndu-se pand la moarte - gi incl moarte de cruce. Pentru aceea gi

Dumnezeu l-a preaindlfat gi i-a dlruit Lui numele care este mai presus
de orice nume, ca, intru numele lui Iisus, tot genunchiul s5. se plece, al
celor cere$ti 9i al celor plmdntegti gi al celor de dedesubt."r

Rdbdarea rdului sau umilinfa, in credinfa lui Dumnezeu, este cea

mai uriagd putere asupra rdului in lumea aceasta. Chip de umilinla
desdvdrgitd ne-a dat M6ntuitorul pe cruce: El, Fiul gi slava Tatilui,
Durnnezeu adevdrat, nu s-a impotrivit, ci a primit sd treacd prin cea

mai de pe urmf umilire cu putinf6 pe plmdn! cici gtia ce putere are

umilinfa. Ribdand betii, scuipdri in obraz, cunund de spini, piroanele
gi spdnzurarea pe cruce, iar peste suflet hulirea celor fdrddelege, toate
acestea incd nu erau crucea cea mai grea; pe aceasta o avea la spate.

Crucea cea mai grea, pe care era rdstignit cu fala, era neasemdnata
durere a milei Sale fafi de oameni.

Oamenii acegtiq care boleau de rdi ce erau gi care nu pricepeau
nimic din dumnezeirea Mdntuitorului, reprezintd acea coalilie a

veninului sufletesc contra Mdntuitorului. Acegti contemporani otrdvifi
de rdutate reprezinti culmea invidiei omenegti contra sublimului. Cdci
de ce a fost invidiat Mdntuitorul ? Din cauza minunilor sale printre cei
s[rmani gi oropsifi, cei dintSi chemafi la mAntuire. "Fl[mdnzii erau
htrni}i, hrdnitorul dugm[nit; morfii erau inviafi, invidiogii mureau de

ciud6; demonii erau alungafi, iar celui ce le poruncea ii intindeau
curse; leprogii erau curdtifi, gchiopii umblau, surzii auzeau, orbii
vedeau, iar binefdcltorul era prigonit. in cele din urmd au osindit la
moarte pe ddtitorul vietii, au bitut cu biciul pe izbdvitorul oamenilor gi

au judecat la moarte pe Judecdtorul lumii."t $i pentru acegtia s-a rugat
Tatillui de iertare. Iubirea aceasta de oameni, a$a cum sunt, gi care n-a
avut niciodati vreo umbrd de cddere, i-a pricinuit o cruce neasemdnat

mai grea, pe care-o poartd gi de care se fintuiegte M6ntuitorul cu
fiecare din rlutdfile noastre pdni la sfhrgitul lumii. $i noi suntem
printre iudeii care-l pironesc pe cruce - fiecare in veacul nostru - pentru
cd Iisus e in toate veacurile. Dar Iisus a fost in toate acestea ascult[tor
desdvdrgit Tatilui; cu smerenia sa a biruit at6t pe pdmdnt c6t gi in iad.
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CIci prin taina crucii, rup&rd pdntecele iadului care inghifise neamul
omenesc cu neascultarea" a inviat dintr-insul pe Adam $i pe tofi drepfii,
gi de atunci este mdntuire. Prin unnare, mdntuirea e roada ascultiirii
pfue la umilinfd a Mdntuitorului. Iisus s-a dat pe Sine umilirii celei mai
de pe urm5" numai sd ne cagtige pentru mAntuirea cu care a venit. De
aseeaEl e Pomul viefii din Rai, iar intoarcerea in Rai, sau mAntuirea, e

roada acestui Pom, care dd viaf5 vegnicd celui ce va mAnca dintr-insul.
Pomul il gtim, roada Lui ni-e datJ,, - dar daci n-o mdnc[m, nu ne

mintuim.
Ar trebui s[ urmim Mdntuitorului toattr calea sa ptrmdnteascd,

micar tot a$a de zornic, pe c6t ne zoregte foamea gi setea dupd cele
pieritoare. Desnvdrgirea Mdntuitorului in ascultare gi in lepldarea de

Sine, pentru iubirea de oameni, a ridicat intre cregtini girul Pdri numdr
de cuviogi gi buni biruitori mucenici, care, pentru dragostea Lui, erau
fericifi si sufere gi ei chinuri infricoqate de la necredinciogii wemilor
lor. $i precum odinioard David a omordt pe Goliat gi leul, a$a $i cregti-
nii biruiau leul nevEzut cici dragostea pAnI la moarte de Cel ce ne-a
invlfat cirarea gi ne-a dat ca nebiruiti armd lepddarea noastri pe cruce,
aceeagi i-a frcut $i pe ei mai tari ca iadul care in zadar virsa peste ei
vlpaie de ur5" le indesa cr:nuni de spini pe cap, le bltea cuie inrogite in
picioare, sau ii arrdea in cuptoare de vii. De dragostea lui Flristos nu-i
mai putea despdrli nimic, nici frica de moarte, nici dragostea de viafa.
AceEi4 sfinfii, s-au aritat mai presus, nu numai de pl[cere gi durere, ci
au covirgit gi moartea gi viata. in ei se int6mpla gi moartea gi invierea
Domnului. Tinerii din Babilon sunt numai o tncepdtur6 timidE, dar li
acolo dragostea lor de Dumnezeu sinsese v[paia cuptorului, urgia
focului fugind de la fa{a lui Dumnezerl care in roui o prefdcuse gi

mintuia pe sfinfi.
Trebuie trecute vd:nile, ruginind incd de aici, de pe p[mdn! pe

vamegii vdzduhului, cala mutarea noastrd dincolo, cunoscdnd ei focul
dumnezeiesc ce a ars lucrurile lor din noi, sI nu ne poati opri cu weo
datorie nepldtitl din wemea de acum, weme rdnduitii incerctrrilor. Cd
aqa zic Plrinfii, ctr wemea de acum spre poc[int6 ne e datil. $i nu le
trebuie protivnicilor pustiire mai mare in lucrlturile lor, decdt rdbdarea
cu dragoste a necaztnilor, cdci ea arde datoriile noastre gi toati
strddania lor.
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Nou6, neputinciogilor, degi cugetdm ale lumii gi umbldm in calea
pdcatelor, incd nu ne-a indesat nimeni cununa de spini pe frunte gi nu
ne-a b6tut piroanele in tdlpi. Zic instr: cine vrea sd unneze pe Dornnul
gi sE se asemene cu El, in cruce sd se asemene, gi, cdt poate sd cuprin-
di firea omeneascd. asemenea cu El va fi.

CEI CE N-AU NECAZURI

Nou6, toate necazurile ne vin de la gregeli, nu de la Dumnezeu.
El numai le ingdduie gi spal6 cu ele vinovifiile noastre. Oamenii insd
tare greu pricep cd indreptanea prin necazuri dovedegte nu pir6sirea lui
Dumnezeu, ci milostivirea Lui. Ba chiar prin aceea gtim cd Dumnezeu
are grrjd de noi, dacd vom avea necazuri. Fiind atotbun gi atotinfelept,
ne poarti de grij[ gi ne spald, cu milostivire, ori wem, ori nu wem, ori
pricepern acum, ori vom inlelege pe urm6. Cici: "Dumnezeu este

indelung ribddtor gi mult rnilostiv, dar nepedepsit nimic nu lasI"l. El
agteaptii o weme s[ vadi: ne gr[bim noi cu pocEinfa de bunlvoie sau

nu; invdJim din necazurile altora sau agteptim sI ne spargem gi noi
capul de ele, ca gi ei?

Dumnezeu wea sd ajute pe tofi, dar nu toti primesc purtarea Sa

de grijd. Aga se face cd sunt oameni pdc6togi care n-au necazuri. Pe

acegtia i-a lepddat Dumnezeu. Cdci gtiindu-le firea, precum cE nu au
leac Ai nu pricep nimic din ocdrmuirea Sa, ii lasi in picatele lor.
Acegtia sunt cei de care zice David c[: "N-au nici o suferinfi pdnd la
moarte gi sunt plini de sdn[tate; cu oamenii la osteneli nu iau parte gi

nu sunt supugi la bltiii ca ceilalli oameni. Rdd de toati lumea gi griiesc
de sus. Iatd, necredinciogii huzuresc in lumea aceasta gi-gi aduni
bogdlii". Aga incAt mulli din negtiinfi,: "RAvnesc soarta (pflmAnteas-
ci a) necredinciogilor, v[zind propdgirea p6cdtogilor"; dar cdnd infeleg
"sfErgitul pdcitogilor" - iar aceasta le vine numai cdnd intrtr la "Altarul
Domnului" - abia atunci nedumerirea li se impragtie. Cici la Altarul
Domnului, unde "se afl6 ascunse toate comorile cunogtinfei gi ale
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infelepciunii"r, in Iisus Hristos adic6, ei aflI c6: "Pentru viclegugul lor
ii pune Dumnezeu pe c5i alunecoase gi-i lasi sd cadd in prdpastie gi

ajung la pustiire"2.
Nu fericifi, agadar, pe cei ce n-au necazuri in lumea aceasta.

Cdci, cunoscdndu-i Dumnezev ci n-au minte s[-I infeleagl cdile, nu le
mai rdnduiegte o indreptare prin incercdri in lumea aceasta" ci osdnda
in cealaltil. Iatd de c€, Dumnezeu preamilostivul, chiar gi cind
osdndegte la iad tot milostiv se dovedegte qi ca un mai-nainte gtiutor
din veci a toate, nu le trimite necazuri pe potriva p[catelor lor, cdci
mdndria lor cea peste mlsurd de mare nu rabdd nicidecum umilirea
incerc6rilor. Dimpotriv[, incercarea lui Dumnezeu de a-i spdla prin
necazurile cele ldrl de voie, lor li s-ar intoarce tocmai pe dos. C6ci ei,
iubind mai tare mdndria gi slava degan5 a viefii acesteia, decdt
smerenia gi supunerea lui Dumnezeu (fafa de), tocmirea nebund a

minfii lor ii arunci in deznldejde, din care fac cel mai mare gi mai de
pe urml picat in lumea aceasta: sinuciderea, omor6rea de sine. Ori
toate celelalte p5cate, ce le-ar putea face omul, adunate la un loc, sunt
mai mici decdt acesta singur. De aceea, din milostivire mai presus de
infelegere penftr mulfimea neputinfei lor, nu-i bagd Dumnezeu in
cuptorul smereniei, ci nu rabdd neghina o probl ca aceasta, ci vor
m€rge in os6nd5" dar nu in osdnda cea mai mare, ca ucigagii de sine.
DupI Sf. Marcu Ascetul: 'Dacd cineva, picdtuind in chip vddit gi i

nepoclindu-se, n-a pltimit nimic pen6 la moarte, socotegte ctr judecata i

lui va n fdr[ mill acolo"3.

URZIREA CADERII

inaintea lui Dumnezeu poate gregi chiar $i un popor intreg.
Astfel, primul rege al iudeilor, Saul, a fost ales gi cerut de tofi bftranii
lui Israil, frrd pldcerea lui Samuil proorocul gi fdrd voia lui Dumnezeua.
Totugi Dumnezeu i-a l[sat in sfatul lor gi le-a dat lucrul dup6 care-i

rColoseni 2,2-3. 2Psalm 72,3-lg.
3 Sf. Matcu Ascetul, op. cit., Filocalia, ed. I, vol. l, p.242 gi ed. II, vol. l,

p.240. a I Regi 8,4; Osea 8,4.
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trigea inima. "inaintea oamenilor - zice inleleptul - este viala gi moar-
tea, gi oricare le va pldcea, li se va da. Dar sI lucreze plgdnegte
nimEnui n-a poruncit, gi niminui n-a dat libertatea sE pdcdtuiascd."l
LdsAndu-i Dumnezeu in voile lor, iati pe bltrdnii poporului, ei, cei
datori cu cunogtinfa, inscriindu-se la o datorie grea, pe care vor avea sI
o ispdgeasc[ impreun5: gi rege gi popor. La aga sfat al lor, a zis Domnul
cdtre Samuil: "Asculti glasul poporului, c[ci nu pe tine te-au lepldaq
ci M-au lepldat pe Mine, ca sd nu mai domnesc Eu peste ei"2.

Iati momentul in istorie cind oamenii se depirteazd de Dumne-
zeu mai vdrtos ca pdnd acuma, il izgonesc din trebile cetdtenegti, unde
de acum incolo nu le mai trebuie conducerea lui Dumnezeu. Acesta-i
momentul cdderii oamenilor de la teocratie la regalitate.

S-a luptat Samuil cu poporul, ca s[ nu-l lase sE facd o asemenea
gregealE; insd ei vdzuserd slava de la cudile regilor vecini gi a regilor
pe care-i b6tuserd gi sclipirea aurului le-a luat mintea din nou gi se

rdniserd la inimd cu mAndria gi cu slava degarti. De aceea n-au ascultat
sfatul lui Dumnezeu prin prooroc, ci fineau una: "Dd-ne rege, gi vom
fi gi noi ca celelalte popoare !"' $i a zis Domnul a doua oari cdtre
Samuil: "Ascult6 glasul lor gi pune-le rege !"4

Aga i-a scos Dumnezeu inainte pe Saul, care se abdtuse pe la
Samuil vizdtorul, s6-l intrebe de nigte mdg6rife rdtecites. Pe acesta l-a
uns rege tumdndu-i mir pe cap. L-a sdrutat gi i-a spus datoriiie gi drep-
turile de rege, precum gi cd se va schimba gi se va face alt om, ddndu-i
Dumnezeu alti inimd, pane gi dar proo.ocesc6.

Dupd oarecare vreme, la innoirea prdznuirii, Samuil, ca s[-i lege
strdns de poruncile lui Dumnezeu, din nou le-a adus aminte cdt de
mare e p[catul pe care l-au fdcut inaintea lui Dumnezeu cd au cerut
rege. Samuil gi-a intirit cuv6ntul acesta, cerdnd fulger gi ploaie in
vremea secerigului, gi a fost ag4 incdt frica de Dumnezeu 9i de Samuil
cuprinsese tot poporul. Abia la a treia mustrare cu semn, poporul
gi-a recunoscut gregeala, gi a zis: "Roag6-te pentru robii tiii inaintea
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'infelepciunea lui Isus Sirah 15, 15-20.
2l Regi 8, 7. a I Regi 8,22.
3l Regi 8, 19-20. 51 Regi 9,20.

6l Regi 10, 1,6,9.
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Domnului Dumnezeului tiu, ca sd nu murim; cici la toate celelalte
pdcate ale noastre am mai addugat un p6cat, cdnd am cerut rege"l.

Ar fi locul sE ne intrebdm: oare de ce proorocul dddea mereu
poporului gregeala peste nas ? Cu rostul ca sd infeleagd poporul cd a
gregit, schimbdndu-gi teocratia cu regatul; gi, infelegdnd, din addncuri
s[-gi cear[ iertare, cd altfel nu vine iertarea. Mul1i, panl nu-gi inJeleg
gregelile, se cred curafi apdr6ndu-se: cd n-au omor6t, n-au dat foc ai aga

mai departe. De fapt ei sunt inchigi gi legafi la minte cu un vdl de intu-
neric care nu se rupe altfel, dec6t numai cdnd le izbegti pdcatele peste

obraz. Asta era osteneala proorocului: sd lucreze cum va gti pocdinta
din adAnc a poporului, ca sI vie de la fata lui Dumnezeu cale milostivd
de indreptare, vremuri de reinviorare',iar nu osdndd 9i urgie mare.

PUTEREA CARE NU ASCULTA

in vremea aceea Samuil trimis a fost de Domnul cdtre Saul sd-i

spund: "Adusu-Mi-am aminte de cele ce a f6cut Amalec lui Israil, cum
i s-a impotrivit in cale, c6nd venea din Egipt. Mergi acum gi bate pe

Amalec... gi nimicegte toate ale lui. SE nu iei pentru tine nimic de la ei,
ci nimicegte 9i dd blestemului toate cdte le are. Str nu-l cruli 9i sd dai
modii de la blrbat pan[ la femeie, de la tdndr pFd la prurcul de tdfd,
de la bou pdnd la oaie, de la cdmili pind la asin."'

Aceasta era porunca lui Dumnezeu citre Saul, care, purt6nd
sabie, a primit in ascultare o treabd de sabie. "Dax Saul gi poporul
iaragi au fEcut de capul lor: au crufat pe Agag, regele lui Amalec, p€

cele mai bune din oi gi din vitele cornute, mieii ingrdgati gi tot ce era

bun n-au vnrt sd piard6. Iar toate lucrurile neinsemnate gi rele, le-au
pierdut. Atunci a fost cuvAntul Domnului cdtre Samuil, zicdnd: <imi
pare r[u c[ am pus pe Saul rege, cdci el s-a abdtut de la Mine gi

cuvdntul Meu nu l-a implinib>."4
Iatd cum de la neascultare incepe cdderea de la Dumnezeu gi

gregelile se fin lanf, una dupd alta.

I I Regi 12,19.
2 Fapte 3,lg.

31 Regi 15,2-3.
al Regi 15,8-10.
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Oare pentru nigte miei, gi nigte vite cornute, gi pentru cd rdz-
boinicii au cruJat pe clpetenia lui Amalec, si se fi supirat Dumnezeu
aga de tare, incit sd se tdnguie omului, c6-i pare r6u de ce a f6cut,
pmfud pe Saul rege?

Sfenta ScripturE" Canea lui Dumnezeu, are literd gi are duh. De
aceea gi citiri sunt dou6. Dac6-fi dezleagd, Dumnezeu taina ascunsd in
litere o pricepi; dacd nu fi-o deAeagd,nu pricepi decdt litere.

Astfel, cufunddndu-ne in urma timpurilor, peste rostogolul
veacurilor, ddm de vedenia lui Avraam:

Facere 15:
12. La asfinfitul soarelui a cdzr,tt pe Awaam

somn grou, gi iatl l-a cuprins intuneric Ai fricd
mare.

13. Atunci a zis Domnul cdhe Awaam: "Sd gtii
bine c[ urmagii tdi vor nemernici in pdm6nt strdin,
unde vor fi robifi gi apdsafi patru sute de ani;

14. Dar pe neamul acela, cdruia vor robi, il voi
judeca Eu, gi, dupd aceea, vor iegi sd vind aici cu
avere maxe.

15. Iar tu vei trece la pdrinfii tIi in pace 9i vei fi
ingropat la bdtrdnefi fericite.

16. Ei tnsd se vor intoarce aici in al.patrulea
veac de oameni, cdci nu s-a umplut incd mdsura
nelegiuirilor Amoreilor".

Ce si fie cuvintele acestea ? O descoperire fdcut[ lui Avraam,
un cuvdnt al lui Dumnezeu cdtre om, care dezvdluia purtarea sa de
grij6, cu care ocArmuiegte neamurile peste veacuri, inspre o ispdgire gi
o m6ntuire a neamurilor. Cuvdntul acesta al lui Dumnezeu spus lui
Avraam cu sute de ani in urm[, venea s6 se implineasci in zilele lui
Saul. De aceea, asa I fost cuv6ntul Domnului cltre Saul, prin Samuil,
zicind: "Adusu-Mi-am a:ninte de cele ce a fdcut Amalec lui Israil...
cdnd venea din Egipt. Mergi acum gi bate pe Amalec... $i nimicegte
toate ale lui."l
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Cuvdntul acestei ocdrmuiri a lui Dumnezeu nu l-a ascultat
regele; gi de aceea s-a supErat Dumnezeu gi i-a plrut rdu cd l-a pus

rege, cdci nu i-a implinit porunca intocmai, cuvdntul care arcuia voia
Sa peste veacuri, gi "acum" atingea din nou pe oameni.

PRIN TALCUIRILE PARINTILOR

Sf. Ma><im Mdrturisitorul ad6ncegte sensul istoriei lui Saul in
elementele lui spirituale. Astfel "Saul se tdlmdcegte, dup[ un infeles, ca
<iadul cerub>. Poporul iudeilor, adic[, alegdnd viata de plEceri in locul
impdrdfiei gi a vielii trlite virtuos in Duhul lui Dumnezerr, a cerut sd

imp[rdfeascd peste ei iadul, adicd negtiin]a in loc de cunogtin]X. Cdci
tot cel ce a cdnrt din iubirea dumnezeiascd e st6pdnit, prin pldcere, de

legea care nu poate pdzi nici o poruncd dumnezeiasci, sau nici nu vrea
s-o pdzeascd..."l. "(Cdci Duh, dupd cum s-a scris, este Dumnezeu gi

cei ce se inchind Lui trebuie sd i se inchine in Duh gi in adevdn>2, nu in
literd... Cdci e cu neputintd sd existe gi sd lucreze impreund partea
trupeasc[ 9i partea dumnezeiascd a legii, adicd litera cu duhul, odati ce

nu poate lucra in armonie ceea ce nimicegte viafa cu ceea ce o h6r6-
ze$te prin fire."'

Daci Saul mai reprezintd gi tipul legii scrise, litera legii, David
reprezinti duhul ei, rafiunea ei. "Acest David spiritual, degi e piznuit
de Saul, nu e biruit. Dimpotrivd, dat6 fiind marea sa iubire de oan:leni
gi nepdtimirea la care a ajuns, chiar urat fiind, linigtegte prin chitara
duhului pe dugmanul chinuit de duhul cel riu gi-l domolegte, scipdn-
du-l ca de un drac viclean, de boala cea rea a cugetului pd.mdntesc.

CIci tot cel ce urd.gte din invidie gi ponegregte cu r[utate pe cel ce e

mai tare in nevoinlele virtulilor gi mai bogat in cuvdntul cunogtinlei
dumnezeiegti e un Saul chinuit de duhul cel rdu, intrucdt nu suferd
faima gi fericirea celui mai bun in virtute gi cunogtinld, ci se infurie cu

at6t mai tare cu cdt nu-l poate ucide pe binefdcdtor. Adeseori il repede

I Sf. Maxim Mlrnrisitorul, Rdspunsuri ctttre Talasie,in op. cit.,p.421.
'Ioan 4,24.
3 Sf. Ma*im Mdrturisitorul, idem,p.433.
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cu ciudd chiar $i pe prea iubitul sdu Ionatan, adicd gdndul tainic al con-
gtiinfei, care osAndegte ura nedreapti gi spune, cu respect de adevdr,
vredniciile celui urdt. Invidiosul se poartb asemenea lui Saul, nebunul
de odinioarl, c[tre care a zis Samuil, dupd ce a cilcat poruncile dum-
nezeiegti: <<Nebunegte ai lucrat, cd, ai cllcat ponrnca mea, pe care fi-a
dat-o lie Dumnezeu !>>l Iar Saul este, cum am spus, legea scrisd, sau

natia iudeilor, care viefuiegte dupd legea scrisd. Cdci de la amdndoud
acestea, care sunt impletite intreolaltl in chip pdmdntesc, se depdrteazd
Duhul Domnului, adic6 contemplafia gi cunogtinta duhovniceascd, in
locul lor venind duhul rdu, adicd cugetul pdmintesc, care chinuiegte cu
tulbur5rile gi zvdrcolirile neintrerupte, proprii celor supuse vremii gi

striclciunii, ca pe unele ce-s scuturate de boala nestatorniciei gdnduri-
lor. (Tare se potrivesc acestea la infdligarea vremii noastre, cdnd
oamenii s-au rdzvritit impotriva Duhului, de aceea nu mai e literi s6-i
impace.) CEci legea privitd numai dup[ literi gi infeleasi material e,

parcd, stipdnit6 de epilepsie, fiind scuturatd de nenumdrate contraziceri
gi neavdnd nici o armonie cu ea ins6gi; iar mintea iudaizantS, zdpilcitl,
pen[ la nebunie de invdrtirea gi nestatornicia celor materiale, igi schim-
bd in chip necesar gi ea mereu dispozi1ia."2

"E de adaus cd pe cei scdpafi de Iisus (Navi) ii omoard Saul.
Cdci pe cei pe care-i izbdvegte duhul ii omoard litera. De aceea
Dumnezeu, care a uns pe Saul - infeleg legea scrisi - ca sd impdr5-

teascl peste Israil, se cdiegte c6nd o vede inteleasl trupegte de cdtre
iudei, gi dd putere impdrifiei Duhului, care este aproapele literei, insd
mai bun decdt ea. <$i voi da, zice, impdrdlia aproapelui tiu, care e mai
bun decdt tine.>>3 CEci precum David era aproape de Saul, la fel Duhul
se afli in vecinltatea literei, avdnd sd se arate dupd moartea literei."a

DupE alt inleles, Saul este tot omul, e toatii mintea, e tot sufletul,
ddruit de Dumnezeu, prin Taina Ungerii cu Sftntul Mir, rege peste
Israil. El primegte poruncd s[ poarte rdzboi cu Amalec, prin care se

infelege diavolul, gi sE-l piardtr dimpreund cu tot ce are el: femeile -
pldcerile; pruncii lor - puii de drac; dobitoacele - patimile contra firii;
cu un cuvint, toate ale lui Amalec, care a impiedicat iegirea din robia
lui Faraon, care este o altd icoand a diavolului.

I I Regi 15,19.
'I Regi 15,28.

2 Sf. Ma:<im Mtrrnrisitorul, idem,pp. M7-448.
o Sf. Ma:.im MtrrturisitoruL, idem,p. 449.
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Nici Saul al nostru, din noi din fiecare, n-ascultii, nu implinegte
ponmca, ci crufd tocmai c[petenia gi cdteva vite mai ardtoase ale lui.
Nu omoard cdpetenia relelor cu ascultarea de Dumnezon, nu omoari
dobitoacele cele mai arltoasie - patimile cu chip nevinovat - dar care tot
patimi sunt, degi poart2i piele de miel sau chipul nevinovitiei.

Noi, neamul cel cregtinesc, noul Israil, in cele trei Taine prin
care intr[m in marea obgte cregtini: Sf. Botez, Ungerea cu Sf. Mir gi
Sf. impertaganie, suntem ungi preofi, regi gi impdrafi peste patimi.
Deci, unifi inlirxrtrul nostru gi intreolaltii in cuv6ntul lui Dumnezeu,
am primit porunca 9i puterea de a omori pe Amalec cel de duh gi toate
ale lui sd le dlm pierzdrii. Iar dacd facem ca Saul gi n-ascultlm s[
purtdm rlzboiul dupd ponrnca gi puterea dath noud de sus, atArnl
asupra noastr[, ca o sabie, pdrerea de riu a lui Dumnezeut.

APUSUL UNUI REGE

Proorocul, vdzltorul dincolo de literi gi lucruri, av6nd durere in
inimd de gregeala regelui, cautil str i-o tndrepte. Cdci, ca unul ce l-a uns
rege, era legat gi rlspunzdtor duhovnicegte de d6nsul. Astfel duhovni-
cul igi cheamd regele la poclintd, zicAndu-i: "Riu ai fdcut cd n-ai
implinit porunca Domnului Dumnezeului tiiu, care fi s-a dat. Acum
domnia ta nu va mai fine; Domnul igi va gdsi un"blrbat dupd inima Sa
gi-i va porunci Domnul sd fie conducdtorul poporului sdu, deoarece tu
n-ai implinit ceea ce fi s-a poruncit de la Domnul."2 Pe ldngl cuvdntul
acestq ii mai ajutii ficdnd gi o noapte de rugdciune. Se intAlnegte a

doua oarl cu regele; ii spune din nou gregeala sa, c6: 'tTesupunerea e

un plcat la fel cu w6jitoria 9i impotrivirea la fel cu inchinarea Ia idoli.
Deci, pentru cd, ai lepddat cuvdntul Domnului gi Domnul te-a lep[dat,
ca s[ nu mai fii rege peste Israil"3. La acestea, Saul face o pocdinJi
mincinoasI, mai mult ca sd scape de gura proorocului, zicAnd: "Am
pdcituit, ctrlc&rd ponrnca Domnului gi cuvdntul tiu; dar m-am temut

I Facere 6,6.

] t negi 13, 13-14.

" I Regi 15,23.
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de popor $i am ascultat glasul lui. Ridicn dar ptrcatul de pe mine."r Iatll,
unde e aplrare nu e smerenie, deci nici mirturisire gi nici iertare;
m&rdria tot stdpdnl rdmdne; cu Dumnezeu nu pofl face diplomafie saui
compromis.

Deci, dupl cum 9i era de agteptat: omul cu inima implrfiti toate
le vede impflrfite; ba chiar 9i cele ce sunt una le desparte. Cici iat6-l
fdcAnd desp[dire intre ponrnca Domnului gi cuvdntul proorocului, - ca
gi cdnd aceasta n-ar fi una gi aceeagi ponxrc6. Ba se mai gi indrep-
tdfegte, aducdndu-gi in sprijin temerea sa de popor. Temerea sa ins[ era
pricinuit2i de acea lepddare de sus', fric5 pe care o simtea inima sa, ca
una ce nu omordse de la sine pe regele cel de alt neam, nu omordse
comutele mdniei, nici mielugeii iubirii de sine. De acee4 cdnd vine din
nou Sanuil gi vrea s6-l aducd la pocdinfd, regele sare de la pocdinti la
indirdtnicia mdndriei, zicdnd: ee.,fui gregit; dar dd-mi acum cinste
inaintea bdtrdnilor poporului meu gi inaintea lui Israil..."3. Sdritura
care face pociinfa cu neputinfI; iar de la Dumnezeu vine, in loc de
incerctrri in vederea ispdgirii, hotirArea detrondrii.

Atunci azis Domnul cdtre Samuil: "Pani cdnd vei tAnji tu pentru
Saul, pe care l-am lepddat, ca si nu mai fie rege peste Israil ? Umple
cornul tiu cu mir gi du-te la Iesei din Betleem, cici dintre fiii lui mi-am
ales rege."a

TAnjirea aceasta a proorocului, intre hottrrdrile Cdrmuirii de sus,
gi indirdtnicia cdrmuirii de jos, a regelui, prilejuiegte Sf. Maxim
Mtrrhrisitorul o scurtii invdflturd despre puterea gi mdsura rugdciunii
cdtre Dumnezeu pentnr oarneni.

"O rugdciune e lucrltoare c6nd e unitil cu faptele poruncilor.
Deci, cdnd rugdciunea nu cade de pe limbd numai ca un cuvint simplu,
sau ca o vorbd goald a gurii, zdcend lenegtr gi fbri consistenfS, ci e
invioratii gi insuflefttn prin implinirea poruncilor, afirnci e lucrEtoare...
intr-altfel (adicd fdcutii pentru a[ii) e lucrdtoare cAnd cel ce are lipstr
de ruglcirxrea dreptului s6vdrgegte faptele rugtrciunii, indreptAndu-gi
viafa de mai inainte gi (astfel) fdcand tare cererea dreptului, intnrcdt o
imputernicegte prin purtarea sa de bundvoie. C6ci nu folosepte rugl-
ciunea dreptului celui care, avdnd trebuinfi de ea" se desfatil mai mult

t l Regi 15,24-25.
2lnlelepciunea lui Solomon 17, ll-12.
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cu ptrcatele dec6t cu virtulile. De pildn marele Samuil pldngea odini-
oard pe Saul care plcltuise, dar nu putea str-L facl pe Dumnezeu
indurltor, neavdnd in ajutorul plinsului siu indreptarea cuveniti a

picdtosului. De aceea Dumnezeu, oprind pe slujitorul S[u de la pldnsul
de prisos,ii zice: (dan[ c6nd vei pldnge pentru Saul ? Cdci Eu l-am
lepldat pe el, ca s2l nu mai fie rege peste Israil>>r.

De asemenea leremia, care suferea mult pentm poporul iudeilor
innebunit de amdgirea dracilor, nu e auzit cind se roagd, tntmcdt nu
are ca putere a ruglciunii intoarcerea necredinciogilor iudei de la
rdticire. De aceea Dumnezeu l-a oprit $i pe el de la ruglciunea in
zadar, spundndu-i: <$i tu nu te mai ruga pentru poporul acesta gi nu
mai veni la Mine pentru ei, cd nu voi auzi>>2.

Cu adevdrat e o mare nesimfire, ca sd nu zic nebunie, si ceard
mdntuire prin rug[ciunile dreptilor acela care-gi r4sfata sufletul cu cele
striclcioase, precum tot aga de mare nebunie e s5, ceari iertare pentru
faptele cu care de fapt se laud6, intindndu-se cu voinfa. Cel ce are tre-
buinfa de rugiciunea dreptului trebuie s[ n-o lase nelucr[toare gi ne-
migcati - dacd nrdgte cu adevlrat cele rele - ci sd o facd lucrdtoare gi

puternicE, intrarip6nd-o cu propriile virtufi gi in stare sd ajungd la Cel
ce poate sE dea iertare de gregeli."3

Iar Sfbntul Marcu Ascetul spune toate acestea pe scurt: "Pdcat
spre moarte este tot pdcatul nepoc[it. Chiar de s-ar ruga un SfEnt
pentru un asemenea pdcat al altuia" nu e auzit."a

Drept aceea Samuil a fost trimis la David, care era un copil
bilai, cu ochi frumogi gi plIcut Ia fat{. Pe acesta cunoscdndu-l Samuil
prin duh, a luat comul cu mir gi l-a miruit, in mijlocul frafilor sdi, gi s-a

odihnit Duhul Domnului din ziua aceea asupra lui David. Atunci s-a

depdrtat de la Saul Duhul Domnului, gi-l tulbura un duh rdu, trimis de

Domnul, incdt gi slugile lui Saul i-au zis: ulatA un duh r6u trimis de

Domnul te hrlbur["s.

t I Regi 16, l. 2leremia 7,16.
t Sf. Vt*i- Merturisitorul, idem,pp. 299-300.
o Sf. Marcu Ascetul, Despre cei ce cred cd se tndrepteazd din fapte,

Filocalia, ed. I, vol. 1,p.254 gi ed. II, vol. l, p.252.
s I Regi 16, l2-15.
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Trebuie sd aritim c6, dacd in vremea ednd avea Duhul lui
Dumnezeu n-a rrnrt sd se indrepte, acum, muncit de diavol, ii va fi cu
atdt mai greu sd se indrepteze, dacd nu chiar cu neputinfd. Aceasta e
pedeapsa adusl de Dumnezeu peste indlrdtricirea inaintea unui trimis.
De aceea, din toate timpurile se gtie cd atunci cdnd puternicii wemii
ridicau m6na asupra slujitorilor lui Dumnezerl, n-a mai dninuit puterea
lor. Saul, stdp6nit de duhul r[u, se rdscoald impotriva lui Dumnezeu gi
a slujitorilor Lui. Saul, ajuns in stdpAnirea dracilor, umbla sd fac6
moarte de om - lucrul ucigaqului de oameni - cdci de doud ori a aruncat
dup6 David cu lancea, eugetAnd sd-l pironeasctr de peret"t. Se sdlbiti-
cea gi asupra lui Samuil, cdci ocrotea pe David, dar n-a putut s6-i factr
nirnic. Mintea i se intunec6 din ce in ce mai mult; di poruncd sI ucidl
pe preolii Domnului, fiindci lineau cu David, ceea ce slugile sale au gi
ficu! ucigdnd in ziua aceea optzeci gi cinci de preo1i2.

Fapta aceasta a lui Saul dovedea nebunia minfii lui gi instr[ina-
rea cu totul de pocdinfd, ceea ce ii atrage de la Dumnezeu nenorociri gi

necazuri fird oprire. Samuil proorocul moare, sfdtuitor nu mai are.
Asupra lui David se pomegte cu oaste, dar cu ordnduire dumnezeiascd
David ii cruf6 viafa de mai multe ori; ba odatil chiar ii firrl suhla de sub
cap, iar altddati ii taie un col! de hain6, wSnd s6-i dovedeascd bunl-
tatea sa" Dumnezeu ii ardtase cI nu-i wea moarteao ci intoarcerea. Clci
prin ce l-ar fi putut zgudui mai tare spre intoarcere, decit cu dovezile
bunltiifii tui David, celui ce-i crufase viafa de mai multe ori ?3 Dar o
rninte nebund nu mai infelege cele bune; nu se mai poate sui sl
priceapd din cele vdzute pe cele nev5.zute. O minte intunecati n-o mai
pofi crede, chiar c6nd grdiegte de bine nu mai are statornicie.

De aceea vin nenorocirile: cea mai de pe urmd cale ce-o mai are
Dumnezeu la indem6n[, ca sI dezneticeasc[ pe om la minte. "S-au
adunat deci Filistenii"a impotriva lui Israil, cu r[zboi. Saul a adunat gi

el tot poporul gi a fEcut tabdri. Saul ins6, vdzAnd tabera Filistenilor, s-a
spdimdntat gi s-a zguduit tare in inima luis. Zguduirea aceasta are sem-
nificatie gi urmflri; odatd dovedea dezechilibrul lui nervos, iar al doilea,
acest dezechilibru cregte intr-un moment de spaimd gi, de-acum incolo,
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2 I Regi 22,17-18.
' I Regi 24,l-20.

a I Regi 28,4.
5l Regi 28,5.
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faptele lui sunt din ce in ce mai demente. Doar o ultim[ licdrire a lui
Dumnezeu i-a mai r6mas, pentru ca indat6 si se stingd gi aceea. "Cdci a

intrebat Saul pe Domnul, dar Domnul nu i-a rdspuns nici prin vis, nici
prin vedenie, nici prin prooroci. Atunci Saul zise slugilor sale: <C[uta-

ti-mi o femeie vrdjitoare, ca sd merg la ea gi s-o intreb>. Iar slugile i-au
rispuns: <<Este aci in Endor o wdjitoare>>. Saul gi-a schimbat hainele gi

s-a dus la w[jitoare."l
Dumnezeu, gtiinduJ cI va face aceasta, nu i-a rdspuns; clci

mintea lui nu mai fdcea deosebire intre bine gi r5,u, intre Dumnezeu gi

diavol. Iatii-l acum pe Saul, plrlsit de Dumnezeu gi mergdnd la vrflji-
toare, ucenifa diavolului.

SPIRITISM

La wljitoare, cere din modi pe Samuil pe care nu-l ascultase
cdnd a trebuit. Iatii in ce fel aduce Dumnezeu strdmtoarea peste om, ca
odlati,, totugi, aga se prefuiasc[ sfatul, incdt gi din morfi ar fi in stare s[
cheme pe aceia pe care nu i-a ascultat la vreme. Dar cei ce pdnl acolo
se indiritnicresc, incet nnrnai mo{ii i-ar mai putea intoarce, "chiar de
va gi invia cineva din morfi, tot nu vor crede'2. Neascultitori, oamenii
tari de €p $i betegi la minte de fumul mdndriei, nu au parte de darurile
sfatului. Cici, p5r5sind sfatul cel bun dat la vreme, gi Dumnezeu ii
pdrdsegte gi-i lasd ln sfatul celui rEu- Aga a plfit Saul, cdci - dupd
tAlcuirea Sf, Grigorie al Nyssei, care linuregte locul acesta - nu duhul
lui Samuil a iegit din iad (degi in iad au mers toF drepfri Vechiului
Testament afbrd de Enoh gi llie), ci a iegit duhul cel rdu, cu care lucra
vrljitoarea, gi care a luat infiligarea lui Samuil, ca des6virgit si-l ingele
pe Saul.

Iati pe fostul rege cdzAnd cu inchinare inaintea megtegugirii
diavolului, care igi intinsese stdpdnirea gi asupra viefii sale, inc6t gi

sfhrgitul i l-a proorocit.

] t negi 28,6-8.
'Luca 16,31.
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1 Regi 28:
15. $i a zis (cel in chipul lui) Samuil cltre Saul:

"Pentru ce mi tuIburi ca s6 ies ?" Iar Saul rispun-
se: "Mi-e tare greu; Filistenii se luptE impotriva
mea, iar Dumnezeu s-a depdrtat de mine 9i nu-mi
mai rispunde nici prin prooroci, nici in vis, nici in
vedenie; de aceea te-am chemat ca s[ m[ invefi ce

sii fac ?"
16. Zis-a (cel in chipul lui) Samuil: "La ce mI

intrebi pe mine, daci Domnul s-a depdrtat de tine
gi s-a fdcut vrdjmagul tiu?

17. Domnul face ceea ce a grdit prin <<mine>>:

Va lua Domnul domnia din mdinile tale gi o va da
lui David, aproapele tiu,

18. Deoarece tu n-ai ascultat glasul Domnului
gi n-ai plinit iufimea mdniei lui asupra lui Amalec,
de aceea Domnul face aceasta cu tine acum.

19. $i va da Domnul pe Israil impreuni cu tine
in mdinile Filistenilor; mdine tu gi fiii tni vefi fi cu
mine !"

Agadal ftrr[delegea vorbirii cu mortii, sau spiritismul, are ve-
chime mare. In zilele noastre, a ajuns o adevtrratil mod[ de lume mare,
gi, fiind cea mai sublire dintre am[giri, e gi cea mai primejdioasd rdtii-
cire. Sd fim infelegi: Biserica nu tilgdduiegte spiritismul, ci-l opregte.
Iatli de ce:

Spiritul care vine nu poate aduce nici o probd indeajuns de con-
vingdtoare despre fiinfa sau identitatea sa. Poate ingira dovezi dup6
dovezi, aretand cd gtie lucruri, pe cale, ni se pare nouE, numai rapo-
satul putea sE le gtie. Dar pi ingerii rdi sau spiritele pot si le gtie tot aga

de bine. in nici un chip nu putem fi siguri de identitatea celui ce

vorbegte sau scrie intocmai ca rlposatul. Se-ntdmplE" adic6, cea mai
megtegugitii substituire a persoanei, care e inlocuitd gi copiat6 intocmai
intru toate, cum o gtiam gi noi, ca amdgirea noastrd cea din bund
credinld si fie des[vdrgitJi: iar noi sE credem o lucrare de amlgire, ca

pe cea mai adevfuatl descoperire de dincolo. $i, vdzdnd cI cele mai
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niultc clescoperiri se implinesc mai pe urm6, primegti fdri control cea

nrni de pe urmb ingelare" Iar aceasta o p[tesc mai ales cei ce ocolesc
sfintele Predanii ale Bisericii gi umbl6 dupd miiastra ingelare ca s[-i
pov$uiascd aceia cdtre lumea de dincolo. E gi mai ugor: spiritismul nu
cere lupta cu sine insugi, nu cere sfinfirea vieJii, nu cere recunoagterea
dirmnezeirii Mdntuitorului, nu opregte ispitirea de Dumnezeu - cici
tocmai asta e spiritismul. Ba, dacd fii neapdrat la acestea, de teama sd

nu te afli in gregeall, fi le cere gi pe-acestea, dar numai ca, pe ldngd
toate aceste4 sd mai crezi gi in spiritism, adicd gi in altceva pe l6ngd
Biserica intemeiatii de Dumnezeu. Iar cu vremea, cdgtigdndu-fi incre-
derea,, te pofi pomeni cu sfaturi impotriva mdntuirii, sau prad6 nlluciri-
lor care clintesc mintea din dreapta socoteald.

Am putea fi intAmpinati de adepJii spiritismului cu cuvdntul cd

dintre slinfi mul]i au grait cu ingerii, iar unii cu adev[rat au grdit gi cu
cei mutali de aici, ba gi la viaJd i-au intors; dar asta a fost din ing6-
duinfa lui Dr:mneze!, ca o m5.rturie a nemuririi sufletului gi a invierii
celei de obgte, gi ca o slavi cu care i-a cinstit pe sfinfi. Din cdnd in
eAnd se arati intre oameni cit asculti Dumnezeu de sfinti, cdnd arde
intr-tngii iubirea de oarneni gi voiesc s6-i scape de vreo mare nedrep-
tate ndpdstuiti peste ddngii: ei cer de la Dumnezeu mdrturia celui de

<lincolo de morm6nt" Dar de la minunile lui Dumnezeu prin sfinfi gi

pene la descoperirile spiritiste e tot atdta dep6rtare, cdti de la sfinfi la
ispititorii de Dumnezeu. Viafa Sf. Ciprian, care inainte de a fi cregtin
era mare wljitor gi inqelItor de oameni, ne poate sta mlrturie gi in
privinfa spiritismului.

Altii pricini, pentru care Biserica igi opregle fiii de la calea l6tu-
ralnicd a spiritismului gi a vr6jitoriei de toate treptele, e gi aceasta: s-a

b[gat de seamd cE practica spiritismului duce la nebunie. Fdcindu-se
cercetare undeva, intr-o casl de nebuni, s-a gdsit cd,70 de ingi la suti
frcuserd spiritism. Cum se ajunge la nebunie e u$or de priceput: fiecare
gedinld se poate face numai dacd tofi cei din adunaf,e se invoiesc sd

impnlmute din ei o anurniti putere nervoasd, trebuitoare spiritului de

dincolo, care scrie sau vorbegte printr-unul din cei adunafi. Acela igi
pierde congtiinfa de sine in vremea gedinfei, cade in transd. imprumu-
tarea puterii nervoase pe care o solicitd spiritele spre a putea comunica
dincoace e mai mult o invoire la jaf pe socoteala sdndtdlii nervilor, jaf
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care duce, incetul cu incetul, pe unii mai repedo, pe allii mai tilrziula a

nu se mai putea sluji de minte gi de nervi, cdci tdlhlrite de spirite
sl5besc Ai, oarecum ziclnd, iqi schimb[ firea, incdt toate le virc!

printr-un duh str6in, altfel decdt cealalt6 lume normald. Aga incepe pe

incetul sd se arate nebunia, de cele mai multe ori flrd de intoarcere.
Spre documentarea celor de mai sus, aducem in sprijin cartea

unui medic despre $tiinlete oculte Si dezechilibrul mintalt. Cartea
aceasta are meritul cd aduce gi rdspunsurile ocultigtilor, spiritigtilor gi a
cdtorva orientaligti de seam5. Toate sfaturile lor nu sunt dec6t strigdte
de alarmd impotriva ndvalei mullimii spre dezechilibrul mintal. Iatd
c6teva rlspunsuri la intrebarea: "Dac[ gtiintele oculte - faimoasa gtiinfl
a binelui 9i rdului - pot duce la dezechilibrul mintal, sau nu ?" Unul
rdspunde: "Nu cred cd gtiinfele oculte, prin ele insele, duc la deze-
chilibru mintal, dacd cel ce le studiazd sau le practicI nu are tare inte-
lectuale. Dar e un lucru sigur cd mulfime de dezechilibrafi mintal sunt
atragi spre practicarea gtiinfelor oculte gi nu-gi gdsesc in ele dec6t
inrlutlfirea tulburdrii lor sau o tem6 pe care sI delireze."2

Iatd rlspunsul unei orientaliste (D-na H. Blavatsb): "Cele mai
bune, cele mai puternice medii au suferit de pe unna experientelor in
sufletul gi in trupul lor. Amintiti-vd moartea - wednicd de pl6ns - a lui
Ch. Fdrster, care s-a stins de nebunie furioasl intr-un azil de alienafi;
aducefi-v[ aminte de Stade, care e epileptic, de Eglinton, primul mediu
al Angliei din vremea noastrd, care e atins de aceeagi boald. Vedeti ce
viaf[ a avut Douglas Home. Gdndifi-vd apoi la soarta tristd a sir-
manului Washington Irving.Iati in sfhrgit $i pe surorile Fox, cele mai
vechi medii, intemeietoarele spiritismului modern, dupd peste 40 de
ani de <<raporturil> cu <<ingerii>>, ele au innebunit fbrd lecuire, mulgumit5
acelor ingeri... $tiinla binelui gi a r[ului este plini de primejdii gi plina
de curse."3

Un spiritist incercat (Stanislas de Gnaita) atrage aminte: "Po!i
vedea cd nu tlgdduiesc cu prejudecati preful spiritelor. Eu judec aspru
doctrina - una din cele mai insemnate in general - numai pentru conse-

' Dr. Philippe Encausse, Sciences occultes et ddsdquilibre mental, Paris,
Payot, 1944, ed. II, p. 314.

' Alajovanine, in Sciences occultes et disiquilibre mental, p. 92.
3 H. P. Blavatsky, inop. cit.,p.96.
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cinlele la care duce in chip fatal: promiscuitatea psihicd gi anarhia spi-
ritual6... Experimentatorul indrdznef, cdnd vrea sd intre in trupul lui, il
poate gdsi ocupat de o lanr[, care s-a instalat acolo, a luat organele in
stilpdnire, s-a intdrit ca intr-o cetate, ca sd spunem astfel. ...Sau el intrd
fdrl sd fi putut da afari niluca; de aci nebunia, monomania sau, pe
pufin, posedarea. ...Sau rlm6ne larva stEp6nd pe trup, ca pe un cAmp

de lupti: de aci lnainte ea va vegeta in acest trup gi asta e idiotia."l
REspunsul acesta indeamni la o legdturd. Odati' Mintuitorul

atrlgea aminte celor ce se izbdvesc de rele, cd duhul cel rdu (recunos-
cut de noi prin muncirea unei patimi), fiind alungat de pocdinfa omului
uniti cu darul lui Dumnezeu, neavdnd acela unde petrece, mai ia cu
sine alte $apte duhud, mai rele decdt sine gi se intoarce la casa de unde
a fost alr:ngat. Deci, das6 aflE casa curati, dar stipdnul - minte4
suflehrl - umbl6 pustiu, plecat de-acasd prin cine gtie ce excursii astrale
dupd informaJii, lesand gearnuri Si uSi deschise - cd nu pot rtrmAne

altfel - sigur cd cele de pe urmn ale omului aceluia vor fi mai rele decdt
cele dintAi. Ar fi interesant de gtiut intocmai ce inlelegeau Sfinfii
Pirinfi, cend iqi disciplinau ucenicii, deprinz6ndu-i sd-gi aibl necon-
tenit sufletul intreg acolo unde le era gi trupul gi sd se impotriveascl
rdpirii minfri afare din trup. Trebuie cd aci e ceva mai mult decdt sim-
pla imprEgtiere a fartenei, care, nestipinitS, multi sldbire aduce.

AIt spiritist (Allan Kardec) rdspunde cam aceleagi: "Una dintre
cele mai mari primejdii ale mediumitE{ii (insugirea ce-o au unele per-
soane de-a intr4 chiar ftrfl voie, in leg6trui cu spiritele - insugire care e

datoriti unei inaderenfe nomtale a sistemului nervos la lumea real6) e

obsesia, adicd st6pinirea pe care anumite spirite o pot exercita asiupra

mediilor... Obsesia ane trei trepte principale: obsesia simpla fascinatia
gi subjugarea."2

Un profesor (Laiquel-Lavastine) mai preciznazl gi alte laturi:
"Studiul ocultismului... nu are nici un neajuns in ce privegte slndtatea
moral[ a celor echilibra]i. Dar se int6mpld cI labaza acestor studii sd

stea o tendinfi anormaltr, sau chiar bolnivicioasd. in acest caz elepot fi
v6tilm[toare. Cu atdt mai mult aplicafiile practice. Unele din aplicafii
sunt experimentele de disociere a personalitiltii. Se poate intelege de

I Stanislas de Gnaitao irrop. cit.,p.ll2.
2 Allan Kardec, inop. cit.,p.116.
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aci cdt sunt de vdti.mdtoarela subiectele a clror sintezd mintali e mai
mult sau mai pufin insuficientd. Printre mediile existente se pot face
trei grupe:

l. ingelItorii gi escrocii, care intrd in jurisdicfia tribunalelor;
2. nebunii, care, intr-un delir sistematic, fac spiritismul sI inter-

vie ca un izvor de elemente noi;
3. ingii, de cele mai multe ori debili mintali, la care spiritismul

nu e decdt pricina ocnzionaldaapailiei delirului.
Spiritismul este prin urmare plgubitor, fiindcd inlesnegte iz-

bucnirea delirului. Rolul psihiatrului este si arate neajunsurile gi pri-
mejdiile sale."r

Cel mai r6spicat strigdt de alarmi ii dd un magician gi orientalist
englez (C. W. Leadbeater), in urmltoarele cuvinte: "Mijloacele cele
mai inaintate de w[jitorie (magie neagrd) pot da viaf[ elementelor
anificiale puternice, gi acest fel de viafi este cdteodatil foarte riu. Dar
elementele acestea reacfioneazd cu o putere ingrozitoare asupra
autorului lor, daci persoana vizatl, se afld, prin curdfia firii ei, la
adlpost de inr6urirea lor. Aqa cd povestea cu vrijitorul sfiigiat de dracii
pe care-i chemase nu-i numai poveste, ci poate aveaobaz5de adevlr.

Fac, foarte solemn, pe tof atenfi, sI nu se #duiascd si degtepte
energiile acestea de temut, dacd, nu sunt cdliuzifi de un om incercat,
cdci am constatat personal, la ce urrrEri teribile se expune o persoani
negtiutoare gi cu cdliluzA rea, cdnd wea si se joace cu aceste lucruri
foarte serioase. A te arunca in experienfele acestea, frrI sd ai pricepere,
este mult mai primejdios decdt jocul unui copil cu nitroglicerind"2
(dinamitd).

*

Semuind "motivele" care ademenesc oamenii spre spiritism,
dintre cele mai serioase sunt durerile nemdngdiate pentru moartea cdte
unuia din familie; iar dintre motivele mai putin serioase, cr:riozitatea gi

naivitatea.
Normal ar fi ca cei r[magi in viafa aceasta sd vrea s[ se refac[ gi

sd se impace cu hotdr6rea cea mai presus de ei, care a ordnduit aga. Dar
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I Laiquel-Lavastine, in op. cit., p. I18.
2 C. W. Leadbeater,inop. cit.,p.ll9.
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ei fac dimpotrivii: nu vor s5 se impace, se revolt[, nu vor sd intrerupd
legdtura cu cei mutafi dincolo, refuzd a se mulfumi numai cu mijlocirea
Bisericii pentru sufletul lor. Ei vor sd treacd hotarul pus de Dumnezeu
intre cele doud imp5rdtii ale viefii sufletului. Neast6mpdrarea lor ii
pune in conflict cu Providenfa divin5; iar starea asta nenormald ii poate
impinge pann'la dezechilibru mintal - sau, socotind intors, aceastd
neastdmplrare chiar dovedegte dezechilibru latent, care abia acum se

manifestl pe "motivul" unei morfi in familie.
Omul trebuie sd aibd o cunogti,nfi despre moarte gi viat6; - 9i

pentru asta are gi vreme gi ocazii - pe urmd trebuie s6-gi stdpAneascd

durerea. Cici nestEvilind-o cu resemnarea gi cu impdcarea stdrii de
lucruri, aga cum acestea se deapln[ de la inceputul omului, iar pe

deasupra, refuzind alinarea pe care o d5 credinla cregtind, nu mai
rimdne bietului indurerat nimic care s6-i ocroteasci mintea sdndtoasd.
Dragostea mirginit inteleasd intefegte gi prelungegte durerea, care
pricinuiegte obsesii gi indrum5 la spiritism; iar de acolo atArnE de
sindtatea nervoasd cdti" a mai rdmas, unde sd se sfargeascd totul.
Suntem de acord deci cu "dorinla fierbinte" din concluzia unei teze de

doctorat in medicind, a: "Fiinfele dezndd6jduite, impinse de naivitate,
teamd sau nebunie, sE nu mai fie ispitite la o experienfd costisitoare gi

in acelagi ti-p periculoasi pentru sufletul lor tulburaf'r.
Tot cu acest prilej se mai nirneregte o observafie asupra spiritig-

tilor fErd voie, sau mai bine-zis asupm celor posedali de spirite, mai
mult sau mai puFn cu sau firi voia lor: sunt o seamE de oameni
slnitogi la aparenfS, dar "lor le grEiegte duhul" multe prapdstii. Acegtia
simt intr-ingii o a doua persoand, care vorbegte cu ei ca atare gi, cu
timpul, se trezesc total absorbili de un atzre duh, care se d5 pe sine ba
"arhanghel", ba cutare sau cutare sfhnt, ba chiar gi numele lui Iisus
Flristos il impnunutd. in alte cazwi, c&rd n-avem de-a face cu o
persoand inclinatil spre credinfS, acea a doua persoanS face pe unul din
personajele mai de seamd ale istoriei. E limpede, fdrd exemplific5ri, cd
unitatea persoanei omenegti s-a sfdrAmat, cenzura rafiunii nu mai
functioneazd, tot confinutul subsolului persoanei rdbufnegte fbr[
stlvilar; ne aflEm in fafa unei tragedii din cdmpul patologiei nervoase.

' Dr. Philippe Encausse,in op. cit.,p.242.
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Sfinfii Pirinfi, intr-un gand, previn turma credinciogilor de

ispitele iscodirilor ldturalnice; astfel Sffintul Chiril al Ierusalimului
strig[: "Fugi de orice lucrare diavoleascE... Nu da atentie La

astrologi... Nu primi nici mlcar sd auzi despre farmece, descdntece gi

de faptele foarte nelegiuite ale celor care cheami spiritele !"r Iati gi

cuvintul Sfhntului Grigorie de Nyssa, din scrisoarea sa c6tre Episcopul
Teodosie: "S-a pirut unora dintre inaintagii nogtri cd acea vrdjitoare ar
fi adus de fafE chiar sufletul lui Samuil, gi in sprijinul acestei pdreri
aduc faptul cd fiind foarte impresionat Samuil de lepddarea lui Saul (de
cdtre Dumnezeu) gi chiar c6utarea wEjitoarei s-a fXcut tot cu gAndul la
Dumnezeu, adicd prin aceea cd a vrut sd afle, printr-o manevraJe a
vrljitoarei, un rdspuns ingeldtor la intrebdrile puse de el. Fiind, adic6,
supdrat proorocul pentru cd nu voia ca p[cdtosul sd fie dat pierzdrii,
drept aceea gi adaugd cd a permis Dumnezeu ca sd fie chemat sufletul
proorocului prin acea artd magicd, pentnr ca s5 vadd insugi Samuil cd
apdrarea pe care a vrut s-o ia lui Saul a fost zadarnicL, arltdndu-i prin
vorbirea pAntecului cd proorocul ii este protivnic, fdc6ndu-i sd i-o
spund personal atunci c6nd l-a chemat...

G6ndindu-m6 insd la prdpastia, de care ne spune Evanghelia, cd
s-a clscat intre implrdfia celor buni gi a celor r[i, precum a zis acel pa-
triarh, sau mai curAnd insugi Domnul patriarhului (Dumnezeu), (para-
bola cu Lazdr gi bogatul), anume ci nimeni din cei condamnafi nu se

mai poate ridica pane la cele ceregti gi nimeni din cer nu mai poate
cobori in ceata celor rdi - eu personal nu cred in astfel de concepfii
magice, ci cred cd singurul adevdr e cel descoperit de Sf. Evanghelie...

Pe cdt gtim, cdt de mare este Samuil intre sfinti gi de condamna-
bil[ e fascinafia magiei, pe at6t sunt de convins ci in acea stare de

odihntr completil in care se afla Samuil, n-a putut nici cu voie, nici fErd
voie sd treacd peste prlpastia care separd pe cei r6i de cei buni; - fere
voie - nu, intrucdt ar insemna cE s-ar fi permis diavolului si ueac6 el
acea prdpastie gi sd mute pe acel sffint prooroc din mijlocul cetei celor
sfinti in alt loc; de bunl voie, iardqi nu e posibil, cdci nici n-ar fi in
stare gi nici n-ar wea s[ se amestece in cele rele. C[ci cine odatd petre-

t Sf. Chiril al Ierusalimului, op. cit.,p.133.
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ce in bine, e absurd sd se spund cd ar trece de bund voie la cele rele.
Dar chiar dacd ar avea de gdnd aga ceva, mdrimea acelei prdpastii nu
permite astfel de trecere...

Ce insemneazA, deci, problema pe care o discuttrm ? intrucAt
wijmagul firii omenegti e protivnicul nostm al tuturor, el nu are alt
gand gi alfii grUI decdt sI loveascd pe om unde-l doare, rlnindu-l de

moarte. $i care alti ran[ poate fi mai mortalS pentru oameni decdt a-i
indepdrta din apropierea Dumnezeului celui fbc[tor de viaf[ gi l6sAn-

du-i sd se rostogoleasci de bunl voie spre pierzare ? intrucdt, deci,
mulli se pasioneazA, din cei ce se ingrijesc de cele trupegti, sI cunoasci
viitorul, ndddjduind s[J poat5 evita" dacd e rdu, sau sI gi-l dobdndeascd"

daci e bun, de aceea, pentru a nu-gi anina oamenii privirile numai spre

Dumnezeu, vicleana fire a diavolului a iscodit o mullime de chipuri
mincinoase de a cunoagte viitorul, cum sunt: ghicitul din zborul pds6-

rilor, tilm[cirea semnelor, oracole, cercetarea mdruntaielor, chemarea

mortilor, ghicirea in momente de transd, incitarea (ispitirea) zeitilii,
inspirafia 9i alte multe. $i in ce fel e ghicirea prin care se lasd omul
ademenit ca sd afle adevErul, pe atilta e de sigur cd omul cade in
ghearele vicleanului gi ingelItorului diavol. Diavolul e cel care indeam-
nd pe cel ce obserryd zborul vulturilor, sd-gi lege nddejdea de anumite
felffiiri mai deosebite sau de palpitlrile anumite ale ficatului, bdlbdiala
care reiese din inflamafiuni ale ganglionilor, ca gi clipirile din ochi,
toate acestea vddesc tot atdtea moduri de ingelare a omului de cdtre
viclenia aceluiagi diavol 9i aceasta cu scopul c4 deptrrtAndu-se oamenii
de Dumnezeu, sd caute vindecare prin diavol, de la care gi cred c[ o
dobdndesc...

Una din aceste felurite ingellri este deci gi vorbirea din stomac
sau pitonia, prin care s-a crezut cd s-ar putea evoca sau readuce la viaJi
sufletele celor morfi. Disperat in privinta mdntuirii sale, atunci cdnd
impotrivd-i se rdsculaser[ strdinii cu toate armatele lor, gi venindu-i
atunci in minte cd Samuil i-ar putea veni oarecum in ajutor, Saul s-a

dus la vrijitoare care-gi credea singurd gi-i credeau gi alli oameni cd i
se arattr diavolul sub diferite contururi, pe care de altfel Saul nu le-a
vdzut, ci numai ea. Cdnd deci s-a apucat si oficieze acel act magic Ai

au apdrut in ochii femeii fantasrnele acele4 atunci diavolul l-a fdcut pe

Saul s[ creadi cd acele aritEri ar fi insugi realitatea lor, mai ales ci
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instrgi imordcimintea sub care i s-a spus cd s-a ardtzt acea figurd (a lui
Samuil), - imbrdcdminte care nu era deloc necunoscut[ femeii, se

potrivea cu aceea pe care o cunoscuse Saul, fapt care a fdcut pe acesta
gi mai mult si se mire, crezdnd acum cu tirie ci de fapt nu s-a ingelat
prin viziunea femeii. Dupd ce ea a zis cd vede nigte zei inIllandu-se gi

un blrbat in picioare imbr[cat in douE haine, atunci ce s[ zicd Ia
aceasta adevdratele slugi ale textului Scriptruii? CdL s-ar fi ardtat insugi
Samuil gi cd intr-adevdr vrdjitoarea a vdzut nigte zei ridicdndu-se in
sus ? Cunoagte gi Scriptura pe diavol, atunci cdnd zice: <Toli dumne-
zeii pIgdnilor sunt idoli> (Ps.95, 5). Ori sufletul lui Samuil sd fi
petrecut impreund cu idolii ? 36 nu fie ! Ci spiritul de care vrdjitoarea
era continuu stilpdnitS, el a fost acela care impreunl a luat gi pe alte
spirite spre a ingela pe acea femeie gi prin ea gi pe Saul. in acea vorbire
din stomac acele spirite diavolegti au fbcut pe femeie sd spund cd sunt
zei,le-a descris 9i haina in care ar fi imbricafi gi le-a invitat gi glasul
lor gi vorbirea in chip profetic, anunf0nd, printr-o conjuncturI verosi-
mil[, pe care o indicau aparenfele, viitorul, ca pe ceva ce reiegea logic
din faptele ce se intAmplaserd. De altfel acel spirit diabolic s-a dat de
gol flrd sd wea, spun6nd adevlrul atunci c6nd a zis: <dvldine tu gi fiii
tdi vefi fi cu mine>> (I Regi 28, l9). Dar dacd ar fi fost insugi Samuil,
atunci cum ar fi fost posibil sI stea impreund cu el un om vinovat de
atAteacrime (Saul)?"I

in wemea noastrd circul[ multe cflrli care cuprind comunicdri de
dincolo. Aceste comuniciri, mai ales cele care se dau pe sine a fi din
partea sfinfilor sau chiar ale M6ntuitorului insugi, fdrd voie ne conduc
la comparafia lor cu Sfintele Evanghelii. La o atare confruntare se dau
de gol. Puse pe doud coloane, aceste splendide platitudini gi rn6-
runfiguri, cu o paginl din Evanghelii, sublimul gi ridicolul sunt gi mai
evidente. Calitatea literartr" fondul, indlfimea g0ndirii, totul dau de gol
un fals neruginat gi nemaipomenit de indrdznef, pe care nu cred s6-1

poatii face sufletele celor mutafi de la noi, ci numai tatil minciunii2 gi
hristogii mincinogi3.

I Sf. Grigorie de Nyss4 Epistola catre Teodosie, Migne, P.G. 45, col.
4074t4.

2 Ioan 8,44.
3 Matei 24,s.
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Biserica e datoare sd-gi crufe fiii de ispita cdderii intre tdlharii
cei de duh; de aceea opregte lucrul acesta gi-gi previne credinciogii cu
sfatul Sfrntului Pavel, dat Tesalonicenilor, iscoditori gi ei de taine:

2 Tesaloniceni 2:
7. ...Taina fbrddelegii se infiripeazd.. 

"

9. ...Ivirea "aceluia" va fi prin lucrarea lui
Satan, insotit5 prin tot felul de puteri gi de semne
gi de minuni mincinoase,

10. $i de am6giri nelegiuite, pentru fiii pierz5-
rii, fiindc[ n-au primit iubirea adevIrului, ca s[ se

mAntuiascd.
11. Pentru aceea Dumnezeu le trimite amdgiri

putemice, ca sd dea (dar) creztrmdnt minciunii,
12. $i sd cadd sub os6ndd tofi cei ce n-au crezut

adevlrul, ci au indrdgit nedreptatea.

Cdci cale nedreapt[ indrdgesc tofi cei ce iscodesc ldturalnic
tainele lui Dumnezen, cele inchise in zile viitoare.

PLATA DIN URMA A NEASCULTARII

Iar acum, mirturia Scripturii despre vinovdliile pi plata pe care
gi-a luat-o Saul pentru neascultare gi osteneald la vrljitoare: i se impli-
nesc cele zise de duhul minciunii, care lucra prin vrajitoare, ingeldndu-l
cu chipul lui Sa:nuil. Astfel:

I Regi 3l:
3. Lupta contra lui Saul ajunsese cumplitd, gi

arcagii il lovird pe acesta" care fu greu rdnit.
4. Atunci a zis Saul purtitorului slu de arme:

"Trage-Ji sabia gi mI strdpunge cu ea, ca sd nu
vind acegtia sd md ucid[ gi sd-gi bati joc de mine".
Purtdtorul de arme insd n-a voit, cdci se temea



tNvalAuruTELE REGTLoR

cumplit" Atunci Saul gi-a luat sabia gi s-a aruncat
in ea.

5. V[zend purtitorul de anne c[ Saul a murit,
s-a aruncat 9i el in sabia sa gi a murit cu el.

6. Aga a murit in ziua aceea Saul gi cei trei fii ai
s6i, gi purtiitorul de arme, precum gi toli oamenii
lui.

I Paralipomena 10:

13. Aqa a murit Saul pentru nelegiuirea sa, pe

care o fdcuse el inaintea Domnului: pentru cd n-a
pfuit cuvdntul Domnului, a alergat la o vrdjitoare
cu intrebarea sa,

14. $i n-a cIutat pe Domnul. De aceea a gi fost
el omordt gi domnia a fost dat[ lui David, fiul lui
Iesei.

Iati curn, din neascultare gi nepociinfd, incepe calea pierzdrii
care-l duce pan[ in fata mortii, lipsit de orice pietate gi prdbugindu-l in
pierzarea vegnic6. Iat[ cum cei cu mintea plind de fumul mdndriei gi al
iubirii de sine pan6 la moarte, neprimind luminile sfatului, cad din
gregeli in gregeli, peste care vin necazuri din ce in ce mai mari; iar sub
povara durerilor, cei neascultdtori se aruncd in deznddejde gi in
omorArea de sine, prin care iadul ii inghite fbr6 de intoarcere. C[ci
ucigagii de sine nu au iertare, nici in veacul de acum, nici in veacul ce

va sI vie; iar Biserica e opritd si se roage pentru iertarea lor. Iati de ce

au zis Pdrinfii cd plata neascultirii e pierderea mdntuirii; dar gi aceea

au mai zis, c6 pentru inmullirea neascultini a ridicat Dumnezeu sfatul
dintre oameni. Iar Scriptura, pentru aceeaqi pricina m[rturisegte c6:

"Preotului ii va lipsi cunogtinfa legii gi bltrdnului sfatul"r.
$i iarS$i mirturisim: cd Dumnezeu n-are pe nimeni de pierdut.

Chiar pe Saul, Dumnezeu il chemase, dar, dac[ n-a vrut sd infeleag[,..
Iuda a infeles, dar n-a vnrt sd vie.. "

I lezechiil 7,26.
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TTRAI.TI N pocAnqTA

O mare parte de oameni cad in dezirddejde in privinfa mintuirii
lor. Deanddejdea e un chip gregit de meditalie asupra relelor fdcute;
chipul bun e, dimpotrivi, nidejdea. R[ul, nimicul, plcatul, diavolul nu
sunt subiecte sEn[toase de gdndire, cdci imbolndvesc rnintea prin
asocialie de idei. Poc[infa trebuie sd fie o inseninare din ce in ce mai
mare a sufletului gi a sflnitifii intregi.

Fiindc[ vorbim de inv6fimintele regilor, iat[ cum Sfantul Chiril
al Ierusalimului ridic[ moralul credinciogilor, vorbind despre agtep-
tarea rdbddtoare a lui Dumnezeu dupl intoarcerea picdtosului:

"$i Manase a fost un om al fdrddelegii; a ttliat cu ferlstrlul pe
Isaiar, s-a p6nglrit cu tot fetul de slujiri idolegti gi a umplut Ierusalimul
cu sAnge nevinovat.t Totugi, cdnd a fost dus rob in Babilon, Manase a
folosit incercarea nenorocirilor suferite spre a se vindeca prin pocdinfi.
in adevir Scriptura spune: <<Manase s-a smerit inaintea lui Dumnezeu
gi s-a rugat, iar Domnul l-a ascultat gi l-a adus inapoi in regatul siu>3.
Dacd cel care a tiiat cu ferdsffiul pe profet s-a mAntuit prin pocdinfd,
oare tu, care n-ai ficut un pdcat atAt de mare, sI nu te mdntuiegti?

"Ce ptrrere ai despre Nabucodonosor? N-ai auzit din Scripturi ci
era sdngeros, silbatec ai cd avea voinfd de leu ?4 N-ai auzit ci a scos

afard, din morminte oasele impdrafilor?5 N-ai auzit cd a dus in robie
poporul iudeu? N-ai avzit c[ a scos ochii imp6ratului6, dupl ce acesta
gi-a vtuut copiii injunghiati ? N-ai ar;r,it cd a sfrrdmat heruvimii ? nu
vorbesc de heruvimii spirituali - departe de acest gdnd; sd nu presupui
aceasta, omule - ci de cei sculptafiT. N-ai auzit cd a sfdrimat ilastiriul
prin care vorbea Dumnezeu ?E CA a cdlcat in picioare catapeteasma
sfinfeniei ? Cd a luat altarul tibniierii gi l-a dus in templul idolilor?e Cd
a furat toate darurile ? Cd a ars templul din temelie ? De ce pedeapsd

era wednic Nabucodonosor, pentru c[ a orbit pe implrat, pentru cI a

ars cele sfinte, pentnr c[ a dus in robie pe poporul iudeu, pentm cd a

I Ewei 1t,37.
24 Regi 21,16.
3 

Z laralipomena 33,12-13.

a 4 Regi 25,l-20. T Iegire 25,18-20.
5Ieremia 8, l; Banrh 2,24. sIegire 25,22.
64 Regi 25,7. eDaniil l, 2.
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pus vasele sfinte in templul idolilor? Oare nu era wednic de mii de ori
de moarte?

"Ai vfuut mirimea nelegiuirilor !? Vino acuma sI vezi iubirea de

oameni a lui Dumnezeu ! Nabucodonosor s-a sdlbdticit, locuia in
pustie; se biciuia ca sE se mdntuie. Avea unghii ca de leu, cdci rdpise
cele sfinte. Avea pir de leu, cici ca un leu rtrpea gi urla. Mdnca iarbl ca
boii, c[ci era ca o vita care nu cunogtea pe Cel ce i-a dat impirdfiat.
Trupul lui s-a vopsit cu routr2, pentru c6, degi a vdzut mai-nainte roua
stingdnd focul, totugi n-a crezut'. 9i .. se intdmpld?-4

"$i dupl trecerea acestei wemi, eu, Nabucodonosor, am ridicat
ochii mei la cer, gi mintea imi veni din nou, gi am binecuvdntat pe Cel
Prea inalt gi Celui vegnic viu i-am adus laudd gi preamdrire: cdci
puterea lui este putere vegnic[, iar impirlfia lui peste vdrste gi vArste.
Toli locuitorii p[mAntului sunt socotifi ca o nimica gi El face ce vrea cu
ogtirea cereascd gi cu locuitorii pdmAntului gi nimeni nu poate s6-L
impiedice la lucrul Lui 9i sd-i zic6: <<Tu ce faci ?> in acelagi timp mi-a
venit mintea la loc - 9i spre faima impIrdliei mele mi-a venit iaragi
mfuefia gi strllucirea - gi sfetnicii mei gi dregdtorii cei mari m-au
chemat gi impnrnfia mi-a fost datd in st5pAnire, iar puterea mea a cres-
cut gi mai mult. Acum eu, Nabucodonosor, laud, inalf gi pream[resc pe
tmpiratul Cerului: toate faptele lui sunt adev6rate gi cdile lui drepte, iar
pe cei ce umbltr mindri poate s[-i smereasc6."5

"A$adar, c6nd L-a cunoscut pe Cel Prea inalt, cAnd i-a iniltat lui
Dumnezeu glas de mulfumire, cind s-a cdit de cele ce a f6cut, cdnd gi-a
cunoscut propria sldbiciune, atunci Dumnezeu i-a dat inapoi demni-
tatea implriteascI.

"Cum oare ? Pe Nabucodonosor, care a fEcut atAtea fErddelegi,
dar s-a mirturisit, l-a iertat gi i-a dat impdrdfia, iar fie, care te pocliegti,
nu-fi d[ iertare plcatelor gi imper{ia Cerurilor, daci vei trdi in chip
wednic ? Domnul este iubitor de oameni, este grabnic a ierta gi zlbav-
nic a pedepsi. Nimeni sd nu piardi nddejdea mintuirii sale !"6

I Daniil 4,29. 2 Daniil 4,30. 3Daniil 3,20-27.
o Sf. Chiril al Ierusalimului, op. cit.,pp.79-80;83-84.
5 Daniil 4,31-34.
6 Sf. Chiril al Ierusalimului, idem,pp. 84-85.
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DUMNEZEU SE ROAGA...

Aproape intotdeauna, cele mai cuprinz6toare cuvinte ale oricdnri
om sunt cuvintele lui de pe urmil" intrucdt le spune cu cea mai ad6nc6
dare de seam6. Mdnhritorul incd are un cuv6nt de acesta de pe urm5,
care, in acelagi thp, este gi rug6ciunea celei mai aprinse iubiri vdnfie
vreodatl pe pdmdnt. Cuvdntul acesta - totodatil nrg5ciune - ne ajutit sI
intrezdrim neasemdnata strtrdanie a lui Dumnezeu0rrul ca str ne

cagtige fiinfa intreagi pentnr mfrntuirea cu carc a venit in lume, in
societatea omeneasc4. Iar despre tot focul cu care tanjegte inima lui
Dumnezeu dupd noi, rnind sd ne atagit spre Sine, Ioan, ucenicul
iubirii, scrie:

Ev. Ioan 17:
1. Ridicdndu-$i Iisus ochii spne cer a grdit: Pd-

rinte, sosit-a ceasul ! Preamlregte pe Fiul Tlu, ca
gi Fiul sd Te preamdreasc6.

2. Precum l-ai dat stiipdnire peste toati fdptura,
ca viafl vegnictr sE dea la toti pe caf,e I-ai dat;

3. Iar viafa vegnicl aceasta este ca str Te cu-
noascd pe Tine, singurul, adev6ratul Dumnezeu, gi

pe Iisus llristos, pe care L-ai trimis.
4. Eu Te-am preamlrit pe Tine pe pdmdnt; lu-

crul pe care Mi l-ai dat sd-l fac, l-am sEvdrgit.

5. $i acum, la Tine insufi Md preamiiregte, Tu,
P[rinte, cu slava pe care la Tine am avut-o mai
inaintedeafilumea.
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6. Aratat-am numele T6u oamenilor pe care Mi
i-ai dat Mie, gi cuvdntul Ttru l-au p5zit.

7. Acum au cunoscut cd toate cdte Mi-ai dat de

la Tine srlrrt;
8. Ciici cuvintele pe care Mi le-ai dat, le-am dat

lor, iar ei au primit gi au cunoscut cu adevdrat cE

de la Tine am iegit, gi au crentt cd Tu M-ai trimis.
9. Eu pentnr acegtia ME rog, nu pentru lume

ME rog, ci pentm cei ce Mi i-ai dat, cdci ei ai TIi
sunt.

10. $i toate ale Mele ale Tale sunt 9i ale Tale

sunt ale Mele gi MA preamdresc intnr ele.

I l- Mutt nu mai sunt in lume, dar ei sunt in lume
gi Eu vin la Tine. Pdrinte Sfinte: pe care Mi i-ai
dat pdzegte-i intrr numele Tdu, ca si fie una"

pr€cum suntem gi Noi.
12. Cand eram cu ei in lume, pe cei ce Mi i-ai

daL intnl numele Tdu ii peznan;;i astfel i-alrl
pant cd n-a pierit nici unul dintre ei, fErd numai

fiul pierzerii, ca sE se implineasc5 Scriptura.
13. Acum dar, vin la Tine gi acestea le grdiesc

in lurne, ca bucuria Me s-o aib6 deplind in ei.
14. Cuvdntul TIu le-am dat lor, dar lumea i-a

urer firndci nu sunt din lume, precum nici Eu nu

sunt din lume.
15. Nu M[ rog ca s6-i iei din lume, ci ca s6-i

pdzegti pe ei de cel viclean.
16. Ei nu sunt din lume precum nici Eu nu sunt

din lume.
17. Sfinfegte-i pe ei intnr adevitrul TEu, Cuvdn-

tul TEu este adevdr.
18. Precum M-ai trimis pe Mine in lume, gi Eu

i-am trimis pe ei in lume.

19. $i pentru ei Eu Mi sfinlesc pe Mine in-
sumi, ca gi ei sE fie sfinfifi in adev[r.



CELE $APTE SURLE

20. Dar nu numai pentnr acegtia MI rog, ci Si
pentru cei ce vor crede tn Mine dupd cutdntul lor,

21. Ca toli sd fie una, dup6 cum Tu, P6rinte,
intm Mine gi Eu intm Tine, ca Si ei sd fie una
tntru Noi, a$a incdt lumea (vllzdndu-i una) sd
creadd precum cd Tu M-ai trimis.

22. $i mdrirea pe care Tu Mi-ai dat-o le-am
dat-o lor, ca sdfie una,precum gi Noi una suntem.

23. Eu intru ei Si Tu intru Mine, ca sdfie tn una
destlvdrSili, gi sd cunoascd lumea precum cii Tu
M-ai trimis gi i-ai iubit pe ei, cum M-ai iubit pe
Mine.

24. Pdrinte, aceia pe care Mi i-ai dat voiesc ca
unde sunt Eu sd fie gi ei impreund cu Mine ca s6

priveasc6 mtrrirea Mea, pe care Tu Mi-ai dat-o,
cdci M-ai iubit pe Mine mai inainte de intemeierea
lumii.

25. O, Plrinte drepte, dar lumea pe Tine nu
Te-a cunoscut, ci Eu Te-am cunoscut gi au cunos-
cut gi acegtia cd Tu M-ai trimis.

26. ArAtavam numele Tdu gi-L voi ardta, ca
iubirea cu care M-ai iubit Tu siifie tntr-tnSii Si Eu
tntru ei.

. Agadar, ca si ne mdntuim gi sd mogtenim cu Dumnezeu viafa
vegnicd, trebuie sE o cunoaqtem gi sI o trdim cu Dumnezeu, incd din
viala aceasta wemelnicd. Trebuie, adic[, str fim strIbetuti gi locuili de

Dumnezeu, ca sd se arate in noi viafa dumnezeiascE. Iar, pe de altii
psrte, precum nu se afld wajb[ in Dumnezev, aga s[ nu se afle nici
intre cei ce-L au pe El ca temelie a viefii. Starea de pace cu toatii fdp-
tura e o minune aga de mare, incdt uimegte lumea gi o silegte sd recu-
noascl intr-aceasta fapta lui Dumnezeu.

implrAfia viefii vegnice s-a propovlduit gi e deschis[; pe impdrat
il cunoagtem 9i iubirea I-o gtim; supugii insd tare greu s-aduni ca sd fie
un4 de aceea trebuie r6sunet de surle, dup6 grosimea de ureche la care

au ajuns supugii lmpAr6flei.
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N-ar trebui decdt s6-L recunoagtem tofi pe Dumnezeu ca Tati gi

cd noi tofi ii suntem fii gi, potrivit cu aceasti cunogtinfd, si ne ordndu-
im viafa. Pane nu recunoagtem c[ avem indoitd fire gi indoitli viafd: una
plmdnteasc[ gi alta cereasc[ fdrd de sfhqit gi incepdnd de aici, pane
atunci tot pe afard ne finem de rostul la'care wea Dumnezeu sd ne
ridice. Trebuie se Stim tofi supugii imperefiei cI suntem f,dptrui ceregti,
trimise wemel:nic in corturi plmdntegti spre o mare probd gi anume: sd

vedem gi sd se vadi incotro inclindm cu inima gi mintea, gi inspre ce

inclindrn ac?na sd avem pentnr totdeauna. DacI ndzuim spre Dumne-
zeu, pe El il mogtenim gi viafa vegnic6; iar dacd inclinEm spre firea
pieritoare, vom pieri de la fafa lui Dumnezeu 9i cu cel rdu vom petrece
fdrd de sffirqit. Cdci noi suntem pieritori cu firea ptrmdnteascI, dar ne-
mnritori cu firea cereascd; vegnicia noasffi ins[ de noi atArnd unde s-o
petrecem.

Ne-a adus Dunnezeu din nefiinfi la fiinp, dar sE ne mdntuiascd
nu poate fllrd noi. Drept aceea, in tot felul ne cheam[ ca s6-L cunoag-
tem ca Tatit Si pe noi intreolaltf, ca frafi li fii ai aceluiagi Ptrrinte. O
cunogtinfi sigure despre acestea - iar credinfa ajutii gi duce la aceasti
siguranJe - inclind inim4 sau dragostea, ca sd implinim cu toatii voia
porunca cea rnane a iubirii, in care se rezuml toati sffidania lui
Dumnezeu. Cgci firuI iubirii ridic5 fiii spre cerescul Tat6, gi pogoard pe
Tatitl, Fiul gi Drhul in fii. Iar pe fii Drmnezeul iubirii ii leagd
intreolaltil ca sE fie una, ceea ce c6nd se implinegte, minuneazd lume4
gi o silegte sd cunoascd pe Dumnezeu din fii, cdci fiii unili in iubire
trliesc in El gi aratii in lume cap5tul p[mintesc al impdrd]iei ceregti.
Aceasta e pe scurt voia Tatiilui gi rugiciunea Fiului, sE prindi gi

societatea omeneascd in aceeagi iubire Treimicd.
La aceasttr trlire a vietii vegnice, cu incepere de aici, Dumnezeu

igi cheam[ copiii prin mai multe graiuri, prin mai multe surle. Iatii cdte-
va dintre ele:

1. Chemarea lduntricd a congtiinfei;
2. Chemarea din afarla cuvdntului;
3. Chemarea prin necazurile viefii;
4. Chemarea prin necazurile morfii;
5. Chemarea prin semnele mai presus de fire;
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6. Chemarea prin chinr:rile de pe urmi de la Antihrist;
7. Chemarea la Judecatd.

GLASUL CON$TIINTEI

E un grai tiicut, o chemare lind, pe care o auzi sau infelegi cd

vine dinlEuntru, dar totugi de dincolo de tine, de la Dumnezeu. insugi
cuvAntul con-gtiinf5 insemneaz6 a gti imprewrE, la fel. Iar cei ce gtiu
impreund, la fel, sunt Dumnezeu gi omul. Prin urmare cugeful sau con-
gtiinfa e ochiul cu care vede Dumnezeu pe om gi acelagi ochi cu care

vede omul pe Dumn ezeu. Cum it 't aa aga mI vede - a$a simt cE md
vede - vedere deodatd dinspre dou6 pa4i.

Patimile, reaua voinfd gi peste tot p[catele, dar mai ales neb6-
garca in seamd a acestui glas, ingrlmddesc nigte v6luri peste ochiul
acesta, nigte solzi, care-i sting graiul, incdt abia se mai aude. Atunci gi

Dumnezeu se stinge din ochiul nostru incdt ne piue cd nici nu mai este

Dumnezeu. Prin pdcatele noastre, cap[tu] omenesc al congtiinfei
noastre s-a imbolnlvit. Infelegem, prin urmare, cum se face cI s-a

intunecat Dumnezeu a$a de tare tn ochii p6cf,togiloq incat acegtia ajung
de bun6 credinfE, in r6utatea necredinfei care i-a cuprins gi li se pare cd

abia acum au ajuns la "adev[r".
Glasul congtiinfei insd" fiind gi capItul lui Dumnezeu din fiii Sd,

prin firea sa, nu va putea fi in6bugit mereu, toatii wemea viefii noastre

pdmdntegti. Odat5 gi odati incepe s[ strige la noi, pArdndu-ne inaintea
lui Dumnezeu 9i inaintea noasffi de toate fdrddelegile f6cute; iar dac6

nu ne implclm cu pdrdgul acesta, cdtl weme suntem cu el pe calel,
drumeti prin viafa aceasta, avem cuvdntul lui Dumnezev, cd El va as-

culta pdra gi-i va da dreptate, gi ne va btrga in chinurile iadului.
Sunt oameni care s-au invechit in rele - newdnd sd gtie de

Dumnezeu - $i, mai cltre capItul zilelor, cdnd indiirdtnicia firii s-a mai
stins, s-au pomenit cu o rdbufrrire ndprasnicl a congtiinfei bolnave,
rupdnd toate zAgazrnle flrddelegilor gi azvdrlindu-le pe toate in fata

lor, inc6t gi somnul le-a fugit, iar la unii le-a fugit gi mintea. C6ci cu
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adevirat a fugit mintea omului care o viatd intreagtr nu face altceva
decdt sI stingd glasul congtiinfei. De aceea nu vrea Dumnezeu sd iegi
din viafa aceasta" fdrd sE gtii gi tu cE fi-ai omordt sfatuitorul cel mai
bun, ce-l aveai la indemdnd pretutindeni, gi nu te lasd sd pleci fara sa

vez), inci de aici, unde te vei duce. Aga sunt tocmite lucrurile, ca odatd
sd vadE fiecare, wdnd-newdnd, ceea ce trebuia, prin credint5, sd vadd
totdeauna.

CI{EMAREA CTJVANTULTn $r TACEREA
TRASA LA RASPI.TNDERE

Larrra vietii gi g6l[gia grijilor degarte strigd oamenilor in urechi
nevoile lor p5:n6ntegti, mai tare decdt le strig6 glasul congtiinlei
trebuinfele lor vegnice. Oamenii abia mai aud cele de dincolo gi li se

par departe: surzenia tot mai mult se intlregte gi chemarea linl nu se

mai aude. Dar Dumnezeu, milostivul, ca sE nu-i piardl in fdrddelegile
lor, le rdnduiegte gi chemare dinafard" prin glasul slujitorilor Sli. Prin
preofi nu te chearnd omul, ca s6-fi pui nddejdea tn om, ci te cheamd
Domnul ca s5-fi strlmufi viafa ta de om. incd de demult i-a chemat
Domnul pe oameni prin preofi gi levifi, prin lege gi prooroci, adicd prin
congtiinfe mai curate, care nu strdmbau chemarea lui Dumnezeu.Iar la
plinirea wemii a rrenit la noi oarnenii insuqi Dumnezeu-Fiul sau

Dumnezeu-Cuvdntul.
Cine a chemat pe oameni mai duios decdt lisus, ca s6-L

cunoascEi pe Dumnezer ca Tatd.- iar p" ei ingigi ca fii gi fra1i ai Sdi ?

Iisus, e drept chema gi cu glasul dinafarg, dar nimeni, niciodatS, n-a
greit mai tainic, ild de-a drephrl congtiinJei chemarea Tatiilui cdtre fiii
Stri, ca El. Cdci Iisus ardea de mila lor, ca un Dumnezeu.

El a propovdduit, binevestindu-ne, imper6fia Cerurilor gi, prin
slEvita Sa inviere, biruinfa asupra morfii, vestea gi descoperirea celei
mai mari bucurii de pe pnm6nt. Ucenicii SIi de atunci gi din toate
wemile, au propovtrduit pe impdratul Cerurilor, tnduplec6nd pe

oameni sd se adune cu felul de viafd in lara de obirgie gi la masa

impdratului. Noi, slujitorii SEi, nu purtem preofia noastr6, sau preofia
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legii vechi, ci purtlm gi propovdduim preofia imp[r[teascd a lui Iisus
Fkistos. Deci nu chemlm pe oarneni cu chemare de om, ci Dumnezeu
preamilostivul igi cheamd copiii, prin graiul omenesc al slugilor Sare
vdzute. Nu ne propovdduim pe noi, ci Dumnezeu Se propovdduiegte
prin noi, singurul care are dreptul sE Se propovdduiascl pe Sine, fiind
in stare s[ ne mdntuiascI. Iatd pe cine urmilm, ascultdnd preo]ii cu
congtiinfe luminate. Nu e graiul omului, ci voia lui Dumnezeu care
strigl cltre oameni, din sfinfi, o chemare mai tare. Pe sfinfi nu-i gtim,
dar pe cei datori cu cuvAntul ii gtim. Rispunderea lor e limpede gi

ticerea fdrl apdrare.

Dar, cum a zis oarecine: calea cea mai lung6 pe pdmdnt e de la
urechi la inim6, inc6t ani de zile nu ajung, ca s[-i dai de cap6t. De
aceea, fiindc[ ochiul congtiinfei gi-a mai pierdut vederea gi nici
urechea nu intelege chemarea cuvAntului ce-gi are obdrpia de dincolo
de vorbe, Dumnezeu milostivul, ca sd nu piardd pe oameni, le
rdnduiegte o chemare mai tare.

CHEMAREA CARE USTURA

Mai tare gi mai duios de cum a chemat lisus pe oameni, nu-i
poate chema nimeni de pe lume. Necazurile viefii ins6, iau pe oameni
mai aspru dintr-o altii parte, silindu-i s6-L caute pe Dumnezev. Neca-
zurile nu sunt fapta lui DumnezerJ, ci urmarea gregelilor noastre, ruma-
re pe care inglduie Dumnezeu s-o gustiim spre infeleptirea noastr6. Arn
mai putea ad6uga c6, gregind omul cu toatii voia sa, intrl sub alte
stiipAnire, rurde i se furd gi-gi pierde multe insugiri sufletegti - gi de cele
mai multe ori libertatea congtiinfei - bunuri fdr[ de care se simte in
multe chinuri. Prefuiegti un lucru cAnd nu-l mai ai.

Sunt doud feluri de necazuri. Necazurile pentru ptrcate gi neca-
zurile pentnr Evangheliel. Aci vorbim numai despre necazurile viefii
de pe unna pdcatelor, gi care, prin usturimea lor, au darul s[ fie crezute
de cel ce trece prin ele. Iar omului care vrea sE iasd din ele nu-i r6mAne

alti cale, decdt sil-gi indrepte purtirile dupd voia lui Dumnezeu. Deci

I I Tesaloniceru2,2.
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"cAnd i1i va veni vreo incercare pe neagteptate nu invinov6fi pe cel prin
care fi-a venit, ci intreabd-te pentru ce a venit ? gi vei afla rdspuns.
Deoarece fie prin acel4 fie prin altul trebuie s[ bei amlrdciunea jude-
c6fii lui Dumnezeu."l

Pe pricina suferinfei iati un schimb de cuvinte intre Dumnezeu

9i om:
Omul se roagd de Dumnezev s6-l scape de necazuri gi Dumne-

zeu se roag[ de om s6-gi schimbe purtdrile. Socotifi acum, care de cine
sd asculte mai intdi ? Chemarea aceasta mai asprl o face droaia de

necazuri 9i nenorociri, strAmtor6ri 9i ndpaste, wajbe intre oameni,
bltaie intre plrinfi gi copii, rdzboaie gi vdrsare de sdnge, pagube,
beteguguri, seceta gi foarnetea, gi tot felul de pustiiri, ce nu s-au mai
pomenit: toate, urmdri gi platii indesatE pentru purtare gi pentnr lipsa de

minte, c6 oamenii nu vor sd infeleagl la ce imbldtealI de necazuri ii
duce iubirea de picate.

Iar precum cd necaztrile viefii sunt un grai mai aspru al lui
Dumnezeu cdtre oamenii mai grei sau mai vicleni la minte, ne std

mtrrturie Scriptura. Sunt mii de ani de cind s-au scris acestea, dar
r6m6n mereu dovada cd noi silim pe Dumnezeu sI ne batS:

Levitic 26;
3. Dacd vefi umbla dupl legile Mele gi de veli

pdzi poruncile Mele gi le vefi implini,
4.Vd voi da ploaie la weme, plmdntul igi va da

roadele sale gi pomii roadele lor.
5. Treieratul vostru va ajunge pind la culesul

viilor, culesul viilor va ajtrnge pdn[ ia semlnat;
vefi mdnca pdinea voastrl cu mulgumire gi veli trdi
in pdrnintul vostru Pdrd primejdie.

6. Voi trimite Fdce pe p[mAntul vostru gi ni-
meni nu vd va tulbura; voi alunga fiarele rele din
pdmdntul vostnt gi sabia nu va trece prin pdmantul
vostru.

p.64.

I Sf. Morim Marturisitorul, Capete despre dragoste, Filocalia, ed. I, vol. 2,
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7. Vefi alunga pe vr[jmaqii vogtri 9i vor cddea
ucigi inaintea voastrd.

8. Cinci din voi vor birui o sut6, gi o suti din
voi vor prigoni zece mii, gi vor cldea vrdjmagii
vogtri de sabie inaintea voastrS.

9. Cduta-voi spre voi 9i vd voi binecuvdnta; ro-
ditori vd voi.face, v[ voi inmulfi gi voi fi statomic
in leg[mdntul Meu cu voi.

10. Veti mAnca roadele vechi de anii trecufi gi

veli da la o parte pe cele vechi, pentru a face loc
celor noi.

11. Voi a$en locaqul Meu in mijlocul vostru gi

sufletul Meu nu se va scdrbi de voi.
12. Voi umbla printre voi, voi fi Dumnezeul

vostru gi voi veli fi poporul Meu.

t4. Iar docd nu Md vefi asculta gi nu veti im-
plini aceste porunci ale Mele;

15. De veti disprefui agezdmintele Mele qi de se

va scdrbi sufletul vostru de legile Mele, aga incdt
sd nu implinifi toate poruncile Mele, c5lcAnd leg6-
mdntul Meu,

16. Atunci gi Eu am sd Md port cu voi aga: voi
trimite asupra voastrd groaza, lungoarea, frigurile,
de care vi se vor secdtui ochii gi vi se va istovi
sufletul. Vefi semlna seminfele voastre in.zadar gi

wdjmagii vogtri vi le vor mdnca.

17. Indrepta-Mi-voi fala Mea asupra voastrd gi

veli cddea inaintea wdjmagilor vogtri; ei vor dom-
ni peste voi gi vefi fugi, cdnd nimeni nu vd va
prigoni.

18. DacE nici dupd toate acestea nu Md vefi
asculta, atunci inqeptit voi mtrri pedeapsa penfiu
pdcatele voastre.

9l
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19. Voi frAnge indirdtnicia voastril cea mdndrd
gi cerul vostru il voi face ca fieruI, iar p[mdntul
vostru ca arama.

20. in zadar v[ vefi cheltui puterile voastre cd
p[mdntul vostru nu-gi va da roadele sale, nici
pomii din fara voasffi nu-gi vor da poamele lor.

2l.Dacd ins6, gi dupd toate acestea, veti umbla
impotriva Mea gi nu vefi vrea sd Md asculta;i,
atunci ingeptit voi adduga lovituri pentru pdcatele
voastre.

22.Yoi trimite fiarele cdmpului asupra voastr6,
care vE vor lipsi de copii; vor pr6pddi vitele voas-
tre, gi pe voi aga v6 voi impufina, incdt se vor
pustii drumurile voastre.

23. $i dacd nici dup[ acestea nu vii veti indrep-
ta, ci vd vefi purta impotriva Mea,

24. Atunci gi Eu voi veni cu urgie asupra voas-
tre li v[ voi lovi gi Eu ingeptit pentru plcatele
voastre:

25. Voi aduce asupra voasffi sabie rdzbunltoa-
re ca sd rEzbune leglmAntul Meu. Iar dacd vd vefi
ascunde in oragele voastre, voi trimite molimd
asupra voastrd gi vefi fi dati in mdinile vrljmagu-
lui.

26. Piinea caxe intiregte o voi lua de lavoi; ze-
ce femei vor coace piine penhr voi intr-un cup-
tor, gi vor da pdinea vodstrd cu cdntanrl, gi vefi
mfurca gi nu vE vefi sdtura.

27. Dacd insl nici dup[ acestea nu Md vefi as-
culta gi vefi c[lca impotriva Meq

28. Affiici 9i Eu cu urgie voi veni asupra voas-
tre $i v6 voi pedepsi ingeptit pentm p[catele voas-
tre:

29.Ye[i m6nca carne de om: tnrpurile feciorilor
gi fetelor voastre vefi mdnca.
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30. Deralna-. oi indlfimile voastre gi voi strica
rtdtpii vogtri gi voi imprdqtia oragele voastre sub
deramffurile idolilor vogtri, gi se va scdrbi sufletul
Meu de voi.

31. Uragele voasfe le ';oi preface in ruin[, voi
pustii locagurile voastre cele sfinte, gi nu voi
mirosi mireasma jertfelor voastre.

32. Pustii-voi p[mdntul vostru, cdt sE se mire de

el vrdjmagii ''rogtri, care se vor a$eza intr-insul;
33. Iar pe voi vd voi risipi printre popoare; in

urrnd voastrd imi voi ridica sabia, gi va fi ptrmintul
vostru pustiu gi oragele voastre dlrAmate.

36. Celor ce \/or rdmdne din voi le voi trimite in
inimi frica in pdmdnturile vrdjmagilor 1or, p6na gi

freamltul frunzei ce se clatind ii va pune pe fug[
gi vor fugi ca de sabie, c6nd nimeni nu-i va pri-
goni.

37. Se vor cllca unul pe altul, ca cei ce fug de

sabie, cend nimeni nu-i va urmdri, gi nu vefi avea
putere sd vE impotrivifi vrdjmagilor vogtri.

38. Vefi pieri printre popoare gi vd va inghili
plmdntul vrljmagilor vogtri.

39. Iar cei ce vor rlmdne din voi se vor usca
pentru pdcatele lor in pdmdnturile wdjma,gilor
vogtri gi se vor usca gi pentru pdcatele plrinfilor
lor.

40. Atunci iqi vor mdrturisi ldrddelegile lor gi

fdridelegile pArinfilor 1or, cum au slv64it ei nele-
giuiri impotriva Mea gi au mers impotriva Mea,

41. Pentnr care gi Eu am venit cu urgie asupra
lor 9i i-am dus in p6mAntul vr5jmagilor lor; atunci
se va supune inima lor cea netliatil imprejur gi

atunci se virr c6i ei pentru nelegiuirile lor.
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42. (Atunci) $i Eu imi voi aduce aninte de le-
g5m6ntul Meu cu pdrinfii 1or, gi de pdmint imi voi
aduce aminte.

in loc de orice alti t6lcuire, spunem cI wemea noastrd le vede
cu ochii pe toate acestea gi oamenii tot nu se indreapfil. E o mare
durere cd poporul nu pricepe, iar ptrstorii nu le citesc mlcar Scriptr.ua,
ca sE nu gre$easc6, inwdjbindu-se cu dreptatea dumnezeiascd. Nu e

chip de-a sc[pa de pedeapsd, luptAndu-te cu ea, ci numai gi numai cu
schimbarea viefii.

nASPUqSUL POPORULUI

IatS acum gi pocdinfa poporului, luminat de povdfuitorii sdi,

reintorgi cu tofii din aspra invdtitur6 a robiei, care a fost in stare sd

schimbe, de la Dumnezeu, mersul lucrurilor.

Neemia 9:
l. in ziua de doulzeci gi patm a acestei luni

s-au adunat tofr fiii lui Israil, imbr6cafi in sac Ai cu
capetele presErate cu cenugil, ca sE posteasctr.

2. $i osebindu-se cei ce erau din neamul lui Is-
rail de tofi cei de alt neam, au venit de gi-au mdr-
turisit pdcatele lor gi fdr5delegile plrinfilor lor.

3. $i, duptr ce s-au aqezat la locurile lor, li s-a
citit din Cartea legii Domnului Dumnezeului lor
un p6trar de zr, iar dt pdtrar de zi gi-au mlrturisit
pdcatele lor gi s-au inchinat Domnului Durnneze-
ului lor.

Atunci un clrturar inlelepfit de cele pffite gi bun cunoscdtor al
legii care at6rnd peste fdrddelege, face lui Dumnezou aceastil minunati
mdrturisire a pdcatelor ptrrintegti, inaintea poporului.

7. Doamne Dumnezeule, ...
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14. Tu le-ai arltat odihna Ta cea sfrnti...
15. Tu le-ai dat din inllfimea cerului p6ine cdnd

au fl[mdnzit gi le-ai scos apd din piatrl cdnd au
insetat...

16. Dar perinfii nogtri s-au inddrdtnicit gi gi-au
invdrtogat cerbicia lor; n-au ascultat portmcile
TaIe, nici s-au supus, gi au uitat minunile ce ai f6-
cut pentru ei.

17. Invdrtogatu-gi-au cerbicia lor gi in rEzrrdti-
rea lor gi-au ales o cdpetenie, ca sd se intoarc6 in
robia lor; dar Tu fiind Dumnezeu, care iubegti a
ierta, zdbavnic la mdnie gi bogat in mild $i in
indurlri, nu i-ai p[rdsit,

18. Chiar cdnd gi-au fdcut un vilel turnat gi au

zis: 'Tati dumnezeul tiu, care te-a scos din E-

Bipt", $^i s-au pornit cu hulire mare impotriva Ta,
19. In nemdrginita Ta milostivire nu i-ai p[rdsit

in pustiu gi stdlpul de nor n-a contenit a-i cdldvzi
peste ziin calea lor, nici st6lpul de foc de a le lu-
mina noaptea drumul ce aveau de fdcut.

20. Trimisu-le-ai Duhul Tdu cel bun, ca s6-i in-
felepfeascI, n-ai lipsit gura lor de mana Ta, gi se-
tea le-ai stdmpirat-o cu apd.

21. Vreme de patnrzeci de ani i-ai hrlnit in
pustie gi nimic nu le-a lipsit, hainele lor nu s-au
invechit, nici inc6lflmintele lor nu s-au rupt.

22. Dafi-le-ai lor regate gi popoare.. .

25. $i s-au fdcut ei st[pdni peste cetitfi tari Si
peste pemAntul roditor, peste case pline de toate
bunltiifile, peste fenteni sdpate in piatr[, vii, mds-
liniluri gi pomi roditori din belgug; gi au mdncat gi
s-au siturat gi s-au ingrtrgat gi au ffiit in desfdtiri
prin bunltatea Ta.

26. Dar ei s-au ridicat gi s-au rdnndtit impotri-
va Ta; au anxrcat legea Ta la spate; pe proorocii
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Tli, care-i indemnau sE se intoarc[ la Tine i-au
omordg gi fi-au adus hulire mare.

27. Aftnci Tu i-ai dat in mdinile vrljmagilor lor
care i-au apdsat. Dar, in wemea necazului lor, au
strigat cltre Tine gi Tu i-ai auzit din inellimea ce-
rurilor, gi in mila Ta cea mare le-ai trimis izblvitor
ca s[-i izbiveascd din miinile wdjmagilor lor.

28. Iar dacl s-au odihnit, iardgi au inceput sl
facd rele inaintea Ta. Atunci Tu i-ai dat din nou in
m6na vrdjmagilor lor, ca s6-i stEp6neasc6. $i ei din
rlou 8u strigat cdtre Tine, gi Tu i-ai auzit din inelfi-
mea cerurilor 9i, in mila Ta cea mare, i-ai izb6vit
de multe ori.

29.l-ai pov{uit sd se intoarc[ la legea Ta, dar
ei s-au inddrdfiricit gi n-au ascultat poruncile Tale
gi au plcituit impotriva poruncilor Tale, care dau
viaf[ celui ce le implinegte, gi gi-au inddrjit spina-
rea lor gi cerbicia lor gi-au invdrtogat-o, gi nu s-au
supus.

30. Tu ?ns6, agtept6nd intoarcerea lor, i-ai ing6-
duit mulli ani gi le-ai degteptat luarea aminte prin
Duhul TIu 9i prin proorocii T6i, dar ei nu gi-au
plecat urechea. Atunci i-ai dat pe mAna neamuri-
lor strline.

31. Dar, in mila Ta cea mare, nu i-ai stArpit, nici
nu i-ai pdr6sit, cdci Tu egti un Dumnezeu milos 9i
indurat.

32. $i acum, Dumnezeul nostru, Dumnezeul cel
mare, puternic Ai infricogat, cel ce fii leg[mdntul
TIu gi faci mili, care nu socotegti ca pufin lucru
suferinfele ce am indurat noi, regii nogtri, c6pe-
teniile noastre, preofii nogtri gi tot poporul Tdu,
din wemea regilor Asiriei, panA in ziua aceasta.

33. Tu egti drept tn toate cdte ne-au ajuns, c6ci
Tu ai fost credincios, dar noi am f6cut rele.
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34. Regii nogtri, cdpeteniile noastre, preolii
nogtri gi pdrinfii nogtri n-au pdzit legea Tq li n-au
luat aminte nici la poruncile Tale nici la indem-
nurile ce le-ai dat.

35. Cat au fost in regatul lor, in mijlocul binefa-
cerilor Tale, intr-o tprd largd gi roditoare, pe care
le-ai dat-o Tu, ei nu fi-au slujit fie, nici nu s-au
intors de la faptele lor cele urAte.

36. $i astdzi, iat5, suntem robi gi lara ce Tu ai
dat-o pdrintilor nogtri ca sil se bucure de roadele ei

9i de bunltiilile ei,
37 . Ea igi inmulfegte astizi roadele pentnr regii,

clrora ne-ai supus pentnr p6catele noastre. Aceia
domnesc peste trupurile noastre gi peste vitele
noastre dupi bunul lor plac, gi noi ne aflEm in ma-
re necaz.

38. Pentru toate acestea facem legemdng pe ca-
re noi ingine, cu iscdliturE, gi cdpeteniile, levifii gi

preolii nogtri, il intdresc cu pecetea.

Astfel f6g6duir6, cu jurdrndnt, sE se poarte dup[ legea lui Dum-
nezeu. Nestatornicia firii omenegti, cu frecerea de weme, cu venirea pe

lume a altor rdnduri de oa:neni, fdcu s[ pdleasctr, ba chiar s[ se gi

stingl aceastli lumind a suferinlei, aprinstr de urgiile istoriei. De aceea
ndpdstuirea wemilor se dedEnfuie cam in fi.ecare rdnd de oameni.

CEASUL PRIMEJDIEI

Mullime de oameni ins6 nici grijl n-au de cuvintele chemlrii
acesteia, oricdt le-ar vedea cu ochii gi ar trece prin ele. Dacd nici dupd

asprimea unor atare chemdri, care usturd pielea vielii, oamenii totugi nu
se intorc spre Dumnezeu, viafa incepe sE fie in primejdie: incep neca-

zurile modii, surlele chemdrii a patra.
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Viafa o avem de la Dumnezeu: prin El trdim, ne migc[m gi

sunteml. Adic5 Dunnezeu este izvorul, susfindtorul gi rostul sau

destinul viefii noastre. DacI mergem a$q potrivit acestora, avem viafa
asiguratil de Dumnezeu, temelia ei; dacd nu urmdm aga, ci inc6lcim
viafa n<iastrl in toate fdrddelegile gi spurclciunile, care indrdcesc ai
sufletul 9i trupul gi o ducem a$a weme lndelungatd, atunci Dumnezeu
se desface din viata noastr6. Totugi nu se desface indatii dupl gregeala

noastrS, ci rabdE o weme rtrtiicirea omului, a fiului Sdu mai mic, in tot
chipul chemdndu-I.

Iar moartea o avem de la ucigagul. Deci, cdnd oamenii se leagd

cu totul de voile dracilor, le este in primejdie viafa gi primejduiesc ai
pe allii. Iar de se leagd ca robii cu inima de lumea aceasta gi de voile
tnrpului cele impotriva firii, mintea li se str6mb6, incdt nu mai deo-

sebesc adevdrul de rdtiicire; atunci Dumnezeu se-ntunecd din mintea,
din inima $i din voinfa lor gi ajung ctr nu vor sE mai gtie de Dumnezeu
gi a$a vine osdnda la moarte, aga vine prdp6dul in wemea fiecdmi rdnd
de oameni. int6i e moartea sufleteasctr a ateismului, a necredinlei, pe

urm[ se arat5 gi moartea din afar6 a trupului, dupi wednicie gi spre

inlelepfirea multora.
La inceput oamenii trdiau mai mult. "Toate zilele lui Matusalem

au fost 969 de ani, apoi a murit."2 Cu trecerea de weme, inmullindu-se
oamenii pe pdm6nt, S-8 inmulfit gi stricdciunea desfrAndrii. $i a zis
flumnezeu: '\lu va mai rdmdne Dutrul Meu punrrea in oarnenii acegti4
pentnr cI sunt numai tup; deci zilele lor (pe pem6nt) sE mai fie 120 de

ani"3. Iar dup6 trecere de weme gi inmultirea fdrddelegii intre oameni,
David ztcea: "Toate nlele viefii noastre sunt 70 de ani, iar pentnr cei
mai in putere 80 de ani; iar ce este mai mult decdt acegtia, nu-i decit
osteneali gi durere"a.

Aqa era in wemuri de demult; astilzi mulfimea bolilor gi desimea
rdzboaielor mult au mai scurtat viala oamenilor. Acestea insl impli-
nesc, din ingdduinfa lui Dumnezeu, pedeapsacea asupra p6catelor.

Noi nu mai suntem sub impdrlfia legii vechi, ci in irnpdrdlia
Harului cAgtigat nou[ de M6ntuitorul Flristos ca sd ne mAntuim; dar

rFapte 17,28.
2 Facere 5.27.

3 Facere 6, 3.
oPsalm 89. 10.
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dac6 nepriceputul de om se fine impotriva lui Flristos, de dragul
ftr[delegilor, cade din har sub lege, $i a$a atArnd asupra lui pedeapsa
cu moarte ndprasnicI" ce se implinegte prin rdzboaie gi nenorociri,
intocmai cum scrie la lege:

l. Cel ce bate pe tatit sau pe mam[ s[ fie
omordt.l

2. CeL ce va grdi de rdu pe tat6l s6u sau pe
mErma sa, acela sd fie omordt.2

3. Cine nu ascultii de preofi, unul ca acela sE

moar6.3
4. Ziua de odihnit cel ce o va intinq va fi

omordt.a
5. Pe vdjitori sd nu-i l[safi sd trliascd.s
6. Tot cel ce se impreund cu dobitoc str fie

omordt.6
7.La nici o vdduvl gi la nici un orfan si nu le

facefi rdu ! Iar de le vefi face gi vor striga cdtre
Mine, voi auzi pldngerea lor, gi se va aprinde
mdnia Mea gi vE voi ucide cu sabia, gi vor fi
femeile voastre vIduve gi copiii vogtri orfani.T

8. Sabia s-a ftcut ca s[ piardl pe cei necre-
dinciogi.s

9. Tot cel ce va munci in ziua odihnei va fi
omor6t.e

10. Cel ce scoate sabia, de sabie va pieri.ro (D*
ucigagii pruncilor, ce atArnd peste ei?)

11. Cei ce se implrtdqesc cu nevrednicie,
furand Sfenta imp6rtiqanie, incd se fac vinovafi de
moarte. Despre ei nce Sf. Pavel: "MuUi dintre voi
sunt slabi gi bolnavi gi o bund parte mof'll.

I Iegire 21,15.
2 Iegire 21, 17.
3 Deuteronom 77,12.
a Iegire 31,14.
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elegire 31, 15.
ro Matei 26,52.
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Primul care a furat Sfenta impertS.ganie a fost Iuda, fiul pierzdrii,
care s-a spdnzurat, a cdzvt din spAnzurdtoare de gi-a spart capul, a
crdpat in doud gi i s-au vdrsat toate mlnrntaiele, luind astfel plata
fdrldelegii saler.

Deci, sdvArgind oricare dinre acestea, nu facem altceva decdt
intoarcem ceasul unei primejdii neagteptate, pe care nu al1ii, ci noi
ne-am stdrnit-o in cale.

latJ ce fel de lucruri trebuie sd scoatem din noi gi dintre noi, cd

acestea aduc ceasul primejdiei de moarte gi sabia atArn6 nevilzut asupra
viefu. Iar dacd, ln loc de indreptare pentru caxe ne dd Dumnezeu
oarecare weme de rlgaz, noi tohrgi ne inddrdtnicim cu mintea
impotriva voinlei lui Dumnezeu, se int6mpld cd, plinind mdsura
fdredelegilor, cade sabia gi se implanui in capul care nu mai are minte.

CE I.JRMARE$TE DI.JMNEZEU

Pene b judecata din urmd, mdntuirea se poate dob6ndi oriunde,

$i pe cdnpuri de bdtaie; 9i se poate dob6ndi gi din iad; Si se poate
pierde oriunde, $i in mFndstiri, $i in ceata Sfinfilor Apostoli, gi s-a

pierdut $i in Rai. Taharul, rdstignit pentru faptele sale, a sdrit de pe

cruce in Rai gi Lucifer ca fulgerul a cdz,tt din Cenri. Orbul din nagtere
clp6tii vederea 9i a vdznt pe Dumnezeu gi a vorbit cu El, iar fariseii
templului o pierdeau ncind c6-i pEcltos gi are drac2. Cereau semn3 gi

umblau sE omoare pe LazAr, cel inviat a patra zi din morfi. Orbia
rdutiilii, st&rd de-a pururi impotriva Adevdmlui, nu are leac, dar are
pedeapsE. Inima infrent5 gi smeritil ins[, Dumnezeu nu o va urgisi. De
aceea infruntind mflndria" a zis c[ vamegii gi pdcdtoasele vor lua-o
inaintea "drepfilor"o, in imperegia Cerurilor, gi cd se face bucurie in
Ceruri pentru un pdcdtos ce se intoarces.

Aceastii intoarcere urmdregte Dumnezeu si ne-o cd.gtige, insd nu
poate, dacd nu ne invoim gi noi. De aceea ne poarti pe tot felul de cdi

I Fapte l, 18.
2Matei 9,34.
3 Luca 11.29.

oMatei 21,31.
5Luca 15,7.
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gi ne cheamd cu tot felul de surle gi, dacd trebuie, ne grdiegte gi cu
tunul.

Ceea ce urm[regte Dumnezeu in tot chipul e m&rtuirea sau
intoarcerea noastrd duhovniceascl spre El 9i AcasI, chiar dac6 mai
rlm6nem gi in viaJa aceasta. Oamenii ins5 legali in negtiinf5" scurfi la
minte gi slabi in credinlI urmdresc viafa pdmdnteascd gi toatii mAtrrirea
lor e pentru tnrp,rrit.

Cdt fine forma aceasta de viaftr oamenii vor fi amestecafi: cei din
Noul Testament, fiii Harului, cu cei din Vechiul Testament pe care nu-
mai frica legii ii mai line in renduialE gi oamenii frril nici un testamen!
oamenii fdrddelegii gi ai neorAnduielii fbril leac, fiii celui rtru.

"Acela care iubegte lucnnile bune gi frumoase tinde de bunf,
voie spre Harul indumnezeirii, fiind cdl[uzit de Providenfl prin rafi-
unile infelepciunii. Iar acela ce nu-i indritgostit de acestea e tras de la
plcat impotriva voii lui - gi lucrul acesta il face Judecata cea dreaptS,
prin diferite moduri de pedepse. Cel dintAi, adicl iubitorul de
Dumnezeu, e indumnezeit prin Providenfn, cel de al doilea" adicl
iubitorul de materie, e oprit de Judecatit sE ajungtr la osdndd-'2

Toat6 riizbaterea cu nepriceperea poporului aceasta este, c5" in
ingustimea vederii lui, stiinrie sE vadtr gi sI susfin6 viata aceasta ca pe
un scop in sine gi suficientii sie insiigi. Nu wea si[ zictr "muntelui'
lumii acesteia ridicd-te din cale gi te arunc6 in tnanie, ca sd-gi deschida
vederea impdr6fiei spiritului. $i n-ar trebui credinfi decat ca un bob de
mac. Rar s[ gdsegti un om care sii dea sens religios modii, adicd s-o
agtepte cu bucr.rie ca pe-o izb[vire sigurl din imp5r{ia pitcatului.
Cuvintele sfintului ne invafi: "Pentru gregeala dintlii s-a furigat in trup
legea pdcanrlui care este plEcerea simlurilor, iar pentru aceasta s-a
hotirdt moartea trupului, rdnduit[ spre desfiinlarea legii plcatului. Cel
ce gtie cd moartea s-a ivit din pricina pdcatului, spre desfiinfarea lui, se

bucurd punrea in sufletul lui cdnd vede cum e stinsd legea plcatului in
trupul s[u, prin diferitele strdmtor[ri, ca sd primeascd in duh fericita
viafi viitoare. CIci gtie cI nu se poate ajunge la aceea de nu e golit5
mai inainte din tnrp, ca dint-un vrur, incd din viafa aceasta, legea
pdcatului, susfinutil prin inclinarea voinfei spre el.

] helepciunea lui Isr:s Sirah 41, 14.

'Sf. Maxim Mtrrturisitoral, Rasptmsuri ctltre Talasie, op. cit.,p.252.
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Cel ce nu primegte intimpldrile care il depdrteazl de patimi,
acela fuge de ceea ce nu trebuie s[ fug6."1 Drept aceea, p6nd nu vom
ajunge de aceeaqi ptrrere cu Dumnezeu despre viafa noastrd pdmAn-

teasc6, precum gi despre cealaltii, de pe celdlalt teram, nu vom avea
linigte in suflet, nici unii cu alfii gi nici sdndtate in trup gi nici in
or6nduirea omeneascd.

Trebuie sd ne pleclm infelepciunii atotgtiutoare a lui Dumnezev,
care, in tot ce face, urmEregte infelepfirea noastr6, ori pricep€D, ori nu
pricepem aceasta. Cand ne pleclm capul gi vrem gi noi ce-a vrut
Dumnezeu, h clipa aceea c[pdtiim linigtea sufletului, orice ar fi dat
peste zilele noastre. Cdci El e Stipdnul viefii gi al modii, de El asculte
zidirea gi de El se teme iadul. "Tofi locuitorii plmdntului sunt o nimica
inaintea Lui; El face ce vrea cu oastea cerurilor gi cu locuitorii
pdmdntului, gi nimeni nu poate sd stea impotriva mAniei Lui, nici sd-i
nc6:<<Ce faci?>>"2

Cand a vnrt sd mintuiasc6 pe Adam gi cu tofi drepfii, din iad i-a
scos gi poate s[ scoatJi din ghearele modii pe oricine vrea. De aceea au
gi zis P[rinfii, m6ngdind pe oameni: "Cd p6cdtos ca un drac de-ai fi, nu
deznedejdui de .puterea lui Dumnezeu", fiindcd oricine, care in
primejdie de moarte fiind va chema numele lui Dumnezeu, igi va
mantui sufletul cdci in ce-l va fi aflat moartea in aceea va fi in veci.
Iatii de ce, negtiindu-ne sflrgitul, suntem datori a ne afla mereu in
pocdinfE, ca intr-lnsa sI frm socotifi in veci.

fhrmnezeu ne caut5, ne cheam6, ne strig6, dar dacd nu wem sE

infelegem, incepe sii ne urmlreasc6 cu primejdii gi ndpaste.

UANTUruE UNUI SFANT

Sfarful Efrem Sirul, cu mare talent literar, povestea c6lug6rilor
cum a ajuns printr-o primejdie la cunogtinfa lui Dumnezeu:

"Cend eram copil ca de 14 ani, tare mai emm neastdmplrat. in-
tr-o zi m-au trimis pilrinlii mei intr-un orag, afard, din cetate. Ducin-

t Sf. Maxim MErnrrisitorul, idem,pp. 309-310.
2oaniil 4,32.
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du-m6, am aflat in cale, pe la mdlocul pldurii, o vacil ingrerxrati
plscdnd. Era vaca unui sdrac. Deci am luat pietre $i am inceput a fugeri
vaca prin pddure; gi atAta am fugdrit-o din urm[ cu pietre (iar ea era
aproape sd fete), incdt a cdzut la pdm6nt, intru cel mai ad6nc loc al
pddurii gi a murit. Deci l6sdnd-o moarti mi-am vdzvt de cale; iar
noaptea au rndncat-o fiarele. Am mai int6lnit in pldurea aceea $i pe

slracul a cEruia ii era vaca, umbl6nd s-o gdseascE; gi m-a intrebat,
zicdnd: <<Fiule, nu cumva ai tntdlnit o vac6 ingreunatii prin pldurea
asta ?>> Iar eu nu numai c5 nu i-am dat rdspuns cuviincios, ci gi cu
ocdrile cele mai de pe urmd l-am amdrdt pe sdracul acela.

Deci mi s-a intAmplat c6, dupd o lund de zile, iaregi m-au trimis
parinfii in oragul acela. Duc0ndu-mi dar, am innoptat pe cale. Aga
m-au aflat nigte pdstori de oi, qi au zis cdtre mine: <<Frate, unde te duci
la wemea asta?> $i le-am r5spuns: <<M-au trimis perinfii pan6 in oragul
de l6ngd cetate, gi merg acolo>>. Iar ei mi-au zis: <<De cu seari este, vino

9i dormi la noi, iar miine dimineafi te vei duce in calea tor. Deci
ducdndu-md gi remanend la ddngii, peste noapte au ndvdlit fiarele in
staul gi au imprdgtiat turma prin pddure. Deci m-au prins pe mine stii-
pAnii turmei, zicdnd: <Tu egti carele ai adus tAlharii, gi ei au intrat gi au

risipit turma oilor noastre>>. Iar eu lepidindu-md 9i jurdndu-md cd n-am
nici o pricind in intdmplarea aceasta nu m-au crezttt, ci au rdmas, zi-
cdndu-mi: <Tu egti carele ai furat qi ai risipit turma oilor noastre !>>

Deci mai pe urmd m-au legat de coate gi m-au dat eparhului. Iar
eparhu^l a poruncit sd md bage in temnifd, iar slujitorii s5i au fdcut aga.

In temniff, am aflat doi oameni legali, dintre care, unul era cleve-
tit pentru ucidere, iar altul pentnr desffinare. $i arn f6cut laolalti in
temnifl 40 de zile; iar dupd 40 de zile a stitut inaintea mea un oarecare

tenAr infricogat, gi mi-a zis cu glas bldnd: <<Efreme, ce faci in temnifa
aceasta?>> Iar eu am zis cdtre ddnsul: <Stilpdne, intru arEtarea Ta m-am
infricogat cu fricd mare foarte gi s-a dus puterea de la mine>>. $i a zis
tanerul cdtre mine: <Nu te teme, ci spune-mi mie pricina ta>. Deci am

luat pufin6 indrdznealS din graiurile sale cele bldnde $i am zis c6tre
ddnsul cu multe lacrimi: <Stiipdne, st6pdne, am fost trimis de pirinfii
mei la oragul de ldng6 cetate gi, inserdnd pe cale, m-au aflat nigte p6s-

tori de oi gi m-au luat sE md gdzduiascE la dAngii. Iar in noaptea aceea

au sirit fiarele in staulul oilor gi au risipit toatf turma. Iar st5pdnul
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oilor m-a prins pe mine, nc?nd cii: <<Tu egti care ai adus tilharii ce au

intrat 9i au risipit tunna oilor noastre>>. A.ga m-au legat gi m-au dat
stlpdnitorului. $i nu sunt vinovat Stitp0ne, in aceastli pricin6, ci m-au
clevetit pe mine>>. Iar el, zdmbind cu fafa, mi-a zis: <$tiu gi eu cd nu
egti vinovat la pricina aceasta, ci egti clevetit. Dar gtii ce ai fdcut mai
inainte de asta cu pufine nle? Cum ai alungat cu pietre vaca sdracului
gi ai omordt-o ? Deci cunoagte, cil nu este nedreptate la Dumnezeu, ci
judecdfile Domnului sunt addnc de ad6nc. Iar pe l6ng6 aceasta vreau s[
gtii gi tu c[ gi blrbafli acegti4 care sunt cu tine in temnifi, sunt
nevinovafi de pricinile cu care s-au pdrdt gi srurt legafi. Ci ispitegte-i pe

den$ii gi invafS-te ci[ nu in degert sunt inchigi in temnifa aceasta, ca si
cunogti cd drept este Domnul gi dreptatea a iubit.>> Acestea zic6ndu-mi
tenirul ce mi s-a ardtat, s-a dus.

Iar dac5 s-a f6cut zivL, am chemat pe berbafii care erau cu mine
in temnij5, $i am zis c6tre dnn$ii: <<Frafilor, pentru care pricind suntefi
inchigi in temnifa ac,easta?>> Atunci a zis unul dintre dAngii: <<Eu pentru
ucidere sunt prins, pi nevinovat sunt in lucrul acesto>. Celdlalt inctr a
zis: <$i eu pentnr desfi€nare sunt prins gi nevinovat sunt de lucrul
acestar>. $i ato zis ciitre ddnqii: <<Cu adevErat aga este; dar avefi oarece
p[cate grele pe care le-a]i ficut voi gi pentru aceea afi ajuns - cu
purtarea de grijl a lui Dumnezeu - ca s6 fiti prin$i in invinuirile
acesteo>. Atunci azis cel ce pentru ucidere era prins: <<Cu adev6rat eu
vE voi spune plcatul meu. Mai inainte de acestea cu pufine zile
treceam pe pdul rdului, cel afbri din ceta0e, gi alli doi oarneni, ce

veneau in urma me4 gi-au frcut pricinl intre ddngii r:nul cu altul, gi

s-au apucat am6ndoi la sfad5 gi la bdtaie, gi unul l-a biruit pe celIlalt gi

l-a aruncat de p" pod in rdu gi s-a dus. Iar eu, trecdnd, puteam si-i dau
lui m6na gi sA-l scot din rdu ca sI nu moarS- Ceci acela strig6nd gi

rugindu-se cu multe lacrimi, ca s6-i dau minq eu n-am vn{ ci l-an
l6sat str se inece. Cdci dupd weme de un ceas, lupt&rdu-se gi neput6nd
sE iasi din apfr, l-a luat pe el curgerea r0ului gi a murit; iar eu st6nd
priveam la d6nsul. Acesta-i pdcaflrl meu; gi gtiu cu deadinsul, cd pentru
pricina aceasta m-a l[sat Dumnezeu sd fiu clevetit 9i anrncat in temnita
aceasta, c[ nu este nedreptztelaDumnezeu>.

Iar cel ce era paret pentnr desfrdnare a zis: <<Sd v[ spun gi eu
pdcatul meu. Mai inainte de asta cu doi ani s-a intdmplat cd erau doi
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frafi ostagi avdnd avufie mult2l mogtenire de la pdrinti gi aveau gi o sord
v6duv[ 9i incd nu imp[rfiser[ intre dAngii averea pdrinteascd ca sd-i dea
gi ei partea cuvenitii. Ci frafii, newdnd s6-i dea nimic, cdutau pricind
asupra ei s-o poat[ scoate fSrd mogtenire din averea lor cea pf,rin-
teasc6. Astfel au clevetit amdndoi pe sora lor, zicdnd cd a desfrdnat, gi

ci au martori, care gtiu lucrul. Iar vdduva se jura, zicdnd cI nu e

vinovatl intru lucrul acesta. Frafii ei insd, intlr6tAndu-se sd dovedeascd
invinuirea lor, s-au infeles intre ddngii cd vor veni martori care vor
dovedi-o precum cd a desfiianat ca s[ o scoat6 fdrd mogtenire din
averea pirinteascE. Deci au venit la mine amdndoi frafii gi m-au rugat,
zicdnd: <SE stai de fafd inaintea surorii noastre gi sd mdrturisegti
impotriva ei, impreund cu noi, precum cd gtii lucrul gi cu adevlrat a

desfrdnat, ca sI o putem scoate f6r[ mogtenire din averea plrinfilor gi-fi
vom da 50 de galbeni>. Iar eu am stdtut de fafd impotriva vlduvei, cum
cd ptiu lucrul 9i cu adevlrat a desfrdnat, ceea ce nu era adevdrat. Aga
am scos-o pe d6nsa din averea pdrinteascd f6rI mogtenire. Acesta e

pdcaful meu, iar pentru preacurvia, pentru care sunt pdrdt acum gi stau
in temnifl nu sunt vinovab>.

Atunci amdndoi au zis cdtre mine: <<Dar tu, frate, pentru care
pricind egti aruncat in temnitib Iar eu le-am rf,spuns: <Mai inainte de

aceasta cu doud luni m-au trimis pArintii mei la oragul cel afard de

cetate, gi am inserat pe cale. intilnindu-md nigte p[stori de oi, m-au
luat sE gdzduiesc la dingii. Iar in noaptea aceea au sdrit fiarele in sta-
ulul oilor gi au risipit toatii turma. Atunci stdpdnii oilor m-au prins pe
mine, zicdnd: <<Tu ai adus hofii, care ne-au furat gi ne-au risipit noud
turmo>. $i rya m-au legat gi m-au dat stilpdnitorului. Iatil pentru ce md
aflu in temnif6.>> Atunci au zis oamenii aceia cdtre mine: <<Nu cumva ai
fclcut gi tu weo gregealE gi pentru aceea te-a l[sat rdnduiala lui Dumne-
zeu sd caziinispitit 9i s[ te arunci in temni]6?> Atunci le-am rdspuns,
zicdnd: <Cu adevdrat vd voi spune gi eu ce-am fdcut. Mult eram neas-
tAmp[rat, din pricina plcatelor mele. Aga intr-una din zile m-au trimis
p[rinfii in oragul de l6ng6 cetate. DucAndu-md, am aflat in pddure o
vacil ingreunatii. Deci am luat pietre $i am inceput a fugdri vaca prin
pldure, gi at6ta am fuglrit-o din urmd cu pietre, panA c&rd seara t6ziu,
am inghesuit-o in addncul pddurii, unde a cdztt de alergare gi a murit.
Vaca etaaunui sdrac. DupE ce am omor6t vaca, intorc6ndu-md, am dat
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de s[racul, a cdruia era vaca, pldngdnd gi c6utAnd-o, $i m-a intrebat gi

pe mine, zicAnd: <<Fiule, nu cumva ai vdzut pe aici, pe undeva o vacd
ingreunat5?> Iar eu nu numai cd nu i-am dat r6spuns cuviincios, ci gi

foane l-am octrrdt pe el. Acesta e p[catul meu.)

+

A doua zi a gezrut st2lpdnitorul la judecati gi au adus inaintea lui
cangea cea cu trei coarne gi toate uneltele cele de muncd gi a poruncit
sd ne pun6 pe noi inainte spre cercare. Deci au venit slujitorii la temni-

fd gi ne-au legat cu lanfuri de fier peste tot trupul gi ne-au adus inaintea
judecdtorului. $i poruncind stiip6nitorul sd se aducd legafii, au dezbrS-
cat pe cel ce era prihlnit pentru ucidere 9i aducdndu-l l-au pus in mijlo-
cul priveligtei, legat in lanfuri de fier. Stiipdnitorul intrebindu-l sd spu-
nit adevdrul mai inainte de munci, cum a fdcut uciderea, el tiglduia,
zicdnd cf, nu e vinovat, ci cu totul fir6 prihan4 li a poruncit sd-l pe-
depseascd pe el; iar dup[ multii vreme de pedepsire s-a dovedit cd e
nevinovat gi a poruncit st5pAnitorul s6-l slobozeascI. Apoi a porun-
cit sI aducd inainte pe al doilea, pe cel pdr6t pentru desfrdnare. Pe

acesta dezbrdcAndu-l gi aducAndu-l la mijloc spre munci, care lucru
f6cdndu-se, fric6 mare gi cutremur a c5.zut peste mine, incredin;at fiind
cu totul, ctr negregit gi mie imi vine rAndul... Deci plAngeam 9i mi
vdietam, 9i de fric[ am sldbit cu sufletul. Iar muncitorii gi slujitorii care
stliteau inainte, vdzdndu-md plAngdnd gi tremur"and, rddeau de mine,
zicdnd: <Ce pldngi fldcdule ? Cdnd fdceai cele rele, nu te temeai; iar
acum pl6ngi, cAnd nimic nu-ti folosegte. Nu te teme, indatii vei intra gi

tu la mijloc>>. Iar eu, auzind aceste vorbe, mai mult mE topeam de fric6.

$i pedepsindu-se gi celdlalt gi afldndu-se gi el nevinovat, judecltorul a

poruncit sdl slobozeascd pe el. Apoi a poruncit ca pe mine, legat in
fiare sd mI bage in temnif[. $i arn f6cut acolo singur incd 40 de zile.

*

in a patruzecea zi slujitorii au adus trei oarneni legati gi i-au
bdgat in temnif5" i-au finut in buhrci gi s-au dus. Iar cu bdrbafii aceia
am f6cut inc6 30 de zile. in vis iar6gi mi-a stlitut inainte inged acela
ce mi se ardtase mai inainte gi mi-a zis: <<Efreme, intrebat-ai pe bairbafii
aceia pe care i-ai aflat in temnif6?> Eu i-am rdspuns: <tAOq Stiipine>,
gi i-am povestit lui toate acelea care mi-au spus blrbafii aceia. Atunci
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mi-a zis: <Vezi dreapta judecati a lui Dumnezeu ? Iar ca sd cuno$ti
aceasta" afld, cd cei trei berbali ce sunt inchigi astLzi cu tine in temni-

t6, doi sunt care au clevetit pe sora lor, prihdnindu-o de desfr6u,'gi-au
scos-o fdrd mogtenire din averea pErinteasci, despre care fi-a povestit

fie btrrbatul acela ce mai inainte s-a slobozit din temnif6. Iar celllalt e

care a aruncat pe omul acela in rdu, despre care fi-a povestit fie
celElalo. $i zicdnd acestea s-a dus de la mine. Deci, dacE s-a f6cut
ziud,, am chemat pe cei trei bdrbafi, care erau in temnile cu mine, $i arn

zis c[ffe ddngii: <Domnii mei, fra1i, spunefi-mi cu adevf,rat pentru care
pricind afi fost aruncafi in temni;a aceasta?>> Atunci cei doi frafi mi-au
zis: <Crede, frate, cd pentru pdcatele noastre. Unul din noi am omordt,
iar celdlalt a fost prins in desfrdnare cu maritate, gi amdndoi suntem
vinovafi de ucidere>>. Iar al treilea a zis: <<$i eu, din plcatele mele, am
omordb>. Deci am zis cdtre ddngii: <<Cu adevdrat suntefi vinovafi de

ucideri, sau suntefi clevetiti ?> Iar ei mi-au rdspuns: <Adevdrat, frate,
din pdcate, cu adevdrat vinovati suntem>>. Deci, vrdnd eu pe deplin sd

md incredinlez dacd mi-au spus adevdrul, le-am zis: <<Fratilor, nu
cumva inainte afi fdcut gi alte gregeli gi pentru acelea afi ajuns sd cddefi
in nigte invinuiri grele ca acestea?> Atunci cei doi frafi au zis: <<Crede,

frate, cd avem o sord vdduv6, cucernicd gi temdtoare de Dumnezeu, gi

wand noi s[ o scoatem f,dre mogtenire din averea noastr6 cea

pf,rinteascS, am clevetit-o de desfrAu, gi am adus gi martori mincinogi
asupra ei. A9a am scos-o afard din mogtenire>>. Iar celdlalt a zis: <<Eu

treceam rdul cu incd unul gi pricindu-ne, l-am aruncat de pe pod in rdu
gi a murib>.

La rindul meu le-am povestit gi lor toate, cele pentru mine,
precum gi pentru cei doi biirbafi pe care i-am aflat in temni15, gi pentru
acela ce a mlrturisit asupra surorii lor, gi pentm acela ce n-a dat mdna
celui anrncat de dAnsul in apd" putAnd s[-l scape de la moarte gi n-a
fdcut-o. Auzind, berbafii aceia s-au temut cu fricd mare gi s-au
minunat de dreapta judecatii a lui Dumnezeu gi au zis: <<Unul singur
este Dumnezru, carele face minwri !> Deci tofi, pldngand cu mare
necaz, agteptau sfirgitul.

Drept aceea, a doua zi a Senfi stiipdnitorul la judecatil, in prive-
ligtea norodului gi s-au adus iarEgi toate uneltele de cantd inaintea lui
gi a poruncit sI fim adugi gi noi spre cercare. Deci, venind la temnifd

\ -.-
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cei rdnduifi cu pedepsele, ne-au pus lanfurile de grumaz gi ne trdgeau
prin mijlocul cetiifii, ca sd ne aducd inaintea dregiltorului, gi toati
cetatea alerga sil ne vadi nevoia pedepsei. Ajungi, stilpAnitorul a

poruncit si se dezbrace cei doi frati Si s6-i bage in mijloc. Deci
muncitorii dezbritcAndu-i gi aducdndu-i, i-au bdgat spre intrebare. Iar
pe noi amdndoi ne-au pus inaintea celor ce acum se pedepseau. Eu
plAngeam vdzAnd o fricd ca aceasta" iar slujitorii md infricau gi mai
mult, zicdnd: <<Crede, flicEule, cd degi ai sc6pat nesup[rat din cealalti
cercare, dar acum nu vei mai sc6pq ci vei gusta gi tu muncile ce vezi
acum). Deci eu, auzindu-i gi v6z6ndu-le, intru mare temere gi spaimd
am cdzut. $i, poruncind stEpdnitorul, au spdnzurat pe cei doi frati de
gemdnarea rofii, gi multe ceasuri muncindu-i, au mf,rturisit clevetirea gi

nedreptatea ce au f6cut-o ursupra surorii lor, gi cum ci ei sunt vinovaji
de desfrdnare gi ucidere. Iar stiipdnitorul a dat hotfudre asupra lor, ca sf,

li se taie mdna dreapti gi sd-i spdnzure in furci. Deci, dupl ce gi-au luat
acegtia platz, stilpdnitorul a poruncit sdJ aducd spre cercare $i pe

cel[lalt. Adus fiind gi acesta, a poruncit sd-l sp6nzure gol in gemdnarea

rofii gi s6-1 munceasc[. Deci dup6 multti weme, spdnzurat gi muncit, de

bundvoie a mdrturisit gi uciderea ce o fbcuse de curdnd, precum 9i cd a
aruncat pe altul in rdu pi a murit. Atunci stiipdnitorul a dat hotirAre
asupra lui, ca sd i se taie amdndoud mdinile gi s6-l spAnzure 9i pe el in
furci. DupI ce a luat gi hotdrdrea aceasta, stdpdnitorul a zis: <<Dezbr6-

cafi pe tened gi aducefi-l in mijloc !> Slujitorii, dezbr6cdndu-m[ de

hainele mele, m-au infdgurat cu nigte zdrenfe gi ducdndu-mI gol, m-au
pus inaintea judec6torului.

Eu plingeam cu amar 9i rugam pe Dumnezeu, zicdnd: <<Atot-

puternice, Doamne, mdnfuiegte-md de nevoia aceasta, cd mI fac mo-
nah gi-fi voi sluji fie !> Iar stip6nitorul a porwrcit slugilor, zicAnd: <in-
tindefi-l din patru p[4i gi-l batefi cu vine de bou !> Dar cel ce gedea

impreund cu stitpinitorul a z;ls cdtre d6nsul: <Stdp6ne, pdzeasc[-se

acesta la altil cercare, fiindcd e wemea prfurzulub>. Deci stitpAnitorul a

poruncit sd fiu legat cu lanfuri gi bEgat tr temnif5.

*

Atunci a treia oard a venit la mine tenerul acela ce mi s-a ardtat
mai inainte in vis gi mi-a spus: <<Ce-i, Efreme, te-ai adeverit pe deplin
cd Dumnezeu ocirmuiegte lumea cu dreaptit judecatii gi nu este ne-
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dreptate la Dumneze\ ?> Iar eu i-am rdspuns: <<Aqa, Stiipdne, m-am
adeverit gi m-am incredinfat, cE minunate sunt lucrurile Domnului gi

nenumilrate cdile Lub>. Aga am inceput a-l ruga cu multe lacrimi,
zicdnd: <StipAne, ai f6cut dreptatea aceasta mare cu robul tilu, gi tntru
ar[tarea ta ai mdngdiat neputinJa mea. Miluiegte-md pe mine robul tiu
gi md scoate din temnifa aceasta, ca sd md inwednicesc a mI face
monah gi sd slujesc Stapdnului Hristos>. Iar el, zimbind cu fafa, mi-a
zis: <<Se cddea fie, sd fii cu bun5 a$ezare gi sI nu te arunci in temnita
aceasta; dar cu purtarea ta cearea, intrAnd aici, ce pot se-fi fac? insd nu
te teme; n-o sd iei multe. Cdci vine alt stdpAnitor, care wea sd te
slobozeascb. $i zicAnd acestea s-a dus.

Iar eu, intru mult necaz petrecAnd, socoteam oare cum vor lua
sfhrgit cele pentru mine. Deci, dup[ cinci zile a venit alt stApdnitor,
care petrecuse in casa pdrinfilor mei. La gapte zile dupd luarea std-
pAnirii, a intrebat pe acela, cdruia ii erau incredintate judecdtile, de sunt
ceva legafi in temnlld? lar el spundndu-i cd e un tdn[r legat pentru o
pricin[ oarecare, in ziua a opta a poruncit sA se rdnduiasc6 iegirea.
Deci, gezdnd el in divan a poruncit sd fiu adus spre intrebare. $i venind
slujitorii la temnifE, iardgi mi-au pus lanful de grumaz $i md trdgeau in
priveligtea cetdfii spre cercare. Stdpdnitorul a poruncit sd md dezbrace
gi sd mE lege cu zdrenfe gi, pundndu-md in mijloc, m-au adus inaintea
judec6torului. Stdpdnitorul vdzdndu-md rn-a cunoscut, insd dupE aspri-
mea legilor m-a intrebat gi, cunoscAnd cd sunt clevetit, aporuncit si-mi
dea drumul. Atunci slujitorii dezlegindu-mi legdturile gi ddndu-mi
hainele, m-au imbrdcat gi m-au slobozit. Iar eu, cu preaslSvire
izbdvindu-md, indatll gi numaidec6t am mers in munte la un stare! gi

cdzAnd la picioarele lui gi povestindu-i lui toate, m-a fdcut pe mine
monah. Aceste4 frafii mei, vi le-arn povestit pentru folos, ca gi voi
impreund cu mi4e sI slEvifi pe Dumnezeu cel ce voiegte ca tofi oamenii
sI se mdntuiaspd gi la cunogtinfa adevIrului sd vie.;'l

I Sf. Efrern'Sirul, Cuvintele Si Invdldturile, Bucuregti, Tipografia Nafio-
nald" 1926, pp.3-7.
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socorEI,nr iNlnEpcruNrr cu MoARTEA

Cend nu mai rdspund oamenii la chemarea dragostei lui Dumne-
zeu, dau de asprimea dreptdjii Sale, c6nd, spre pedepsirea rdutifii, in-
gdduie rdzboaiele. Atunci viafa oricui se afl6 in primejdie de moarte, gi

a celor de acasd gi a celor de pe fronturi.
Sd cercetim, intre marginile ingdduite, pricina aceasta, a rdzboa-

ielor, care pe mulli ii spalS de fEr[delegi in giroaie de lacrimi. Ludm ca
g6nd de ajutor in darea rlspunsului voinla lui Dumnezert, care urmd-
regte ca toli oamenii sd se mAntuiasc[ gi la cunogtinfa adevf,rului sd vie.
Drept aceeq Dumnezeu, cel milostiv intru dreptdti, pe cei nebdgdtori in
seamd sau protivnici - dar totugi oameni cumsecade - abia cu ajutorul
primejdiei ii induplecd sd wea gi ei ce vrea Dumnezeu, adicd mdntui-
rea, singurul lucru cu adevdrat de trebuinf[. Al doilea gand de ajutor e
primirea de mai inainte ca bun, a ceea ce ordnduiegte 9i face Dumne-
zeu, gi gtiind cd nimic nu se intAmpld fdr[ voia lui DumnezeL:, sd ne
bucurdm de hot5rdrea Lui, chiar dacd nu pricepem aceasta. Iar g6ndul
al treilea e cE in suferinfe fbr[ de voie s-au mdntuit mucenicii, in sufe-
rinle de bun[voie s-au m6ntuit cuviogii; tot a$a $i cu suferinfele rdzboa-
ielor, mult mai mulli se mAntuiesc pe front, decdt s-ar fi mdntuit acasd.

Obignuit, lumea crede cd mor in rdzboaie cei rdi gi scapd cei
buni. Este gi nu este aga, pentru cd numai singur Dumnezeu gtie gi line
socoteala fiecdruia. Unul din sfinfi a zis: "Caprele eu sunt; iar oile
Dumnezeu le gtie". Pe urmd numai singur Dumnezeu gtie - gi precum
gtie gi face - dacd pentm cineva e mai de folos viafa, sau mai mult ii
folosegte mutarea din viala aceasta. Apoi Dumnezeu, in atotputernicia
Sa, folosegte $i pe cei rdi, pe necredinciogi, pe cei fdrd nici un
Dumnezeu, ba chiar $i pe draci, ca printr-ingii s[ aducd la mdntuire pe

cei de mdntuit.
Aga bundoarl cineva, incdrcat de pdcate, curn l-au povdfuit cei

trei "prieteni" ai sdi, ajunge la str6mtoare gi nevoie mare. Necazurile ii
mai topesc trupul, ii mai subliazd mintea $i a$a gdsegte pe Dumnezeu,
ca pe singura sctrpare a sa din primejdie. Acum I se roagd pentru prima
datls gi poate ca niciodat[. Deci, cu prilejul t6rcoalelor morfii in jurul
viefii sale, Dumnezeu in atotgtiinta Sa, vlzdndu-l cI s-a indreptat pe

calea bun6 pentru toate zilele lui pe care le-ar mai avea - dacd ar fi
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cuminte - in chip nevdzut gi minunat il scap6 de moarte sigurd. Dacd

ins6 il gtie, cd mai tArziu va avea o pocdinfd gi mai bun[, il va mai ingd-

dui printre mai multe gi mai grele primejdii, sctrpdndu-l din fiecare,

cf,ci necazurile spal6 petele pdcatelor de pe haina noastrd nevdzutA, - 9i

mai tdrziu il scoate din topitoarea suferinfelor, fie spre viafa cea fdrl de

trup, fie intorcdndu-l spre viala plmdnteascd, cape un infeleplit.
Pe cei ce ins6 n-au statornicie in bine, ci iar[qi s-ar intoarce la

rele, uit6nd fdgeduinfa ce au fEcut-o la strdmtoare, pe unii ii scoate din
viafa cea degartil, atunci cAnd dupl gtiinfa lui Dumnezeu, au ajuns la
cea mai buni pocdinfl din viafa [or, ca in aceea sd se socoteascd in
vecii fir6 de sfhrgit. Acegtia a$a-s mai de cdgtig pentru m6ntuire,
primindu-i Dumnezeu cu cdt de cdtd pocdin!6.

Pe cei ce trecuJi prin suferinfe au cdgtigat intirire gi statornicie
spre bine 9i printr-ingii gtie Dumnezeu cI ar dobdndi mdntuire gi al1ii,

pe acegtia ii scap[ gi-i intoarce iar acas6. De cumva iarEgi se dedau

stricdciunii gi ingrlm6dirii de pdcate, iardgi ii cheamd la gcoa16. $i aga

face de cdte ori trebuie gi cu toti cdfi trebuie.
Cu cei rdi gi, dup6 gtiinfa lui Dumnezev, fXrd intoarcere, printre

alte negtiute taine, are gi aceste doud socoteli: sau ii pierde in grabd, in
chip nlprasnic, ca sI nu-gi mai inmulfeascd relele gi aga, mai ugor sd se

osdndeascd; sau cI, prin rdutatea lor, vrea sd rdspldteascd, sd ispSSeas-

cd" sE intoarcd, sau sE mdntuiascl pe unii din cei de acas6, mai zdbav-

nici la pocdinf6, sau inddrdtrnici la sfatul gi rugdmintea celor buni.
Iar pe al treilea fel de oameni, pe cei buni, prin darul lui Dumne-

zeu, ii scoate din viaJa cea degart5" fie gtiindu-i cE ar avea sd cadd mai
tirziu, tinzdndu-gi la fdrddelegi mf;inile lor, ingreunAndu-gi astfel sau

chiar pierzdndu-gi mdntuirea gi chemdndu-i de aceea mai devreme, p6-

nd nu se schimbd in rIutate nerdutatea lor; fie c[, plEcufi fiind lui Dum-
nezeu, i-a pus la incercare gi i-a aflat Lui-$i wednici, precum scrie:

inlelepciune 3:
1. Sufletele dreptilor sunt in mdna lui Dumne-

zeu gi nu se va atinge de diinsele munca.
2. Pdrutu-s-a in ochii celor nepriceputi cd drep-

fii sunt mo(i cu des6vArgire gi iegirea lor din lume
e o mare'pedeapsd,

lll
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3. $i mergerea lor de la noi sfdrdmare, iar ei
sunt in pace.

4. Chiar dacd in fala oamenilor au indurat
munci, nddejdea lor e plinl de nemurire,

5. $i pufin fiind pedepsifi, mare rdsplatd vor
primi, cd Dumnezev i-a incercat pe dAngii gi i-a
aflat Lui-$i wednici.

6. Ca aurul in topitoare, aga i-a lemurit, gi ca pe
o jertfd de ardere intreag5, aga i-a primit.

7. Strdluci-vor in ziua rdsplEtirii...

Iar dacd sunt c6te unii r6i, fdrd leac ai nu pdfesc nimic din ne-

cazr-rile oamenilor, trebuie cI i-a lepddat Dumnezeu gi-i lasd sE se

deslvdrgeasci in rele, ca sd-gi ia osdndd vegnicf,, - precum s-a spus la
cele penffu Saul.

*

O altii tainl a lui Dumnezeu e gi aceasta: Nu pedepsegte toat5
rdutatea tuturor, aici, gi numaidecdt; precum nici nu sldvegte bun6tatea
tuturor, aici, gi numaidecdt.Dacf ar face aga" atunci gi oarnenii ar face
binele de fric6; mdntuirea ar fi de sil5" iar nu o faptii a libertitii gi a
dragostei. Apoi, dacd repede ar pedepsi tot rdul, Dumnezeu ar fi un
fricos, un neputincios, micit la o m[sur6 omeneascd sau cel mult tnge-
reascE, gi ne-ar da sE inJelegem cE se teme de rdu gi-gi apIrE stlipdnirea,
- cum fac oamenii. Ci tocmai pe faptul cd inglduie rdilor s6-gi fac6 de

c?p, $i-i lasd pe oameni neinfricafi de pedeapsa nlprasnicE, ne

dovedegte atotputernicia Sa, vegnic linigtitii asupra rdului, - atotpu-
ternicie, sub ocrotirea cdreia, prin virhrtea credinfei, stiim linigtifi gi

noi, primind palmele gi scuiplrile rdului, ca pe nigte mdrturii ale

neputintei aceluia, in fata atotputerniciei lui Dumnezeu, care ne

int5regte cu linigtea Sa.

Cu aceea ci nu pedepsegte rlutatea numaidec6t, ii intinde ispit[
puternic[, sd se desdvdrgeascd 9i ea, spre pedeaps[ siguri in ziua
judecdfii. Iar dac5, totugi, uneori pedepsegte n6prasnic weo fdrddelege,
o face ca sd mai pund fr6u rdutifii intre oameni, gi mai ales sd nu scad6

in credinf[ incepltorii, gi sd nu se piardd dinte oameni cunogtinfa
rdsplltirii dupd fapte.
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Deci, ori cd rdspl5tegte, ori cii nu rdsplf,tegte, fie binele, fie rdul,
un lucru e sigur: cd vine o rdsplatii sigure gi vegnic6" Si cii biruiegte
binele asupra rdutefii. Apoi, prin ribdarea multor negtiufi de oameni,
atotputernicia 9i dreptatea lui Dumneze\ sfbr6mii mereu podile iadu-
lui, cu puterea Bisericii vdzute gi nevdzute.

IatJi de ce toat[ gnja gi rugdciunea sI ne fie sd-i primeascd
Dumnezeu in locagurile dreplilor pe cei ce ne-o iau inainte, scdpdnd" cu
ordnduire dumnezeiascE, din invelitoarea viefii celei degarte. Unul
dintre slujitorii lui Dumnezeu, tdnguindu-se de ingustimea vederii gi de
strdmtimea credinfei oamenilor, cd socotesc numai cele de uci, zice cd:.
"OricAt ni s-ar pdrea de neobignuit, dar adevlrul acesta rdmdne: cI ne-a
trimis Dunrnezeu in lumea aceasta, ca sd inviifS:n a ne lepdda de ea gi

sd o clutdm pe cea adevdratii".
Pentru iubitorii de Dumnezeu nu este durere, nu este primejdie -

afard de pdcat - gi nu este moarte; ei trebuie fericifi gi urmafi cu aceeagi
lepldare de sine gi de viafd" oricdnd wemea ne-ar cere-o.

2 Corinteni 4:
16. De aceea nu ne descurajdm, gi mdcar cE

omul nostru cel dinafard se prdp6degte, omul nos-
tru cel dinlduntru se innoiegte zi de zi.

17. Pentru cE suferinfa noastrd, ugoarE gi de-o
clipa ne agonisegte nou6, mai presus de orice m5-
surl o cumpdnd vegnicd de mdrire,

18. Ca unora ce n-avem in vedere cele ce se

vdd, fiindcd cele ce se v6d sunt wemelnice, p€
cdnd cele ce nu se vdd sunt vegnice.

2 Corinteni 5:

1. Ci noi gtim cd, dacd plm6nteasca noastrd lo-
cuin16, in cortul acesta, se desface, avem in ceruri
cl[dire de la Dumnezeu, casd vegnic6, nef6cuti de
mdnd.

2. De aceea suspin6m in acest trup, dorind sd ne
imbric6m cu locuinfa noastrd cea din cer.
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Deci nu sunt de pl6ns dec6t necredinciogii, care s-au stins in
necredinf5, ca nigte instrdinafi gi protivnici lui Dumnezeu. Dar e bine
s[ se gtie cd viata in primejdii pe mulli i-a scos din numdrul morfilor gi

i-a primit Dumnezeu din bratele morfii, in imperdfia vietii.

ruDECATA MILOSTTVA

De obicei oamenii nu se intorc la Dumnezeu decdt atunci cdnd
dau de primejdii, adicd atunci cdnd ii ajunge dreptatea durnnezeiascd
din urmd gi trebuie sd dea seama de ce au ftcut. Nu e rdu si te intorci la
Dumnezeu nici chiar afunci, in ceasul al unsprezece\ea; insd ar fi cu
mult mai bine sE vii, de bund voie, la rosturile tale vegnice, gi nu tras
de m6necd sau p6lit cu prdjina din urmd. Dacd am fi noi mai simliJi, am
vedea cd Dumnezen, preamilostivul, ne imbie cu iubire, incd din
dimineafa vie;ii, Taina sfhnti a poc6intei, ca sd nu ajungem cdtre seara
viefii aga de imbhtiti de rele. Taina poc5infei este judecata milostivd,
ce o face Dumnezeu cu noi plcdtogii, cdnd mergem noi, de bund voie,
gi ne mnfturisim gregelile.

Preofii poartii preofia lui tlristos; prin iertarea 1or, Dumnezeu te
iaftn, prin gaiul lor, Dumnezeu ili vorbegte. Prin ei, Dumnezeu te
cheamd, oricdt ai fi de pdc6tos.

Mare este Taina poc[in1ei, nu numai fiindcd te face din rdu, bun,
din vrdjmag al lui Dumnezeu, prieten al Lui, ci gi pentru cd un lucru a.ga

de mare e acoperit cu chip smerit. Mila cea fhrtr de margini a Tatilui,
ca sE scape pe fiii Sdi de judecata cea aspr5, a dreptifii dupd fapte, le
trimite, cobordnd din ceruri, pe Fiul Sdu cel Unul Ndscut, sI le facl o
judecatd milostivd gi fEre nici o lnfricogare, gi iardqi s5-i impace cu
Sine.

Poate tocmai pentru cd e aga de smeriti judecata aceasta milos-
tivd, nu pot sd vie la mdntuitoarea ei binefacere aproape nici unul
dintre cei cu mintea plinA de "gtiinf5" $i afumati de mdndrie. Cum sd

poatd veni, ei care gtiu totul, ei care st5pdnesc peste oameni, sd vie in
genunchi inaintea unui simplu preot gi sd-gi ingire toate fdrddelegile gi

necazurile lor ?! Nu, asta mdndria n-o poate face, sd vie de bund voie la
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smerenie. De aceea, ei dau de asprimea dreptlfii care-i fierbe in zearn
lor pdnd li se moaie oasele trufiei.

Taina poclinfei sau mdrturisirea e al doilea botez: botezul lacri-
rnilor. Sunt trei botezuri care ne curdfesc de toate: primul, prin care
intrdm in obqtea cregtind, e Botezul din apd gi din Duh, sau nagterea a
doua, cdnd suntem inzestrati cu danrile Duhului Sfhnt, dup6 atot$tiinla
de mai inainte a lui Dumnezeu. Acesta nu se mai repetii. Al doilea e

botezul poclinfei, sau al lacrimilor, pe care il putem face, gi trebuie
f6cut, ori de cdte ori ni se incarcd congtiinfa cu gregeli fafi de
Dumnezeu, fafi de oameni gi fafe de noi inqine. Iar al treilea e botezul
sdngelui, care, dacd se intAmpld sI vie necd.utat de noi, de asemenea ne
spal6 toate p6catele, mai ales dacd ne-a venit din hotirdta rndrturisire a

lui Dumnezeu, Cel in Treime inchinat gi a Sfintei Sale Biserici. Acesta
e un dar pe care-l dA Dumnezeu cui gi cui, din weme in werne, mai
ales in vremea de prigoand a credinfei cregtine dreptmiritoare. Acesta
iaragi nu se mai repeti, gi nu at6rnd de noi, in privinfa venirii, ci numai
in privinfa primirii. Sfhntul Chiril ne invafdr:

"Dacd cineva nu primegte Botezul nu se mdntuiegte, afard numai
de mucenici, care primesc imperefia gi fdrA de apd. Mdntuitorul, cdnd a
mdntuit lumea pe cruce gi c6nd I s-a impuns coasta, a inordt sAnge gi
apd, ca sE se boteze cu apd, cei ce se boteazd in weme de pace gi sd se

boteze cu sdngele lor, cei ce se boteaz[ tn wemea prigoanelor. Mdntu-
itorul numegte gi mucenicia botez, cdnd zice: <<Putefi sI befi patrarul pe

care Eu il beau gi sd vI botezali cu botezul cu care Eu m[ botez?>>"z

E lucru de mirare, cd pentru pricini pErndntegti se gdsesc mii gi

milioane de oameni, care merg cdnt6nd la moarte, dar pentru impdratul
Cerurilor abia se mai gdsesc pufini, din cdnd in cdnd, care sd fie linig-
tifi gi bucurogi de moarte.

Pentru aceasta trebuie ochii spdlaJi mai bine, ca sd vadl mai
departe decdt stadia viefii acesteia wemelnice, precum erau odati
sfinfii mf,rturisitori ai lui Durnnezetr, fericifi sE treacl prin porfile
focului gi asculigul sabiei la impdratul sufletelor, Mdntuitorul nostru.

in Taina spovedaniei rogi pe Dumnezelt)cdruia I te mdrturisegti,
- de faJA fiind gi sluga Sa, tilmaci al voii Sale cdtre tine gi chezag al tdu

u5

I Sf. Chiril al lerusalimului, op. cit.,pp.96-97.
2 Marcu 10, 38.
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citre Dumnezeu - s[-fi ierte mulfimea relelor ce le-ai fdcut, ingirin-
du-le pe toate, dupd cum te ajutii congtiinla. $i bun e Dumnezeu, cdci te
iartit de toate datoriile tale, dar numai dacd iedi gi tu, din inim6,
gregelile frafilor t5i. Dacd nu ierfi, nici Dumnezeu nu te iartl. $i trebuie
sI iertilm la nesfhrgit, pe tofi, din toatt inima.

Cei vechi se rugau pentru cei ce-i schingiuiau gi le cuprindeau
picioarele, binecuvintAnd pe cei ce-i duceau la moarte; iar alfii ziceau
cI ar trebui sd cumpdrlm cu aur octrrile 9i necazurile ce le pdtimim de
la oameni. Totul e sd te invoiegti aga, pentru Dumnezeu, gi El ifi ajut6;
c6ci adevdrat nu e dup[ fire sd iubegti din toatii inima pe cel ce te ucide
in tot felul, ci e mai presus de fire. Acesta e infelesul gi capitul acestei
judecdti milostive a lui Dumnezeu: redobdndirea iubirii f6rd margini,
intoars6 de la toate picatele spre Dumnezeu gi spre tofi oamenii. Cdt se

poate prinde de minunea acestei Sfinte Taine, iatii spr:nem cd ea

lucreazl revenirea oam enilor la nerdutatea pruncilor.

SFAruL DIN IAD

intr-o carte veche, din Sfentul Mr-rnte, un duhovnic iscusit in
povefe a l6sat inchisd intr-o intAmplare inv6tdtura aceasta:

"IJn preot, cu frica lui Dtlnnez-ev Si gnja pdstorifilor s6i, se

ostenea n de zi, prin toate mijloacele ce-i stiiteau in putinfd" sE intoarcd
pe cei rlt5cili din calea pierzaniei gi s6-i intEreasc6 tn cuvEntul lui
Dumnezeu. Cu toate acestea, vedea cu durere ci ostenelile sale rdmAn
fdr5 road6. Credinciogii s5i lepSdar6 numai f6fnrnicia; incolo, putre-
zeau in aceleagi pdcate, cum ii gdsise. ZEdarnicl. era slujb4 zAdamice
predicile, z.ildamice sfaturile zilnice, zidamice sfanrile date la spo-
vedanie. Nimic nu-i clintea din noroiul pdcatelor.

Ce sI facd bietul preot ? Cum s[-i indrepte ? Cdci se infldcdra
pentru lucrul lui Dumnezeu, gtiindu-se chezag pentru sufletele 1or, gi se

fremanta zi qi noapte, cerdnd de la Dumnezeu s6-i atate, pentm ce nu
poate sd-i atragd la mAntuire?

intr-o sdmbdti sear4 dupd vecernie, stdtea amdrdt pe-o piatr6 din
grddind, covArgit de grija datoriei sale preofegti gi mdhnit annamic de
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tnrda-i fdrd road5. Cum sta a$a, pierdut in gdnduri grele, iata cd
Dumnezeu ii deschise ochii nec6jitului s6u suflet, asupra unei vedenii
infricogate: o gloat5 de arapi, negrl ca tilciunele, i se ar6tarE ca un nor
intunecat de duhuri necurate. Era un divan al diavolilor in frunte cu
Satana, marele gi incruntatul tanor al 1or.

Deodatit, din mijlocul divanului un glas diavolesc zbierd de
clocoti vdzduhul:

- Voi, drdcegtilor gloate, sf6tuiti-vd, nlscocifi cu mintea voastrd
megtertr in viclenii, gi s[-mi spunefi: cum afi putea voi mai ugor gi mai
sigur ingela pe oameni, ca sE umplem cu ei implrdfia beznei pi
pAntecele flemand al iadului?

La aceastii poruncd a tartorului celui mare, gloatele intunecate
ale incornorafilor, intrard in putoarea diavolegtilor sfiituiri.

Nu trecu mult gi din mul;imea aprinsd de sfat iegi inaintea
Satanei o cdpetenie, lucind ca pdcura, gi zise:

- Intunecimea ta, sI furiS5m in mintea oamenilor gdndul dracesc
cd nu este Dumnezeu; astfel, neav6nd de cine sE se team5" uSor ne vor
c6dea in gheare, vor face numai ceea ce wem noi gi vom umple iadul
cu ei.

Ascult6ndu-I, Satana chibzui gi apoi rdspunse:
- Cu minciuna asta prea pufini vom putea prinde in undiJi;

pentru cE lucrurile Celui de sus: cerul gi pemdntul gi toate c6te le impo-
dobesc mdrturisesc slava Lui gi toate dovedesc cE El este. Sd vie altul,
cu o niiscocire mai vicleanE.

Atunci din gloatele intunericului, iegi o altlt cdpetenie incornora-
tE gi zise:

- intunecimea t4 pirerea mea e si le spunem oamenilor cd, chiar
dac[ ar fi Dumnezeu, dar dupd moarte nu este suflet gi nu este jude-
catil, gi, prin urmare, nici rdsplatil sau pedeapsE. S[ le spunem c6 nu e
nici rai nici iad gi, prin urmare sunt slobozi s[ mlndnce, sE bea gi sd-gi
facr toate poftele trrupului gi ale inimii, c2[ci, ca mdine vor muri gi dup[
moarte nu mai e nimic ai o sd le pard rru cr nu gi-au fbcut toate gustu-
rile cAt au fost in putere.

Satana ii cumpIni vorbele, apoi ii zise:
- Nici cu viclegugul acesta nu vom putea cf,gtiga prea mulgi: clci

printre oameni sunt r:nii rdsdriti la minte, care gtiu cd este Dumnezeu gi

tt7
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c6 in dreapta Lui stil rlsplata sau pedeapsa dupd fapte. $i apoi mulli
gtiu cd sufletul d6inuiegte gi dupd moarte gi va merge la judecata cea de

pe urmtr" dupd cum ii invaf6 Scripnrile. Cu viclegugul acesta ne picd gi

noutr ceva in gheare, dar mare lucru nu. Eu weau oameni mul1i, ca

nisipul mdrii, s6-i inchid ca pe o turmii de progti in toate pegterile
iadului ! rdcni Satana gi tr"anti odatll din copitii aga de tare, cI toatd
droaia dracilor sughifi de groazi

Atunci din mullime se rupse o alt5 cdpetenie gi, sprijinindu-se

fanfol in coad5" duhni urmdtoarea propunere:
- Prea intunecate jupdne gi tatA al minciunii, ldudatii s6 fie gdja

ta de-a umple iadul nostru cu progtii gi destrdbdlafii pdmdntului ! Am
ascultat cu luare aminte viclegugurile.tovard.gilor nogtri despre piena-
rea oamenilor, aga de scumpf, nouil" tuturor dracilor tii, gi, vdzAnd cd

ele nu sunt pe placul intunecimii tale, am nlscocit la rdndul meu un
viclegug gi mai mare: de ce sd nu lEudlm pe oameni penbu credinfa in
Durnnezeu, in nemurirea sufletului, in judecata de apoi gi in r6splata
dup[ fapte? De ce s[ nu le spunem gi noi cI este un rai $i un iad, care

diinuiesc in veacul veacului? Dar, dup6 ce le vom spune toate acestea

- pe care ei le gtiu prea bine - sE le goptim la ureche, o dati" de doud
ori, de mii de ori: nu ve grebifi cu poc6inla, oameni buni ! Mai e vreme
destuld. Treifi mai intiii dupd cum vd vine pofta. Poc6infa lSsafi-o mai
la urm6 ! Nu vE grebif !

Ascult6ndu-1, ochii Satanei fulgerar6 de bucurie dr5ceascd. El se

ridicd trufry de pe jilful de fldclri ca smoala gi, bItand cu laba pe umeri
pe diavolul care ndscocise acest viclegug, glasul lui tuna o dat4 de se

cutremur[ tot intunericul iadului :

- Voi, duhuri puturoase ale impErEfiei mele, ca gindul risipifi-ve
pe fala pdmfutului gi, ca o otravd dulce, strecurafi in urechile oameni-
lor goapta cu adevirat dup6 numele nostm: <<Nu vf, gf6bifi cu poc6infa,
oameni buni, nici cu spovedar.ria adevlratii. Mai e weme destuld:
mdine, poimiine, la bdtrdnefe. PanA atunci, facefi-v6 datoria cdtre
Dumnezeu gi suflet numai aga, de ochii lumii. Vedeti-v6 mai intii de

grijile plmAntegti, aga ca gi pane acurn. Pentu pocdinta adev[ratil mai
avefi weme, cI doar n-o sl mruili chiar miine !>>

$i, la porunca Satanei, duhurile iadului se imprdgtiare cu iuteala
gdndului pe fala pim6ntului, s[ amdgeascl pe zdbavnicii oameni in
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minciuna pierzirii, cu amAnarea pociintei pe mdine, pe poimdine, la
bf,trdnefe...

Vedenia se stinse, gi preotul, trudit de soarta credinciogilor sii,
intelese, in sfhrgit, pricina zAbavei lor de a se hotdri sd se mdntuiascd
cu adev6rat. De formd gi de ochii lumii, ei igi tndeplineau datoriile
cregtinegti, dar, vrejili de goapta ademenitoare a viclenilor, gilseau cI
sfaturile pErintelui sunt bune mai mult pentru cei batr6ni. Cet despre ei
ingigi mai au vreme destulE: mdine, poimiine, la btrtr6nefe...".

Iatii sfatul de primejdie care-i incdlcegte pe oameni in rele gi-i
bag[ in toate necazurile gi in tot intunericul, iar mdine, poimdine, ca

nigte storgi de vlag6" nu mai sunt buni de nimic. Dumnezeu iartii negti-
infa, dar viclenia ba. Iar omul cu socoteal5 vicleani e acela care-gi dI
cu voia toatl tinerefea dracilor, rlmdnAnd ca lui Dumnezeu s6-I dea o
bdtr6nele distrusd. Nu-i va fi zvdrlit5gi betrdnefea laolaltjl cu tinerefea?

DEZLANTUIREA STIHtrLOR

Dacd oamenii totugi nu se intorc de la rele, nici duptr asprimea
necazurilor, atunci vin peste tnfunecata lume necazuri mai presus de

fire: "Tdriile cerului vor fi zguduite; nu voi cutremrua numai pdmAntul,

ci gi cerul, zice Domnul !"r Ceci: 'Moartea gi sdngele, inwdjbirea gi sa-

bia, zdrobirea gi bdtaia, asupra celor nelegiuili s-au zidit toate aceste4
gi pentnr ei s-a f6cut potopul"2.

Sus in Cer, la cirma nevdzutii a lumii se rinduiegte ce sI fie jos
pe pdmdn! cu tofi gi cu fiecare. Dar cele ce vin sf, se int6mple pe

pdmdnt tot de pe pdmdnt igi iau plecarea; aga c[, in toate, oricdnd, gi de'

noi atArnd ce sd ne vie de la dreapta judecatii. Ci aga se fine cumplna
intre sus gi jos.

Iar precum cd de pe p6mdnt se suie pricina picatelor strigf,toare
la cer gi cI din cer coboar6 rdspr:nsul, avem m[rturia ingerilor, trimigi
la Lot in Sodomq in chipul a doi oameni, clci sodomia locuitorilor
striga la cer gi chinuia sufletul dreptului:

I 2 Petru 3, 10.
2 inlelepciunea lui Isus Siratr 40,ll-I2.
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Facere 19:
13. Strigarea lor s-a suit inaintea Domnului gi

Domnul ne-a trimis sd-i pierdem.
14. Atunci a iegit Lot gi a grdit cu ginerii sdi gi

le-a zis: "Sculafi-ve gi iegifi din locul acesta, cd"va
sE piardn Domnul cetatea". Ginerilor insd li s-a
perut cd Lot glumegte.

Faptele lor nu-i l6sau s[ cread[, ci fdceau sd li se pard glumd gi

a$a au pierit gi ginerii lui Lot, fdcindu-se newednici de cuvdntul lui
Durnnezeu. Dar avem inse.gi mdrturia lui Dumnezeu, cea datd lui Noe
inainte de potop:

"Sosit-a inaintea felei Mele sf\itul a tot omul,
cdci s-a umplut pdmAntul de nedreptiifile lor, gi

iaflEu ii voi pierde de pe p5mdnt"r.

$i s-au deschis stitvilarele cerului gi a fost potopul.
Iar pentru wemuri viitoare avem alte rdspunsuri ale cerului atir-

ndnd peste faptele pdmdntului:

Apocalipsa 14:
12. Aci este r6bdarea sfinfilor, care p6zesc po-

runcile lui Dumnezeu gi credinfa lui Iisus.
13. $i am auzit un glas din cer, zicdnd: 'Tericili

cei mo4i, cei ce de acum mor pentru Domnul ! Da,
graiegte Duhul, odihneascd-se de ostenelile lor,
c5ci faptele lor vin cu ei".

14. $i am privit gi iatli un nor alb, gi cel ce
gedea pe nor era asemenea Fiului Omului, avdnd
pe capul Lui cununl de aur 9i in m6na Lui secerd

ascufitit.
15. $i alt inger a iegit din Templu gi a strigat cu

glas mare celui ce gedea pe nor: pune secerea gi

I Facere 6,!3.



CELE $APTE SURLE

secere, cdci a venit ceasul de secerat, fiindcd s-a
copt secerigul pnmdntului.

16. Atunci cel ce gedea pe nori a aruncat pe
plmdnt secerea Lui gi pdmdntul fu secerat...

18. Apoi alt inger a iegit din Altar, avdnd putere
asupra focului, 9i a strigat cu glas mare celui ce
avea cosorul ascufit, gi a gr6it: pune cosorul tiu
cel ascufit gi culege strugurii viei plmdntului, c6ci
boabele ei s-au copt.

19. Atunci ingerul aruncd pe pdmdnt cosorul lui
gi culese via pdmdntului gi ciorchinii ii arunc6 in
teascul cel mare al rndniei lui Dumnezeu.

20. $i teascul fu cdlcat afard din cetate gi a iegit
sdnge din teasc pane la zAbalele cailor, gi in
dep[rtare de o mie gase sute de stadii.

Ferindu-ne de a indrdzri vreo tAlcuire, un lucru e sigur, despre
care nu mai incape nici o indoialS, cd firddelegile duc omenirea intr-o
istorie cu necazuri din ce in ce mai apocaliptice.

ANTIHRIST

El e "acela" care va veni in numele sdu - nu al lui Dumnezeu -
eweu de neam, care va tirdni sub ascultzrea sa tot p6mdntul. Caci
"acela" va primi sd fie imp[rat peste strdlucirea tuturor impdrdliilor
p[m6ntului.r

Cregtinii - cu numele - din pricina inmullirii ftrddelegilor care
rflg Duhul2, a$a se vor sltrbi la minte, incdt de fricd3 mulli r.1o. lep6-
Oao ae Flristos gi vor primi toata voia rea- gi vor gusta toatd rIutatea
r[ului, "clci credinla nu este a tuturora"t. Viala lor, sldb6nogit6 de
pdcat" va da indr5zneald Satanei, care va lucra in "acela" tot felul de

t2l

' Matei 4, 8-9.
2 I Tesaloniceni 5, 19.
3 Apocalipse 21, 8.

a2 Tesaloni ceni2,3.
5 2 Tesaloniceni 3. 2.
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puteri gi de sernne, de minuni mincinoase gi de amigiri nelegiuite
pentru fiii pierzerii, fiindcd n-au primit iubirea adevdrului, ca sd se

mdntuiascd. De aceea, pentru cd iubesc p6catul mai mult dec6t pe

Dumnezeu, Dumnezeu le trimite amdgiri putemice, ca sd dea crezL-
mdnt rninciunii, gi sI cadd sub osdndd tofi cei ce n-au crezut adevIrul,
ci au indrdgit nedreptateal.

Iudeii de odinioare" impingi inlduntru de "acela" au rdstignit pe

Domnul, infepdndu-I c6lcdiult, $i nu l-au putut face mai mult nimic;
dimpotrivd Domnul, pogordndu-Se prin cruce la cei din inchisoare, a

spart vegnicele incuietori, gi mare pradi a fbcut nesifiosului iad. De
atunci umbl6 protivnicul ca un leu turbat, intdrdtAndu-gi uneltele, ca

mdcar faptele gi invdf6tura M6ntuitorului sd le intunece in necredinfd.
Neputdnd nici aceasta, igi aprinde ciracii $i pe "acela" al lor, care se

repetd in fiecare veac de oameni, din zileLe SfinJilor Apostoli3, pAnd in
zilele celui mai desdver$it Antihrist, din vremea de apoi, cdnd va pro-
povldui lliea, ca doarE-doard va putea mdcar sd stingd pe ucenicii lui
Iisus de pe fata pdmdntului: prigonindu-i, sp6nzurAndu-i, ucigdndu-i,
rdstignindu-i gi in tot felul omorindu-i.

Mai mult, cum'zice un P[rinte, acest Antihdst - care nu se

mul;umegte numai cu necredinfa sa, ci wea necredinta tuturora - nu va
avea astAmpdr decdt in ziua cind ar izbuti sd ucidd pe Dumnezeu gi

sd-L azvirle din inima gi mintea celui din urml credincios rdmas pe

pdm6nt; 9i nu rdvnegte, nebunul, la o mindrie mai mare, decdt aceea

de-a termina odatd cu Dumnezev, iar in locul Lui str-gi implAnte in
sufletul omului, ca pe o sabie a iadului, chipul s6u de fiare.

"Acela" nu se mulfumegte numai sd ingele pe oameni cu
amdnarea pocdinfei pe mdine, pe poimdine, la bdtrdnefe, ci luptd nebun
cerAnd: 1. moarte lui Dumnezeu; 2. moarte invdpturii Sale; 3. moar-
te cregtinilor, ucenicilor SIi; 4. pustiire Bisericii Sale gi oprirea Sfintei
Jertfe celei de-a pnruri, care este Sfhnta Liturghie.

Chinurile cele de pe urmd, cele de la Antihrist, in care va lucra
toatil puterea Satanei, vor intrece toate prigoanele cdte s-au intefit
asupra cregtinilor, de la inceput panl in zilele acelea.

I 2 Tesaloniceni 2,9-11.
2 Facere 3, 15.

3 
1 Ioan 2, 18.

oMateahi 3,23.



CELE $APTE SURLE

Numai sila unei prigoane peste tot pemdntul impotriva
cregtinilor ii va hotnri si lase la o parte orice vrajbe confesionald gi sd

fre una, cum au fost la inceput. Nu vor sc[pa de sub tiivdlugul urgiilor
istoriei panA nu vor veni gi la mintea aceea sd asculte gi sd implineascS,
mlcar la sf\it rugdmintea cea mai de pe urmd a Mdntuitorului in
lume.

Poate cd in vremile acelea abia vor mai fi cregtini; dar oricdli vor
r6mdne, aceia trebuie sd treacd, peste ceea ce ar fi foarte bine sd treac[
cregtindtatea vremii noastre gi sd fie zna.

Primejdia comun5 s-a ardtat in lume, unirea cregtinlt2ifii int6rzie.
Doamne, pen6 cdnd?

Deci, cAnd fdrldelegile vor inclegta mintea gi inima oameni-
lor gi-i vor sllb6tici aga de tare, incdt vor zice cd nu le mai trebuie
Dumnezeu gi Bisericd gi Preofi, incdt va fi sdlblticirea 9i nebunia uriil
peste tot plmdntul, atunci vine sfhrgitul.

SFA},ITA LITURGHIE MAI TINE LUMEA

Precum Taina pocdinfei sau mdrturisirea este judecata milostivd
a lui Dumnezerr, ascunsl sub chip smerit, gi iubitorii de smerenie dau
de darul acesta, asemenea gi Sfhnta Jertfd a Mdntuitorului, din Sfhnta
Liturghie, ascunde, iar[qi sub chip smerit, o taind a ocdrmuirii lumii.
Cei vechi gtiau pricina pentru care nu se arat6 Antihrist in zilele lor,
cdci Sfintul Pavel vorbegte despre taina aceasta in chip ascuns, dar n-o
numegte2. E Sfinta Liturghie, sau Jertfa cea de-a pururi, despre care a
grAit Domnul prin Daniil3 gi apoi insugi ne-a invdfat. Ea este aceea care
opregte s[ nu se arate Antihrist, sau omul nelegiuirii4 decdt in wemea
ingtrduitil lui de Dumnezeu. Cdci pentru mulfimea faradelegilor, demult
ar fi trebuit Drmnezeu-Tatlll sd sfhrgeascd lumea, insd Dumnezeu-Fiul,
Cel ce este iubirea de oameni gi de toati firea, mereu se aduce pe Sine
Jertfl sfiintil inaintea lui Dumnezeu-TatAl,'mijlocind milostivirea de la
Et.

r23

I Luca 6, I l.
22 Tesaloniceni2,6.

3 Daniil 12,lO.
a2 Tesaloniceni},3.
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Rabde Fiul lui Dumnezeu pentru noi o rdstignire neintreruptd;
Mielul-impilrat sti mereu chezag inaintea Tatilui, aducdndu-Se in
Jertfd neincetatS" rugf,minte de mijlocire pentru biata lume. CE de n-ar
fi sdngele Mielului, al insugi Arhiereului-imparat, Iisus Hristos, dat de

bund voie gi neincetat pr4 de mAntuire pentru oameni, stAnd cu iubire
gi plrtinire pentru lume, demult ar fi inecat Dumnezeu pdmdntul in
sAngele oamenilor gi l-ar fi ars cu foc, desfbcdnd de istov stihiilel.

Deci sdngele Mielului din Sflnta impArtiqanie mai fine sufletul
in oase gi lumea in picioare. Precum Taina Pocdinfei e un dar al
Cerului, sub chip smerit, pentu mdntuirea fiecIrui suflet in parte, aga

Sfanta Liturghie, marea taind, ascuns6 iarIgi sub chip smerit, mdntu-
iegte lumeq sau o feregte de urgiile Antihdstului. IatE de ce, toati
lumea ar trebui sd vie la Sfrnta Liturghie, ci pentru d6inuirea lumii e

darul acesta pe pdmdnt.
Ceea ce se poate spune, pe scurt, despre o prea mare tainl a lui

Dumnezeu, ascunsd in Sfhnta Liturghie, care se sdvdrgegte gi in Cer gi

pe pimdnt, gi pentru care mai fine Dumnezeu lumea, am incercat. Dar
Sfbnta Liturghie este neasemlnat mai bogat6 in taine, care nu se pot
dep6na pe limbd omeneascE. Dumnezeu coboard intre oameni gi suie

oamenii la Sine, pe scara Sfintei Liturghii.

PROOROCUL DE FOC

Deci citd vreme mai sunt oameni ce cauttr pocdinfa gi Sfiinta
implrtirganie, Satana n-axe putere: il opregte Dumnezeu. Dar cdnd
oamenii se vor intuneca la minte aga de tare, incdt vor impiedica Sflnta
Liturghie, cu toatl voia lor, wand necredinti" in zilele acelea va inceta

9i Jertfa cea de-a punri, gi va incepe udciunea pustiirii, precum zice

la:

Daniil 12:

$i din wemea cdnd va inceta Jertfa cea

t 2 Petnr 3,7,12.
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de-a pururi gi va incepe ur6ciunea pustiirii, vor fi
1290 de zile.

E wemea de trei ani gi jumltate, in care va propovddui llie,
cel mai mdnios prooroc, gi va vesti cele gapte cupe ale urgiei lui
Dumnezeu - cele de pe urmtr - cu care se va sfhrpi m6nia lui
Dumnezeut. Va fi o vreme de str0mtoare, cum n-a mai fost de la
inceputul lumii, nici nu va mai fi2. in zilele acelea:

Daniil 12:
10. Mulfi vor fi curdfiJi, albifi gi ldmurifi; iar cei

nelegiuifi se vor purta ca cei nelegiuifi. Toli cei
fbrd de lege nu vor pricepe, ci numai cei infelepti
vor inlelege (ce vreme e: apropiindu-se a doua ve-
nire).

Cei fbr6 de lege hulir6 pe Dumnezeul Cerului din pricina
durerilor, care-i frigeau de-gi mugcau limbile, dar de faptele lor nu s-au

poclit, zice Apocalipsa'.
La plinirea acelei vremi de pe urmd, cAnd rdutatea va fi desd-

vdrgit coapt6, va vesti Iliea, Proorocul de foc, a doua venire a
Mdntuitorului. Vestirea aceasta, bucuria cea mai mare a cregtinilor,
va fi primejdie de moarte proorocului adevdrat; cdci oamenii
frridelegii il vor_ucide ca pe Ioan Botezdtorul, care era in duhul
gi puterea lui Ilie', la cea dintdi venire. Dar tocmai cdnd protivnicii
Atoputernicului credeau cd omorAnd gi pe cel din urmd prooroc, in
sfhrgit "au terminat cu Dumnezeu", iat[ cd invie IIie...

Iudeii igi dau seama de nebunia protivniciei lor gi de ingelarea

Antihristului gi, cu infricogare gi cutremur mare, se intorc ai primesc
pe Iisus Fkistos'DumnezetJ, dupd cum mdrturisegte despre ei Scriptura.

Proorocul mincinos, Antihdstul, prin duhul sdu necurat cu care
lucrd gi se fine, r6scoalS pe tofi imp[rafii lumii s5-i adune la rdzboiul
zilei celei mari a lui Dumneu"r6,in valea lui IosafatT, la cel de pe urmd
r=azboi gi la cea mai mare vdrsare de sdnge de pe pdmdnt.

rApocalipsa 15, 1.
2Matei 24,21-22.
3Apocalipse 16, l0-ll.

oMaleahi 3,23.
5Luca l, 17.
6 dpocalips 616,14.

t2s
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STEXTE CRUCE PE CER

Luminatll in slav5., mai strdlucitoare ca soarele, clreia inctr i. :lu
stat oamenii impotrivdr gi au injurat-o, se va ardt4 in ciuda tuturor
wdjmagilor ei, semn sldvit de biruint5 a binelui ulsupra rdului. Atunci,
in zilele acelea infricogate, pe plmdnt gi in tot tmpul, insuqi
Dumnezeu-Cuvdntul vine sE cheme pe oameni, pentru cea din urml
oaril, insd nu la pocdinf5, ci la judecati. Atunci Dumnezeu gi iconomia
m6ntuirii nu mai e pe crezute, ci pe vdzl/.;e.

Iar pe Antihrist, in care lucra toatll puterea Satanei:

2 Tesaloniceni 2:
8. Domnul il va ucide cu suflarea gurii Sale,

gi-l va nimici cu strdlucirea venirii Sale.

Daniil 12:
12. Fericit va fi cel ce va agtepta gi va ajunge la

1335 de zile.

E ziua Domnului cea mare gi infricogatA, zi de fericire p€ntru cei
chemafi, alegi gi credinciogiz, zi de bucurie negrditi, ziua intoarcerii
Acas6, in fara de obdrgie3 gi capdtul pldngerii. Zi de fericire, vdzAnd
izbdnda rdbdtrrii, vdzdnd invierea cea de obgte, vdzind mogtenirea cea
gltitii de la intemeierea lumii celor ce-L iubesc pe Dumnezeu gi au
r[mas in dragostea Lui pene in sf\it. $i taine intre taine, numai de

Dumnezeu gtiute, atunci se vor vedea.

Ceilalfi insd" vor sta s6-gi dea sufletul de groazd gi de agteptarea

celor pomite sI vie peste lume, clci Tlriile Cerului vor fi zguduite.
Atunci vedea-vor pe Cel ce L-au r[stignit, venind pe nori, cu putere gi

cu mlrire multea; pe Cel ce este dragostea noastrd, care noul ne

imprdgtie fricq dar groaza groazelors pentnr cei ce L-au prigonit gi

L-au rdstignit penbru iubirea Sa de oameni gi trebuind s6-gi capete plat6
vegnicd dupd faptele lor.

t Luca 2,34.
2 Apocalipsd 17,14.
3Ieremia 22,10.

nLuca 21,26-28.
5 inlelepciunea lui Solomon 17, 6.
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$i va fi judecata, cdci fdr6delegile au adus potopul 9i ferA-
delegile strig6 gi grdbesc judecata.

Drept aceea, vdzdnd cd s-a luat pacea de pe p6m6ntr, dar timpul2
incd nu ni s-a luat, cu glasul lui Dumnere,r' chemdm pe toli oamenii
de pretutindeni sd se poc6iasci, pentru cd a hotirdt o zi in care va sd
judece lumea !a Iar ziua aceea poate fi oricdnd.

Iatd mai pe inteles graiul rugdciunii Mantuitorului, pentru
cregtindtatea de peste veaouri gi de peste tot pdmdntul, prinsd pe c6t s-a
putut, in sunetul acestor gapte surle...

Iar despre Antihrist se mai poate scrie gi altfel...

rApocalipsa 6,4.
2 Apocalips 6 lO, 6-7 .

3l 
Petn-r 4,1I.

aFapte 17,30-31.
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OMUL, ZIDIRE DE MARE PRE1

"Lumea, adicd Universul vdztt al formelor materiale gi Univer-
sul nevlzut al spiritelor pure, este expresia bundtiilii lui Dumnezeu. Ea
a fost creat[ pentru ca sd se bucure de buntrtatea dumnezeiasc5. Fiinfa
ei, datE in toate lucrurile care o alcdtuiesc, de la primul mineral pind la
inger, e o fiinff, impartngitil. Viafa tuturor fdpturilor participd la bucuria
in Dumnezeu dupE gradul de fiinfn pe care il au gi dupd capacitatea cu
care a fost inzestrati fiecare. Acest grad de fiinfi gi aceastil capacitate
de participare e principiul ierarhiei dupd care e constituitil lumea crea-
tural6. Omul ocupl in aceastii ierarhie un loc central. Prin tnrp aparfine
lumii frzice,prin suflet aparfine lumii spirituale. in marele cosmos, el e
un microcosmos, cum il numegte inv{atul teolog al Bisericii noastre,
Ioan Damaschin. Fiinfele spirituale ale creafiei, fdcute duptr chipul gi

asemdnarea lui Dumnezeu, sunt libere, adicl posedl voinla proprie.
ingerii sunt liberi, omul e liber. Pdstrarea lor in armonia primordiald a

bucuriei de viafE e ldsatd la libera lor voie. Bucuria de a tr5i in lumina
dumnezeiascd sau cu termenul legendar in Paradis, e cu at6t mai mare
cu cdt e un act de consimfire, in virtutea libert5tii spirituale. Tot astfel
suferinfa pr6bugirii din armonia paradisiacI va fi cu atit mai mare cu
cdt ea va fi tot un act liber. O parte din ingeri s-a prdbugit din armonia
cereascd prin tnrfie. Omul s-a pr6bugit celcand de bund voie rinduiala
stabilitE de Dumnezeu. Dacd armonia paradisiacd a lumii primordiale e

opera lui Dumnezeu prin CuvAntul, rdul care invenineazd lumea igi are

izvorul in pdcatul primului om. O piatrd a cdzltrt in lac; dar clderea ei

nu privegte numai piatra, ci se repercuteazl asupra lacului intreg, pe

care il tulburd pan6 la maluri.

-, 
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in noua situalie a clderii din armonia paradisiacd, omul suferd.
El constatii in propriile mddulare rdul, durerea, moartea. $i le constatd
in toatii lumea inconjur6toare. Pdcatul lui se rdsfrdnge asupra lumii
intregi gi lumea intreagl sufertr impreund cu el. Fiindc6 omul ca micro-
cosmos, cu alte cuvinte ca rezumat al stihiilor din care e alcdtuitd
lumea, face ca rdul din el sd se repercuteze asupra lumii din afar6. Isto-
ria omenirii cdzute e in cea mai mare parte istoria p[catului in desf6gu-
rare. Ea pare imaginea rdstumatii in dezordine a Paradisului legendar.

Doui sentimente puternice sporesc tristefea gi durerea omului
clzvt: sentimentul rlmdnerii pe dinafard din armonia superioard a
lumii spirituale gi refuzul de a accepta integral conditia de mizerie in
care igi ispSgegte pedeapsa.

Intruparea Mdntuitorului gi ispdSirea pdcatului omenesc prin
crucificare deschid din nou poarta Paradisului spiritual. Prin Logos s-a
creat armonia primordiald a lumii, prin Logosul intrupat se va restabili.
Cregtinismul e a doua crealie a lumii. Organul prin care se revarsd din
nou in viafi energiile llarului dumnezeiesc e Biserica. Uga ei e poarta
redeschisi a Paradisului." I

ixcrru cAnJTr

Mai inainte de a se zidi omul gi cele vdz;ttte, in lumea nevEzutd a
ingerilor, s-a intirnplat o nebund noutate: Lucifer 9i ceata sa au vrut sa
fie ei mai presus de Dumnezeu'. Celelalte clpetenii de ogtire cereascd
s-au impotrivit acestei nebunii. Lucifer insd ca fulgerul a cantf de h
fafa lui Dumnezeu, frcdndu-se din inger luminat, drac intunecat.

"Vai pemdntului gi m5rii, c6ci diavolul a cobordt
la voi, av6nd mdnie mare."4

El e leul, care umbld rdcnind, cdut6nd pe cine sd inghit5s. intre el
gi suflet se incepe rdzboiul nevdzut.

'Nichifor Crainic, Ortodoxie Si Etnocrafie,H. Cugetare4 Bucuegti, 1937,
pp.54-56.

'Isaia 14,12-15.
'Luca 10. 18.

a Apocalipsd,12, 12.

' I Petru 5. 8.

-
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PUSTITREA FIRII oMENE$TI hr eoeu

Omul dint6i, zidit dupd chipul gi asemtrnarea lui Dumnezeu,
avea toatli f6ptura sa intoarsd spre Dumnezeu, care se r6sfrAngea
tntr-insul ca soarele intr-un bob de rou6. Minteq pofta 9i iufimea, sau

cugetarea, iubirea gi vointa, erau unite intreolalt5 in aceeagi vedere sau

contemplare a lui Dumnezeu.Iar trupul, degi pdrnAnt, neavdnd in sine
poft6 p[timagd" intovdrdgea - a$a-zicdnd - contemplarea aceasta. Asta
era temelia cea strdveche, in care omul avea sd creasc[ de la chip la
asemdnare cu Dumnezeu.

Protivnicul a dat primul rizboi cu Adam in Rai gi prin el, cu noi,
cu tofi, intrucit toJi eram in Adamr. E primul rdzboi pierdut de om.
infrdngerea lui ins[ o repetii intreg neamul omenesc, mii de ani de-a
rdndul; iar ceea ce a fEcut Adam facem gi noi fiecare. E limpede c[ la
mijloc a fost o neascultare, o incovoiere a unei meniri, date omului de

Dumnezeu2.
Iatii cercul vicios pe care-l strdngeau cu putere, asupra firii

omenegti, Domniile gi StiipAniile intunericului3, imbrecandu-se pe
ascuns in simlirea aea dup5 fire gi povdrnind-o spre o lucrare contra
firii gi contra ascult[rii de Dumnezev. Iatii cum, printr-un sfat r6u,
ingerii cdn\i au surpat raiul virtufii din fire. Vom vedea la vreme, cI
deodati cu acesta, au stins gi lumina cunoagterii.

Iatti aga a intors Adam firea omeneascd de la calea scurtii a destr-

vdrgirii, infunddnd-o in hdfigul ascultirii strline, ceea ce i-a adus scoa-
terea din Rai in lumea aceasta. 'Necaz rnare se ftcu la tot omul li jug
greu apdsl de atunci pe fiii lui Adam."4 Cdci mare sfdr6mare f6cu uci-
gagul, bAgdnd in zidire puhoiul pustiirii mortii gi toatli tragedia istoriei.

Iat5, gi cu alte cuvinte, pustiirea ce se fbcu firii omenegti:
Clderea firii in ispitii e tot una cu o sfdrdmare, care l-a frcut pe

om bucdfi. Astfel mintea i-a fost amdgitil de mdndrie gi slavd degart6,

' Romani 5,12.
2 A se vedea gi Sf. Maxim Martr:risitorul, Rdspunsuri cdtre Talasie, in

Filocalia, ed. I, vol. 3, pp. 25,62,149.
3 Coloseni 2,15.
a inlelepciunea lui Isus Sirah 40, l.
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crezdnd ispititorului, cd va fi ca Dumnezeu, cunoscdnd binele gi rdulr;
simfirea sau dragostea i s-a intors spre trup, care s-a aprins de poft6
pdtimagI; voinla sau iufimea in spaimd gi rugine s-a intors gi, vdzdn-
du-se gol, s-a ascuns de Dumnezeu. Iar cdnd l-a strigat Dumnezeu pe

nume, nu L-a mai vdzut, ci numai L-a avzig de weme ce vederea
congtiinfei sale era intoarsii acum de la Dumnezeu la sine, cdci s-a

vdzvt gol. Deci, cdnd sd-gi recunoascd gregeala" mintea ii era sl6biti,
inima reniti cu iubirea de sine, incdt cunoagterea lui dec[zuti scoase

vinovat pe Durnnezeu pentm pustiirea sa.

A$a luE sffirnogul plata neascultirii, gi fu scos afard din fericirea
vederii lui Dumnezzu, gi alungat in lumea aceasta gi imbrdcat in haine
de piele2.

De atunci firea noastr6 in indoitil invrljbire se afl6:

I- invrljbirEa tarmtric5:{ 
cu Dumnezeu

- cusineinsugi

--o ctr semenll
n.lnvrelUireain afrre{

\ cu fireatoati

inwalUirea aceasta ne urm5regte ca o lege de pedeapsd datii firii;
ea intunectr chipul nostnr cel dupE Dumnezeu. Dar sufletul nu s-a
intunecat de tot" c6ci a mai rdmas conqtiinfa, ca o stea ce nu s-a stins de
pe cerul Raiului, gi mereu ne aduce aminte de obdrgia noastrd
dumnezeiasc6 gi ne imbie o refacere. De la inwejbirea aceasta vine
toatil nrlburarea gi rdzboiul celor doul hgt, adice al legii cu
fdrddelegea, de care se plfingea gi Sf. Pavel cI se ogteau intr-insul.'A$u
se face ca impatrit geSim: impotriva lui Dumnezeq ilnpotriva noastr6
ingine, irnpotriva aproapelui gi impoEiva firii intregi. Adic5 p5catul sau

decdderea firii ne-a fdcut sd pierdem: pacea cu Dumnez&tr, pacea
dinl5untrul nostnt, pacea cu oamenii gi pacea cu toatli firea. Ne-am
sdlbdtilcit in toate plr;ile, cdt aproape "sI se team6" gi Dumnezeu de

noi. Iatil de ce 9i fiarele fug de om.

I 
Facere 3, 5.

2 Facere 3,21.
3 Romani 7,23.
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Puterile sufletului: mintea, iubirea gi voinfa, dup6 ordnduirea cea
strdvechet, igi aveau lucrarea gi finta cdtre Dumnezeu. Aceastii tindere
spre Dumnezeu a sufletului era lucrarea cea dupd fire; gi pe temeiul
stdruinlei in aceastJi tindere, unna sd cregtem de la chip la asem[nare.
Aga eram in sfatul, in ascultarea gi vederea lui Dumnezeu.

"In urma pdcatului, cel viclean a lintuit puterile sufletului incd
de la inceput de firea celor vdnfte <<gi nu mai era cine sd infeleagd gi sd

caute pe Dumn ezeurr', intrucdt tofi cei pertagi de firea omeneascd igi
mlrgineau puterea ratiunii gi a minfii la infdfi$area lucrurilor sensibile
gi nu mai aveau nici o infelegere pentru cele mai presus de simguri."3

De la neascultare incoace, puterile sufletului, nemaifiind unite in
Dumnezeu, ci invrajbite gi aprinse de gdnduri c€ se contrazica, nu mai
lucreazd dup6 fire, ci lucreaz6 cel mai adese4 dacd nu aproape

totdeauna, contra firii. DupE cuvAntul Sfinfilor: toatii sffidania
diavolului aceasta era gi este ca sd desfacl dragostea sufletului nostru
de Dumnezeu gi s-o lege de orice altceva, afardde Dumnezeu.

Drept aceea vrdjmagul, ca sd-gi ajungd finta ftrddelegii, imbie
sufletului ispita intdi, cea prin pldcere, aducdndu-i momeli pldcute la
vedere gi bune la gustare', pofrivite cu fiecare putere frantii a

sufletului, in parte; iar pe trup il impinge sE le implineascl cu lucrul gi

sd le fac6 tot mereu. Vrea vicleanul, ca pe nipte lipsifi de bucuria
vederii lui Dumnezeu, pe care ne-a firrat-o, sd ne m6ngdie, invl-
fdndu-ne sd iubim plEcerea simfurilor, bine gtiind vicleanul, cd asta

stinge iubirea de Dumnezeu qi intunec[ mintea de la vederea Lui. Cd
nu Dumnezev este Cel ce nu ne mai iubegte gi nu ne mai vede, ci noi
suntem cei ce nu-L mai iubim gi nu-L rnai vedem, cdci intre noi gi El e

zidul plcatuluiu, iar dincoace de zid, noi: o grdmadd de cioburi mereu
zdrobindu-ne de zid gi in tot mai mare sfErdmare afldndu-ne.

I Isaia 58, 12.
3 Sf. Maxim Mlrturisitorul, idem,
aRomani 7,23.
6 Efeseni 2,14.

2PsuL 13,2-3; 52,3.
pp. 310-31-1.

t Facere 3. 6.
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Ascultarea cea sffiind a incovoiat dragostea noastrd spre lumea
aceasta gi spre trup. Iufimea sau vointa, care, dup[ ftre, aveau rostul sd

indrepte spre Dumnezeu ca un arc dragostea, iar cdtre diavol mdnia, ca

pe o sdgeafi a aprins-o contra firii gi a transformat-o in urd" inc6t fiara
de oD, ca fulgerele zvdrle slgefile in obrazul fratilor gi in fala
SfEntului Dumnezeu, blestemdnd 9i dand dracului pe toate gi chiar pe

sine insugi. Iar pe biata minte, de unde - dupd fire - avea sE fie
oglindirea sau rdsfrdngerea lui Dumnezeu, tronul lui Dumnezeu in om,
locul Stru cel sftintr, fie c[ o intunecd afumdnd-o cu mAndria, fie cd o
aprinde sd stea impotriva adevlrului, sau intr-alte chipuri o sfdrfmd 9i
pune intr-insa ur6ciunea pustiirii sau idolul (ideea fixd a) p6catului.

'C&ld ra{iunea e fdrd minte, iar mdnia aprinsd gi pofta nera}iona-
ld" ajunge stiipin6 pe suflet negtiinfa, pofta de asuprire gi desfrdul. Din
acestea se nagte deprinderea pdcatului cu fapt4 impletitii cu diferitele
pldceri ale simlurilor...

*Tot ce.i de prisos gi peste trebuinJa fireascE e necump[tare. Iar
aceasta e calea diavolului spre suflet. Dar tot pe ea se intoarce acela cu
nr$ine in lara lui, card firea e povdfuitii de infrinare. Sau iare$i, calea e

format6 din afectele (dorintele) naturale, care atunci cAnd sunt
implinite peste trebuintl aduc pe diavol in suflet iar cdnd sunt impli-
nite potrivit cu tnebuinfa il intorc prin ele in lara lui. Iar fara acestuia e
obignuinJa gi confirzia inv6rtogatE a viciului, in care trdiegte totdeauna

9i la care duce pe cei birui1i de iubirea celor materiale."2 A$a se

insciiuneazE rnljmagul in mintea care nu-gi plzegte podile dorinlelor,

$i a$a de tare o strdmb6 contra firii, incdt zice rdului bine gi binelui rdu;
intunericului luminE gi luninii intuneric; cuminteniei nebunie gi

nebr.rniei infelepciune3, cu satre scomegte apoi ce nu e Dumnezeua, ci
numai naturil, iar dacil e vorba sE fie weun *Dumnezeu", omu-i
"Dumnezeu".

Iat-o pe biata minte iryelattr desdvdrgit gi pe diavol €r{ind
biruitor, cE a izbutit sI punl minciuna lui in mintea omului, aga cum l-a
asigurat cdnd l-a scos afari din Rai, fageduindu-i cf,, mdncdnd din
pomul oprit, va fi: "Ca Dumnez.eu cunoscAnd binele gi r[ul"s. - De

| 2 Corinteni 6,16.
2 Sf. Maxim Mlrnuisitorul, idem,pp.192-193.
3Isaia 5,20. a Psalm 52,l. 5 Facere 3,5.
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unde sd mai cunoasc6 !? Iatii ce e o minte indrdciti: din bun6, nebun6,
care socotegte minciuna adev[r gi adevdml minciund pi azvArle cu
spurcIciuni in Dumnezeu, bucurie fdcdnd dracilor. Iatil o minte legat2l

cumplit, teratri in robie sffiind 9i pierz6ndu-gi darul de mare cinste de

la Dumnezeu: al libert5fii voinlei gi al dreptei socoteli.
Iar trupul cel hot5rdt dupd fire sd implineascd cu lucrul sfatul lui

Dumnezeu gi sfatul dreptei socoteli, implinegte sfatul fdr[delegii,
robind patimilor contra firii, care-l spurcd, il t6lhdresc de vlag6, il
stric[ cu bolile 9i cu totul il fac neputincios spre ostenelile suirii de la
chip la asemlnare.

Iatit hdligul de patimi 9i f6rddelegi in care rdzboiul wdjma-
gului cufund[ sufletul celor ce iubesc lucrurile lui gi nu le pasd de

Dumnezeu:

r37

Prin m6nia
aprinsd:

1. Uciderea
2. Sodomia
3. Asuprirea sdracilor
4. Oprirea pldlii lucrltorilor

Ptrcate skig[toare
la Cer, imponiva
aproapelui.
impieresc inima.

Cu mintea

Iutimea: ll s. ttlani"
[ 6. Invidia sau zavistia

l. Iubirea de bani
2. Litcomia
3. Lenea
4. Desffinarea

Cele gapte cdpetenii
ale pdcatelor, tmpo-
triva noastrd ingine.

Fac poclinta cu
neputinp.

7. M6ndria, slava degart{ invdrtogesc inima.

o inhrnectr:

o aprinde:

o surpS:

I t. ereaa
[ 2. Starea impotriva adev!ru-

lui

I l. ueuunia

l. Credinta govtrielnictr

2. Dealdejdea
3. Sinuciderea
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Iatd gi treptele ciderii, in numlr de L2, pe care alunecd puterile
noastre in fiecare din acest hefig de patimi gi pdcate:

I l. Momeala
cu mintea: I Z. nsupreala

ll 3. Unirea

ln inimlt:

cu voinB:

cu trupul:

4. Lupta

5. lnvoiala

6. implinirea cu lucrul
7. Deprinderea sau obiceiul
8. A doua fire

innrnecn mintea: I S. Oezredeidea

Prin urmare, dac6 lucn:rile ar fi mers fdrd nici o impiedicare,
dupd planul ucigag al vrrjmagului, de mult viafa oamenilor s-ar fi fdcut
iad destrvAr$it, innebunindu-se, indr6cindu-se $i omordndu-se unii pe
alfii 9i pe ei ingigi.

REFACEREA FIRtr OMENE$TI
tN nsus HRrsros

Dar ca sd fie stdvilitit pustiirea aceasta: '?entru aceasita s-a ardtat
Fiul lui Dumnezeu: ca sE sfdr6me lucr[rile diavolului"l.

Spre o deplind l5mtnire a refacerii omului gi a rostului neasem6-
nat de mare al intrupilrii Mdntuitorului, pentnr cdgtigarea acestui rdzboi
pierdut de firea omeneasce in Rai, d[m cdteva pagini de cea mai aleasd
frumusefe gi adincime, din Sf. Maxim Mlrturisitorul.

I I Ioan 3, 8.

I
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"Fiul cel Unul Ndscut gi Cuvintul lui Dumnezer), fdcdndu-se om
deplin spre a scoate firea oamenilor din aceasti strimtoare, a luat din
prima alcdtuire a lui Adam neplc6togenia gi nestriciciunea; iar din
nagterea introdusd dupd aceea in fire, din pricina pdcatului, a luat
numai trtrsdtura pltimitoare, insd fdrd de pdcat. Puterile rele igi aveau,
cum am spus, din pricina pdcatului, lucr[rile lor ascunse in tr6sdhrra
p6timitoare, primit6 de la Adam, ca intr-o lege necesarl firii. Vezend
ele in Mdntuitorul trisAtura pdtimitoare a firii celei din Adam, datoriti
trupului pe care-l avea gi inchipuindu-gi cd gi Domnul a primit legea
firii din necesitate ca orice om obignuit, iar nu migcat de aplecarea voii
Sale, gi-au aruncat gi asupra Lui momeala, n5ddjduind c6-L vor
convinge gi pe El, ca prin patima cea dupl fire (prin afectul natural)
s6-gi ndluceascil patima cea impotriva firii (afectul contra naturii) gi sd

sdvdrgeasc6 ceva pe placul lor. Domnul ingdduindu-le prima incercare
a ispitirilor, prin pldcere, le-a fbcut sd se prind[ in propriile lor viclenii
gi prin aceasta le-a anulat, alung6ndu-le din fire, intrucdt a rdmas

neajuns gi neatins de ele. Astfel a cAqtigat biruinta - desigur nu pentru
El, ci pentru noi pentru care s-a fdcut om - pun6nd in folosul nostru tot
cagtigul. Cdci nu avea pentru Sine lipsd de incercare Cel ce era
Dumnezeu gi Stilpdn Si slobod prin fire de toatd patima, ci a primit
incercarea pentnr ca" affigdnd la Sine puterea cea rea din ispitele
noastre, sd o biruiasc[ prin momeala morfii, pe aceea care se a$tepta
s6-L biruie pe El, ca pe Adam la tnceput.

Astfel de la prima incercare a infruntat Cdpeteniile gi Stipdni-
ilel, care au venit s6-L momeascd, alungOndu-le departe de fire gi

titrnEduind latura de pldcere a tr[sdturii pdtimitoare. Prin aceasta a
desfiinfat in El tnsugi zapisul lui Adam care se invoise de bun[ voie cu
patimile pl[cerii, gi care, avAndu-gi voia povdrnitii spre pl6cere, vestea,
chiar tic6nd, stitpdnirea vicleanului asupra lui, prin faptele ce le
slvdrge4 neputAndu-se elibera din lanful pl5cerii, de frica morfii.

Dupe ce, agadar, prin biruinfa asupra primei ispite prin pldcere, a
zlddrnicit planul Puterilor, Cdpeteniilor gi Stitp6niilor celor rele,
Domnul le-a ing5duit sa-gi pm6 in lucru 9i al doilea atac, adic[ str vind
gi tncercarea ce le mai rdm6sese, cu ispita prin durere. itt felul acesta a
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voit ca" degertAndu-gi acelea deplin in El, insugi veninul stricdcios al
rAutiifii lor, s6-l ardi ca printr-un foc, nimicinduJ cu tonrl din fire. Cdci
omul fugea de durere, din pricina lagitiilii, ca unul ce era tirantz.at
pururea filrd sd wea de frica modii, de aceea stiruia in robia pldcerii,
numai 9i numai pentru a trdi.

Dupd ce Domnul a anulat agadar Cdpeteniile gi Stitpdniile prin
prima experienf[ a ispitelor in pustiu, tilmdduind latura de plScere a
ffiseturii piltimitoare a intregii firi, le-a desfiinlat din nou in vremea
morfii, elimin6nd de asemenea latura de durere din trdsdtura pdti-
mitoare a frrii. Astfel dar a luat asupra Sa, ca un vinovat, fapta noastr6,
din iubirea de oameni; mai bine-zis, ne-a scris in socoteala noastrtr, ca
un bun, milrimea biruinfelor Sale. Cdci asemenea noud" ludnd f6r6 de
pdcat trdsetura pdtimitoare a firii, prin care obignuiegte s6 lucreze ale
sale toatil Puterea rea gi strictrcioasd, le-a zdd?,rnicit in timpul modii pe
acelea, intnrcdt au venit gi asupra Lui pentru iscodire. $i astfel a biruit
asupra lor 9i le-a fintuit pe Cruce, in vremea iegirii sufletului, ca pe
unele ce n-au aflat nimic propriu firii lor ln trdsdtura pltimitoare a Lui,
pe cdnd ele se agteptau sI dea de ceva omenesc, datoritd pe{ii
pltimitoare pe care o avea prin fire, din pricina trupului. Deci pe drept
cuvdnt a sloboziL prin tnrpul Sdu cel sfhnt luat din noi, ca printr-o
incepdtur[, toati firea oamenilor de r[utatea amestecatii in ea prin
trdsdtura pdtimitoare, supunfurd prin ins5qi tresdtura pdtimitoare a firii
puterea vicleand care se afla tocmai in ea (adicd in trisdtura pdti-
mitoare) impErdfind asupra firii."I

Pringi in cercul vicios dintre pdcat gi plata lui, intruparea gi

moartea Domnului Flristos au adus oamenilor o alti nagtere gi au
schimbat sensul morfii, fdcdnd-o moartea plcatului din fire gi cale a
invierii.

CONTINUAREA BIRI.JINTEI, PRIN TAINE

Biruinfa Mdntuitorului e unicd. FerA El nimeni nu mai poate c6g-

tiga o a doua biruinll asupra r[ului. Dar cu Flristos, da; insl nu e nici

"l

I Sf. Mocim Mitrturisitorul , idem,pp. 62-66. A se vedea $ pp. 333-345.
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atunci alte biruinftr" ci tot aceeagi, prelungindu-se in upme gi inmul-
findu-se cu luptiltorii. C[ci Iisus Flristos inplinegte ceea ce ne lipsegte
nou[: ne-a dtrnrit o a doua nagtere, iertindu-ne de prima; ne-a intilrit
firea pentm refacerea virnrlii gi ne-a luminat mintea pentnr refacerea
cunogtinfei, - amdndoul de trebuinfl pentru a ne lipi cu dragostea mai
tare de adevilr decdt de viata aceasta. Astfel ne-a dilruit gi noud biruinta
asupra modii, intnrcdt - celor ce trdim viala in llristos - nu ne mai este

o gtoaz.A, ci o dedegare definitivl de pdcat. Moartea pentru noi nu mai
este o infr6ngere a firii, ci omordre a plcatului gi izb6virea firii. in felul
acesta zicem clt bimim gi noi dar de fapt e lisus Llristos, cel ce

locuiegte in noi prin Taine, care c6gtig[ r6zboiul gi se ogtegte pentnr
rnAntuirea noastrd; $i, stifuuind gi noi cu dragoste in nevoinJa lui
Dumnezeu, rEzbegte asemilnarea Sa peste chipul viefii noastre. Aga ni
s-a impilrttrgit pe Sine, in primele trei Sfinte Taine, fieclruia, indatil
dup6 venirea noasffi in lume. Ni s-a ddruit pe Sine ca lumind ce

lumineazd pe tot omul ce vine in lumel. Acestea sunt: Sftntul Botez,
Ungerea cu Sf. Mir gi Sfhnta impartaqanie, iar la vArsta priceperii
cunogtinfa de Dumne 

"eu? 
.

Prin Sfiintul Botez, Biserica lui Flristos ne nagte de sus3 in obgtea

cregtinilor sau a ucenicilor Domnului. Prin el primim gtergerea

pdcatului strdvechia, intmcdt tofi eram in Adam cind a pdcdtuit els.

intirirea firii in starea de curdfie, dob6nditn prin Botez, rdmAne sI se

implineascE treptat, conlucrdnd fiecare cu Harul dat la Botez.
Prin Sflntul Mir primim sdltrgluirea in noi a darurilor Duhului

Sfrnt" potrivit cu atotgtiinta 9i ordnduirea lui Dumnezeu ce-o are in
viati cu noi cu fiecare. Taina aceasta ne dE int[rirea in viafa cea noud
primitit la Botez gi face s[ se dearolte, in bine, talanJii ascungi in tarina
fiecdrui ins la nagtere.

Iar prin Sfhnta implrtnqanie il primim pe insugi Domnul
Dumnezeul Si Mdntuitorul nostnr Iisus l:histos, ca MAntuitor din
primejdia ce o avem cu vr[jmagul gi pustiitorul viefii.

I Ioan 1,9.
2Ioao 17,3.
3loan 3, 3.

aRomani 5, 19 9i 6,22.
sRomani 5,12-14.
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Tot la Botez mai primim de la Drmnezeu gi pe ingerul ptrzitor
care rdspunde de noi gi de danrrile primite, atiit in wemea viefii cdt gi

la iegirea noasffi din viafa plminteascd.
M&rtuitorul nostru nevdzut se imbracil cu noi, $i pe noi ne im-

bractr cu Sine:
'C61i in Flristos v-afi botezat,in llristos v-afi gi-mbrdcat"r.

Omul cel dintlii, luat din plmAnt gi plmdntesc, se imbracd in
omul cel de al doilea" care este din Cer gi se face cer"sc.t Iar primul om
ceresc este lisus llristos: Omul cel nou, care este chipul gi asemfurarea
lui Dumnezeut. F[ptura noastri cea sufleteascd sau duhovniceascd se

unegte cu Flristos, iar El se face - aga-zicdnd - Duhul nostnr. Iati pe
scurt ce este tiimdduirea firii noastre, sau innoirea omului.

*

Tofi cregtinii sunt botezali gi totugi nu tofi se mdntuiesc. De ce?
Iati de ce: daruile Botezului stau inl[untnrl fbpturii noastre nevdzute,
a$teptAnd sporirea vdrstei gi wemea minlii, cdnd, prin propovilduirea
Bisericii, afllm despre comoara cereascd, cea ascunsd in farina fiinfei
noastre.

Iatii intdrirea acestora prin cuvdntul Sf. Marcu Ascetul: "Prin
Botez ni s-a dat Harul, insd stli ascuns in chip near[tat, agtept6nd
ascultarea noastrl gi implinirea poruncilor, pentru care am primit
putere prin e1"4. Adevdrul ctr Iisus flristos ne este "Cale" spre
deslv6rgire e ldmurit pe toate laturile de Sfinfii Pdrinfi ai RAslritului.
Nu numai cd Iisus llristos ne-a ponrncit Botezul, ci chiar porunca il
cuprinde pe Domnul. "Domnul e ascuns in poruncile Sale. $i cei ce-L
cautil pe El, il gesesc pe mlsura implinirii lor."5 Dac[ Iisus Flristos se

afl[ chiar 9i numai in porunca Botezului, cu at6t mai v6rtos se va ardtz
in implinirea poruncii gi in desdvdrgirea Tainei. Aqadar e foarte natural
ca sfinfii sE facd at6rn[toare deslvdrgirea noasttr in Flristos intii de

implinirea porwrcilor. Se poate spune gi aga: orice silinfn spre
implinirea poruncilor e o nevoinfi a virtufii. Deci, dactr Domnul e

I Galateni 3,27. 2 I Corinteni 15,47. 3 Efeseni 4,24.
n Sf. Marcu Ascetul, Despre Botez,in Fitocalia, ed,I, vol. l, p. 285; 9i ed.

P.2qt.
' Idem,p.249;5ip.247.
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ascuns in poruncile Sale, firegte cd este gi in str[dania pentru
dobdndirea virtulilor. El este puterea sau suflehrl nevoinfelor virtufii.

Sf. Morim merge pan[ acolo, inc6t spune: "Fiinfa virtufii' din
fiecare este Cuvdntul cel unic al lui Dumnezeu, cdci fiinfa tufluor vir-
tufilor este insugi Domnul nostnr Iisus Fkistos"r. Dacil prin porunci
Domnul ni se imbie, aga-zicdnd, dinafard" ca principiu atractiv, prin
virtufi Domnul se rnanifestit dinlduntnt, ca principiu impulsiv. Porunca
ar fi Cuvantul lui Dumnezeu ca indemnare dinafarE, iar virtutea ar fi
Cuvdntul lui Dumnezeu ca indemnare dinlIuntru. Iar prezenfa lui
Hristos in Sfintele Taine r6mine un adevtrr dogmatic. Aci vorbim de

trlire, de desfdqurarea lui llristos din Taine in viafa noastril real6. Cdci
dacd Domnul este ascuns de la Botez in Sanctuarul cel mai dinlIuntru
al fiinfei noastre, ca un inaintemergdtor indemndndu-ne spre implinirea
poruncilor, printr-insele apar pe obrazul nostru spiritual trls[turile
Domnului. Astfel aceste trdslturi se limpezesc sub indemnul unei forfe
ce lucreazd dinlduntu in afar6, fo4A care nu este alta decit insugi Iisus
Fkistos, cel sllAgluit in addncul nostru cel nepItruns inc[ de congtiinfS.
Prez.entp lui Iisus l{ristos ni se face tot mai vdditii inlIuntrul nostru,
manifestindu-se tot mai luminoasd gi in purtarea noastrl din afbrd. Iat2i

ce spune Sf. Marcu Ascetul: "Templul acesta, adicd locagul sfhnt al
trupului gi al sufletului, are gi el un loc in partea dinlduntru a catape-
tesmei. Acolo a intrat Iisus ca inaintemergdtor2, locuind de la Botez in
noi".3 "Drept aceea, o omule, care ai fost botezat in Fkistos, d[ numai
lucrarea pentru care ai luat puterea gi te pregdtegte sd primegti arltarea
Celui ce locuiegte in tine."a "Deci, dacd,la inceput Flristos este ascuns
in porunci gi prin Taine ingropat in noi, pe mdsurd ce ne prindem de

funia poruncilor, cu puterea Lui care este in noi, dobdndim din aceastA

conlucmre virtufile; iar printr-insele, ca prin tot at6tea raze, chipul lui
Flristos iese la luminl, oglindindu-se dinlduntru in afar6 $i pe chipul
nostru, pe m6surd ce iegim din vdluri. De aceea Origen gi Sf. Maxim
Mlrturisitorul considertr drumul cregtinului evlavios, ce se intinde de

t Sf. Maxim Marturisitoni, Ambigua, P.G. 91, 1081, citat dupd Pr. Prof. D.
Stilniloae, Curs de Ascetictl Si Mistictt CreStind, Bucruegti, 1947, p. 25.

2 Ewei 6,20. 1

3 Sf. Marco Ascetul, idem,ed.I, vol. 1,p.287 gi ed. tI, pp.282-283.
a ldem,ed. I, vol. 1,p.295 gi ed.II, p.290.
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la lucrarea ponurcilor p6nd la cunoagtere, ca un drum tainic al
Domnului in noi, de la cobordrea pe pEmint sub chip smerit de rob,
pan[ h suirea pe muntele Taborului, unde s-a ar[tat in toat[ slava Sa

dumnezeiascl. Suim de la nevoinfele ascetice pane h contemplarea
mistic5: cu flristos, prin flristos, spre flristos."r

E foarte semnificativd intreita cufundare a celui ce se boteazl in
numele Sfintei Treimi. Cufirndarea aceasta totalI insernneaz[ at6t
moartea Domnului pentnr noi cdt 9i moartea omului vechi, omul
pdcatului. Numai cu preful acestei modi ne inwednicim de ungerea cu
Sf. Mir, prin care ni se impertegesc, dupd orinduirea lui Dumnezeu,
darurile llutrului Sftint gi de unirea cu Orrul cel nou, cel venit din
Ceruri, prin Taina Sfintei impartnganii. *Prin mijlocirea acestor Taine,
Flristos vine la noi, igi face s[lag in sufletul nostru, se face una cu el
gi-l Eezegte la o viafi nou6; iar odati ajurs in sufletul nostnr, Flristos
sugrumtr peqryl din noi, ne di ain ins4i viafa Sa gi din propria Sa

dgslvdrgire."' fn temeiul acestei semnificafii a Botezului, ca repetAnd
moartea gi invierea Domnului, in noi in fiecare, sau moartea omului
vechi gi invierea Onrului nou, Iisus Fkistos, ni se deschid doul laturi
ale acestei Taine: una pozitivi 9i a doua negativd.

"llristos, silllgluit de la Botez in noi, conduce cu putere nu
numai strdduinfa noastr[ dup6 impodobirea firii cu virnrli, deci nu
numai lucrarea pozitiv[ de fonificare prin voinf6 a omului nou, ci gi

lucrarea negativit de omorire a pdcatului, de slIbire - tot prin voinld - a
omului vechi. Clci omul nou nu cregte gi nu se intinde in noi decdt pe

mdsurd ce scade gi cedeazd omul cel vechi. in sporirea cu putere a
acestui proces spiritud se ia inJelesul Boteanlui ca participare a celui
ce se boteaz[ la moartea 9i invierea Domnului. Dar Taina Botezului nu
e numai o redizare momentanl a unei mor$r gi invieri tainice a celui ce

se boteaztr, ci gi inceperea unui proces in care moartea gi invierea
aceasta continutr pane h desitvirgire."3

I Pr. Prof. D. Stiniloae, Ctrs de Ascetictl 9i Misticd CreStind, Bucuregti,
1947,p.26.

'Nicolae Cabasilq Despre Vialain Hristos, Sibiu, ed. I, 1946, p.21.
3 Pr. Prof. D. Sttrniloae, idem,p.2T.
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opsAvAn$rREA - FTNALITATE A oMULUT

Oameni suntem toJi; om insE., numai din cdnd in cind cdte unul:
acela care nu-$i dezminte obdrSia divind; iar Om (cu "O" mare) numai
unul, Iisus Flristos, care pentru noi oamenii, Dumnezeu fiin4 s-a f6cut
Om.

$tiam 9i pAnA la El ctr avem o obArgie divintr, cd suntem nemu-
ritori cu sufletul, c6 este un singw Dumnezeu, spiritual, nevilzut - gtiau
acestea gi dacii luiZalmoxis de pe meleagrrile noastre -, dar cu venirea
lui lisus l{ristos, ca Om intre oameni, in istorie, se repar{ stnrctural
firea omeneascd. Cregtinismul e a doua creafie a lumii, dup[ concepfia
Sf. Dionisie Areopagitul, preluati gi de Nichifor Crainic in Nostalgia
Paradisului.

Sd dezvoltitm pufin cele de mai sus.

Infrdm in Cregtinism de mici, tare de mici, prin Botez. Atanci ni
se "inoculeazd" creStinismzl. Atunci suntem n6scufi a doua oarl din
ap[ gi din Duh - Botezul; atunci suntem miruiti pe frtrnte, pe ochi, pe
obraz, pe gur4 pe gat, pe umeri, pe mdini, pe glezne, cu a doua Taine
cregtind - Sf. Mir; atunci primim gi a treia Taind - in ordinea in care ni
se dau - Sf. imparteganie cu Domnul [Iristos.

$i trec anii, pnurcul se face copil, tener, student, asistent...

$i vin imprejurlri neprevdzute, spontane, care tr:ezesc sffifun-
duri, sau/ac apel la strdfunduri, cu care tncd nu fllcttsem cunogtinlrL
Aceste imprejurlri pot declanga adevilrate cize ale rafiunii sau ale con-
gtiinfei. Nerezolvate la timp h lumina unei raliuni supreme a uistenlei,
pot duce la dezechilibru, la sinucidere, la nebunie, sau la o blazare care
nu mai deosebegte binele de rtru, ceea ce tot un dezasfirr sufletesc este.

Atenfie ! Suntem invitafi de o nevlzutil orflnduire a lucnrrilor, str

facem apel, sll aducem in sfera luminoasll a cunoStinlei gi resorturile
latente ale liinlei noastre, care, achtalizate, depdgesc prin firrmusefe gi

putere tot ce agonisisem pdnl aci, 9i, prin frumusefea gi puterea lor
intrinsecd, sd ne redea linigtea gi echilibrul, pe care rafiunea noasffi
omeneasc6 - oric6t ar fi de antrenatli cu gtiinfa sau filosofia - nu le-ar
putea rfstabili.

In realitate imprejurlrile, oricdt de curioase ar fi - gi poate cu
atdt mai mult -, ru sunt decAt excitanlii dinafar[, care declaryeazlt

.L,-J
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mecanismul nostnt metafizic: cregterea nbastr6 spirituala - devenim,
practic Ai real, congtienfi gi de cealaltii dimensiune a existenfei, al cdrei
umil suport biologic putem fi gi noi, cei in cauzd.

Avem o nagtere gi o cregtere biologicd; e vdrsta noastrd in-
congtientii, irafionalS, aproape iresponsabil[. Aci instinctele pdzesc
ordinea gi viafa in mod reflex - nu deliberat. Deliberarea, cu tot
regretul, apare tn urma forfelor oarbe ale naturii, care ele ne iau in
primire din primul ceas al viefii. De aci gi multa neputinfi a rafirxrii de

a rdndui ea o chivernisire mai bund a vietii. De aci gi rara dar nobila
intnebare, pe cane gi-o pun unii tineri in pragul vietii: cu ce
interpretare, cu ce destinalie stl o trdiesc? Ce am defdcut cu mine?

Deci, dac6 avem norocul ca inslqi rafiunea noasffi sd ne

trezeascf, spre resorturile metafizice ale spiritului nostru, aceasta se

pefrece printr-un act de smerenie a rafiunii, cAnd igi recunoagte cinstit
marginile, vicleniile gi incapacitatea sa de a ne da prin eao sau prin noi
ingine, pacea gi echilibrul in fafa fortelor rdului gi a magiei haosului.

Riul, nebunia gi haosul nu sunt literaturd: sunt realitifi, care
uneori izbesc frontal gi cautii sE inghiti relativul tiu echilibru. Vezi
clar, uneori cu luciditate unicd in viaf6, cE "dintr-asta" numai
Dnnnaeu te poate sctlpa.

Iar pe Drmnezeu il ai s6dit, "inoculat", latent, in structura ta spi-
rinrala. Tu egti altoit cu un Om-Dumnezeu, absolut zuperior condiliei
tale pdrndntegti. Prin aceasta gi tu egti un./iu al lui Dumnezea dar nu
qtiai acest lucnr, nu venisegi in nici o imprejurare care se-fi depdgeascd
puterile naturale, iar Cineva din tine sE fac6 totugi ?mprejurarea neca-
zului inofensivd. E clar cI numai Dunnezeu e mai presus, adic[ e mai
tare decdt orice rdu" nebunie sau haos. Iar aceastii putere, prin El, ne-a
dat-o gi noud. Ne-a dat adic6 gi nou5 puterea sE fim fiii lui Du:nnezeu.
DacI cineva e conStient Si trdieSte aceastd ertide4A interioartl fi pe
celalalt plan aI existenlei, unuia ca acela nici un r5u nu i se mai poate
intAmpla. Nici omordfi nu pot fi, pentnr cI intr-ingii prezenfa divind e o
fodl care face degartil orice zvdrcolire a r6ului asupra lor. Aceasta o
dovedesc marii tirani ai istoriei romanilor, care voiau sd inibuge spec-
tacular existenfa cregtinismului, imaginand vreme de 300 de ani cele
mai cumplite morfi pentru cregtini. Cregtinii insl nu mureau specta-
cular, ci numai simplu, smerit: de sabie. Ba mai mult, faptul supra-
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viefuirii in inimaginabile munci gi revenirea miraculoasd la sdndtate,
trezea in muncitorii pdgdni o uimire care-i f6cea sii se m6rturiseascl gi

ei de partea lui Flristos, botezdndu-se pe loc, in propriul lor sdnge:
botezul muceniei, care gi el confer[ sfinfenia definitivd.

in definitiv aceasta gi este finalitatea omului: creSterea sa tn
dimensiunile spirituale (conferite de jertfa infeleasl - deci acceptatit -),
a bErbatului deslvdryit Iisus Flristos. Deci desdvdrSirea este finalita-
tea noastrti - cu pomncf, - dacl este cine sd priceaptr gi sE se angajeze.

Credinfa e un risc al rafiunii; dar nicidecum o anulare, ci, dimpo-
triv5, o iluminare a ei. E o absorbire a sufletului intr-un dincolo al
lumii acesteia, in modul divin al existenfei. Congtient de aceastd
demrdrginire, fdrl sd fii mort deloc Ai in lume, experiezi, ffiiegti, la
intensit5fi nebdnuite, sentimentul libertefii spiritului. De fapt la mijloc
e o inviere a spiritului pe planul gi la nivelul rafiunii divine a existenfei
in general 9i aceasta o trliegti ca o eliberare din temnifa gi teroarea
acestei lumi sensibile. Acum scapi de fric6. Lumea nu se mai poate
atinge decdt de temnila ta biologicI; - noua ta realitate, de o evidenli
absolutli, sclpAndu-i cu desdvdrgire.

Acestea sunt cuprinse in cuvdntul lui Iisus: "Eu, Adevlrul, vd
voi face liberi !" gi "Nu vd temefi de cei ce ucid trupul - care nu
pldtegte nimic (in sine) - gi mai departe nu pot sE facl nimic !"

Deci cdnd imprejurdrile te aduc in situafia sd vezi limitele
ratiunii, cataclismul in fafA, puterile rdului dedenfuite, nu tremura cdci
nu egti singur: este Cineva nevlzut cu tine, in tine, care stiivilegte
haosul, iar pe tine te cregte mai presus de om, imprumutAndu-ti gi fie
nimbul divinitifii.

(Sd nu pierdem din vedere c[ aci se descriu insugirile gi rosturile
majore ale cregtinismului, intr-o concepfie firndamentaltr, total6, despre
viafd gi lume. $i, ceea ce se schifeazd aci sunt doar linii extrem de

sumare faf6 de infinita lor bogltie gi frumusefe in trdirea lor autentic6.)
O iluminare a rafiunii, datoritd "locuirii" lui Flristos in suflet, nu

este de nici o mirare, intrucdt Iisus Fhistos este numit inc6 in termino-
logia greac6: "Logos", Cuvdnt, ratiunea absoluti a lui Dumnezeu.
Adicd gi raliunea noastri primegte o deschidere de orizont la nivelul cu
care Dumneze\ insugi vede finalitatea creafiei Sale. Vedem cu "ochii"
lui Dumnezeu; gdndim cu minte indumnezeitii, infelegem in lumin6
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divine gi cele sensibile de aici gi cele eterne ale existenfei. lmanenfa
naturii se sffibate de transcendenfa divin[ - efectul Harului -, gi de-

sdvirgirea nu mai are sfrrgit.

Copilul Iisus la 12 ani, in Templul din Ierusalim, mdrturisea pe

Dumnezeu ca Tattr al S[u. Cunogtin;ele Sale, in privinfa Scripturilor,
dovedeau c[-s aceleagi care au insuflat pe profefi sd le scrie, deci El
dintrz ale Sale vorbea cu infelepfii Templului gi tntru ale Sale venea

sll le plineasctl Si in zona aceasta inferioard a lumii Si a vielii. A
respectat insd gi baremul neputinfei omenegti, iegind la propov6duirea
religiei abia la 30 de ani, majoratul admis de Templu in acest scop. E
instr dernn de relinut faptul clarififii de congtiinf5 a filiafiei Sale divine,
la o v6rsti cAnd fiii omenegti incl n-au lichidat-o cu joaca. El insd nu
era ndscut prin voia oarb[ a instinctelor, ca si vind cu perdeaua groasd

a p[catului pe ochii minfii, ci ochii Lui aveau nealteratl str[vederea
absolutE a lumii.

f)e aceea singura concepfie fdr[ gregeald gi izbdvitd de relati-
vitate o ar€ numai Dumnezeu - Absolutul -, inceputul gi finalitatea
lumii. El e singurul a c5nri concepfie face din haos, cosmos.

Cand cineva se'oincumet5' sA se lase in conducerea Providenfei,
printr-rm elan de iubire de Dumnezeu, adic[ sE-gi depegeascd congtient
condifia sa nmanE - sub actiunea llarului de sus, bineinfeles -, poate
vedea inci de aici arvuna desdvdrgirii sale, intr-un sentiment de
liberare, ca o inviere din morfi. Timpul, cavzalitateq lumea viafa gi

toate vlmile cunoagterii, pline de chinul contrazicerilor, rtrmAn la
pInant, ca o gtroace de ou cdnd iese din ea un pui viu, sau cdnd dintr-o
omidi pdroastr - trecuti aparent prin moartea unei crisalide -, iese gi
zboard,un fluture, in culorile cr:rcubeului.

Aqa suntem gi noi in condifiile viefii acesteia, o candeld cu
untdelemn gi fitil, dar inc[ neaprins5.

Cand ajungem la cunogtinJa a seea ce suntem de fapt, cd avem o
inrudire cu Dumnezerr, cil locuiegte chiar in structura noastri spiritualS,
cil suntem in pragul liberei alegeri a unei concepfii de viafE de care sd

ne tinem chiar de n-om fi pe placul lumii, atunci Dumnezeu aprinde
candela gi lumineazl toatl viafa noastrd cu conceplia creStind despre
lume 9i viafn.
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Obignuit concepfia cregtinl nu prea e dus6, nici chiar de credin-
ciogi gi nici chiar de cei ce o cunosc teologic destul de bine, pdnd la
finalitatea sa, - mai plstrAnd gi pentnr egoism o bun[ parte de 'Aiaf6".
Cu alte cuvinte sunt putine exemplarele omenegti care igi"riscd" toatd
viala lor pentru Dumnezez, pentru cauza lui Dumnezeu tn lwne.

Aceasta dovedegte numai sldbirea omului - prin boala ego-
ismului - nicidecum sl[birea cre$tinismului in sine, ca valoare sau

lumind a viefii.
Iatli cum descrie Sf. Simeon Noul Teolog, un sfint din veacul al

X-lea" indumnezeirea omului:

"Ca om gtiu cd nu v6d nimic din cele dumnezeiegti gi

sunt cu totul desp[dit de ele. Dar prin infiere m[ vdd fdcut
Dumnezeu gi sunt plrtag al celor neatinse. Ca om nu am
nimic din cele inalte gi dumnezeiegti, dar, ca miluit de
bunf,tatea Lui, am pe Flristos, binefdcdtorul tuturor. CIci in
lumina lui Flristos - Lumina Duhului - v[d ce v6d. $i cei ce
v6d, in aceastii lumin[ vdd pe Fiul. Pe care L-a vdant

$tefan, deschiz6ndu-i-se Cerurile $i pe care L-a vdzutPavel
mai pe urmd gi a orbit (- inc6 nu crede4 nu era botezat, ci
era in drum sE prigoneascl Biserica lui Flristos, deci spiri-
tual era orb 9i aceasti orbire s-a rdsffant temporar 9i asupra
trupului), stdnd intreg cu adevErat in mijlocul inimii mele."

Deci ceea ce s-a altoit (s-a "inoculaf' - cu un cuvdnt de mai-na-
inte), in fiinla noastrd spirituala" in cdte unii, din cdnd in c6nd, din veac
in veac, rdsare ca o confirmare luminoasd, ca o stea ce lumineazd Si
contemporanilor mai "zibavnici cu inima a crede toate" innoirile spre
indumnaelre a omului.

Fafd de aceastl de necrezut perspectivd a valorii omului, nu
strici s[ o facem gi mai luminoasl printr-un contrast de cuvinte. CEci

dupd cum unii ridicd pane la Cer valoarea omului, alfii cautl s6-i
coboare pene la p[m6nt toatii insemndtatea sa. Realizdrile sale ftzice
sunt toatil valoarea gi nemurirea sa.

Sd lulm insd un alt aspect. Dac[ omul c6l6toregte neatent cu

tr-dnzitul s6u, poate ajr.rnge la cize,la dezechilibru, Ia indrdcire; pradd
a unui duh r6u, sau a unor puteri rele, care-l scot clinic dinne oameni.
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Dar mai sunt gi caztti cdnd posedafii sunt filosofi. Exemplu:
Nietzsche, revoltat impotriva lui Dumnezerr, voia "sI scrie osAndirea

cregtinismului pe toate gardurile" - pentru c[ slIbegte in om puterea de
revoltii a supra-omului, creafia sa. A sflrgit nebun.

Nu pot sd nu transcriu aci incd weo cdteva citate ale marelui
sfbnt gi scriitor al cregtinismului, Simeon Noul Teolog, intruc6t vede
cea mai largit interpretare a iubirii de oameni, cu care ne menfinem,
sporim, sau c[dem din cregtinism.

$tii ce pe aceastil insugire sufleteascd, a iubirii de oameni, ai do-
bandit o practicd ce nu fi-o dldea cartea gi ai ajuns sd realizezi desco-
periri insemnate. in nn*: descoperirea cregtinismului gi in tine.

uPrin rllbdarea incercdrilor Si prin iubirea fap de
&tgmani - cici aceasta e iubirea de oameni: sd ai fa;a de
to[i, buni gi rei, iubire din suflet, pentru tofi sE-ti pui
sufletul tiu in fiecare zi -, acestea te vor face, copile,
imitator al Stlp6nului gi te vor artita chip adetttlrat al
Ziditorului, imitator in toate ale des6var$irii dumnezeiegti.
Iar Ziditorul atunci - ia arninte ce-ti spun: i1i va trimite
Dutrul SEu gi te va insufla gi va locui gi se va s6l5.glui

fiinfial gi te va lumina gi te vei umple de strdlucire gi te va
fi:rna din nou intreg. Stricdciosul il va face nestricIcios gi

va cl6di iard$i casa invechltl, casa sufletului tliu adic6. Iar
aceasta va face gi trupul intreg cu totul nestricdcios gi te va
face pe tine Dumnezx:tJ dr+d IIar, asemenea prototipului.

De eSti cregtin, cum e Hristos Ceresc, aSa trebuie sd fii
fi tu.

Drhul dumnezeiesc fiind Dumnezeu, pe care ii ia in-
lilrnbrrl Lui, ii reface cu totul, ii innoiegte, ii face noi, in
chip neinfeles... cu totul asemenea lui Fhistos.

...De nu vi vefi face de aici cereSti, cum vd inchipuifi cI
vefi locui impreunl cu El in Ceruri ?"

r*

Deci primii pa$i incep cu schilarea unei concepfii hotErdt

cregtine 9i tr6itI ca o evidenftr interioarl la toate nivelele de care

suntem capabili, gi, imprejur[rile ne-o cer !
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Ca neamul oamenilor sd ddinuiascd gi peste triajul morfii,
Dumnezeu a sddit in fire cdteva legi fundamentale numite instincte, ca

de pildd instinctul conservdrii vietii gi instinctul de perpetuare al viefii.
Acestea le avem comune cu toatl seria vieguitoarelor. Avem gi in-
stincte superioare, specific omenegti, pe care insl nu le au oamenii toli
in egal[ m5surS. La toate celelalte viefuitoare instinctele sunt norrne
fixe de viall. Numai omul poate interveni cu vointa, cu libertatea gi cu
funcfia congtiinfei sd modifice natura acestor norme fixe.

Aceastd modificare a functiei instinctelor, cSnd nu e plstrati in
starea lor originard" poate fi fdcutii in doud sensuri opuse: tnspre
dereglarea lor, cAnd devin patimi, Si, in sens opus, inspre convertirea
sau sublimarea lor, prin virtute, pdn luptii metodicI" prin nevoinJtr.

inzestrarea firii omenegti cu darul libertifii duce deci fie spre

arbitraml gi robia patimilor, fie spre eliberarea, prin nevoinf5" de

tirania lor.
Ca atzre, incd de la inceput, trebuie sI precizim cele doui naturi

ale firii omenegti. Una e natura frzicd, biologicl a noasffi gi alta e

natura spirituala, care locuiegte wemelnic in temnila acestui trup.
Trup gi suflet formdm totugi o unitate, gi, pdn6 la urmd, vom

reveni la desEvdrgitil unitate, a$a cum am fost gdndifi de Dumnezeu la
inceputul zidirii, dar aceasta la sf\itul istoriei, la invierea cea de

obgte.

Tot intervalul de weme pane la moarteafizicd, a fieclnria in par-
te, precum gi toatil istoria acestui mod de existenfl decimat de moarte,
e un continuu r[zboi nevtrzut intre binele gi rdul din om; - fiuctul oprit
al cunogtinfei binelui gi r6ului, mdncat la sfatul unui garpe.

Deci legile de existenf5 sddite in fire - instinctele -, pdtimind
dereglare prin otrava p6catului, devin:

1. patima de nutrifie - ldcomia, betia,
2. patima de proprietate - avaritia, hofia,
3. patima de reproducfie - desffiul,
4. patima de dominafie - trufia.

l5l

-. 
-t
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Cum devine "patimii" un instinct sddit ca lege de existenfd a
firii ? Iatit rispunsul unui profesor cregtin de medicind: "implinirea
oricdnri instinct al firii e insofitit de o pl6cere. Omul, numai omul, din
toate viefuitoarele, vrea s5 despartii funcfia biologici a instinctului in
dou6: wea sd separe rostul instinctului de pldcerea ce-l insotegte,

aleg6ndu-gi pltrcerea gi refuzindu-i rostul". Omul reugegte aceastll

denaturare, ciiutati intenfionat - arbitrar -, dar in dauna sdndtiifii, cu
preful pierderii libertiJii, a deregldrii altor instincte superioare, cu

inevitabile urmlri ereditare g. a.m. d.

Sfintii Perinfi au numit "draci" patimile de cdpetenie (Sf. Ioan
Scerarul in Scera numdrl 7 sau 8 patimi de clpetenie), din cauza
caracterului lor constrdngdtor, al obdryiei lor adarnice, a capaciti[ii lor
de a strica echilibrul mintii gi de a o intoarce stricatii impotriva lui
Dr:mnezeu: dracul lEcomiei, dracul desfrdului, dracul tnrfiei, gi alti
"dr?ci" ai nervilor

Un neurolog psihiabrr a identificat pentru fiecare patimd descrisd
de Sfinfli Pednli o gland6 endocrind. Adevdrat este cI obazd,biologicd
a patimilor gi a unnitrilor lor o formeazd gi glandele endocrine al c[ror
echilibru sau dezechilibru funcfional se r5sfrdnge tn toatii fiinfa
omeneascii-

Reamintin&rne sistematizarea celor patru patimi observlm
cd" pentnr eliberarea de ele, li se impotrivesc tocmai cele trei voturi
monahale.

Nu urmdrim prin luptn numai simpla desp6timire a instinctelor,
ci eliberarea totakl a monahului de orice constrdngere a vreunui
instinct al viegii acesteia- Cdt e cu dreaptll socoteald at6ita m6nc5m, ne
tnbrlcAm gi ferim trupul de intemperii. Jinem sd fie sdnltos $i se

dureze in lurrea aceasta atdta cdt are rdnduit, cu rostul de a ajunge
suport omenesc al unui om indnrnnezeit. Cend ins[ cineva vede rostul
s5u numai la viala aceasta, nu vede nimic. Patimile i-au inhrnecat
lumea de dincolo de zare. A dqenit numai naturd biologicd, "numai
trup". Cand in om se intiregte aceastli altemativ[, a trupului, care
acapareazA pentm sine gi forfele naturale ale sufletului, mintea -
congtiinfa chiar -, atunci rdzboiul nqdzut intre binele Si rtlul din om ia
o formd clinicd, psihanalitica.
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Mai int6i construcfia psiho-fizicd a omului, in ansamblul ei, e de

un mecanism gi inter-relafie extrem de complicate. Totugi mecanismul
funcfional al omului e pus, de la zidtea lui, sub controlul a doudforuri
de conducere: cerTzura raliunii gi mtlrturia conStiinlei.

in creier funcfioneazd,un centru de cenzurtl (medical "inhibilia")
care are la dispozilie tot mecanismul bio-chimic necesar (neuro-psihic,
neuro-endocrin, neuro-motor, neuro-static), capabil stt aprobe sau stl

frdneze tot ce obligatoriu trebuie sCi treactl pe la acest centru de
informalie.

$i ce vine aci ?

Vin toate informafiile dinlIuntru gi din afar6 ale corpului
omenesc: senzafii, reprezenttrri (amintiri), dorinfe, temeri, etc.; iar mai
presus de acestea sosesc aci gi directivele conStiinlei. Acesta e "locul
unde rdsar g6ndurile in minte", cutn zic Pdrinlii, iar "mintea vede" pe

cine primegte gi pe cine trebuie sd respingd.
Aci se stabilegte, se reflectE, uneori cu iufeald de clipI, ce

trebuie f6cut. Cdci acest centru al creierului funcfioneazd in doud
durate: cu deliberare, dacd e vreme, gi reflex, dacd viafa e in primejdie.
Mai mult chiar, tot aci se stabilegte, in fracfiuni de secund4 $i, dac6 e
cazttl, s[ se intrerupd total starea de congtiinfl gi de migcare a omului,
dupd gravitatea accidentului, sau dupd gradul de impresionabilitate a
cuiva. Unii sunt at6t de "slabi", incdt "igi pierd congtiinfa" doar vdzdnd

fagnind cdteva picdturi de s6nge.

Al doilea for de supraveghere al viefii nu mai are suport
biologic, ci line de domeniul vielii sufletegti gi religioase a omului:
conStiinla 

+

Reamintim cd instinctele, in funcfiunea lor normal6 - nu cea
degradati -, toate au in seami rostul comun al menfinerii in viafl a
omului ameninfat de moarte. Ele sunt, ca atare, forfele oarbe ale firii gi

cautd s^d se impunll mtnlii.
Intre cenzura minfii (centnrl inhibitor al creierului) gi intre

puterea de impunere a forfei oarbe se creeazd o tensiune, o luptI"
rlzboi chiar, sau dezechilibru total. Instinctele, citli vreme cineva nu

rt
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iese din €nduiala lor, nu-i dau omului lupte, penbrr cI acestea primesc
aprobarea, satisfacerea gi rostul lor concret. Cum ins[ marea majori-
tats aoamenilor au dereglat rostul normal al acestor fo4e oarbe ale firii
- urmdrind exclusiv plEcerea ce-o confer6 dar refuzdndu-le rostul -,
oamenii au ajuns in robia patimilor. in cazul robiei, cenzrlra minlii a
sllbit considerabil Si patimfle conduc mintea, iar omul gi-a pierdut
libertatea. Omul care a ajuns rob patimilor sale nu mai are mirturia
congtiinfei pentm faptele sale - care a ajuns intr-un fel de "adormire",
ca in somn, degi congtiinta nu doarme; e inh-o stare de necredinfI, de
uitare de Dumnezerr, omul trf,iegte in starea de pdcat. Cdci "pdcet"
aceasta insemneazI: tnfrdngerea morald a conStiinlei de cdtre Satana,
prin patimile trupului.

Deci fo4a instinctelor - forfele oarbe ale firii, altfel in serviciul
viefii rdnduite -, cregte cdnd degenereazd in patimi, intrucdt ele au
sldbit stavila cenzurii rafiunii, iar de acum cauttr sd o surpe cu totul gi

lumina congtiinfei sd o stingl.
Constiinla tnsd, prin natura ei, nu aprobd niciodatd viciul Si

pdcatul, prin nafura ei e de a nu se l6sa invins5, chiar dacd fi€na ei nu e
luatii in seam[ gi firea decdnfiA slv6rgegte pdcatul peste opreligtea ei.
De aci vin mustrdrile de constiinld - "pAr6$ul tllu, cu care trebuie sd te
impaci pe drum", care "nu tace" pdn[ ce omul nu-gi revizuiegte
infrdngerile sale 9i nu se intoarce de la pdcat, ca sd poatii primi iertarea
lui Dumnezeu. in cazul cdnd infrdngerile morale se fin lanf prin
desimea sau gravitatea lor, urmeaztr sancfiuni ale congtiinfei, mai grele
decdt mustrarea: dezechilibrul minfii - mai u$or sau mai profund, din
care se mai poate reveni - gi celelalte forme mai grave, schizofrenia,
paranoia, nebunia acutli $i, in final, sinuciderea.

Toate acestea stxfi urmarea in organic a capituldrii congtiinfei,
ca organ spiritual al omului, gi, ca urmare, cufundarea lui in intuneric
gi in munc[. Aceasta-i perspectiva lugubrl a viefii in p6cat.

*Gdndurile", oric6t de "nebune" ar fi, inc[ nu sunt infrAngeri gi

pdcat, oric6t "se impun", muncind mintea. Pdcatul incepe de la invoirea
spre faptit gi fapta propriu-zis6.

Cu acestea inlelese, se limpezegte gi deosebirea - cdt o prdpas-
tie - intre trupul gi duhul p[catului gi intre fdptura cea nou[ gi Duhul
cel Sftnt. in cazul cAnd omul cel vechi mereu se obrdznicegte cu "drep-
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turile" sale biologice asupra omului ceresc Ai biruie, atunci, deosebirea
celor doud naturi care trliesc intrefesute in noi, ajungdnd intr-un
contrast nelimitat, Duhul lui Dumnezeu se retrage din om gi vin
pedepse colective cumplite asupra viefii picltoase. A$a avem
motivarea potopului: "Nu va rdmdne Duhul Meu punrea in oamenii
acegtia, pentru cd sunt numai tnrp. Deci zilele lor sd mai fie o sutl
dou6zeci de ani" (Genezd 6,3).De asemenea perversiunea sodomiei,
care "striga inaintea Domnului" (Genezd 19, 13), a atras asupra
Sodomei gi Gomorei prlpldul focului, care a ars plmAntul 400 m sub
nivelul mdrii, form6nd Marea Moarti, radioactivd pdnd in ziua de azi.

**{r

Sd ne apropiem acum de o analizA concretd a tensiunii dintre
minte gi patimi. Care este mecanismul biologic, s[ zicem al instinctului
de reproducfie ? Alegem pe acesta, intrucdt se lupti impotriva votului
fecioriei.

Instinctul acesta are ca obdrgie materiald o gland6 endocrinS,
care varsd o substanfd chimicd in sdnge, care, la nivelul creierului,
erotizeazd scoarfa cerebral5. Aceasti erotizare constii in aparifia pe

ecranul minfii a gdndurilor gi a imaginilor in favoarea satisfacerii
acestui instinct.

Ele cer invoirea.
Cenzura rezistd, le respinge.
Congtiinfa - care ocrotegte viafa omului gi sub perspectivd

transcendenti - aduce'\Iumele lui Dumnezeu care arde pe draci" gi

aduce Crucea Domnului: jertfa - lepddarea de sine, lepddarea de
pldcere - "armii asupra diavolului Crucea Ta ne-ai dat", cAntd biserica,

Cand aceste gdnduri de rezistenfd, puternice gi luminoase, sunt
afirmate cu toat5 credinfa gi gtiind cu certitudine cd insugi lisus se luptE
cu Satana in locul nostru, atunci tn organic se petrece o reacfie chimicd
in care substanfele endocrine din sdnge, care erotizau scoarta cerebrald,
se neutralizeazll printr-o aparifie de anticorpi, care fac aceastd neutra-
lizare. in felul acesta "gdndurile" $i "imaginile" $i "reprezentirile",
toate pier gi se restabilegte un echilibru gi o linigte in minte, asemenea
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cu linigtea pe care a restabilit-o Iisus c6nd a venit pe mare la ucenicii
SEi invdluifi de talazurile infuriate ale mdrii, care apoi s-au linigtit.

Linigtirea unei furtuni de g6ndr:ri sigur cd scoate mirturisirea:
"Tu egti Fiul lui Dumnezeu" (Matei 14,33). M[rturisirile strdfunde de

credinfd in Dumnezeu, de pe urma unei evidenfe divine, au ca urnare
corwertirea, strtlmutarea forfei oarbe neutralizate intr-o energie de o
alti calitate gi de o inaltil valoare: a iubirii de Dumnezeu gi de oameni
in genere gi nicidecum nu mai rdmdne iubire de vreun om, ca tnrp.

Aga prinde putere viatp religioasl din chiar neputinfa ome-
neasc6. Iati prilej de cdgtigat la nivel inalt.

$i totugi talazurile mdrii infuriate de patimi iaragi vin gi izbesc in
perefii coribiei gi in digurile portului...

Trupul e indiferent; fodele sale sunt oarbe. Chimismul endocrin
nu e biruit - asimilat, neutralizat - decdt dupd o ciocnire, cnzd; la
obdrgie, in glande, hormonii, se produc iareqi gi iard;i. Satana nu e
definitiv biruit pe plm0nt; abia in imp6r6fia ce va sd vie oamenii
nu se mai insoard gi nu se mai mlritit. Lupta "de g6nd" iardqi incepe.
Omul, ca oh, ostenegte; luarea prin surprindere poate fi apigd;
nevoitorul se sperie. Se vede invdluit, dezr[dljduit chiar. Dar
Dumnezeu nu te-a pdrdsit, chiar dacd pe ecranul minlii au aptlrut
gdnduri Si imagini de hulA tmpotriva lui Dumnezeu Si te vezi in
imposibilitate de a te mai ruga chiar. Rabdarea tnsdsi a rtlzboiului e

ultima ta rugllciune.

PORTINCILE $I LIBERTATEA

Prin Botez scilpdm de jugul robiei, devenim liberi de silniciapL-
catului. Poruncile Noului Testament sunt porunci ale libertAfii, porunci
ale Harului, nu ale legii. Dar dac[ nu le implinim ne pierdem iard.gi

libertatea. Poruncile Noului Testament ne asigurtr libertatea spiritului,
precum neimplinirea lor ne intoarce iardgi sub tirania pdcatului. Deci
iatii cE iarAqi gi de la cump[na minfii at6rnd reugita sau nereugita str[-
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daniei lui Dumnezeu cu deslvdrgirea noastrS. "Smntul Botez este desf,-
vArqit, dar nu desdvirgegte pe cel ce nu implinegte poruncile", zice Sf.
Marcu Ascetul. "Credinfa sti nu numai in a fi botezat in Flristos, ci gi a
implini poruncile Lui."r Cdt de mare e darul libertafii la care-l vrea
Dumnezeu pe om, rezulti gi din cuvintele Sf. Marcu Ascetul: 'Nici
Botezul, nici Dumnezev, nici Satana nu silegte voia omului"2. Deci
curdtirea deplind a firii, intdmplatd prin Botez, agteaptd gi vremea min-

fii, cdnd curdfirea e aflatlefectiv prin porunci3. Mdntuirea noastrd nu e
numai un dar de la Dumnezeu, ci gi o faptd a libertatii noastre. "Desi-
gur, dup6 cum omul pdtimea de sild sub robia Stdpaniilor (rele), Dum-
nezeu putea sI ne slobozeascd gi sd ne facd neschimbatori tot cu sila.
Dar n-a f6cut aga, ci prin Botezne-a scos cu sila din robie, desfiinfdnd
pdcatul, prin cruce, gi ne-a dat poruncile libertdfii, dar a unna sau nu
poruncilor, a l6sat la voia noastrd liber6. Drept aceea, implinind porun-
cile ne ardtEm dragostea fald de Cel ce ne-a siobozit; iar nepurtAnd gri-
je de ele, sau neimplinindu-le, ne dovedirn impdtimifi de pl6ceri."a
Degi inzestrafi cu darurile Botezului, totugi n-am scdpat de rdzboiul
momelilor. Momeala, nefiind pEcat, e permisd de Dumnezeu sd cerce
cumpdna libenefii noastre. Sf. Marcu Ascetul ne ldmuregte: Flristos
prin cruce gi prin Harul Botezului "slobozindu-ne de orice sild, n-a
impiedicat aruncarea gdndurilor in inimE. Aceasta pentru ca unele din
ele, fiind urdte de noi, indatji sE fie gterse; altele, fiind iubite, in mlsura
in care sunt iubite sd gi rIm6nd; gi astfel sE se arate gi Harul lui Dumne-
zeu gi voia omului, ce anume iubegte: ostenelile din pricina Harului,
sau gdndurile din pricina pldcerii."' Aici std pricina pentru care noi,
degi botezali, totugi mai avem trebuinfE gi de al doilea Botez, al pocdin-

tei, intrucdt nu suntem ca ingerii neschimbabili. "Prin Botez, dupd
darul lui Flristos, ni s-a hArAzit darul desdvArgit al lui Dumnezeu, spre
implinirea tuturor poruncilor, dar cd pe urmd tot cel ce l-a primit in
chip tainic, dar nu implinegte poruncile, pe mdsura neimplinirii e luat
in stilpdnire de p6cat, care nu e al lui Adam, ci al lui, al celui care a
nesocotit poruncile, tntnrcdt luAnd puterea lucrlrii nu sdvdrgegte lucrul.

I Sf. Marcu Ascetul, Despre Botez,in Filocalia ed. I, vol. l, p.279 gi ed. II,

t57

2lde*,p.280; 
9ip.276.

t lbidt^.

4 Id"^,p.282;9i p. 278.
t ldem,p.290;9i p. 286.

-J

p.275.
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Cdci neimplinirea porwrcilor vine din necredinfe. Iar necredinfa nu e

un pdcat str6in, ci al celui care nu crede, f6cdndu-se pe unnl mam6 gi

incepilturl a oricdrui pdcat."r lar "cei ce-au implinit ponmcile parfial,
pe mdsura aceasta vor intra in Impdr6fie. Dar cei ce vor sE ajung6 la
desdvdrgire sunt datori sd implineascd toate poruncile in mod cuprin-
zAtor.Iar porunca ce le cuprinde pe toate este lep[darea vietii proprii,
care e moartea (se infelege ctr penbrr Flristos gi Evanghelie). $i precum
pend cdnd cineva mai trdiegte in tmp e in lipsd cu implinirea acesteia,
tot aga pane la iegirea din trup lu poate fi ferit de atacul gdndului,
pentru lipsa mai sus pomenitil."2 Relinem de aici cE gi moartea e o
poruncd, ce ne izbdvegte desdvArgit de nestatomicia firii. Cu gdndul
acesta ne apropiem de conceptia Sf. Morim Mlrturisitorul. Talasie i-a
adresat sfrnfului intrebarea: "Dacd., dup6 Sf. Ioan: <Cel ce se nagte din
Dumnezeu nu face pdcat, c[ slmdnJa Lui rdmdne in el gi nu poate
picdtub3, iar cel n6scut din apd gi din Duh s-a ndscut din Dumn ezeu,
cum noi, cei ntrscufi din Dumnezeu prin Botez, putem pdcdtui ?" Sf.
Mo<im, prinhe altele ii rlspunde c[ "avem Harul infierii ca potenfl" gi

c6 "Duhul nu nagte o aplecare a voii ftrd voie, ci pe una voit5 o pres-
chimbd pane la indumn ezeire"4 . Iar tn scolia a 3-a a aceluiagi rdspuns
ne ldmuregte: "Sunt ardtzte doud chipuri ale nagterii. Primul e cel dupd
fiin1a, aga-zicdnd al omului intreg. Prin acesta se sddegte in suflet des6-
vArgirea infierii, in potent6. Al doilea (chip al nagterii) e cel dupd buna
plEcere a voinfei gi dupd hotdr6re. Prin acesta Duhul Sfant insofindu-se
cu inclinarea voinJei o preschimbi pan6 la indumnezeire, unind-o
intreagd cu Dumnezeu. Primul chip al nagterii lasd putinfd ca cei
ndscufi si incline spre p5cat, dacd nu vor s[ traducd in faptd potenfa
infierii sldita in ei, fiind imp6timifi de cele trupegti. C[ci hotirArea
voinfei este aceea care intrebuinfeazd un lucru. Potenfa infierii e ca o
unealtli, care rdmdne nefolositil, dacd voinfa nu se hotirEste sE o
intrebuinteze. DupA chipul acesta al nagterii e cu putinti, agadar, ca cei
ndscufi sd p[cdtuiasc6; dupd al doilea insd e cu neputinfS, odatd ce

t^Idem,pp.293-294; 
9i p. 289.

" Idem,p.295; gi p. 291. 3 I loan 5. 18.
a Sf. Maxim Mlrturisitortl, Rdspunsuri ctttre Talasie, in op. cit., pp. 3l-32.
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inclinarea voinfei gi hotirdrea sunt indumnezeite."r inc6 demult Sf.
Pavel scria Romanilor: "Firea intreagi suspin[, agtept6nd cu nerdbdare
descoperirea fiilor lui Dumnezeu, prin care sd se izb6veascd de

striciciune gi sd se bucure de libertatea mdririi fiilor lui Dumnezeu"2.
Iar peste multe veacuri, in zilele noastre, Blondel scrie: "Aspirafia
noastrd spirinrald nu se ivegte printr-un fel de generafie spontanee; ea

are r6d[cini in jos prin toat6 migcarea universului gi a vie]ii, care este

deja un avans divin, f6cut cu scopul de a pregdti venirea spiritelor; ea

are rtrddcini in sus prin pdtrunderea (infuzia) transcendentei divine care

lumineazd mintea gi consimte sd se facl cdutati chiar prin insuficien-

lele ordinii imanente gi contingente"3. Iatd prin urmare c[ incercfuile gi

nelinigtile wemii au 9i ele un rost: ne provoacd la glsirea sensului ce-l
avem in Dumnezeu) ca ultimul reazirn etern al linigtii, iar pe de alt6
parte ne conduc la gdsirea de noi ingine, ca fdpturi rendscute in
Dumnezeu gi ajunse la libertatea spiritului. Toatd cdrarea de la porunci
la cunoagtere, de la asceticd la misticS, nici un pas n-o facem singuri.
Cei iegifi din "Cale" ar fr nigte iegiti din Cuvdnt. "Viafa pdmAnteascd a

lui Fhistos e astfel o pennanentii actualitate, repetdndu-se cu fiecare
din noi, a$a cum un dascdl insofegte fiecare copil pe care-l cregte in
toate stadiile sporirii lui in inv{dturd. Fiecare din noi poate fi, dacd
weq contemporan cu toat6 viafa lui Flristos, sau, mai bine-zis, El se

face contemporan cu fiecare din noi, ba chiar mai mult decdt contem-
poran: pertag intirn la intreaga traiectorie a vietii noastre. Am spus cd
mai degrab[ I{ristos se face contemporan cu noi, intrucdt viatra fiecd-
ruia din noi igi are unicitatea ei, pe care nu gi-o pierde. Iisus ins6, parti-
cip6nd la toate suferinfele viefii noastre gi ugurAndu-le, duce cu noi
lupta cu ispitele gi pdcatele noastre, se strdduiegte impreunE cu noi
dup[ virhrte, iese la ivealI in fiinfa noastr[ pe mdsurd ce iese la iveald
adevdrata noasffi fire de sub petele pdcatului."4 Sf. Ma><im M[rturisi-
torul spune: '?en[ la sffirgitul lumii pdtimegte tainic punrea cu noi,
pentnr bundtatea Sa gi dupd mdsura suferinfei afldtoare in fiecare"S.

' Idem,p.35. 2Romani 8,lg-22.
'Maurice Blondel, L'Action, Librairie Felix Alcan, Paris, 1936, vol. l, p.420.
aPr. Prof. D. Sttrniloae , Curs de Ascetica Si Mistica CreStina,p.26.
5 Sf. Maxim Mdrturisitorul, P.G. gl,7l3, citat duptr Pr. Prof. D. Stiniloae,

Curs de Asceticd Si Misticd CreStind,p.26.
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Noi gtim c[ existii un schimb de comuniune de la om la om; cd
oamenii, pe mdsura interesuiui ce gi-l poartS, igi trec unul altuia in chip
tainic poverile, durerile gi bucuriile; cd unul poate sI simt6 toate stdrile
celuilalt, primindu-l pe acela in sine, sau pdtrunzdnd el in acela. Dacd
omul ajunge prin sensibilitatea dragostei sd cunoascd gi si inteleaga pe

semenii sdi, cu at6t mai mult o poate face lisus, Omul culminant, Omul
des6vArgit in dragostea de oameni, Omul c[ruia puritatea desdvdrgitd
fbra de p6cat, de egoism gi nep6sare, ii dd o sensibilitate unic6. El e

aproape de tofi, sesizeazd cu finefe supreml starea ce este in tofi gi

participd generos - deci fbrd pdcat - la vibrafiile tuturor inimilor, Ia
nazuintele lor bune gi la luptele lor impotriva rtrului, fonificdndu-le.
Chiar inainte de a fi pornit cineva cu hot[rdre pe drumul unei vie]i ce

duce la mdntuire, El il urmdregte gi il atrage la Sine, agteptind orice
priiej, folosind orice mijloc bun. El "urmlregte - zice tot Sf. Maxim
Mlrturisitorul - in toate zilele pe tofi cei ce se vor m6.ntui, pentru a-i
cdqtiga"l. Iatd Cine-i ascuns in comoara de mare pret, cea ingropati in
fiecare tarind omeneascd. Comoara dezgropatt" farina rdscumpdrat[,
iatd omul pus in valoarea lui Dumnezeu,sau "un duh cu Domnul"2.

Iati cum Ziditorul fdpturii, Mdntuitorul nostru, indurd o mic-
gorare a Sa in Duh, pe potriva mdsurilor noastre omene$ti, cu fiecare
v6.rstd, cu fiecare rdnd de oameni, panA la sfhrgitul veacului. $i se

silegte, ca un mare smerit, sd ne induplece, prin alegerea cea de
bundvoie, sd suim la mdsura Sa dumnezeiascd. Se micgoreazd, pe Sine
la mdsurd omeneascd, d6ndu-se minfii noastre sd-I semuiascd preful, gi,

daca il va af\a, sE ridice firea omeneascd la mf,sura dumnezeiegtii Sale
smerenii, adicd sd fim dumnezei dupl dar.

IatE mdrturia Sf. Maxim Mlrturisitorul: "Prin darul bunurilor de
peste veacuri gi de peste fire... prin acestea Dumnezeu se face nein-
cetat om in cei wednici. Fericit este deci cel ce L-a prefdcut in sine,
prin infelepciune, pe Dumnezeu in om. CIci dupd ce a implinit
infEptuirea acestei taine, pdtimegte prefacerea sa in dumnezeu prin Har,
iar acest lucru nu va inceta de a se s5vdrgi in continuu."'

' Idem,P.G. 90, 17, pp. 26-27.
t I Corint"tri 6,17.
3 Sf. Maxim Mdrturisitorul, Rdspunsuri ctttre Talasie, op. cit.,p.73.
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Iatd pe Dumnezeu cOrmuind lumea gi totugi, cu mare smerenie,
bdtand gi agtept6nd la poarta zidirii Sale, sd I se deschidi gi sE fie
primit... Intr-unii se nagte, intr-aliii sporegte cu vflrsta gi cu infe-
lepciunea, intr-alfii propovdduieqte, intr-alfii minuni slv6rgegte gi in
sfhrgit intr-unii se schimbd la f'afd in lumine dumnezeiascd; iar
intr-alfii - foarte rnul;i de acegtia - neasemdnat se chinuiegte...

LUCRAREA PORUNCILOR STINGE CRZELE VOINTEI

E de la sine infeles cd gi voinJa este energia pe care ne bizuim in
rdzboiul nevdzut. Aceasta aseultd de cunogtinfd, care-i indrumd luptele;
iar cunogtinta e atrasd de iubire, care incilzegte toful, fie spre Dumne-
zeu, fie spre lumea sensibilS. Oamenii voinfei insd sunt eroii credintei
gi sfinfii cregtinismului. Acegtia sunt cei ce au r6bdat pan6 in sf;irgit gi

s-au mdntuiL Dar noi, pdnd sd ajungem ia o voinf5 puternicd gi stator-
nicd in bine, avem de furcd nu mai pufin decit cu un furnicar de voinle
sau tendinfe sufletegti, care ne hdrfuiesc in toate pd4ile gi ne ostenesc
in toate contrazicerile. De aceea unificarea tuturor tendinfelor sufletegti
intr-o singurd direcfie bund dd omului o mare putere. Dar la ea se ajun-
ge foarte grou, c5ci sunt multe tendinfe care se impotrivesc Ai atunci se

pomegte un rdzboi iniuntrul omului pentru inffingerea protivnicilor.
Iati cum descrie Blondel aceastii strategie:
"ExistS in om o multiplicitate de tendinfe, de pofte, dorinle mai

mult sau mai putin concertate sau divergente, un polipsihism de care
s-a putut spune cd sunt ca un popor numeros, care st[ sub gefia sau

conducerea rafiunii gi a voinfei, popor in care se g6sesc cdnd supugi
docili gi disciplinati, cdnd inddrltnici gi unelte de wajbf,. Ceea ce s-a
numit asceza gi lupta spirituald nu e decdt manifestarea gi metoda
aplicabild acestei istorii lduntrice." I

"Corpul ascultl mai ngor de comanda voinfei (de pildd: migc
degetul cdnd vreau), dar sufletul nu ascultS, ci rezist5. "Aceasta pentru
cd in fafa oricdrei atitudini definite gi hotdrdte se ridic6, din spirit de

contradiclie, partida nemul;umifilor... Orice efort initial e ca o declara-

l6l

D

I Ma,trice Blondel, op. cit.,vol. II, p.194.
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tie de rdzboi moliciunii gi imprdgtierii forfelor vii, care au gi ele

instinctul conservdrii gi al independenfei." Acestea trezesc in noi "stdri
de congtiinf5 sffiine sau ostile conqtiinJei, voinfe noi care se ridicd
impotriva voin;ei. $i cdnd efortul voluntar grupeazd intr-un fascicul
parfial fo(ele ofensive, atunci se descoperh puterile adormite gi

dorinfele secrete.
"Ciici in fafa hotarArii declarate subzisti realitatea tendinfelor

eliminate, dar incl vii gi capabile de lucru. Ele nu se atenueazL, nu

sldbesc prin ele insele. Acordul scopurilor voite provoacd deci o
coalilie a puterilor ostile, care nu se mai mdrginesc sd producd o simpla
impresie in conqtiinla obignuita, nici sd rdmAnd in starea de vinualitate.
Ele se grupeazdn gi din defensivd trec la ofensivd."r

Lupta incepe deci abia tn cei ce s-au hot[rdt la o viafi mai con-
form6 cu poruncile dumnezeiegti. Blondel descrie bine aceste lucruri,
dar e de rnirare cum nu vede cd gi tendinfele rele sunt stimulate de

duhurile rele, sau cum nu vede cE aspirafiunile bune sunt m6.nate gi

atrase de o forfn transcendentd bund. Probabil cd aceasta se datoregte
faptului cd romano-catolicismul considerd afectele 9i concupiscenfa ca

legate mai addnc Ai mai organic de natura omului, pe cdnd ortodoxia nu
le consider6 create deodatd cu natura, ci intrate in ea dupd cddere.

Blondel are in continuare interesante considerafii din care se

poate infelege teza Sf. Maxim dupd care, inainte de-a se ridica omul pe

treapta mai inaltd a contemplafiei, trebuie sd treacd prin faza implinirii
poruncilor, prin faza dobdndirii virtufilor, prinfaza faptelor. Faza con-
templaliei e o fazA de pace lduntricE. Dar omul nu se poate odihni in
fericirea contemplatiei p6nd nu a biruit in sine contradicfiile, tendinfele
rele, p6nd nu gi-a unificat gi consolidat fiinla ca sd iubeascd numai
binele. Iar aceasta nu se poate realiza decdt prin acliune prelungit6,
prin fapte convergente spre bine, prin cdgti garea deprinderilor neclinti-
te in sdvdrgirea binelui. Cdci simpla gdndire la bine gi chiar simpla
voinfi de a face binele, fbrd trecerea deasl - gi aceea o weme regulat2i -

la facerea binelui, nu numai cd e departe de-a realiza aceasti armonie,
unitate gi siguranf5, ci, dimpotrivd, trezegte opozilia tendinlelor con-
trare. Un om de teorie se $tie cd e un om slab, mf,cinat de contradicfii
interne, mereu sporite prin reflexiunea care nu trece la fapte.

' Idempp. 195-196.
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De abia fapta aruncd o decizie in cumpdna acestor balansdri gi

care, mai ales prin repetare, aduce definitiv cagtig la cauza tendinlelor
bune. Nu degeaba virtutea insemneazd etimologic bArbdfie. Ea a adus o
solufie bdrbdteascd a viefii.

"Astfel activitatea voluntard, rupdnd fbrd incetare echilibrul inte-
rior al viefii, dezvdluie ceea ce se agitli confuz sub suprafafa sentimen-
telor aparente. Fdrd indoiald, automatismul, deja cdl5uzit de o rafiune
obscurd, ajunge sd provoace in noi aceste contraste de imagini gi dorin-

fe, care fac posibil exerciliul reflexiunii; dar inifiativa cuget5rii gi efor-
tul actiunii determinate sunt cele care constrdng tendinJele ignorate sd

se manifeste prin protestarea intensd (persistenta) a chiar acelora pe

care €[m fi vrut sd le nesocotim sau sd le distrugem. Iatd de ce acfiunea,
ca o sabie trangantd, deschide privirii o pdtrundere pdnd in profunzimi-
le tenebroase, unde se pregdtesc marile curente ale viefii interioare...

"$i uneori chiar ardoarea voinfei face sd se nascd" ca printr-un
fenomen de interferenfd, neputinta gi indecizia. Cine n-a cunoscut in
imprejurdrile cele mai critice aceastd durere a incenitudinii inactive !...
S-ar spune cd ajunge sd vrei, pentru ca indat5 sd nu mai vrei gi c6,

profitdnd de o hotdrAre deschisd, se descoperl in umbrd o putere
ocultd gi influenfe ipocrite, capabile sd ne conducd aproape fbrd gtirea
noasffi... Sunt cazlri cdnd nu putem face un pas fhrd ca sd se ridice
inaintea noastrd gi sd ne asalteze o mie de dugmani care pdndesc. $i
sentimentele noastre cele mai profunde sunt de asemenea cele care ne

divizeazd gi ne surprind cel mai mult ca nigte necunoscufi. Ceea ce am
dorit mai mult ne inspdimAnti de indatii ce trebuie sd-l dob6,ndim. Ni-e
teamd sI ptrrdsim condilia de mizerie in care ne gdsim... $i uneori e
suficient sd ne temem de un act, pentru ca pe neagteptate o nduceald sd

ne antrenezein sdv6rgirea lui."l E starea pe care o provoacd tendinlele
ce se v6d ameninfate de acliune cu nimicirea iminentd. E ultimul lor
asalt, dat cu toatd disperarea. De aceea, cAnd actiunea se produce, ea

cade ca o sabie biruitoare, ca un sod ce-a fost aruncat. insd, cine nu
pdgegte la ea, nu poate trece mai departe spre culmile desdvdrgirii.
Acela rdm6ne in "acea mare mullime de oameni care se acoperf, cu
florile intenfiei gi care nu aduc niciodatd fructul faptelor, frrd ca ei

ingigi sd remarce acest continuu egec" 
2.
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Sd ne amintim de osdnda rostiti de Iisus zrsupra smochinului
lipsit de roade.

De cele mai multe ori "omul este ca un tablou, totdeauna cu

sabia ridicat6 asupra vrdjmagului, dar neddnd niciodat5 lovitura. Cand
mai face el ceea ce wea, mergAnd pane la capdtul hotdr6rilor sale cele

mai sigure gi cele mai stiruitoare, fbrd devieri gi ftrd int6rzieri?...Cu
cdt hotdrdrile sunt mai numeroase, mai largi, mai inalte, plutind pe

deasupra amdnuntelor de realizare gi a reformelor precise, cu at6t sunt
mai primejdioase; cdci omul igi inchipuie cd se amelioreazl cu atAta gi

nu face decdt sd se priveascd intr-o ficliune din ce in ce mai iluzorie...
Deci in acfiunile noastre existE o deficienjS habituala. Noi nu facem,
aga-zicdnd, niciodatd tot ce vretrn, cum vrern; rezistente neprevdzvte,
ciocniri, contraste uzeazd., gtirbesc gi deviazl voinfa. Te cunogti bine in
general, dar in fiecare clip5, in orice ocazie singularl te ignorezi;
gi acesta este momentul care decide faptele. Dorinlele noastre adesea

ne ascund adevdratele noastre dorinfe. Sunt doud inimi in inima
omeneascd; gi una nu gtie gdndurile celeilalte. Dar, prin simplul fapt cE

s-a luat o decizie gi cd s-a incercat un efort, situafia interioard s-a

schimbat; oaspetele ascuns in noi se dezvlluie."l
Dar acestea sunt caracteristicile stEriior dinainte de pdqirea la

acfiune, sau ale unor fapte care nu sunt executate din toatd inima.
"Funcfiunea nonnald a acfiunii este sd asigure coeziunea, sE con-
verteascd gi sE construiascd forfele difuze intr-un edificiu personal, sd

pregdteascl expansiunea ulterioard a fiintei noastre, care nu se

consolideazA ln sine, decdt acliondnd asupra sa pentru a se rlspdndi
mai bine gi a se dlrui generos cu atit mai multd extensiune cu cAt viafa
fiectrmia are mai multi intensitate in ea insegi. Acest rol arhitectonic al
acfiunii nu poate fi indeajuns pus in valoare... Oricare ar fi in noi
puterea care ia iniliativa in momentul in care un act este consirnlit, in
momentul in care se implinegte, atunci o colaborare intim6, asociazA

chiar tendinfele opuse gi stabilegte o solidaritate efectivd intre toate
perfile organismului fizic ai mintal.

"imprdgtiind efortul central al gdndirii gi al libertdlii in confuzia
acestui organism, s-ar pdrea cI acfiunea diminueazd oarecum gi ferami-

t lde*,p.200.
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leazd intenfia, fdrd ca aceasti obscwd difuziune sd fie compensatil...
Dimpotrivd acliunea unegte intr-un mdnunchi toate forfele imprdgtiate
ale viefii pentru a servi de mediatoare intre toate formele activitifii
corporale gi spirituale...

"Nu existd unitate in organismul nostru complex decdt prin coe-
ziune, gi coeziune numai prin cooperare. Acliunea e cimentul din care
suntem modelafi: lenea produce disolufia, moartea produce descompu-
nerea. Fiat al voinfei nu e numai lovitura decisivd care taie toate incer-
titudinile cugetdrii, care dd unei reprezentdi inci flotanti gi multiplI o

unitate, o soliditate, o precizie definitivd, care separS radical prezentul
de trecut gi realul de posibil; de asemenea, sub formd particulard gi

determinatd" este functiunea generald gi aga-zicAnd generatoare a vieJii
organizate... In lucrarea care migcd organele existii tntre mddulare o
legdturd inevitabila... Nu existi deci decdt un singur mijloc de-a

cuprinde, de-a ordona gi de-a intrebuinfa energiile imprd.gtiate in noi gi

chiar impulsiile rebele ale concupiscenfei: acela de a le capta in
sistemul unei activitntri generale gi de a le face sd conveargd prin
munc6 la integritatea viefii individuale... Tindrul, pentru a-gi domina
simfurile gi a preveni monstruozitifile unei culturi inegale prin care

uneori se rupe dupd bunul plac echilibrul funcfiunilor nervoase, are

nevoie de acfiune, acorddnd fo4elor sale tinere expansiunea uniformd
care le menfine in ierarhia lor naturald. Nici gcolarul nu-gi formeazd
inteligenfa gi nu-gi mobilizeazf activitatea mintal6 decdt printr-un
exercifiu, gi anume un exercifiu sistematic al facultifilor sale."l

"lmportarrt nu este deci numai sd remarc[m utilitatea sau necesi-
tatea acfiunii, ci de a vedea unitatea pe care o prezideazn qi pe care o
produce. FdrE indoiald acfiunea nu este eficace gi normald decdt dacd

este o sintez6, gi iat6 de ce educafia fizicl, gi intelectuald trebuie sd fie
generald: <Sp6cial bestiab> spunea un proverb gcolar. Omul nu este om
decdt prin ce are in el ca viati universalS. De voie de nevoie, acfiunea
are acest caracter universal, gi oricdt de restrdnsd am presupune-o ea se

exerciti intotdeauna sub specie universi, etiam in singularibus. A lucra
numai cu capul, ca (cerebralii>, inseamnl adesea a ldsa bestia sd

trliascd gi si creascd in partea de jos a noastr6, impreunl cu haita de
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pofte neslndtoase gi gusturi degenerate. Cu cAt cineva e mai incapabil
de-a acfiona, cu at6t devine mai invergunati vdpaia dorintelor, pentru
cd echilibrul intre vise gi practica de fiecare zi se rupe tot mai mult...
in munc6, capacitatea frzicd de a indura ostenelile, e semnul, preful,
suportul vitejiei interioare a unei voinle obignuite sd depSgeascd

mdsura. Viafa asprd a fdranului e mai pufin folositoare intrelinerii
nafiunii prin alimentele pe care i le procurd, decdt prin seva puternicd a

temperarnentului gi a caracterului ce i le dd omului contactul cu
pemAntul; gi dacl trebuie s5, venerdm aceste membre active care se

angajeazd vitejegte in sarcinile necesare, o facem pentru cd in forfa, in
frumusefea, in sdndtatea muncii corporale ei exprimd Si realizeazd
deodatd insdndtogirea morald, pacificarea lduntricd gi vigoarea voinfei.

"Deci nu menajdnd forfele noastre le intrefinem mai bine... E

o tacticd gregita de-a ceda moleqelii, de a-ti da prea mare atenfie fie
insuti, de a te rlsfdfa: tocmai uzdndu-ne energia, degi s-ar pdrea cd o
sacrificdm gi o mortificdm, dimpotrivd, prin intrebuintarea ei o repardm
gi o amplifictrm. in acest domeniu al acfiunii voluntare cu cAt o
rdspdndegti cu atAt o ai mai mult.

"Acfiunea nu se poate produce decAt stArnind o luptd internd gi

triumfrnd incd de la inceput asupra sistemului contradictoriu care s-a
format impotriva initiativei ei. Ea angajeazd toati viafa noasffi
organicl gi mintald, din momentul in care se produce. Dar dacd e

adevdrat cI aceasti unitate totald gi exclusivd a actului contribuie la
dependenfa mutuald a corpului gi a sufletului, nu se face aceasta in
dauna bogatei varietdji a cugetd.rii sau a infinitei puteri a libertifii ? Nu.
Supundnd voinfa simplicitdfii str6mte a unei solufii unice, acfiunea este
pentru ea calea de expansiune gi de imbogdfire."l

"{Jn mare efort pe care-l facem, o decizie bdrbdteasci pe care
o susfinem ne aduce un sentiment de trezve gi de mai vie claritate. CatE
weme nu acfionezi, nu te cunogti. Pane nu aclionezi trdiegti gi cugefi ca
intr-un vis, ca intr-un scurt moment de luciditate tntre dou5 somnuri,
fbrd sd ai destuld putere sd te ridici pentru a deschide ochii ca sd vezi gi

sd pomegti. Aceasti atitudine trebuie condamnatd cu hotirdre pentru cd

e contrard migcarii celei mai sincere gi mai esentiale a naturii noastre.

' Idem, pp. 215-217 .
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Dar cum sd cunoagtem tot ce se agitf in universul nostru interior, cum
sa gtii dacd ai o atenfie destul de net6, o intenfie desnrl de precisd, o
ardoare destul de vie, o voinfd adevfurati?...

"Garanfia gi criteriul sinceritifii este actul care taie incertitudini-
le gi manifestii cele mai intime secrete pe care le ignorezi sau pe care fi
le ascunzi fie insufi. Actul este o descoperire a stdrii noastre profunde.
Manifestdnd rdul spre care suntem inclinafi, chiar sldbiciunile pot sd

serveascd ca avertisment prevestitor gi reconfortant... descoperire cu
atdt mai importantd cu cdt e in contradicfie cu ideea falsd ce ne-o facem
despre meritul nostru. De aceea mai degrabd prin observarea actelor
decdt a g6ndurilor noastre, putem spera sE ne vedem a$a cum suntem gi

sd ne facem a$a cum vrem... Acfiunile care risar din adAncurile viefii
incongtiente trebuie sd ne slujeascd a studia curentele care ne poartd
uneori f6rd gtirea noastrd...

'Nu numai cE acfiunea servegte sd ne descopere ceea ce in noi e

mai tare, sau, uneori, chiar ceea ce e mai tare decdt noi, ci ea mai con-
stituie adesea, in indiferenfa gi haosul st2irilor interioare, un centru so-
lid, care devine ca un sdmbure al caracterului. De cite ori noi nu voim
decdt dupl ce €rm actionat gi pentru cd am acfionat ! Copilul are o viatd
alternativd de dorinte opuse gi de migc6ri capricioase; el constmiegte gi

distruge, plictisindu-se repede de orice: e o anarhie vie. Pentru ca sii se

organizeze in el un sistem gi pentru ca forfele lui sd se grupeze intr-un
mdnunchi in el, trebuie sd invele a urrna hotdrdt una din tendinfele sale,
excluzAnd pe celelalte... Altfel sfrrgegte prin a nu mai gti ce vrea...

"Astfel reugim, acfionAnd, s6 vrem ceea ce ni se pdrea cd nu
putem vrea la inceput, ceea ce nu voiam din lipsd de curaj gi de forfd,
ceea ce am fi vrut sE vrem...

"Dupd indelungi deliber[ri, decizia este intotdeauna rezultatul
unui moment. Apoi, acest punct critic odati trecut, actul i9i desfhqoard
consecinfele oricare ar fi fost flucfuafiile care le-au precedat."l

"Trebuie sd trecem la faptd, chiar cdnd o facem cu oarecare sil6.
Pe urmd vine gi pldcerea pentru acel lucru.

"Chiar cdnd nu simJi tot ce zici sau faci, cdnd nu ai decdt o
dorinfl a adevlratelor dorinte, cAnd cuvintele gi actele ies mai pufin din

E

' Idem,pp.218-221.
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abundenfa inimii 9i mai mult dintr-o constrdngere seacil gi dezgustii-
toare, faptul acesta produce un efect asupra noasfrd, cobordnd pufin
cdte putin in realitatea conqtiinfei, devenind viata noasffi... Cine nu
face se desface. Nu ajunge deci numai a voi c6nd pofi gi cum poli, cdci
nu vei voi multii weme. Pentru cd orice acfiune care se execut2l, se fo-
losegte in chip necesar de consffingere, pentru a aduna gi a disciplina
forfele impr5gtiate; pentru cil acfirurea este semnalul unui rdzboi civil
in care sunt modi gi renifi; pentm cd noi nu mdr96luim decdt zdrobind
in noi gi zub pa$ii nogtri legiuni de viefi, lupta e declarati orice am
face; gi, dacd nu lutrn ofensiva contra inarrricilor voinJei, se coalizeazl
ei impotriva voinlei. Trebuie s[ ne batem; cel ce va fugi de lupt[ va
pierde in chip necesar libertatea impreund cu viafa. Chiar in cei mai
buni sunt comori de rdutate, de necurdfie gi de pasiuni meschine.

'Aceste puteri ostile nu trebuie ltrsate sd se grupeze in deprinderi
gi in sisteme; hebuie divizate prin atac; se impune unirea fo4elor cre-
dincioase impotriva anarhiei, inainte de a se forma coaliliile, complici-
tiifile gi ffidtrrile... De asemenea pentru a ne aplra de n[uceala din ulti-
ma clipd gi de sofismele congtiinfei travestite, care dovedesc cd actul
cutare este permis gi pldcerea cutare e legitim5" trebuie sd ne obignuim
a lua ofensiva gi a face mai mult decdt s[ evitim ceea ce nu ftebuie;
trebuie sii putem rdspunde cu forfa experientei anterioare: <<Chiar dacd
e legitimd, weau sI md lipsesc de ea>. Contra migcdrilor involuntare
nu e de ajuns sE wei, cdci vei fi surprins 9i chiar voinla ili va lipsi: nu e
de ajuns s[ rezigti, vei fi invins. FIri s6 aqtepfi trebuie sd acfionezi
direct impotriva adversarului, sd-l provoci, sE trezegti prin luptii stdri
de congtiinfE noi, pentru a-i infr6nge rezistenfa gi pentru a captz pane
in originea ei sursa antrendrilor revolufionare. Agere contra. Acfiunea
voit[ e principiul acfiunii, din ce tn ce mai voluntard gi mai libere.

"$i niciodatii opera nu e terminatii gi nici cucerirea definitiv con-
solidatd. Aceastii construcfie vie e mereu instabil5 gi gata s[ se impr6g-
tie. Deci mereu trebuie reincdlzifl cu o suflare noud acegti aliafi gata de

sl[biciuni, de abandonilri, gi mereu concentrati ardoarea sufletului ca
intr-un focar, pentru a topi la un loc toate elementele necesare actului,
care nu poate fi turnat decdt dintr-un singur bloc. A fi acfionat, nu
scutegte pe cineva de a actiona: nu exist5 rentieri in viafa moral6."r

' Idem pp.222-224.
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o unificare a voinfei, ba chiar a tuturor facultElilor noastre
sufletegti izbutegte s-o ajungd abia rugdciunea.

SPRE RUGACIUNEA NEINCETATA

Matei 18:
19. Dacd doi dintre voi se vor invoi pe pdmdnt

in privinfa unui lucru (mdntuirea) pe care il vor
cere: se va da lor de cdtre Tatdl Meu. carele este in
ceruri.

20. Cd unde sunt doi sau trei adunali intru
numele Meu, acolo sunt gi Eu in mijlocul lor.

cuvintele acestea, pe l6ngd infelesul literei, mai au gi urmdtorul
infeles: pdm6ntul este trupul, iar mai cu deosebire inima; cei doi sau
trei sunt puterile sufletului, care) dacd se vor invoi pe p[mAnt,
adundndu-se intr-un gdnd, va fi gi Dumnezeu in mijlocul lor. Unirea
puterilor sufletului pe pdmdntul inimii, insemneazd iubirea, c6ci numai
ea unegte cele inwejbite. Iar iubirea, cerdnd ceva de la Dumnezeu,
Tatil rdspunde celor doi, sau trei de pe p[mdnt, df,ruindu-le iubirea Sa
din ceruri, care este Fiul Sdu, gi a$a ne afldm avdnd pe Dumnezet),
carele este iubire, in mijlocul nostru.

Minunea acestei adunf,ri a puterilor sufletului, invrdjbite de
fapta ucigagr a pdcatului, tru e cu putintd dec6t in numele lui
Dumnezeu. Rugdciunea neincetatl a fericitului nume: "Doamne Iisuse
Fhistoase, Fiul lui Dumnezert, miluiegte-md pe mine p[cdtosul", dupd
indemnarea Sf. Pavel: 'T.leintrerupt vE rugafi"l, sdvdryegte minunea
unirii in dragoste a celor invrdjbite intreolaltl de pdcat.

steruim in tot chipul cu putinfd asupra unirii lui Hristos cu
fiecare din puterile sufletului, precum gi asupra puterilor insegi, pentru
cr mantuirea - singurul bun ce ne trebuiegte cu adevdrat - este, pe
rdnd: o lucrare gi a minfii, gi a voinfei, $i a dragostei; mai mult: o

I I Tesaloniceni 5, 17.
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lucrare imbinati armonic Ai mult sporitS; puterile sufletegti inmul-

findu-se, nu numai adundndu-se.
Sub lucrarea preafericitului nurne, puterile sufletului: mintea,

iubirea gi vointa, se intorc de la iubirea lumii, la care le-a incovoiat
vicleanul, iardgi la Dumnezeu, spre care erau zidite. Preafericitul nume
ne readuce iardgi din robia contra firii, la lucrarea cea dupd fire.

Sf. Maxim Mdrturisitorul tdlmdcind locul de la 2 Paralipomena
32,2-3, in care-i vorba de regele Ezechia, care, cu bdtrdnii gi cu popor
mult, astupl izvoarele cetdfii, ca sd z6ddrniceascd atacul asirianului,
ne invaJS: "Mintea inarmatd are aldturea de sine ca pe nigte betrani,
sau cdpetenii: facultatea ratiunii, facultatea poftitoare 9i facultatea
impulsivd...

"Cu ajutorul acestor trei puteri sdndtoase gi neamigite, mintea
adund popor mult, adicd migcdrile gi gandurile evlavioase care pornesc

in mod natural din ele. Iar apele din afara cetAfii, adica din afara
sufletului care formeazd rdul ce trece prin mijlocul cetdfii, sunt

cugetdrile ce curg in suflet, trimise prin fiecare simf din sectorul
corespunzStor al lumii sensibile, in timpul contempldrii naturale. Din
ele se formeazd cunogtinta celor sensibile, care strdbate sufletul,
asemenea unui rdu care trece prin cetate."

Cdti vreme sufletul e strdbltut de aceastd cunogtinfi gi nu

leapadd chipurile gi ndlucirile lucrurilor sensibile, prin chiar acestea

puterea vicleand gi stricdcioasd obignuiegte sd porneascd rdzboi
impotriva lui. De aceea zice Ezechia: <<Ca sd nu vind regele Asur gi sd

afle apd multd gi sd biruiascb>. E ca gi cAnd mintea prevdzAtoare ar

zice cdtre puterile sale, in vremea ndvdlirii patimilor: <Sd oprim
cunoagterea naturald gi sd ne indeletnicim numai cu rugdciunea gi cu

chinuirea trupului, prin filosofia practicd (dintre acestea rugdciunea e

figuratii prin urcarea regelui in templul lui Dumnezeu, iar chinuirea
trupului prin imbrdcarea lui Ezechia in saci), ca nu cumva prin ideile
lucrurilor sensibile, cel viclean sd strecoare in noi gi chipurile gi

figurile lor. Cdci prin acestea s-ar nagte in noi patimile pentru
infbfigdrile lucrurilor vizute, iar lucrarea rafionale din noi incetdnd de

a mai strdbate prin mijlocirea simfurilor spre realitlfile inteligibile, cel

viclean ar izbuti sd surpe cetatea, adicl sufletul gi sd ne t6rascd in
Babilon, adicd in confuzia patimilor.>
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Prin urmare, in vremea ndvdlirii patimilor, cel ce-gi inchide
vitejegte simgurile gi leapddd cu totul migcdrile naturale ale minlii in-
dreptate spre cercetarea celor din afard, acela a asfupat asemenea lui
Ezechia izvoarele de apd care sunt in afara cetSlii gi a oprit riul care

trecea prin mijlocul cetdfii. La aceasta l-au ajutat puterile amintite gi

multul popor adunat, adicd gdndurile evlavioase ale fiecdrei puteri.
Sufletul ftcdnd a$a a biruit gi a ruginat, prin m6na lui Dumnezeu, pute-
rea vicleand gi tiran6, pornitd impotriva lui, omorAnd la poruncd dum-
nezeiascd, prin rafiunea destoinicd sd distrugd patimile, ca printr-un
inger, o sutd opt zeci gi cinci de mii din ostagii ei. Iar acest numlr indi-
cd deprinderea pdcatului, care a pf,truns in cele trei puteri ale sufletului
prin chipurile sensibile, ca gi lucrarea simfurilor indreptatd spre ele.

Prin urmare mintea, care vrea sd risipeascd prin cunogtinfa fe-
saturile nevdzute, nu trebuie sd se ocupe nici cu contemplafia naturald
gi nici altceva sd nu facd in vremea atacului dracilor vicleni, ci numai
sd se roage, s5-gi imbldnzeascd trupul cu osteneli, sd stingd cu toatd
sdrguinfa cugetul pdmAntesc ai sd pdzeascd zidurile cetdfii, virtulile."r

Darurile Sf. Botez ne imbie, lduntric prin congtiinf[, pi dinafara
prin cuvAntul Bisericii, la implinirea poruncilor lui Dumnezeu.
Lucrarea poruncilor, care pEzesc viafa curatd gi dau via!6 celui ce le
implinegte', tocmai slujba aceasta o are: dezgroparea comorii, sau

degteptarea puterilor sddite in noi la a doua nagtere, trezirea la viala
cea dupd Flristos gi Duhul Sffint. Cd Dumnezeu se gdsegte in poruncile
Sale gi prin porunci vine la noi $i pe noi ne strdmutd in Sine; precum gi

intors: prin fdrddelegi se strecoard vrdjmagul 9i ajungem de-o
asemdnare cu el. Deci cei ce ajung hotarul morfii in nelucrarea
poruncilor nu se vor mdnfui, ca unii ce n-au aflat comoara, ba gi

talantul de negustorie l-au ingropat in p5.mdnt3.

Cata vreme mergem in voia valurilor, in voia firii povdrnite spre
pdcat, n-avem nici o luptii, nu ne trezim din cursele vrdjmaguluia; stim
de bund credinfl cd mergem bine, ne isprlvim zilele in fericire gi

' Sf. Mo<im Mdrturisitorul, Rtispunsuri cdfre Talasie,in op. cit.,pp.182-184.
2 Neemia 9.29.
3 Sf. Marcu Ascetul, Despre Botez, in op. cit., ed.I, vol. l, p. 294 9i ed. II, p.

289.
4 

2 Timotei2,26.
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cobordm cu pace la iad !l Dar de indati ce afl6m ce inzestrare avem gi

ne trezim spre ce trebuie s[ fim, puterile iadului vor slri sd ne ceard

socotealI pentru nesupunere. Dar nu vor sdri cu toatd urgia rdutitii, cd

nu le lasd DumnezetJ, ci cu vicleguguri gi curse, cu minciuni gi cu
infricogare gi cu alte nemaipomenite zavistii. Pe de altil parte, se vor
folosi de unelte de-ale lor2, oameni amdgifi de ei, care le-ar face toate
cdte-i invafn dracii, - dacd ar fi dup6 ei. De aceea zice inleleptul:

"Fiule, cAnd vrei sd te apropii sd slujegti Dom-
nului, gdtegte sufletul tiiu spre ispite"3.

Sfintii Apostoli, cei strlmutafi din lumea aceasta de dragostea
Mdnfuitorului gi care, degi se vedeau in lume, nu erau din lumea, totugi
au fost prevenili de M6ntuitorul prin cuvdntul cdtre Petru:

"Simone, Simone, iatA Satana v-a cerut pe voi sd

vd cearnd ca pe gfdu. Iar Eu M-am rugat pentru
tine si nu scadd credinfa ta."5

Pricepem din aceasta cum ctr rlzboiul nevdzut, care se incinge
intre suflet gi diavol, e inglduit de Dumnezeu sI se dea in stadia vietii
acesteia. El are legile dup[ care trebuie sd urmdm intocmai, ca, la
sfbrpitul alergErii, sI consfinleascd Dumnezeu biruinta noastrtr, cea

ajutatd de El $i pe potriva puterii noastre, ca sd nu pierdern wemea,
mdntuirea gi smerenia. Cd zice un Sfent Plrinte: "Ia ispitele gi indat[
nu mai e nimeni care sE se mdntuiascd". Rlzboiul ispitelor e focul care

lImuregte ce suntem fiecare: lemne, pietre, aram6, paie, cdlti sau

"p6m6nt gi cenu9d"6, aurul smereniei - dulama lui Dumn ezeu.
Rdzboiul duhovnicesc seamdnd intrucdtva cu rdzboiul lumii. $i

unul gi altul te desface de viata aceasta. Numai ispitele, necazurile gi

tot felul de incerc[ri ale rdzboiului nevdzut izbutesc sd ne toceasctr pe

deplin gustul de lumea aceasta 9i sd ne aducd la un fei de moarte fa16

de lume, care-i smerenia deplini gi condiJia de clpetenie a rugdciunii
neincetate.

I Iov 21, 13.
2 Ioan 8, M.
3 inlelepciunea lui Isus Sirah 2, l.

a Ioan 17, 74.
s Luca 22,30-32.
6 Face.e 18.27 .
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Sf. Ma><im Mdrturisitorul zice c6; "Precum trupul murind se

desparte de toate lucrurile viefii, la fel gi mintea murind, cAnd ajunge
la culmea rugdciunii, se desparte de toate cugetErile lumii. De nu va
muri cu aceastd moarte, nu poate sd afle gi sE trliascd cu Dumnezeu."
Iar "starea cea mai inaltd a rugdciunii spun unii cd este aceea in care
mintea a ajuns afarl de trup gi de lume gi a devenit cu totul imateriald
gi fdrd formd in vremea rug6ciunii. Prin urmare cel ce pdstreazd
nevdtf,mati aceastii stare cu adevdrat se roagd neincetat."l

Totugi e bine sd descriem gi rdzboiul in elementele lui, atdt din
partea omului, cdnd il uneltegte dupd sfatul ParinJilor, deci dupd lege,
cdt gi din partea protivnicului, cdnd ingelatul nu mai intreabd pe
nimeni, ci igi crede minfii, pe care gi-o duce treptat pene la sfhrAmarea
cea mai de pe urmd a nebuniei.

LUPTA DUPA LEGE

Cei ce nu urm[resc in viala aceasta nirnic mai mult decdt sd fie
fericili in lume gi tihnifi in trup, acegtia n-au rd.zboi cu diavolul: pe
acegtia ii are fdrd de rdzboi. Clci, cdtd vreme umbl6 dupd tihneald gi

fericire degartd, n-au sd se trezeascd din waja wijmag62, care-i ;ine
bine inclegtafi in lumea aceasta sensibild, prin care-i duce pe nebdgate
de seamd la pierzare sigur6. De aceea a zis un Sfbnt Pdrinte cd cea mai
primejdioasd temnild e aceea in care te simli bine: nu vei iegi din ea
niciodatd

Rdzboiul incepe abia cu cei ce vor s5-gi refacd fericirea Raiului
pierdut, strtrdanie pentru care invaf6 sE se desprindd pe r6nd din toati
tihneala gi slava degart5 a vietii acesteia. $i incepe aga:

Toate patimile sau lucrdrile impotriva firii se ivesc mai int6i in
minte, in partea cea mai sublire a fbpturii noastre nevS.zute. Aici vine
un chip sau un gand al lumii acesteia gi std ca o momeal[. Iar mintea"
dacd e neinvdfatii sau neprevenitii despre lucrdtura strdind" ca un miel
negtiutor, vede lupul 9i se duce la el, crezdnd cd e oaie. Iar dacd lupul

' Sf. Maxim Mirturisitonl,, Capete despre dragoste,in op. cit.,p- 68.
2 2Timotei2,26.
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mai e gi viclean, se imbracd in piele de oaie gi bietul miel, neav6.nd

mirosul oii cercat, tot de-a zburda se duce in colfii lupului fldm6nd.
Prima intdlnire intre minte gi diavol e la linia momelii, pe care o

fluturd el in vdnil mintii. Dacd mintea nu bagd momeala in seamd,
vrdjmagul stdruie cu ea, o aratd mai sclipitoare, ca sd o facd iubita
minfii. Aceasta e a doua inaintare a rd.zboiului, sau asupreala. Dacd la
asuprealE a izbutit sd fure mintea cu momeala gi sd o facd sd vorbeascd
impreund, avem inaintarea la unire.

Mintea insd se trezegte cd a fost firati de gAnd strdin gi cd se

afld in altceva, dec6t in ceea ce-i era dat dupd fire; iar cdnd igi dA

seama de ea insdgi gi de cele in care se afld, avem lupta cea de gdnd la
o clipd hotdr6toare. Se va invoi mintea sd meargd dupd momeald mai
departe, sau se va intoarce de la dAnsa ? Aici e lupta, gi clipele sunt
scumpe; gi de cele mai multe ori viafa intreagd a unuia sau a mullime
de ingi atdrnd de lupta nevdzutd a cdtorva clipe. Dacd intirziem sd ne

luptdm, se poate int6.mpla ca ftrf, veste sd fim invlluili la minte din
partea poftei sau a iufimii, asupra cdrora incd aruncd vrdjmagul
aprinderea sa. Prin urmare, ostag al lui Hristos, lupta trebuie dat5
grabnic ai dupd lege.

Iatd cum descrie Sf. Marcu Ascetul iscarea rdzboiului nevdzut:
"Momeala aruncatd de Satana este ardtarea unui lucru rdu in forma
exclusivd a unui gAnd. Ea folosegte pulindtatea credinfei noastre ca

prilej sd se apropie de mintea noastr6. Cdci dacl am primit porunca sd

nu ne ingriiim de nimic, ci sd pdzim cu toatd strdjuirea inima noastrd gi

sd cdutlm ImpSralia Cerurilor din lduntrul nostru, indatd ce se depdr-

teazd, mintea de inimd gi de cdutarea amintitd, dd loc momelii diavo-
lului gi se face in stare s[ primeascd goapta lui cea rea. Dar nici atunci

nu are diavolul puterea sd stdrneasc[ gAndurile noastre cu foda, pentnr

cd dacd ar fi aga nu ne-ar crula gi ne-ar aduce cu sila orice gdnd gi nu

ne-ar ingddui sd cugetdm la nimic bun. El are numai puterea sd ne

arate in forma exclusivd a unui gand, la prima lui rdsdrire, infelesuri
pdcdtoase, spre a ispiti lduntrul nostru, ddndu-i prilej sd incline fie spre

ceea ce vrea el, fie spre porunca lui Dumnezeu, intrucdt acestea se

impotrivesc intreolaltd. Astfel dacd-l iubim, ne migclm indatd gdndu-

rile noastre spre lucrul ardtat gi cugetarea noastrd incepe sd. se ocupe in
chip pdtima; cu el: dacd insd il urim, nu putem z6bovi, ci urim gi

_-!rD
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momeala ins5gi. Iar dacd momeala st5ruie chiar cdnd e urdt5 (cdci se

intAmpld gi acest lucru) aceasta nu e din pricina unei alipiri proaspe-

te, ci pentru cd s-a intdrit printr-o veche obignuintd. De aceea rdm6ne

neclintitd pe loc, ca gind simplu, fiind impiedicatl de nepldcerea
inimii sd progreseze la o cugetare dezvoltatd gi la patimd. Cdci ardtzrea
aceasta izolat6, fiind urdtd de cel ce e atent la sine insugi, nu are putere

sa taraie cu sila mintea in invdlmdgagul pdtimag de gAnduri, dec6t

numai prin impdtimirea inimii dupd pldceri. Agadar, de vom lepdda cu
totul impdtimirea dupd pldceri, nu vom mai putea fi vdtamafi nici de

aparilia gdndului simplu al vechilor obignuinte, iar congtiinla nu va
mai avea indoieli in ce privegte siguranfa celor viitoare. Cdci cunos-
cdnd mintea impotrivirea trAndavd. a acestei obignuinfe gi mdrturisind
lui Dumnezeu vechea pricind, indatd e inldturatd gi aceastd ispitd.

$i iaragi va avea mintea putere sd vegheze asupra inimii gi sa o

pdzeascd cu toatd strdjuirea, incercdnd sd pdtrundd in cele mai
dinlduntru gi mai netulburate cdm[ri ale ei, unde nu sunt vAnturi de ale
gdndurilor rele - care imping cu sila gi sufletul gi trupul in prdpastiile
voluptafii gi le aruncd in fhnt6nile de smoald - gi nici vreo cale larga gi

incdpdtoare, pardositA cu cuvinte gi cu chipuri de ale infelepciunrr
lumegti, care sd vrdjeascd pe cei ce pornesc pe ea, oricdt de infelepfi ar

fi. Camarile acestea curate, care sunt cele mai de dinlauntrul sufletului,
gi care sunt casa lui Hristos, nu primesc nimic din lucrurile goale ale
veacului acesta, fie cd sunt rafionale, fie cd sunt nerationale, fbra
numai pe acestea trei, pe care le-a numit apostolui: credinfa, nddejdea
gi dragostea.

Deci cel ce este iubitor de adevdr gi primegte osteneala inimii
poate sd nu fie atras in afard nici de obignuinfele vechi in felul in care

am ardtat, ci sd vegheze asupra inimii gi sa strdbatd tot mai inl5untru gi

sd se apropie numai de Dumnezerr, fbrd sd se teamd de ostenelile
atenfiei gi ale stdruinlei. Cdci nu poate sd nu se osteneascd cu inima cel

ce ia aminte la imprdqtierile gdndului gi la placerile trupegti, avdnd sd

stea mereu inchis in anumite hotare (sd se circumscrie), nu numai in
cele dinafard, ci gi in cele dinlduntru. Mai ales cd acele imprdgtieri gi

pldceri adeseori abat 9i cugetul gi fapta.
Prin urmare e drept cd momeala, ca gand simplu, exercitd o

putere silnicd atunci cdnd stdruie, chiar dacd e ur6td. Dar convorbirea
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g6ndurilor ce se adaugd atdrnd de voia noastrd liberS. Aceasta au

ardtat-o gi cei ce n-au pdcdtuit intru asem[narea cilcdrii lui Adam,
intrucdt momeala n-au putut-o impiedica, dar convorbirea prietenoase
cu ea au lepddat-o cu totul."l

incd din Vechiul Testament se cunoagte r6zboiul cel de gAnd,

despre care David scrie acestea: "Fiica Babilonului (infelegefi:
<<Satan6, Satanb), dornicI de pustiire, ferice de cel ce-fi va pl[ti dupa
fapta ce ne-ai f6cut tu noud; ferice de cel ce va lua gi va lovi de piatrd
pruncii thi"2.

Gdndurile celui rdu, nllucirile lui, idolii lui (ideile fixe ale lui),
momelile sale, acegtia sunt pruncii vavilonegti, sau "puii de drac",
dupd cum ii numegte Sf. Maxim M5rturisitorul. Iar piatra este Flristos
sau credinfa in El, temelia cetdlii sufletului, piatra cea din capul
unghiului, pe care zidani vremii de atunci n-au bdgat-o in seam63. Or,
tntru nimeni altul nu este mdntuire, cdci nu este sub cer nici un alt nu-
me, dat nou6, oamenilor, intru care sd ne mdntuima. De piatra aceasta

trebuie s[ lovim pruncii vavilonegti. Cdci, cine va cddea pe piatra
aceasta se va sfdrdma, iar pe cine va cidea ea, il va spulbera'. De aceea

Sf. Ioan Scdrarul zice: "Ca numele lui Iisus Flristos, armd mai tare, in
cer gi pe pf,mdnt nu este !" Cerul este mintea gi pdmantul inima, in care
trebuie sd se depene rugdciunea netncetatii a preasfhntului nume:

"Doamne Iisuse Flristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiegte-mi pe mine
pdc[tosul", inlorcdndu-se ca o arm6 mereu intinsd asupra vrljmagului.
Cdci Dumnezeu Tatdl I-a dat (Mdntuitorului) un nume mai presus de

tot numele: ca intru numele lui Iisus tot genunchiul s6 se plece gi al
celor ceregti 9i al celor plmAntegti gi al celor de dedesubt6.

CuvAntul acesta poate insemna tot a$a de bine, pe r6nd,
urm[toarele lucruri, in infelesul literei: Cerul sunt sfinfii, Biserica
biruitoare, ingerii; p[m6ntul, locuitorii pimdntului, Biserica luptitoare
gi cel aruncat pe p[mdnt, av6nd mdnie mare; cele de dedesubt, cei
mutafi din viafa aceasta, dar care nu sunt in Biserica biruitoare, ci in
inchisorile fdrddelegilor sau iadul. AltA insemnare poate fi aceasta:

cerul e mintea, pdmfutul e inima cu poftele ei, iar cele de dedesubt ar

I Sf. Marcu Ascetul, op. cit.,pp. 303-305; $ pp. 298-300.
2 Psul* 136, 8. aFapte 4,lI-12. 6Filipeni 2,9-10.
3 Matei 22,42. s Matei zl, M.
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fi cele din subcongtient, de care de obicei nu gtim gi nu ne dlm seama,
dar le purtdm in noi.

Dacd la ceasul de rdzboi, mai bine-zis in clipa de luptd, lovim
momeala cu numele lui Dumnezerr, dep6n&rd rugdciunea, vom vedea
lucru minunat: pentru osta$ luptdndu-se imp6ratul - tocmai intors de

cum e in rdzboiul vdzut. Cdci Implratul nostru s-a luptat pane la moar-
te, gi inc[ moarte de crucel, $i printr-insa trecdnd, a rupt zlvoarele gi a
spart porfile iadului, biruind pentm ostagii Sei gi slobozindu-i. Iar de
atunci biruie ca un Dumnezeu, oriunde e chemat pe nume. $i: il
cheaml dragostea.

latl ce ne invafi Sf. Marcu Ascetul, privitor la aceast[ clipS de
mare insemndtate a rdzboiului: "Cunoagte deci, o omule, cd Domnul
privegte la inimile tuturor; gi celor ce urlsc prima rdsiirire de gdnd rdu,
indatd le vine in ajutor (le face dreptate), precum a fdglduit, 9i nu lasd
roiul v6lmdgagului de gdnduri s6 ndpddeascd 9i sd intineze mintea gi

congtiinJa lor. Iar pe cei ce nu stArpesc primele inmuguriri, prin
credintE gi nldejde, ci se lipesc cu dulceatd de ele, pe motivul ci vor sd

le cunoascd bine pi sd le probeze, p€ aceia ii las[ - ca pe unii ce nu
cred ci vreau sd se ajute singuri - sE fie izbifi gi de gdndurile ce

urmeazii, pe care de aceea nu le surpd fiindcd vede cd momeala lor este

iubiti in loc sd fie ur6td de la prima ei mijire."2

PE TREPTE DE-A NAPN

Deci vremea de luptd are o mare cumpdnS" gi anume: dacd

mintea nu-gi aduce aminte cu credint[ de "Doamne Iisuse..." i se

int6mpld c[ incuviinleazd, momeala vrdjmagului. Aci e granila intre
lupQ dupd lege gi c6derea in f6rddelege. Deci mintea cdzttl in hotarul
fdrddelegii, de incuviintarea ei voinfei, cdreia inc6-i sufl6 vicleanul
boarea amefirii. Voinfa ia hotdrArea intotdeauna dupl sfatul mintii gi

niciodatl inainte: - cel pufin in faptele de congtiinte, aga e. De aceea se

zice cd in orice hotdrdre avem libertatea voinfei, adicd putinta de-a
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2 Sf. Marcu Ascetul, op. cit.,p. 311; gi p. 306.
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alege ce wem. Darul libertefii voinfei ni l-a dat Dumnezeu, ca pe o
mare cinste, gi prin el avem a spori pene la mdsuri dumnezeiegti. Iati
de ce toatd strddania dezrobirii puterilor sufletegti din patimile contra
firii duce de fapt la redob6ndirea libertdfii de fii ai lui Dumnezeut, de

fii ai adevdnrlui, care face liberi pe cei ce stau in adevdr2 gi nu stau in
minciund gi-n tatll minciunii'. Prin darul tibertitii voinfei avem a sui
de la chip la asem[nare. Pentnr refacerea, sau crearea din nou a omului
a venit Dumnezeu intre oameni, gi tot de aceea petrece cu noi, cu
fiecare r6nd de oameni, in tot chipul silindu-se sd ne dezlege libertatea
voinlei din languri strdine; iar noi nepricepulii, dupd pufin iar69i ne
predim spre gi mai grele lanfuri.

Iubirea inclind libertatea ca pe o cumpdnd.
Dacd mintea se va afla iubind o momeald strdind gi sfatul

viclean, va inclina cumpdna liberei alegeri spre momeala gi sfatul
sffiin. Aga se deschide spirtr:re in cetate gi se ndpustesc puhoaie de

vrdjmagi care agteptau ascungi afar6. $i repede urmeaz6 jalnicd pustiire
tn cetatea sufletului: implinirea cu lucrul gi repetarea faptei aceleia,
pane ajrurge deprindere, sau obicei. inrdddcinarea obiceiului p6catuirii
duce intocmirea sufleteascd gi trupeascI a omului pane la neputinfe de
a se mai irnpotrivi, sau chiar pend la a nu wea sI se mai impotriveascS.
Aqa se intSmpla cd lucrarea impotriva firii i se face omului "a doua
fire" - firea fbr6delegii, sau legea pdcatuluia. Asta e tot una cu
pierderea darului libertAlii vointei.

Totugi omul, sldbindu-i puterile, i$i dA seama cd robegte
vrajmagului, c6ci de unde odatii pruncii vavilonegti erau miculi gi-i lua
in glum5" acum s-au f6cut barbafi gi-i simte cum ii furd puterile, iar lui,
din multa p6cituire, i s-a stins puterea voinfei de-a se impotrivi. Cand
avea puterile intregi n-asculta poval4 iar acum, cdnd nu le mai are,
le-ar intoarce lui Dumnezeu, dar nu le mai are de unde. Toati vigoarea
tineretii o dE cui nu trebuie, iar bdtrdnefea hirbuiE umbld sd o dea lui
Dumnezeu.

Cdteodatji primegte Dumnezeu gi cioburile insd numai dacd au
mai rdmas puteri gi pentru cea mai de pe urml lupt6, mai grea ca cea
dintdi, care e pe viaf6 $i pe moarte. Cdci vrdjmagul care pustiegte prin

I Matei 5,9; Galateni3,26.
2loan 8,32.

3Ioan 8,44.
a Romani 7. 7.
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patimi, cdnd afl6 cI mintea, impinsl de strigarea congtiinlei, wea sd

facl rdscoald impotriva robiei sale, vine cu asuprire mare, dovedind
sufletului cE n-are chip de scdpare. Iar ca pedeapsd, precum cd sufletul
a indrdzrit una ca aceasta, diavolul umbltr s6-l dea legat la wr chinuitor
mai greu: duhul deznddejdii.

Aga e de grea robia duhului acestuia, incdt sufletul, adundndu-gi
cele mai de pe urml puteri, dd lupta deznddejdii. Atunci se afl5
sufletul intre viafd gi moarte. Cdte unii mai scap5o alfii o duc aga, mai
mult mo4i decdt vii; iar al1ii, nemaiput6nd suferi, li se intunecl mintea
gi fac Ai pilcatul cel mai de pe urmil omordrea de sine. $i in sflrgit,
altorq de durere, li se rlticegte mintea cu totul, dand in nebunie.

Trebuie sd spunem cil fiecare din patimile de cdpetenie pot duce
zidirea lui Dumnezeu pane la dec[derea cea mai de pe urm6, fie ea

omordrea de sine, fie nebunia, fie chiar indr6cirea. De pildn, lIcomia
de avere, ldcomia de putere gi fumul mdndriei, pe cdfi nu i-a luat de
minte gi s-au omordt ! Bolile de pe unna desffiului, pe cdfi nu i-au
adus s6-gi pund caplt zilelor ? Care a sflryit bine dintre befivi, care
n-au vnrt nicidecum sd se lase de patima lor? Dar gi lenea poate face
nebunii cdnd se vede in primejdii.

De unde atdta pustiire ? De la o clipd fdri de Dumnezeu a minlii,
clipi in care vrljmagul i-a furiqat undila iadului pe gaq invdluiti
megtegugit intr-o momeald a unui lucru sensibil al lumii de aici.
Protivnicul ispitegte cu momeala plEcerii pe tot omul spre patima spre

care-l prinde cE are povAmire mai mare: pe cel aplecat spre trup, cu
desffinarea; pe cel inclinat spre g6nduri, cu inlelepciunea veacului
acestuial caxe pe mulli i-a rltilcit de Dunnezeu gi pe pufini i-a intors;
pe cei domici de Cuvdntul lui Dumnezeu ii ispitegte cu Biblia2, incdt
in zilele noastre se vdd mulfi cdlItori la iad cu Scriptura in mAn6. Tofi
cei ce umbl6 dupd pl6ceri, de orice fel, nu vor scdpa de primejdii, c6ci
sub orice plIcere e incol5cit un garpe.

I I Corinteni 1,20.
2 2 Petnr 1,20.
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CURSELE...

Toatd strddania protivnicului aceasta este: sd desfacd dragostea
gi cunogtinfa noastrd de Dumnezeu gi sd le dea" prin patimi, ca obiect
de preocupare nimicul gi absurdul. De aceea vicleanul nu se dd la o
parte de-a reduce la nimic Ai la absurd chiar gi virtulile. Drept aceea e

destul sE izbuteascd o mutare mai incoace, mai aici, a scopului ultim al
virn4ilor, gi cu asta a redus la nimicul slavei degarte gi la absurd toati
str6dania virtulii. Iatii-ne, printr-o singurl intorsdturd mdiastrd a

vicleanului, degertAnd virtulile in sacul spart al patimilor gi culeg6nd,
in schimb, vorbe goale de la oameni gi rdnjetul lui sinistru. Trebuie
deci multi gi adinc6 deosebire a gdndurilor.

Ca pildd grditoare, in aceastii privinfd, ne poate fi tdlcuirea
Sf. Morim Mdrturisitorul a locului de la I Ezdra 4, l-3. imprejurarea
istoricd e urmdtoarea: intoarcerea iudeilor din robia Babilonului gi

zorul de a-gi reface templul. Vrdjmagii lor se apropie de ei gi-i roagd sd

primeasc6 gi ajutorul lor la ridicarea templului, pentru cd la acelagi
Dumnezeu se inchin6. Dar c[peteniile iudeilor, Zorobabel gi Iisus

Qosua), resping ajutorul lor.
Refi:zul acesta de neinteles prime$te un addnc infeles tAlcuit

dupd sensul spiritual, pe care-l desprinde Sf. Maxim, din faptul simplu
istoric.

"DacE Zorobabel gi Iisus Qosua) inseamn5 mintea activ5 gi con-
templativE gi dacd wijmagii lui Iuda inseamnd patimile minfii, atunci,
socotind gi insemnarea numelui celor ce vrdjmlqesc mintea, gEsim cd
slava deSartS, mdndria" fiJimicia gi dorinfa de a pl6cea oamenilor se

apropie de mintea abia iegitii din robia babilonicl a confuziei patimilor
zicdnd: <<Vom cl[di impreunE cu voi templul Domnuluil>. Cdci nici
unul din acegti draci vicleni nu impiedicd weodat6 rdvna omului virnr-
os ci, inldturdnd mai degrabd lipsurile virtulilor, indeamnd la gi mai
mari silinte, fdcdndu-se impreund rdvnitori cu cei ce se nevoiesc, ca sd

atagd la ei inima celui ce se strdduiegte, dupd ce a pierdut mdsura con-
stant[ a moderafiei gi s[-l conducd pe neobservate spre alta linta decit
cea spre care credea cd, merge. De aceea spun viclenii: <La fel cu voi
ascultdm pe Domnul vostru>>. Cdci nu urdsc viclenii neprih[nirea gi nu
se scdrbesc nici de impdrfirea de ajutoare, sau de primirea de strSini,
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sau de cdntarea de psalmi, sau de cetanii, sau de cele mai inalte invdJi-
turi, sau de culcarea pe jos, sau de veghere, sau de toate celelalte prin
care se caracteraeazaviala dup6 Dumnezeu, pdnil ce scopul gi cauza
celor ce se sdvdrgesc le slujegte lor. De aceea, pe ceilalfi draci ii obser-
vd ascetul mai repede gi scapr mai ugor de vEtiimarea ce vine de la ei.

Dar pe acegtia care au aparenfi c6 ajutii omului s6 umble pe
calea virtufii gi c[ zidesc impreunil cu el templul Domnului, ce minte
inaltii i-ar putea descoperi ? Nu poate mintea, f6r6 numai prio cuvdntul
viu gi lucrdtor, care q[tmnde in toate gi sffibate pAn6 la desplrfitura
sufletului gi a duhuluit, adicd cnnoagte care dintre frpt" gi ganduri sunt
sufletegti, sau forme gi migclri naturale ale virtufii, gi care sunt
duhovnicegti, sau forme gi migcrri mai presus de fire gi proprii lui
Dumnezeu, date firii prin Har...

cdci <<nu este inaintea Lui nici o f6ptur6 ascunsib> - se infelege,
in noi care credem cd ne putem ascunde. <<Fiindci toate sunt goale gi
descoperiterrt, nu numai cele ce s-au f6cut gi s-au gdndit, ci gilele ce
se vor face gi se vor gdndi. Cred cI despre faptele 9i gdndurile viitoare
spune Scriptura cd <<nu este f6ptur6 ascunsib> iar nu despre cele ce s-au
sdvdrgit. Clci acestea ne sunt cunoscute 9i noutr ingine gi le sunt gi
altora descoperite. Deci cu atiit mai mult sunt descoperite lui Dumne-
zeu, care a cunoscut de mai Snainte toate veacurile nesfiirgite...

Cine deci, neavdnd acest cuvint slldgluit in ad6ncul inimii, ar fi
in stare sd scape de viclegugurile ascunse ale fdfdrniciei dracilor
impotriva noastrd gi sd stea de sine cu totul singur fdrd nici un amestec
cu ei, gi sl zideascd templul Domnului asemenea lui Zorobabel ? C6ci
acesta spune hot,6rdt gi cu glas mare duhurilor amrgitoare ale m6n-
driei, ale slavei degarte, ale pltrcerii de la oameni gi ale fafErniciei: <Nu
vom zidi cu voi templul Domnului Dumnezeului nostru, ci vom zidi
singuri Domnului lui Israib. Numai cel ce are acest cuvdnt poate
cunoagte cd amestecul dracilor pricinuiegte striclciunea gi surparea
intregii clddiri gi intineazi Harul gi frumusefea sffiduinfelor inchinate
lui Dumnezeu. clci nimenea nu poate, avdnd ca ajutor la vinute pe
weunul din dracii pomenifi, s6 o zideascl pe aceasta lui Dumnezeu.
Pentru :[ nu are pe Dumnezeu ca scop, in cele ce face, ca str s6v6r-

I Ewei 4,12.
2 Ewei 4, 13.
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geasc6 virtutea privind spre El. Deci nu din invidie n-au primit cei
iegifi din robie pe cei de neam str[in sd zideascd impreund cu ei
templul Domnului, ci fiindcd au cunoscut cursele ce se ascundeau in
aparenfa de prietenie a dracilor, care voiau, prin bine, sd le aducd pe

neobservate moartea prin pdcat; prin cele de-a dreapta sd le firigeze
ispitele de-a stAnga."t Dar cursele nu se isprlvesc aci. Tot c6mpul de

rtrzboi e acoperit de curse gi mulfi sunt cei ce le cad in gheare.

UNtr-$I TAIE MINTEA IN SCRIPTURI

Cu trecere de werne, Satana s-a mai iscusit in rele. Pe cine poate

sdl intoarcl impotriva lui Dumnezerg o face, ranjind2 bucuros; pe cine
iubegte pe Dumnezeu, dar cdl[toregte fdrd sfat 9i intrebare, il invafA gi

el siubeascil pe Dumneze\ gi-l laudI" cE bine face, - fere sd priceap[
unul ca acesta, cd a ia fi la laudl sffiintr gi c[ in credinla lui s-a
incdlcit un fir subtire de putere wdjmag6.

Viclearul bagE de seamd ce face Dumnezeu gi face 9i el la fel.
Trimite Dumnezeu slujitori, trimite gi el; trimite Dumnezeu vedenii, se

aratl gi el. Propovdduiegte Dumnezeu iubirea de oameni f{rd deosebiri
gi margini, propovtrduiegte gi el. Cu un cuvSnt: contraface tot ce face
Dumnezeu $i de de rdp[ pe oameni cu mullimea ingeldciunilor. S-a
fdcut deo indrEznealtr nemaipomenitS, incdt gi lumina drmrnezeiascl o
conhaface, nu in infelesul c6 s-a putea apropia sd strimbe adevdrata
luminE" cdci l-ar face scrum gi nu poate sta intr-ins4 ci ndlucegte gi el
o lumind, cu cane amnge$te pe cine poate Si pe cine vede cE umbl6 cu
indrdzneall dupd darui dumnezeiegti, inainte de dob6ndir€a smereniei
statornice. Aga se preface in chip mincinos qi in inger al luminii3 gi in
hristos mincinosa gi ingeald pe mul1i, zicind: "Eu sunt hristos !-5 $i te
trimit sd propovdduiegti gi s[ faci cutare gi cutare...

t Sf. Ma:<im Merffiisitorul, Rdspunsuri ctttre Talasie, in op. cit., pp.
29t-294.

2 I Petnr 5, 8.
3 2 Corinteni I l, 14.

oMatei 24,24.
sLuca 21.8.
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E vremea, mai ales in nlele noastre, de care ne-a prevenit
Mdntuitorul, zicdnd:

"Bdgafi de seam6, sd nu fifi amdgifi; ceci mulli
vor veni in numele Meu, spundnd: <<Eu sunt Mesia
gi ceasul e aproape>>. Nu vl luafi dupd ei !"r

De aceea e bine sE ldmurim, dupd putere, gi acest ucigag vicle-
gug al ndlucirilor, fiindc6 de la o weme incoace mulfi ingelafi se ivesc
gi multd tulburare fac printre oa:neni. Iatli cum vine cursa aceasta:

Vicleanul are doud feluri de momeli, dupi iubirea omului, care

inclin[, fie spre pierzare, fie spre mdntuire. Este gi o "ispit6 a mdntui-
rii" in care au cdnttmulfi ingelafi, zicdnd c6-s mdntuifi, cAnd de fapt ei

n-au sdvArgit nici alergarea gi nici dupd lege n-au luptat. Este gi ispita
sfinfeniei, este gi ispita misiunii sau a trimiterii de la "Dumnezeu",
precum este gi ispita muceniciei. in toate aceste ispite cad cei ce

ocolesc osteneala, minfile inguste, care spun cE nu mai au nimic de

fdcut, decdt sI creadd gi sd se socoteascd a fi gi ajuns sfirrlenia" misiu-
nea, mucenicia 9i celelalte ndluci ale minfii tngelate.

Au gi ei o osteneald: aceea de a ajunge la darurile mai presus de

fire, inainte de vreme gi ispitind pe Dumnezeu.
Deci, nu-i de mirare cE-i dd in robia tngelEtorului de minte, ca

str-i chinuiascE.
CAte unii mai apringi la minte, fie de la fire, fie de la boli,

neavdnd cercarea dreptei socoteli, scdncesc in inima lor dup6 daruri
mai presus de fire, imbulzifi nu de vreo virtute, ci de iubirea de sine.

Av6nd acegtia iubire fdrl minte pe care vor sE o cinsteasc6 cu daruri
mai presus de fire, Dumnezeu ing6duie duhului r6u s6-i amdgeascd

deslvdrgitz ca pe unii ce indrdznesc sd se apropie de Dumnezeu,

necurafi la inim6. De aceea, pentru indrdzneald, ii dd pe sezlma

vicleanului s[-i pedepseascd. Astfel, c6nd atflrnd de la Dumnezeu o
atare pedeapsd pentru oalecare, il cerceteazl Satana ludnd chipul
mincinos al lui Hristos, gi, gr[indu-i cu mare bldndete, ii trdntegte o

laudd, cu care-l ciqtigd fulgerdtor gi poate pentru totdeauna" ca pe unul

I Luca 21,8.
2 2 Tesaloniceni 2, 11.
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ce, pe calea cea strimtill gi cu chinuri ce duce la imperdfie, umbl[ dupi
"pldceri duhovnice$ti". Iat6-l cu momeala pe geL De-acu, dup6
oarecare gcoald a r6tdcirii, cdnd increderea ii va fi cdgtigati desdvdrgit
gi-i va fi intArifil, prin potriviri de semne prevestite ajunge increzut in
sine gi tn hristosul lui, incdt gi moarte de om e in stare sd fac5,
intemeindu-se pe Scriptwd.

Iati cum "puiul de drac" al iubirii de sine, fbcdndu-se bdrbat gi

ajutat prin vedenii mincinoase de tatdl sdu, tatil minciunii, strdmbl
mintea bietului om, incdt i se va ptrrea pdcatul virnrte dumnezeiascI.
Ba incd, omordnd pe cei ce nu cred ca el, i se va pdrea cE face slujbd
lui "Durnnezptf'(dumnezeul care l-a ingelat pe el)2.

Cand stai de vorbd cu cdte unul din acegtia, te uimegte con-
vingerea gi siguranfa lui, uneori gi legdtura cu judecati a cuvintelor lui,
gi nu poti prinde repede cE stai de vorbi cu un ingelat $i un serit din
minte. Ast4 pene nu-i afli prima sptrrturd a minlii, de la care apoi toate
megtegugirile vicleanului trebuie s6-gi dea arama pe faf6. Trebuie s6-i
prinzi momeala pe care a inghigit-o gi care, de cele mai adese4 e

c[derea la laude, cu care tatiil minciunii gi-a mdngdiat pruncul iubirii
de sine, pe care l-a clocit cu atdta osdrdie cel am6git de minte.

$i nu e mare mirare4 cdci zice un filosof, e destul sI primegti in
minte o singurlprejudecati, ca apoi sf, nu fie prdpistenie, la care str nu
ajungi in chipul cel mai logic cu putinf[. De aceea Biserica ingirl
printre plcatele mintii 9i prejudecdfile.

O mdrturie din Scripturi a celor zise ne va dumeri mai bine. Era
pe wemea proorocilor mincinogi din zilele lui Ilie gi a regelui Ahav.
Proorocul Ilie vestise regelui mustrarea lui Dumnezeu, necazurile gi
moartea ce-l va ajwrge in zilele urmagilor sdi.

3 Regi 22:
l. Trecurl trei ani ftu.i6 rezboi intre Siria gi

Israil.
2.In al treilea an s-a dus Iosafat regele Iudei la

(Ahav) regele lui Israil. (Urmagii lui Solomon
dezbinaser6 regatul.)

rMatei 7,14.
2 Numerii 25,7-13.
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3. $i a zis regele lui Israil c[tre slugile sale:

"$tifi voi oare, c[ Ramotul Galaadului e al nostru,
gi noi tJlcem de atAta weme gi nu-l scoatem din
mdna regelui Siriei?"

4. Apoi a z;;s lui Iosafat: "Merge-vei gi tu cu
mine la rdzboi impotriva Ramot-Galaadului ?" lar
Iosafat a zis cltre regele lui Israil: "Cum egti tu
a$a-s gi eu; cum e poporul tiu, aga-i gi poporul
meu; cum sunt caii titi, a$a-s gi caii mei".

5. $i a mai zis Iosafat regele lui luda cltre
(Ahav) regele lui Israil: "intreabd dar astfuzi, ce

zice Domnul ?"
6. $i a adunat regele lui Israil cala patru sute de

prooroci, gi le-a zis: "Sd merg eu oare cu rlzboi
impotriva Ramot-Galaadului, sau nu ?" $i ei au
zis: "S[ mergi, cd Dornnul il va da in m6inile
regelui !"

7. $i a zis Iosafat: "Nu mai e oare aici weun
prooroc al Domnului, ca sI intrebdm pe Domnul
prin el?"

8. $i a zts (Ahav) regele lui Israil c[tre losafat:
*Mai este un ofr, prin care se poate intreba
Domnul; tnsd eu nu-l iubesc, cdci nu proorocegte
de bine pentru mine, ci numai de r6u; - acesta e

Mihei4 fiul lui Imla". $i a zis losafat: "Nu vorbi
aga rege !"

9. $i a chemat regele lui Israil pe un famen gi a
zis: "Du-te duptr Miheia, fiul lui Imla !"

10. Apoi regele lui Israil gi Iosafat, regele Iudei,
s-au agezat fiecare in tronul slu, imbrdcafi in haine
dornnegti, in medianul de ldngl portile Samariei, gi

tofi proorocii prooroceau inaintea lor.
I l. Iar Sedechia, fiul lui Ghenaan, gi-a fdcut

nigte coarne de fier, gi a zis: "A$a zice Domnul: cu
acestea vei impunge pe Sirieni pan[ ce-i vei
nimici".

185
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12. $i tofi proorocii au proorocit aceleagi,
zic6nd: "Sd te duci impotriva Rarnot-Galaadului,
cE vei izbuti. Domnul il va da in mdinile regelui".

13. Iar trimisul, care s-a dus si cheme pe
Miheia, i-a grdit acestuia zicdnd: *latl tofi pro-
orocii proorocesc intr-un glas de bine regelui; sd

fie dar gi cuvdntul tilu asemenea cu cuvdntul
fiecdruia din ei".

14. Iar Miheia a zis: "Viu este Domnul ! Ce-mi
va spune Domnul aceea voi grdi".

15. Apoi a venit el la rege gi regele i-a zis:
"Miheia, sd mai mergem noi oare in rdzboi
impotriva Ramot-Galaadului, sau nu ?" $i a zis
acela: "Du-te, cd vei izbuti, Domnul il va da in
m6na regelui".

16. $i a zis regele: "Iar gi iar te jur, ca sd nu-mi
grdiegti nimic, fdrd numai ceea ce este adevdrat, in
numele Domnului".

17. $i a zis el: "Iat5" vdd pe tofi Israilitenii
impr[qtiafi prin mun]i, ca oile ce n-au p6stor. $i a
zis Domnul: ei n-au domn, sd se intoarc[ fiecare
cu pace la casa sa".

18. Atunci (Ahav) regele lui Israil a zis cdtre
Iosafat, regele ludei: 'Nu ji-am spus eu oare, cd el
nu proorocegte bine pentnr mine, ci numai de
rdu?"

19. Miheia insd a zis: "Nu-i aga. Nu eu grdiesc:
asculti cuvdntul Domnului. Nu-i aga. (Cdci) arn
vlzut pe Domnul, gez6nd pe tronul Sdu gi toatl
ogtirea cereascl stiltea l6ngd El, la dreapta gi la
st6nga Lui.

20. $i a zis Domnul: <<Cine ar indupleca pe

Ahav sE meargl gi s[ cadtr in Ramot-Galaad ?>

Unul spunea una, altul alta.
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"S[ nu vI luptafi nici cu mic, nici cu mare, ci
numai cu regele lui Israil".

32. Cdpeteniile carelor, vdzind pe Iosafat, au
crezvt cd acesta este cu adevdrat regele lui Israil,
gi s-au repezit asupra lui, ca sd se lupte cu el.
Iosafat insd a strigat.

33. Atunci cdpeteniile carelor vdz6nd cd nu este

acesta regele lui Israil, s-au abdtut de la el.
34. Iar un om gi-a intins arcul gi a lovit din

intdmplare pe regele lui Israil (Ahav), cel cu
hainele schimbate, intr-o incheieturd a platogei; gi

acesta a zis c[rutagului siu: "intoarce inddr6t gi

md scoate din oaste, cd sunt rdnif'.
35. $i s-a pornit lupt2i mare in acea zi, gi regele

(rAnit) a stat in cdruJa lui, in fata Sirienilor toati
ziua, iar seara a murit; gi a curs sdnge din rana sa

pe podul clrufei.
36. $i la asfinfitul soarelui s-a dat de veste la

toatii tablra, zicdnd: "SI meargd fiecare la cetatea
lui, fiecare la finutul lui !"

37. $i murind regele, a fost dus in Samaria, gi

l-au inmorm6ntat in Samaria.
38. $i au spdlat c[rufa lui in iazal Samariei; gi

cdinii au lins s6ngele lui Ahav, iar desffinatele
s-au scdldat in spll[tura acelui singe, dup6
cuv6ntul Domnului, pe care l-a grdit (9i prin llie).

Duhul care a iegit gi a stat inaintea fefei Domnului gi s-a fbcut
duh mincinos in gura proorocilor, cdruia i-a zis Domnul: "Du-te gi fd
cum ai zis !" e acelagi care a cerut de la Dumnezeu sE cerce pe Iov, ca
sd se arate rdbdarea gi statornicia dreptului.

Iov l:
6. intr-o zi ingerii lui Dumnezetr se infdtigarl

inaintea Domnului, qi Satana veni gi el printre ei.
7. Atunci Domnul zise c[tre Satana: "De unde

vii?" Iar Satana rtrspunse Domnului gi-I zise: "fuI

188



F-

nAZgOTUL NEVAZUT

dat tArcoale pe pdrndnt gi m-am plimbat in sus
gi-n jos".

Cu ingdduirea lui Dumnezeu) Satana ii cerne gi-i culege pe tofi
cei ce mai umbh in lumea aceasta dupd pldceri, chiar duhovnicegti,
numai s[-i prindd,, cd incd nu s-au lepddat desivArgit de iubirea de sine
gi de orice spurcdciune a vielii, dupd atAta gi atdta propovdduire a

Bisericii. Cdci patima aceasta face pe om sd cad6, lovit de sdgetile
laudei, gi sd se trezeascd cu mintea ingelatd gi slritil din socoteala
smereniei.

Cd iat5" pe cei ce n-aveau curdfia viefii, lingeii de la curtea
regelui Ahav, i-a dat ingellciunii desdvdrgite a duhului minciunii, gi

sfatul lor era ispitii regelui iubitor de slavd degart6, ispit6 in care
trebuia s[ cadd gi regele, ascultitorul lor, pentru pdcatele sale.

Ca gi ingelafii aceia care l-au pdlmuit pe adevdratul prooroc al
lui Dumnezeu, aga gi proorocii mincinogi din zilele noastre sunt de o
indrdzneald nemaipomenitli gi pdlmuiesc smerenia, ddndu-se pe ei de

ceva mare: "Ilie", "foan", "Flristos", "Fiul Omului", "Dreptul JudecS-
tor", gi aga mai departe. Pretind ascultare de la oameni pentru cd
"Dumnezeu" i-a trimis, sd spun[ la lume lucn:ri de care ifi tiuie
urechile, gi-fi ingheati inima auzindu-i.

Pe semnele urm[toare se pot cunoagte cd nu mai sunt intregi la
minte:

1. Se dau pe sine de ceva mare, cum s-au dat de

altfel tofi ereticii (rlticilii) wemurilor, pe care
insd i-a afurisit Biserica, prin sfintele soboare.

2. Cad la laudtr, avdnd o smerenie mincinoasd.
3. Se fin pe sine mai presus de Scripturd (unul

chiar mi-a rupt-o), mai presus de Bisericl gi sfinfi.
4. Mor dupd a fi ascultafi gi crezufi de oameni.
5. Fierb de mdnie cAnd nu sunt luafi in serios.
6. Adesea au "grilire in duh", cu "duhul" care-i

poartil gi-i invafn.
7. Nu vor nici in ruptul capului s5-9i controleze

prin preoli cele ar;zite de la "duhul" lor.
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"Sd nu vI luptafi nici cu mic, nici cu mare, ci
numai cu regele lui Israil".

32. Cdpeteniile carelor, vdzAnd pe Iosafat, au
crezut ci acesta este cu adevdrat regele lui Israil,
gi s-au repezit zrsupra lui, ca sd se lupte cu el.
Iosafat insd a strigat.

33. Atunci cdpeteniile carelor vdzAnd cd nu este

acesta regele lui Israil, s-au abdtut de la el.
34. Iar un om gi-a intins arcul gi a lovit din

int6.mplare pe regele lui Israil (Ahav), cel cu
hainele schimbate, intr-o incheieturd a platogei; gi

acesta a zis clrufagului sdu: "intoarce inddrdt gi

mI scoate din oaste, cd sunt r5.nit".
35. $i s-a pornit luptli mare in acea zi, gi regele

(r6nit) a stat in cdrufa lui, in fala Sirienilor toati
ziua, iar seara a murit; gi a curs sdnge din rana sa

pe podul clrufei.
36. $i la asfinfitul soarelui s-a dat de veste la

toatti tabdra, zicdnd: "Sd meargd fiecare la cetatea
lui, fiecare la finutul lui !"

37. $i murind regele, a fost dus in Samaria, gi

l-au inmormdntat in Samaria.
38. $i au spdlat cdnrfa lui in iaztil Samariei; gi

cdinii au lins s6ngele lui Ahav, iar desffinatele
s-au sc6ldat in sp[ldtura acelui sdnge, dup[
cuv6ntul Domnului, pe care [-a gr6it (9i prin Ilie).

Duhul care a iegit gi a stat inaintea felei Domnului gi s-a ftcut
duh mincinos in gura proorocilor, clruia i-a zis Domnul: "Du-te gi f6
cum ai zis !" e acelagi care a cerut de la Dumnezeu si cerce pe Iov, ca

sd se arate r6bdarea gi statornicia dreptului.

Iov l:
6. intr-o zi ingerii lui Dumnezeu se infdtigard

inaintea Domnului, gi Satana veni gi el printre ei.
7. Atunci Domnul zise citre Satana: "De unde

vii?" Iar Satana rlspunse Domnului gi-I zise: ccrhl
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dat tircoale pe p5:ndnt gi m-am plimbat in sus
gi-n jos".

Cu ingdduirea lui Dumnezev, Satana ii cerne gi-i culege pe tofi
cei ce mai umbld in lumea aceasta dupd pldceri, chiar duhovnicegti,
numai s6-i prindd, cd, incd nu s-au lep6dat desdvArgit de iubirea de sine
gi de orice spurcdciune a vietii, dup[ atAta gi atAta propovdCuire a
Bisericii. Cdci patima aceasta face pe om sd cadd., lovit de sdgelile
laudei, gi sd se trezeascd cu mintea ingelatd gi sarita din socoteala
smereniei.

CA iatn, pe cei ce n-aveau curdtia viefii, linglii de la curtea
regelui Ahav, i-a dat ingel[ciunii des6v6rgite a duhului minciunii, gi

sfatul lor era ispitil regelui iubitor de slavd degartl, ispitii in care
trebuia sd cad[ gi regele, ascult6torul lor, pentru pdcatele sale.

Ca gi ingelafii aceia care l-au pdlmuit pe adev[ratul prooroc al
lui Dumnezeu, aga gi proorocii mincinogi din zilele noastre sunt de o
indrdzneald nemaipomenit2l gi pllmuiesc smerenia, ddndu-se pe ei de

ceva mare: "Ilie", "Ioan", "Fkistos", "Fiul Omului", "Dreptul JudecS-
tor", gi aga mai departe. Pretind ascultare de la oameni pentru cd
"Dumnezeu" i-a trimis, sd spund la lume lucruri de care ifi tiuie
urechile, gi-fi ingheaJi inima auzindu-i.

Pe semnele urmdtoare se pot cunoagte cd nu mai sunt intregi la
minte:

1. Se dau pe sine de ceva mare, cum s-au dat de
altfel tofi ereticii (r6tncifii) wemurilor, pe care
insd i-a afurisit Biserica, prin sfintele soboare.

2. Cad la laudtr, avdnd o smerenie mincinoasd.
3. Se lin pe sine mai presus de Scripturd (unul

chiar mi-a rupt-o), mai presus de Bisericd gi sfinfi.
4. Mor dupd a fi ascultafi gi crezuti de oameni.
5. Fierb de mdnie cAnd nu sunt luafi in serios.
6. Adesea au "grlire tn duh", cu "duhul" care-i

poarti gi-i invat5.
7. Nu vor nici in ruptul capului s[-gi controleze

prin preofi cele arnite de la "duhul" lor.
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8. Cite unii cu toate acestea arutj o evlavie
neobignuitii: mdrturisind pe llristos, pe Maica
Dornnului, f6cAndu-gi gi Sftnta Cruce, bItend
metanii, strnrtAnd icoanele, ba gi Sfiinta imperUi-
ganie lu6nd-o (!); gi jur6ndu-se ci-s oamenii lui
Dumnezeu, iar ei sunt ingelafi.

9. Fac pe proorocii gi imprEgtie spaim6 intre
oarneni. Multe proorocii li se implinesc, dar multe
nu. Asta atArnd de puterea de str[vedere a
"duhului" care le spune ce le spune, ca unul ce
n-are invelitoarea tnrpului, gi de aceea prinde cu
oarecare vreme inainte, cele ce le apropie
Dumnezeu de oameni. Dar asta nu e proorocie.

10. in numele "dumnezeului" lor, sunt in stare
s6 omoare om, intemeindu-se pe Scripturl ctr gi

Avraam a fost in stare de o atare ascultare, iar
Finees a gi fdcut aceasta gi i s-a socotit acestuia
rdvn[ pentru Dumnezeul siur. (Cu amdgirea
ascultdrii pane la ucidere de oD, a cercat
w[jmagul pe mulfi, in toate wemurile, chiar li pe
pustnici, de cum pe oamenii lumii.) Prin urmare
fiind aga de saritori cu ascultarea gi credinfa la
povefele "duhului" lor, pe care-l cred c[ e Flristos,
swrt o adev[ratii primejdie printre oameni; terorigti
ai sufletelor simple.

I l. Sar de la un lucru la altul gi leagl lucruri
ftirl nici o legdturil. Tdlmitcesc gregit, sffimb6
adevilnrl gi se propovdduiesc din Scripturi, mai
mult pe ei ingigi decdt pe Dumnezeu, mergdnd
grdbit spre cea mai de pe urmi sf{rdmare gi sdrire
a minfii.

12. in.preajma lor simfi tulburare gi primejdie,
cdci mulfi dinte ei au fost pe la casa de nebuni,
sau vor trebui s[ se duc6. Nu-i bldndefe pe chipul

t Numerii 25,7-13.
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lor. Nu-i ocdr6m, ci ne pdzim gi-i inv{dm gi pe

alfii sd se plzeascd gi ne infricogdm cAt de

groaznic ai-au tiiiat mintea in Scripturi'.

Totugi, pe cdt se poate, si incercf,m a-i infelege, l[murind
adevdrul lucrurilor gi megtegugirile vicleanului" E gtiut, cd fbcdnd omul
gdndurile gi voile celui rdu, intrf, acela in el. Sau, altfel zicdnd: iubind
cele rele, pe firuI acestei iubiri, intrd vrdjmagul in cetate; adicd prin
cele de-a st6nga, relele. Cend insd vede cd nu poate amdgi pe om cu
cele de-a stAngq sare in cealaltd margine, de-a dreapta de tot, cdutAnd
acolo s6-l amdgeascd, ca sd-i dea omul crezare. ii trantegte o laudd
pentru mullimea credinfei in Dumnezeu gi a iubirii virtulii, gi-l
indeamnd ca fdri mdsurd gi ldra intrebare sd se sileascd in acestea. Pe

unul il ftezea la rugdciune, silindu-se sd-i strecoare in minte gi-n inima
pdrere mare despre sine, precum cd pe "el" il trezesc "ingerii" la
pravild. Sau dacd cel ochit spre ingelare nu-i chiar aga de virtuos, ii
mai ingdduie sI fumeze, sd bea, zicdndu-i gdndurile ca-i trebuie
putere, gi nu-i pdcat. Pe unul l-a sdgetat ar6tdndu-i-se in chipul lui
"Flristos" gi spun6ndu-i: "Pentru dumneata mai rf,sare soarele !"
Doudzeci gi cinci de ani pe urmd l-a mai dlsc[lit, ca sd ajungi sd se

creadi pe sine cd el e fiul omului din Scripturd gi dreptul judecdtor,
care va desp6rfi oile de capre gi va intemeia tmpdrdfia lui Dumnezeu
pe pdm6nt, gi cd in zilele lui va fi sfhrgitul gi judecata, care se va face
prin el. (De fapt era sfhrgitul judecdfii sale, pe care o vedea, nu la sine,
ci in afard" la toatd lumea.) De fiecare datd cdnd il zorea credinla
aceasta trecea, dupd cdte o isprav6, $i pe la casa de nebuni.

Firul acestei iubiri, fie ci inclini spre pdcate, fie cd inclind spre
Dumnezeu, vrdjmagul cautil sd-l prindd de capete, nesfiindu-se uciga-
gul sd se dea drept "Dumnezeu", numai sd prindd pe cine poate, De
aceea au zis P[rinfii cI intotdeauna extremele sunt ale diavolului.
Adicd gi prea mare iubire de Dumnezeu - inainte de weme - poate fi
pricinl de cddere: o iubire oarecum p[mdnteascE, pitimagd, nelinigtiti,
nesenind" necurati gi pironittr.

Grije la minte ! Cdci rdzboiul nevdzut cearcd pe toatl lumea gi

n-a crufat nici iubirea de Dumnezeu a Apostolilor ! Deci, ca sI

191
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pricepem mai bine lucrul acesta sublire 9i rostul pentru tofi al celor
scrise, ne folosim de icoana celor trei iubiri, a celor trei ucenici ai
Domnului: Petm, Iuda gi loan.

GRE$ELILE ruBIRtr $I DREAPTA SOCOTEALA

Acegti ucenici ai Domnului, din pricina iubirii lor aprinse,
fiecare a fdcut cdte o gregeald in ucenicia lor. Doi s-au indreptat, unul
s-a surpat. Astfel, intr-o cdldtorie, cdnd oamenii dintr-o cetate
oarecare necunoscdndu-i, n-au vnrt s[-i primeascd, Iacob gi Ioan au
zis: sd ne rugim ca Ilie, sd se pogoare foc din cer peste ei s6-i ard6.l
Cinstea gi preful pe care-l avea Domnul in inima 1or, precum gi rdvna
sau iufimea lor, incd nu le aveau tn cumpEnd gi cu dreapt2l socoteald gi

aga au ars o gregeal5. Mdntuitorul i-a adus la bldndefe gi la dreapta
socoteald, invdfdndu-i:'T',[u gtifi ce duh gr6iegte prin voi acestea"2.

Petru, dupE fiumoasa mirturisire de credinf[: "Tu egti Hristos
Fiut lui Dumnezeu celui viu !"3, gi dupi lauda Mdntuitorului - care in
aga fel i-a spus-o, ca oarecum s6-l fereascil de primejdia laudei gi a
pdrerii de sine, - cdnd Iisus a inceput sd le spund Apostolilor despre
patimile gi rlstignirea S4 Petnr, in iubirea lui n-a putut rdbda o
socoteald ca aceea, ci gi slri cu gura: "Doamne, s[ nu-ti fie fie una ca
aceasta !"4 Atunci, ca unul ce n-avea gi cunogtinfa tainelor lui
Dumnezeu care sd fie cumpdna dreapttr cu puterea iubirii aprinse 9i
inJeleasd omenegte, cdpdtd de la Domnul palmele acestea: "inapoia
Mea Satano ! Sminteala imi egti !"5 Sigur cd nu Petnr era Satana, ci un
gand al Satanei intrase 9i se exprimase prin gura lui Petru, - cdci era o
spdrturtr, o descumpEnire tntre puterile lui sufletegti: cunogtinJs,
dragoste gi iufime. $i se vede c[ incl nu s-a tlm6duit cu indreptarea
aceea. Mai bdtrin fiind gi mai greu de leac, iubirea lui incl nu se

str[mutase, ca a lui Ioan: toatll pentru MAntuitorul, ci mai linea ceva gi

pentnr sine. MAntuitorul il cunogtea gi-i prevesti lepddarea cea de trei
ori in curtea lui Caiafa. Petru iarlgi sdri cu gwa, zicind cI nu. Dar la

I Luca 9,54.
2 Luca 9, 55.

3Matei 16, 16.
oMatei 16,22.

5Matei 16,23.
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urmd a trebuit sI constate cd a mai luat trei palme peste obraz, pentru
iubirea pe care n-o dase toati lui Dumnezelr, precum f6g6duise, ci mai

finuse gi pentru sine. Sfhnta Predanie zice cd, atAta a pl6ns Petm gi s-a
pocdit, incdt lacrimile tiiiaserd brazde in obrajii sf,i.

Iuda" ucenic al M6ntuitorului gi el, avdnd minte, iubire gi voinfi,
insd dupil felul lui, iardSi ne dd o pildl gi o invdfdturd. Iuda voia ca gi

Mdntuitorul sI iubeascd ceea ce iubegte el, adic6 str intemeieze o
imp6rlfie pdmAnteasc[ a Cerurilor gi Iisus sd se facd impdrat, iar pe el,
mare sfeuric ai vistiemic al arginfilor, ctr tare era umilit, sE fie trimis
descul!, ldrl traistA gi numai cu toiagl gi sI propovdduiascl o impdrlfie
pe care n-o vedea cu ochii sdi de lut, gi pentru care n-avea decdt o
zdreanftr de pung6 goald.

Aga fiind fbcut, parcd era de un g6nd cu tot neamul slu. De
aceeq degi Mdntuitorul l-a iubit gi l-a inzestrat cu damri intocmai ca gi

pe ceilalli, totugi el a rtrmas eweul fbrd leac, iubind un "Dumnezeu al
veacului de acum"2, iar pe lisus care nu corespundea iubirii sale
plm6ntegti, L-a vdndut pe treizeci de arginfi, cagtig ce-a mai putut sd

scoati, pentru slujba de trei ani.
Cele douE capete ale iubirii sale erau prinse de diavol. El se

iubea pe sine, iar pe Dumnezeu, numai dacd Dumnezeu ii asigura
mulfumirea iubirii de sine, - ceea ce adevtrratul Drmnezeu n-a putut
s[-i implineascd. De aceea s-a llsat p€ubaq. Mdntuitorul a tncercat
totul cu beteagul sdu ucenic, dar in zadar. I-a dat gi SfEnta
implrt5,ganie cu Sine, dar in loc sE se tiimiduiasc5, a intrat 9i mai cu
putere Satana tn el3 gi Mdntuitorul - in grai omenesc zicdnd - S-a dat
betut, spundndu-i: "Ce faci, fb mai curdnd !" - cI nu puteau dracii face
nimic, de nu le inglduia Dumnezeu.

A avut gi el o clipd de trezire, dar nu mai era el st6pAn pe sine, ci
acum era mai tare noul sdu "st6pdn", care-l trdgea la plata
spdnzurdrii... gi nu i-a mai dat vreme...

Iatd ce primejdie grozavd e acea iubire de sine, care nu se

dlruiegte lui Dumnezeu, nu se pleacf, sfatului, decdt cu f6lf,rnicie:
necazmare li jug greu peste fiii lui Adam.

I Marcu 6, 8.
2 2 Corinteil 4,4.
3Ioan 13,27.
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Unirea celor doi sau trei in numele lui Dumnezeu e o minune
nevtrzutlt in suflet, e venirea iufimii, a cunogtintei gi a dragostei la
cunpdna linigtitil a dreptei socoteli, gtiutoare de taind gi gtiutoare de

miisuri, asta e ceea ce umrlrim cu orice prilej ca pe un dar gi un dor al

lui Durnnezeu. Ne trebuie - greind mai pe infeles - mai multi inimd in
minte gi mai multii minte in inime" c6ci altfel, fdre lucrarea de unire a
preafericitului nume, o iau ruzira gi inima gi mintea.

MASURILE...

"Cine nu se leapidd de sine, nu poate str vie dupd Mine."l Cine
nu poate sil intrebe gi nu se poate pleca sfatului unui p[rinte
duhovnicesc, sau nici m6car nu-l cautE" nu gdsegte pe Iisus. Dacd totugi
wea sii se lie de urma lui Dumnezorr, dar fiind cu inima gi mintea
intinate de plrere 9i mdndrie, dd de ingelEciuni. De aceea-s rdnduili
duhovnicir, se cump[neascd duhurile ce le sffibat mintea, sE cunoascd

misr.uile fieclnri ins, fi incotro ii inclind cumplna.
inc6 de mult mdrturisea Proorocul Iordanului c6: 'T',Iu poate un

om str ia nimic, dac5 nu i s-a dat lui din cer"3. Dar tot aqa zic ai cei
ingelafi. Qrrm sI prindem ingeldciunea din urmS? Foarte ugor de prins.
Cei ce cu adevdrat au darul de la Dumnezeu, vin la duhovnici sd

intrebe, pe cSnd cei ingelafi nu vor, ci se fin pe sine mai presus de orice
dar. Ei nu mai ghu cd fdrl de smerrenie, nu dai de Dumnezerr, ci de
ingel[torul; fdr[ intrebare nu intri pe poartii, ci sari pe aiurea gi cu
tatharii te socotegti. Rivna fdrd intrebare gi p6rerea sar mEsura.

"in puterea darului ce mi s-a dat qpun oricui, care
este intre voi, sii nu ndzuiascl mai sus decdt i se

cuvine sd ndzuiascS, ci s[ cugete cumpdnit, fiecare
precum Dumnezeu i-a imptrrlit mlsura credinfei."3

Asta ne-o spune Sf. Pavel, care, degi a vdzut lumina puternicl
din cer gi a auzit glasul adevlratului Iisus Flristos, care I-a descoperit

'Luca 9,23. 2Ioan 3,27. 3 Romani 12, 3.
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rosfirl sfintei Sale nevdzute ariltfln, totugi, spre asigurarea gi invltarea
smereniei, l-a trimis orb la sluga Sa in Damascl. Acesta, vestit gi el de
Mdntuitorul2, l-a primit, l-a llmurit gi l-a innoit cu Botezul. Acelagi
Pavel, dupl altii multil invefdnrre, trudi gi propovlduire, dup[ alte
vedenii, semne gi r[pire in Rai, totugi s-a dus la lerusalim, sI se in-
tAlneascd cu ceilalfi Apostoli gi sd le spund gi lor Evanghelia pe care o
vestea el, ca nu cumva sd fie in ingelare gi toatii tnrda lui zadarnicd3.

$$a-t pov6fuia, nu indoiala ci smerenia.
In fiecare ins a inchis Dumnezeu chemarea cdtre tot rostul gi

lucrul, pe care - la weme - le va avea intre oameni. Astfel:

Efeseni 4:
11. El a dat pe unii ca sd fie Apostoli, pe allii

prooroci, pe alfii binevestitori, pe al]ii pdstori gi

inv6f5tori,
12. Spre destrvdrgirea sfinfilor, la lucrul slujbei,

spre zidirea tnrpului lui llristos,
13. Pane cAnd tofi vom fi ajuns la 'nir€a

credinfei gi a cunogtinfei Fiului lui Dumnezat" la
starea bilrbatului desdvdrgi! la m5sura vdrstei
plinirii lui Flristos,

L4. Ca sI nu mai fim copii 9i juclria valurilor,
purtaJi incoace gi incolo de orice v6nt de invlfi-
tr:rii" prin ingeldciunea oamenilor, prin viclegugul
lor, spre uneltirea riitiicirii,

15. Ci fiind credinciogi adevdnrlui, ptitt iubire
s[ sporim intru toate, pentnr El, care este capul -
llristos.

El unegte cele invr6jbite, El ne mlsoard darul, El ne cheam[ la
lucru in vie, El ne ajutil pe fiecare in parte, dace nu uitilm sd-L
chemtrm; iar spre desdvdrgirea obgtei, El lumineazi slujitorii.

Sunt, intre cei trimigi de Dumnezeu, gi oameni ce au darul sd

vaddincolo de zare, sE audd graiuri gi cuvinte mai presus de fre. Dar
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rFapte 22,6-ll.
2 Fapte 22,10-16.
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3 Galateni 2, l-8.
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acegtia, la weme de mare insemndtate pentru ei, cdnd Ii se deschide

ochiul vederii gi urechile auzirii celor de dincolo, sd nu intdrzie a cduta
povdfuirea unui duhovnic, care le va feri inima gi mintea de bucurie
strdin6 gi care ii va ocroti cu dulama smereniei.

Cdci dacd nu fac aga, cu tot darul de sus, pot cddea pradd
ingelIciunii. Iatii cum: Darurile lui Dumnezeu ascunse in noi, noi nu le

$tim, dar Satana le vede; gi, ca un t6lhar viclean, pAndegte vremea

darului de sus sd se deschidd in viafa noastrd gi de nu-l va afla acoperit
de smerenie gi dreapti socotealii, varsd el, ca pe un jgheab, pustiirile
lui pe fbgagul lui Dumnezeu.

Deci, ce fi-a dat Dumnezeu dar, asigurd-l cu intrebarea gi

ocrotegte-l cu smerenia, gi cu at6t mai vdrtos nu iegi din sfatul unuia
dintre nebdgafii in seamd slujitori ai lui Dumnezeu. "Cu cdt egti mai
mare, mai mult te smeregte, gi inaintea Domnului vei afla Har" zice
inleleptul.t Ce"i de n-ai indeminare cdtre socoteala aceasta, atunci
darului vederii tale i se aratli un hristos mincinos gi urechii tale ii va
grdi Satan4 care se va da p" sine "Flristos" gi te va amdgi desdv6rgit.

"...Se vor ridica hristogi mincinogi gi vor da
semne mari gi minuni, ca sd am6geascd, de va fi cu
putinfd $i pe cei alegi."2

Flristogii gi proorocii mincinogi, de care ne previne Mdntuitorul
din weme, sunt viclenii de dincolo de zare, care fac sil6 mare gi mult
megtegugitj., ca si fie primili de oameni ca atare. Ei umbld rEcnind gi

cautE pe cineva sd-i vad6 gi sd-i asculte. - Nu cumva li-e vremea

aproape, c[ci tare-gi mai fac de cap !?
Mdntuire este gi pentru cei inSelati: c6nd iSi vor cunoagte

ingelarea gi se vor pocii de ea. Iuda insl n-a mai avut weme.
Iatil pe scurt pricinile li grrja pentru care Predania Bisericii

Rdslritene se feregte de vedenii, gi-gi fereqte gi fiii, intrucdt acestea nu

sunt neaperat trebuitoare mdntuirii, gi des5vdrgirea, la care suntem

chemafi, lasd in urmd orice vedenie. Revelatia e deplin6, iar cele ce

mai lipsesc, le agteptim la a doua venire.

t lnlelepciunea lui Isus Siratr 3, 18. 'Matei 24-24.
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SFATURILE EVA}.iGTIELICE

SAU

PORUNCTLE DESAvAnSnn

Porunca deslvdrgirii s-a dat incd prin Legea veche, evreilorl, dar
cu deosebire s-a dat prin Legea noutr, cregtinilol. Deslvdrgirea gi

sfinfenia sunt cele ce mdsoarl apropierea sau deplrtarea noastrtr de

Dumnezeu. De aceea, tn trei cete se rdnduiesc ostagii rilzboiului
duhovnicesc, in: chemafi, alegi gi credinciogi3, sau cu altil numire:
incep6tori, sporili gi des6v6rgifi.

Dar s-a ales o ceatA de cregtini care gdsesc inlduntnrl lor in-
demnarea sau chemarea numai spre viafa duhovniceascd" ca singurul
rost wednic al viefii. Acegtia sunt cdluglrii.

Precum cAnd merg la oaste, oamenii lumii lasl toatd grija de
acastr, ca si nu-i incdlceascl in wemea ostigiei, a$a gi nevoitorii
mdntuirii lasd toatii grija lumii, pentru imperafirl cerurilor.

DacE la intrarea in viafl sunt de ajuns ponrncile gi sSngele
Mielului, pentnr ajungerea des[vdrgirii insf, sfanrile evanghelice se

fac porunci. Sfaturile evanghelice sunt tot ponnci pentnr cine are

inzesfiarea de a le implini. $i o au mult mai mulfi, dup[ cum intdm-
plArile viefii ii dovedesc, gi iardgi inzestrarea aceasta gi-o deslvdrgesc
mult mai pufini, din lipsa de povdfuitori deslvar$iF. Printre sfaturile
evanghelice sau poruncile desdvdrgirii cea dintei e lep6darea de lume.
Cine se leapldl de lume nu mai stli la cumplnd" intre preful lumii in-
tregi, de i-ar da-o cineva toatll in stiip6nire pdnd la sfirginrl veacurilor,
gi intre preful sufletului, curlfit gi shdlucit de slava lui Dumnezeu, in
viafa de apoi. Fafi de slava aceea,ale lumii de aicea toate sunt gunoia.

Lepddarea de lume e o convingere, pe care pofi s-o ai gi in
mijlocul lumii st6nd, precum poli s[ n-o ai in mijlocul pustiei
petrecdnd. Dar cei ce se mAntuiesc, tofi trebuie s-o aibd.

Cdluglrii deci, vrdnd s[ invete gtiinla mdntuiriis, su,., megtegugul
izblvirii din cele de aici gi strdmutarea in cele de dincolo, dau aceste

trei sfinte fdglduinfe: slr6cia, fecioria gi ascultarea.

ttrlritic 11,4445.
2 Matei 5,48.

3ApocalipsdlT,14. 5Luca 1,77.
a Matei 16,26 gi Ioan 2,17.
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Fegdduintele acestea" cind sunt fdcute dintr-o convingere sta-

tomicd" surpd pe r6nd toate patimile gi izbdvesc pe nevoitor de toate
cursele wdjma,gului; clci acestea sunt sfaturile evanghelice gi urmarea
Mdntuitorului. Astfel s5rlcia e dezlipirea sufletului de orice lEcomie
de avere sau iubire de argint, precum gi dezlipirea de g6ndul averii.
Cel dezlipit cu suflehrl de acestea, de va gi avea avere in grij6, nu va fi
imp6timit de ea, gi nu-gi va pierde cumpltul, cdnd s-ar intAmpla sd o
piardl.

Fecioria stit impotriva a toati desffinarea. Nevointa ei urmd-
re$te sd aducd fuea la linigte sau la nepltimire, ca la o stare de la sine
infelease a firii pe care firea a avut-o odatii.

Ascultarea insd e ftg6duinfa cea mai grea: mucenicia pe viaf6.
Tofi i-au zis aga. Greutatea ei cu adev[rat std gi in indlrdtnicia firii,
sdlbltdcitd de p6cate, dar stil 9i in scEderile povlfuitorilor. Dac[ pov5-
guitorii n-au cuvinfirl acoperit cu o sporitii viaf6 duhovniceascd gi nu
au patimile stinse, n-au cu ce te indemna la ascultarea desdvdrgitii,
decdt cu puterea m[rimii, sau cu mlrimea puterii. E vorba de o ascul-
tare, car€ oprregte mintea ascultetomlui de a mai cump[ni cuv6ntul gi

sare sE-l fac6 intocmai, chiar de l-ar costa viata. Ascult5torul nu mai
face nici o socoteal5 cu viaf4 linigtit cE duhovnicescul sdu pirinte i-a
luat grija vielr gi l-a scutit de toate primejdiile socotirii. Desdvdrgit nu
pofi asculta decet de un sfhnt. Acegtia ins6 fug de slujba poruncirii.

Totugi spre folosul vi+i duhovnicegti e$ti de mane c$tig
ascult6nd pe oricine; c[ci ascultarea e rhnduitii impotriva patimilor
minfii: m6ndria, pdrerea gi slava departE, gi cine are de gand str scape

de acestea nu sttr si cumplneasc[ sfinfenia mai marelui. Ascultarea
des6vdrgiti e vestita "tdiere a voii" care, de multe ori, e tot una cu
tlierea capului. Asculttrtorul desitvdrgit nu mai are r5zboi cu necazurile
ce vin de pe unna iubirii de sine gi nici lupte cu grija viefii care l-a
scos din Rai. Ascultarea e lepitdarea de sine, luarea crucii in fiecare zil
gi r.urrarea Mdntuitorului. Ea ne invaf6 smerenia, care ucide toate
patimile gi linigtegte sufletul. Ea stinge orice fi:im6ntare gi opregte
orice inifiativl, deci toatii energia, cu wemea, trebuie sE se convbr-
teasc6 in virtufi duhovnicegti. Ascultarea aceasta stinge personalitztea

t Luca 9,23.
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de pe planul lumii gi, dacd e ceva de capul ascultltorului, toati
inzestrarea lui se preschimbd in sfintenie, pe care, de multe ori, se

poate int6mpla s[ n-o gtie nimeni fldrI numai Dumezeu. Aga cregte
ascultitorul o personalitate a spiritului, cdnd izbutegte sd treac[ peste

grdmada sa de oase ca 9i cum ar ftece altul.
in fiecare om este inchisd o miisurd a lui, dup[ cum ne asigure gi

Sf6ntul Pavell; peste aceasta sd nu treacd nimeni, dar nici sE nu se

leneveascd nimeni a o ajunge. Ardtarea gi implinirea in firea noastrd a

tuturor darurilor nagterii noastre de sus, din Duhul Sfbnt, e ceea ce

numim deslvArgirea, cea la mdsura fiecdrui ins. Fiecare e inzestrat gi

trimis sd implineascd un rost al lui Dumnezeu tntre oameni. Dezrrelirea
gi infelegerea acestui rost sau destin ascuns in noi in fiecare, dup[
atogtiinJa de mai inainte2 a lui Dumnezeu, nu poate fi dezgropat fdr6
cunogtinfa gi luarea aminte a unui duhovnic iscusig care are grija li
megtegugul sE inldture toatll piedica gi nepriceperea, ca s[ poafi avea

loc de ele voia cea bund a lui Dumnezeu, care era ascunsd in tine.
Duhovnicul, sau stareful, ajutd gi dezvdluie toate intenfiile lui
Dumnezeu din fiii SAi, df,ruite lor dupi mdsura credinfei, ce vor avea
s-o aib6.

De aceea tofi nevoitorii trebuie sd-gi glseasc[ duhovnic, de-
oarece in cele duhovnicegti, tot ce nu e din pov{uire ordnduit2l gi sub

ocrotirea smereniei duce la tngelare gi la mai mare rdtilcire, dec6t insegi
patimile.

"Prin gtiinfa lui, dreptul, sluga Mea, va indrepta pe
mul1i."3

Prin acea prietenie a duhovnicului cu Dumnezeu, despre care nu
ne mai tocmim, el va intoarce sau va atrage voia omului la voia lui
Dumnezeu, fdcdndu-l sE wea gi el ce vrea Dumnezev. Atunci vei fi in
ascultarea care era in Flristos Iisusa, gi dreptul, sluga tui Dumnezeu, va
intoarce dragostea ta la dragostea lui Dumnezeu, iubind gi tu ce iubeg-
te Dumnezeu: atunci va fi in noi simlirea care era in Iisuss.

Duhovnicul va intoarce gi mintea noastr6 de la atAta umblare pustie in

rRomani 12,3.
2 Romani 8,29.

3 Isaia 53, I 1.
o Filipeni 2, 8.
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afare, gi o va face scaun al lui Flristos-Dumnezeu, in care sunt ascunse

toate comorile cunogtinfei gi ale infelepciuniir.
La aceste stdri insd nimeni sE nu incerce sI ajung6 singur, cdci

nu va ajunge sau va ajunge rdu. Toate danrrile inchise in destinul
nostru sunt ingrldite cu suferinfe, gi numai la at6tea daruri ajungem,
prin cdtil suferinl5 putem rdzbi cu bucurie. Numai atiltz bine putem
face, cdtil suferinfd putem ridica de pe el. Numai atiltz mAngdiere
putem aduce intre oameni, c6tll amtrrdciune putem bea in locul celor ce

wem s6-i mdngdiem. Atata str6lucire va arlta iubirea de Dumnezeu gi

de oameni in noi, sau atAt de putemice vor fi mila 9i adevlrul in noi,
c6til vdpaie de urd infruntiim bucurogi pentru Dumnezeu gi oameni. $i
aga mai departe.

E bine de gtiut gi faptul cd darurile lui Dumnezeu dau o mare
putere de a suferi, cu senintrtate, orice protivnicie in calea darului, gi,

rebdiind cu linigte, toate piedicile cad pe rand, printr-o nevdzuti
r6nduiald dumnezeiascd-

Lupta incepEtorului este lupta izblvirii de patimi; straja atenfiei
la podile simfurilor, ca sI nu intre pruncii vavilonegti, care, fdcdndu-se
bdrbafi, ar fi mai greu de scos. Deci cum se aratii aceia, sE-i gi loveascd
de Piatrd, ca si nu ajung6 cu ei pane h luptit. Ndvala de g6nduri si nu
descurajezo W ince@tori; toatf grija sd le fie sI nu se nevoiascd cu
g6ndurile. A nu avea gdnduri e tot aga de cu neputinfd, ca gi a crede cl
poF opri vdntul, dar, cu ordnduire dumnezeiascE" vin gi wemuri fdrtr
furtund-

incepdtorii pot sd vadE cum numele Mdntuitorului ii izb6vegte
de asuprirea momelilor vicleanului - ceea ce-i indatoreazd cu o mare
smerenie inaintea lui Durnnezeu, gtiind cI se luptE El in locul lor.
Partea inceptrtorilor este nevoinfa de a seca iznoarele patimilor din
pemdntul inimii, precum pi gnja de a nu se sui cu mintea in v5zdutrul
p[rerii, c6ci acolo bat fi]rtuni mari pi se rup aripile mintii. FiindcE de

multe ori e atrasd mintea dincolo 9i, furatii de vrajl cum e, ugor poate

fi migcati de bucurie str6in6. De aceea Sfintii PArinfi ne atrag luarea

aminte sd ne impotrivim acestei repiri a minfii, penbu cd dincolo, mari
gi multe sunt primejdiile, in care incep[torii pot s6-9i frAngd mintea.

I Coloseni 2, 3.
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incep6torii trebuie sd stea cu mintea de strajl la po4ile sufletului, ca sd

nu intre ca un foc bucurie strdina in cetate.
Vremea nevoinfei pentru unii e mai scurti., pentru allii mai

lungd, pentru unii mai ugoar6, pentru alfii mai gre4 gi pentru foarte
mulli tine toatA viata. Dar pentru cei ce nu judecd pe nimeni.
Mdntuitorul zice cI fhrd nevoinlE intrl in impdralie'.

FErd uscarea imoarelor rele, fdr[ scoatere din rdddcinA a pa-
timilor - ca pe urmd locul sd fie ars cu lacrimile pocdinfei - fdrd
netezirea scurmdturilor pe care le-au f6cut in fire porcii patimilor:
dealuri gi vdi, nu e chip de a primi pe Iisus gi-a ajunge in ceata a doua
a luptitoriior, a celor sporili. Ceata incepdtorilor std sub ferigirea
slrdciei desdvdrgite. Nimic n-a mai rlmas de care sE le mai fie
impdtimit5 inima, nici de ei ingigi, nici din altceva din cele de aici. CAt
despre patimi, singura lor avufie, prin nevoinla cea de bundvoie, au
risipit-o, au ajuns sdraci gi s-au fdcut ca un crin in pustie.

CEI CURATI CU INIMA

M6sura celor sporili st5 sub fericirea fecioriei sau a celor curafi
cu inima. Cdci una e sd fdgdduiegti cd vei petrece in feciorie gi alta e sE

ajungi cu adevdrat starea nevinov{iei gi nepdtimirea. Cei ce-gi intorc
mAnia pi pofta de la cele de aici, unde altfel ar ft zAcdtorit in contra
firii, aceia scapd de bdrbatul sau de femeia dintr-ingii gi vin la starea
unui suflet de fecioarI.

Sufletul ajuns la starea de fecioard are parte de crinul Bu-
nei-Vestiri a nagterii lui Hristos intr-insul. in vremea aceasta, sortit5
dezvelirii darurilor dobdndite prin Sf. Mir, se intSrnplA cd sufletul
trebuie sI treactr prin nevoinfe Pdre de voie, neat6rn6toare de el, care
insd ii vin prin dumnezeiascd ordnduire, implinind ceea ce mai lipsea
din ldmurireala cdti s-a supus prin nevoinJe de bund voie. in vremea
aceasta" lucreazA asupra nevoitorilor puterea cea mai presus de fire a

Duhului Sftnt. Dar, sI nu uitim: numai duptr ce ei, prin nevoinlele
cele de buntr voie, au scos toate puterile sufletului din robia lucr[rii
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contra firii gi le-au adus la lucrarea potrivita cu firea, spre care le erau
date. Odati dobdnditd aceasti convertire gi armonie lduntricd a puteri-
lor, vine gi lucrarea cea mai presus de fire gi ajuti cre$terea gi rodirea
darurilor Duhului Sfbnt, potrivit ordnduirii lui Dumnezeu cu fiecare.

Prunc nou s-a ndscut firii, pe care a intors-o la starea de fecioard
fdrd prihan6. Iar Pruncul cregtea gi se intirea cu Duhul, umpldndu-se
de infelepciune, gi Harul lui Dumnezeu era cu ElI. El e steaua de

dimineafd, care rdsare in inimile credinciogilor2, dupd cum zice Petru.
El e Dumnezeul-lumind - lumina ta - cea care era invdluitd de intune-
ricul negtiinfei din wemea patimilor, care va rdsd.ri ca zorile gi va grdbi
tllmdduireata3. Pe d[rdmdnrile tale vechi se vor face zidiri din nou.
cdrora le vei pune temelia cea strdvechea: Iisus Fkistos. Lumina lumii
gi lumina ta va cregte tot mai tare, Pruncul Iisus s-a fbcut, in ceata

ceior destrvdrgifi, b[rbat desEvdrgit, gi vine, plecdndu-gi capul, sub

mdna de ferAnd a zidirii Sale, ardt6ndu-ne smerenia ca pe un botez.
Duhul lui Dumnezerr, lumina cea adevdratd: Flristos, lumina

care lumineazd pe tot omul ce vine in lume5, ajutd sufletul sd se

cunoascd cu adevdrat ce este fali de sfinfenia lui Dumnezeu. La
lumina adevdrului vegnic ili vede mullimea pdcatelor, loviturile
tdlharilor, tdieturile fdrddelegilor gi intdrzierea tdmdduirii. Pe mdsurd
ce sporegte intr-insul lumina dumnezeiascd a cunogtinlei de sine, pe
aceeagi m6sur6 vede cdt6 stric6ciune i-a f6cut vremea inchisd in
necunogtinfa de sine. Aga se face cd sub lucrarea sfhnta a Harului,
nevoitorii se vdd cei mai mari plcdtogi - c5ci e Cineva sffint in ei qi le
aratd aceasta. Iatd cuvAntul Sf. Marcu Ascetul: "Cu c6t spore$ti
virtutea astiizi, cu at6t te-ai dovedit dator pentru ziua de ieri, f6cdnd
ardtatA capacitatea firii. Fiindcd prin sporul de azi s-a dovedit c6 nu
existd un spor sau un scdzdmdnt al firii, ci al voinfei."u

Ca atare sfin1ii sunt convingi de pdcatele lor. De aceea ju-
decdndu-se pe ei ingigi wednici de iad, primesc de la Dumnezeu Raiul
gi in dar mdntuirea.

I Luca 2,40.
2 2 Petru l, 19.
3 Isaia 58, 8-12.

o Isaia 58,12.
5Ioan 1,9.

p.297.

6 Sf. Marcu Asceful, Despre Botez, op. cit., ed. I, vol. l, p. 302 gi ed. II,
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Cei ingela;i nu-gi vdd pdcatele, ci vinulile.
Pe cAnd sfinfii sunt "pdcdtogi" convingi de pdcatele lor - cdci

puterea sfinJitoare a lui Fkistos se afld in ei gi intru recunoa$terea
neputinfei se sdvdrgegte darul - ingelatii sunt nigte pdcdtogi inchigi in
negtiinfd, dar convingi de "mdntuirea" lor, cdci s-a intdrit intr-inq;ii
intunericul cel mai dinafard, care-i face sd se dea pe ei ingigi mai
presus de Bisericd gi sfinfi. Sunt cei ce n-au avut grlja gi s-au suit la
pdrerea de sine; vdzdnd darul lui Dumnezeu, gi socotindu-l al lor, gi-au
frdnt aripile miniii.

Cei desdvArgili nu simt numai spinul pdcatelor lor, ci gdsesc

intr-ingii murmurdnd toate pdcatele oamenilor. Cdci prin cei de-
sAvdrgiti se rdsfidnge sfinfenia lui Dumnezeu, ca printr-o oglinda, gi

intr-ingii iarSgi toatd firea omeneascd-qi simte durerea gi pdcatul.
Abia lor le ingSduie atotqtiutorul Dumnezeu sd batlt rdzboi cu

stricdtorul trrii omenegti, gi cu sabia Duhului neintrerupt sa-l ardi. Dar
nu spre el le e privirea, ci avAnd toatd ftptura lor absorbita de dar, s-au
frcut ca un pdrjol intr-un rug neuuzdtor gi, strd.mutafi de dragostea lui
Dumnezeu, chiar r;i numai cu atdta, cd sunt in lumea aceasta, ard pe

"stdpdnitorul" ei in inimd, ca o sabie de vdpaie.
Aceastd nebdnuitd simtire a neputinlelor, intru care se desS-

vArgegte darul lui Flristos, ne face inleleasd mutarea din cele de aici a

unui Cuvios Pdrinte:

"Venind el la vremea mutdrii din viafa aceasta,
gi in jurul lui gezdnd Pdrintii, a strdlucit fafa lui ca
soarele. $i ie-a zis lor: <Iatd Avva Antonie a

venit>. $i dupd pulin a zis: <Iatd ceata Proorocilor
a venit>. $i iaragi fafa lui mai mult a strdlucit. gi a
zis: <IatE ceata Apostolilor a venib. $i s-a indoit
fala lui in strdlucire. $i se pdrea ca gi cum ar vorbi
cu cineva, $i i s-au rugat lui bdtrdnii zicdnd: <Cu
cine vorbegti, P[rinte ?> - <Iatd ingerii au venit sd

md ia, gi md rog ca sE fiu l6sat sd mE mai pocdiesc
pufiu. $i i-au zis lui bdtrdnii: <Nu ai trebuinld sf,

te pocdiegti, Pf,rinte !> $i le-a zis lor bdtrdnul: <<Cu

adevlrat nu md gtiu pe mine s5 fi pus inceput
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(poclinfei)>. $i au cunoscut Perinfii cd, a ajuns
desivdrgirea. $i iard$i de ndprazn6 s-a fbcut fata
lui ca soarele, gi s-au temut toli. $i le-a zis lor:
<<Vedefi, Domnul a venit, gi zice: <Aduceti-Mi pe
vasul pustiului !> $i indatd gi-a dat duhul, gi s-a
f6cut ca un fulger gi s-a umplut tot locul'de
bundrrrireasmI.))"1

Cu aceste graiuri ffece pragui dincolo, in addncul smereniei,
nevoitorul ce a ajuns desdvnrgirea.

vAnsrnrE ruBrRtr - vARSTELE DESAvAR$rur

Sf. Isaac Sirul a numit desdvdrqirea o pr6pastie de smerenie; dar
tot a$a de bine putea sd zicd, gi despre iubire, legind-o de numele
des6vdrgirii. Cdci iubirea a coborAt pe Dumnezeu din Ceruri sd se facd

oD, - gi nu este smerenie mai mare ca aceea a locui Dumnezeu in
oameni, din iubire. Deci acestea-s semnele celor locuili de Dumnezeu:
un nesflrgit de dragoste gi o prdpastie de smerenie. Cdci: "Cine zice cd,

petrece intru El, dator este precum Acela a umblat, gi el aga sd

umble"2.

Iar dragostea in Duhul lui Flristos, in trei vdrste se vede:
in iubirea aproapelui ca pe tine insufi;3
in iubirea mai mult ca pe tine insufi - iubirea de vrtrjmagi;a
in iubirea ca jertf6 pentru oameni.s

Pana la mEsura iubirii de vr6jmagi sunt datori sd ajungd tofi
cregtinii, care au de gdnd s[ se mdntuiascd; pe c6nd la vdrsta a treia a
iubirii, foarte pulrni ajung.

Cei desdvargili fiind o incrucigare a lui Dumnezev gi a firii
omenegti, gi, rdsffingdndu-se Dumneznv cu limpezimea cea mai mare

I Patericul,ed. III, RSmnicul Vdlcea, 1930, pp.2ll-212.
2 | loan2,6. 4 Matei 5,44.
3Matei lg,lg. sloan 15, 13.
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in firea omenetnc4 iar firea omeneascd in Dumnezeu, pe ei ii dor
durerile gi pdcatele oamenilor, la o m6surd dumnezeiasci nebf,nuiti.
De aceea vor sd se jertfeascd pentru ei, vor sI fie osdndili in locul
acelora, ca oamenii, frafii 1or, sI ia iertare. A$a a fost Sf. Apostol
Pavel.

Acegti fii ai Tatitlui vin in lume spre aceeagi soartS spre care a

venit Cel Unul Ndscut Fiul lui Dumnezeu. Acegtia tofi se tnvoiesc str-I
unneze cdrarea intreagd.

"Pe Iisus, iubirea L-a fdcut sd moard, iubirea I-a dat biruin;a
asupra morfii. Iubirea e singura putere care invinge moartea. Iar pe

noi, forfa care ne pdtrunde in chip zguduitor gi ne hotdrigte s5-I d6m
viafa noastrd toatE, nu e cuvdntul Lui, ci Jertfa Lui."r

Aceasta e iubirea desdvdrgitd, iubirea ca jertfb: pdrjolul care

aprinde lumea, cutremura porfile iadului, gi st6rnegte impotrivd-gi toatd
vdlvdtaia de ur6, sau ispita a doua prin durere. Iar cel ce iubegte aga, se

fine intr-o linigte mai presus de fire, cdci: "Mintea lui unindu-se cu
Dumnezeu gi petrecdnd in El, prin rugdciune gi dragoste se face
infeleapti, bund, putemicd, iubitoare de oameni, milostiv[, indelung
rlbddtoare, $i, simplu vorbind, poartl in sine aproape toate insugirile
dumnezeiegti"2.

De aceea nu-gi pierde cumpdtul dacd-l vor pdrdsi prietenii la
ceas de prigoand gi i se vor face protivnici gi-l'vor huli gi-l vor os6.ndi
ca pe un ingeldtor, chiar cei din casa lui. Mintea gi toati fiinfa lui ajun-
str simpl6, va putea trece gi proba cea rnai grea c6.nd, in viforul de urd
al protivnicilor, il va pdrdsi 9i Dumnezeu, ardtdndu-i gustul iadului gi

ldsdndu-l in miinile pdc6togilor, ca s5 se arate cd nici urgia rdului nu-l
va putea desface din dragostea lui Dumnezeu !

Acesta e focul celei mai mari nevoinfe prin care au si treacd cei
ce ajung des6v6rqirea, cd, Dumnezeu insugi se ascunde din fa;a lor, gi

se prdvdlesc asupra lor puhoaie de ur5, cdutAnd cum s6-i inghit[. Dar
de dragostea lui Dumnezeu nimic nu-i mai desface3: nici suferinta, nici
ingerii, nici viaf4 nici moartea, nici iadul, de care se dovedesc mai

' Pr. Prof. D. Stdniloae,Iisus Hristos sau Restaurarea omului, Sibiu, 1943,

Tip. Arhidiecezandn pp.24l9i 307.
2 Sf. Mar.im Mdrturisitorul, Capete despre dragoste, op. cit., p. 66.
3 Romani 8, 38-39.

20s

I



rl

206 cAnenpe iupAMTmr

presus, cilci desdvdrgirea dragostei nu mai are pe acestea ingrddire 9i
hotar.

Toatil aceastll slEviti cale sttr sub povafa Bisericii, ca una ce

ne-a ndscut de sus a doua oartr, gi nimeni din cei ce se intorc Acas6 nu
se rdzlefegte de ea. Ctrci prin Bisericd ne-am niiscut fiii lui Dumnezeu
gi acum avem pe Flristos in parte dupd darul fiecdmia. intreg e doar in
Bisericd" adicd in obgtea Sa vdzutit gi nevdzutii: iar de la inviere gi

zidirea din nou a lumiil, Flristos va fi totul in toate, deslvdrgirea
neavind hotar.

in Bisericd se nasc de sus gi cresc pe pdmAnt, cagtigdnd in
rdzboaie, oamenii mai presus de fire, sau dumnezeii dupS Dar.

rMatei lg,2}.
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cArcpavA ne cuvINTE

Mult necaz s-a intdmplat intre oameni de pe urrna neinfelegerii
in cuvinte. Nu toli infeleg prin acelagi cuv6.nt, acelaSi lucru. Cdt despre
gdnduri, neintelegerea e gi mai mare. Urechea auzitorilor parcd ar fi o
adevdratd rdsucitoare a cuvintelor, iar minteao vdrtelnifi a ideilor. S-a
intAmplat cE lucruri clare ca lumina zilei sd fie infelese de oameni cu
totul pe dos. Istoria ne st5 mdrturie: Cel care a avut mai mult de suferit
de pe urrna oamenilor, rdstdlmdcitori gi sucifi de minte, a fost
Dumnezeu Insugi. Orice s-ar spune, El gtia sd vorbeascii limpede; unii,
insd, destul de mulli, au infeles cd le vorbegte un iegit din minter, un
indrdcit2, un hulitor de Dumn"reu'. De aceea L-au gi osdndit la moarte.

Primejdia, care nu s-a isprdvit, are gi o forrrd intoarsd. Mulgi, in
zilele noastre, zic cd, cinstesc pe Dumnezeu hulindu-I crucea" sfinfii,
Biserica" Tainele, gi, intrucdt s-a fdcut gi om adev[rat, Si pe Sffinta Sa

Maic5a. Acegtia fac acelagi lucru, adicd il osAndesc la moarte.
La g6lceav[ se incaierd gi urmdtoarele perechi de termeni:

sufletul cu trupul, rafiunea cu instinctul, gtiinfa cu credinfa, sau mai
bine-zis, negtiinfa cu credinfa. Iar cu Dumnezeu se g6lcevesc fdpturile
Sale: ingerul clzut gi omul decdzut.

La rdndul sdu, omul decdzut, cdti vreme stdruie in decdderea sa,

inseamnd cd nu vrea sd priceapd deosebirea intre virnrte gi p5cat, ci,
dupa mintea lui, totul e naturd gi nimic mai mult. Ce nu vede, nu exist6.
Dumnezeu, nemurire, inviere, judecatd, diavol gi iad, - astea-s vorbe de

amefire a minfii, bune pentru progti. (Degi nu gtiu cum s-ar pdrea la

tloan 10,20.
2 Matei 12,24.

'Matei 26,65.
a Apocalipsd 12, 13-17.
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minte omul care, ndrdvit s[ judece aga, ar sta impotrivS, zicdnd de pilde
despre piramidele Egiptului cI nu existi, fiindc[ nu le-a vtrzut el !)
Da, el e mdsura lumii; nu gtiam. Oare cine-l tine din umbr6, cd cele

pdmdntegti le crede - de weme ce nu s-a rdsculat nimeni innpotriva
piramidelor Egiptului - pe cdnd cele ceregti gi vegnice nu vrea sI le
primeascS?

Dar felul Ssta de oameni, nu cred nici ce vld; vederea lor nu
pldtegte nimic. Mai mult s-ar folosi sd fie orbi, dec6t orbi fdrd s6 gtie gi

sE se finl cd vdd. Din nefericire asta e tragedia in care se cufundd
mullime de oameni, dar mai cu deosebire oamenii m6rginagi in gtiinfa
gi crescufi unilateral in cunogtinfe. Nu e bine aqa, ci precum urmtrrim o

annonie intre facult5trile sufletegti, tot a$a trebuie s[ urmlrim o
, armonie gi intre cunogtinlele din cdt mai multe domenii, precum gi o

1 sinteztr a acestora cu viafa. Multii gtiinti apropie pe om de Dumnezeu,

1 pufinl gtiinfE il indep5rteazd, Si de gtiinf5 gi de Dumnezeu. Iar omul

, atilta prelriegte citii apropiere de Dumnezeu gi-a cdqtigat in sine.

1 Dumnezeui-a dat o valoare mare, inse trebuie gi el sd gi-o cagtige. Dar
dace nu wea, Dunnezeu nu are nici o vin6.

$tiintq filosofia, medicina gi celelalte discipline ale preocupd-
rilor omeneEti, chiar 9i dreptul, care pune crucea pe masa de judecatS"

toate la un loc nu pot sa dovedeascE, nici cd existl Dumnezeu, nici cd

nu existi- Toate aces;te discipline ale gtiinfei sunt insd folositoare cdnd

igi cr:nosc marginile gi c6.nd nu trec intr-o a\ti zond a existenfei, unde
nu au competenli gi nici mijloace de cercetare.

in gtiinf6 e savantul care sondeazd necunoscutul prin teorii gi le
verificd pe urm5, dacS aduc luminI gi corespund realitiifii sau ba.

Savanful se ajutii de teorie, teoremi" nofir:ni, experienJe, concluzii, care

formeazE obazA pentru noi cercetlri- Adevtrrul lucrurilor, insl, e mult
mai mult decdt atAta; depdqegte misr:rile omului. Revelagia n-are a jine
pas cu wemea; nu e can;J adaptirii Bisericii la spiritul timpului
intnrcdt toate gtiinlele trebuie s[ ajung6 la ce a revelat Dumnezeu.

in credin16, in religie este sfhntul, care are alte mijloace de aflare

a adevdrului. Lui i se reveleazA, i se descopere o lume mai mare,

temelia lumii acesteia. in cunogtinla lui, nu are teorii, nici aparate, ci e
angajatlviala lui. Sfhntul nu cerceteazd. Viafa lui curatd e mijlocul de

2t0
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cunoa$tere a unei realitiili pe care cercetitorul savant n-o poate prinde
niciodatS.

$tiin;a nu angajeazAviafa, de aceea nici n-o poate pricepe gi nici
n-o poate crea.

Sfinfenia insd tocmai viafa o angajeaz5. Iar sfrntul desdvf;rgit,
care gi-a angajat viala gi a arltat cd o poate gi crea" inviind modi gi

fdc6nd ochi unde nu eraut, e singur Iisus. De ce oare nu-L recunoagte

medicina? Ba nici m6car nu-L pomenegte.

Poate fiindcd Iisus e de-o mlrime uluitoare, care ar pricinui
spaimd migdlelii omenegti.

De aceea" in interesul cunoagterii viefii gi sub unghiul vremelni-
ciei gi sub al vegniciei - lucru care depdqegte puterea gi cunogtinfa ome-
neascd - a venit la noi Dumnezeu insugi gi ne-a spus cele de dincolo de
gtiinf6, de filosofie gi de medicind" oric6t s-ar desiivdrgi acestea

Credinfa are revelalia cu care omul credinlei nu se tocmegte.

Dumnezeu ne insofegte mereu $i, pe m6suril ce-L cunoa$tern" viafa
noastri biologicd gi psihologicl se sffibate tot mai tare de adev[r gi de

lumina cunogtinfei. Asta e ceea ce posedi credinciosul printr-o cale
mult prescurtatS, cunogtinfa pe care savantul n-o poate prinde prin
gtiinf5, ci numai dacd gi-a impins $tiinfa pane la toate marginile 9i i-a
recunoscut neputinfa.

Dumnezeu se reveleazd smereniei.
Deci, dacd e sd infelegem gi sd folosim cev4 sd incetiim g6lcea-

va. Drept aceea incerc o ldmurire armonioasd a unei porunci a lui
Dumnezeu, porunca a gaptea - o probleml de biologie - cu cele cdteva
cunogtinfe ce mi s-au intAmplat la indem6nd. Porunca aceasta e o
mdsurd preventivd a lui Dumnezeu, prin care vom dovedi cI urmdregte
stiivilirea degenerdrii, a stric[ciunii gi a toatil jalea fdpnrii omenegti.

CAD COPilI INTRE TATHENT

Pe lAngd omul c5zut intre tahari treceau pe r6nd, neputincioase:
Legea gi preotia Vechiului Testament. Nici una nu i-a putut ajuta

2tl

tLuca 7,22.
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nimic. A venit Samarineanul milostivr, om de alt neam; omul lSrd de

pdcat, Iisus, care l-a luat pe cel rdnit gi l-a pus pe dobitocul Sdu. Ceea

ce, ascuns, insemneazd tntruparea lui Dumnezeu in firea de om; omul
fdrd de picat, adevdratul nostru aproape, in stare sf, ne care in spate

dintre tehari, Acasd.
Cel cdznt intre telhari a fost incredintat Bisericii, ca slujitorii ei

sE poarte grijd de ddnsul, spdldndu-i rdnile, din neam in neam, cu vin gi

untdelenrn. Bisericii i-a dat de cheltuiald doi bani: Vechiul gi Noul
Testament, adicd dupd trebuinf5, legea, povlfuitoare la pocdinfd, asprl
ca vinul pe rand, gi Harul celor gapte Taine, izvordnd din Hristos,
pomul viefii, ca un untdelemn ce unge rdnile, curdlite cu asprimea
pocdinfei. AmAndoud t?imdduiesc deplin pe om.

Cdderea intre telhari este cdderea firii omenegti din Rai in lumea
aceasta'; cdderea de la deslvdrgire. CEci: "indatJi dupd cdlcarea

poruncii s-a ftcut in om strdvezie gi vdditii asemdnarea cu dobitoacele
necuvintiitoare. Fiindctr trebuia, dupl ce s-a acoperit demnitatea
rafiunii, ca firea oamenilor si fie chinuitji pe dreptate de trlseturile
iralionalitdlii (ale dobitociei), de care a fost atrasd prin voia ei, -

Dumnezeu rdnduind prea infelept, ca omul in felul acesta sI vie la
congtiinfa mlretiei sale de fdpturE cugetitoare."3 E wemea cdnd: "A
fbcut Domnul Dumnezeu lui Adam gi femeii lui imbrdcdminte de piele
gi i-a imbrdcat"a.

Chipul cunoscut al nagterii trupurilor a venit omului tocmai din
pricina cdderii; cdci, dup6 Sfintii Plrinfi, gi mai ales dupd Sfrntul
Mo<im Mdrturisitorul, dup6 care ne ludm, ar fi fost cu putinJi gi un alt
chip de inmulfire, nepdtima$ $i nep6cltos. in or-a pdcatului tns6,
Adam ruma sd moard gi sE se stingd omul. din zidire; dar vdzdnd
Dumnezeu, peste toate veacurile, cE mulfi au sd se izbdveascl din
dobitocie, l-a osdndit la calea naqterii trupegti, care constd din pdtimire
gi pdcats. Pdcatul igi are porneala in patima sau pofta pentru acest chip
de nagtere, ca intr-o lege de pedeaps5 date firii. Firea gi voinfa au fost
legate intr-o inlEnguire rea. Cdci, cu cdt se silea firea sI ddinuiascd in

' Luca 10,33. 2 Liturghier, Bucuregti, 1937 , p.220.
3 Sf. Mar<im Mlrturisitor-ul, Rdspunsuri ctltre Talasie, op. cit.,pp.20-21.
oFacere 3,21.
5Sf. Mo<im Marturisitorul, op. cit.,p.62.
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viala aceasta, prin na$tere, cu atat se strangea pe sine mai mult in lanqul

legii pdcatului, sporindu-se gi moartea. I s-a dat omului sd se lupte cu

moartea. de care se atinsese cu voia.
Dorul dupd Dumnezeu s-a intors in poft6 patimagi dupA trup.

Mintea, intunecdndu-se <linspre Dumnezeu, a cdzut in haligui sim-

furilor care se lipesc de placere, ca de un bine, qi fug de durere, ca de

un rtru. Iar pldcerea e morneala cu care "hoful" ingeala pe om, sd se

pogoare din lerusalim ia lerihon.
Pe drumul acestei pogorAri p6ndeau toate puteriie, incephtoriile

gi stEpaniile cele clin vdzduhurir, gi se sileau ca un puhoi sd intre, care

mai de care, in partea pdtimitoare a firii, adicd in pofta gi in iulime, gi

sd le povAmeascd in contra firii. Voinfa i-a impins-o ca sd vrea numai
ispita vicleanului, plicerea, gi si ocoleascd povara, de la f)umnezeu. a

nagterii de fii. Mintea, care odinioard vedea pe Dumnezeu intr-insa,
acum e templu al idolilor, avdnd in loc de un singur Dumnezeu, multe
chipuri ale patimiior necuratet. Deci rnintea nemaidepf,nAnd in sine

vederea lui Dumnezeu, stiipdnitorul lumii acesteia', s-a incAlcit in
infrfigarile cele supuse simfurilor. Mintea, fiind o putere arzdtoarc, ca

una ce avea sd sdldgluiascd intr-insa pe Dumnezeu, care incd este foc
arzdtor4, acum nascoce$te gi aprinde pldcerile trupului, ea insdgi fiind
retinutd astfel in legdturd pdtimagd cu simfurile !' IatI cum s-a furigat in
sfatul minfii legea pdcatului, care este pldcerea simfurilor gi pentru care

s-a hotdrdt moartea trupurilor, ca nu cumva rdutatea sd fie nemu-
ritoare6. De atunci, mintea multora dd numai sfaturi contra firii sau

sfatul ldrddelegii.
"Foc de ocard e legea trupului - zice Sf. Maxim - iar imboldirea

prin deprinderea patimilor e lumina lui; gi pard de ocard e arderea cdnd

lucrd patimile. Sau pe scurt: focul de ocarf, e plcatul; lumina de ocard,

deprinderea pdcatului; iar flacdra, lucrarea. Prin urmare nu se cade

minlii sd se incdlzeascf, in focul acesta, nici sd se lumineze cu lumina
aceasta, nici sd ardd in aceastd flacdrd. C[ci ceea ce pentru simfuri este

-tJ

I Efeseni 2,2.
3 loan 14, 30.

' Sf. Maxim Mlrurisitorul, op. cit., p.276.
a Ieremia 20.9.

s Sf. Maxim Mlrnrisiton;i., op. cit.,p.309.
6 Fac".e 3,22 Si Molitfelnic, Bucwegti, Tipografia Clrlilor Bisericegti, I 937,

-

p.217.
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luminA gi placere. pentru minte este addnc cie intuneric."' "Simlurile nu

sunt in stare decdr de ri.tdcire gi nu prind dec6t stricdciunea
, r..] .-trupurilor."- Dec:i nlirttea. ?rni:inlrd in aceasm, nll e numai contra firii, c:

pi impotriva iui Dur,-rnezeu. iar o nrintc innebunita de simfuri gi oc
poftele contra firii - prin c_are lucreazl toati polta vrajmagd ".,,riijmd$ia
impotriva iui i)r.rmncze,J"-' - ce sfaii.rri poate ea si dea, dec6t sfbtunie
l'Aihariior carc i-:*sapi;sc pc t'er cc cr.:Duiu6 din ienrsaiim in lerihun:
copiii cc vii', i'n liirrrt:ri ili.:eiis)li;'l

Oare';etrirea iui lisu:r ia nunta din uani'. s,1 nu aiba gi un iniei,.s
mai a<idnt'! ,j'tre sd nu inseninez(' i:,,j'.",ft inai rnult, fir.ptul ca ia nuntd
i-ace prirrr,.i. dol'aii a cir.lninczelrli Sale'l Clare rtu trel.ruie de aici inainte
strccrtii ;;i ilininez$it'Jd pl,'ezcrt ia niii'r,ia? Care L)rlirurc-zeu nu are nici
i-r.r cuvarlt in Lrioii-rgic? Nici un i,.ic:u': I'jiti i)n sens'i ).lici o concucere 'l

A cai iegiii:9i;t orirdsir r;inrea i Sau I,::[:,rir ii exilud pe i]un:nezeu'l Dc
ce ciar a rlciicat ctlrsiitoria ia ru:ll-1rii d€ 'l aind. intie ceie $apte, tat'

Biser-icii i-a da". iii g.r'ija - oeci in raspuiidcre ;l in ,Jrept - cie-e urrnAri cu
iurlr'e arninte ;'crriiieie 'I'ainr:i, ace$ti nruguli ai i,ie[ii, copiii ? irh, oai'e cit'

aceeir, ca ei sa fle tlii Sai, intregi ia nlir:rit gi la rrup, gi nu dimpotrira.
puii tiirldeiegii ? in.:etui cr.i inceiui ne vom idmuri cu guvoiui in-
tretriiiior acestura. Ne trebuie insii cd.leva cuJ'lo$tinle de bioiogie.

I.JN CAi-I.]GAR CLJ GA"NDI]I, i,A M,AZ,ARE

Era un grddinar la o mAndstire din Brno, in Cehia; il chema
Gregor Mendel gi se nevoia cu ascultarea in veacul trecut. Se vede cd,

cie la o vreme, nu se mai mulgumea sd rdmAnd simplu sdpag de rdnd, ci
gi-a pus in minte necuviinf a de-a intra in tainele din viala buruienilor.

Avea trdndafiri albi gi rogii; le-a incrucigat polenizarea gi a

obfinut in a doua generatie trandafiri hibrizi de culoare roz. Acegtia au

dat in a treia generafie trei feluri de trandafiri: rogii, albi gi roz, gi

anume, un sfert rogii, un sfert albi gijumdtate roz.

' Sf. Maxim Mdrturisitorul, op. cit.,p.252.

I ldt*,p.366.
'Romani 8,7.
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Imbinarea caracterelor rogu gi alb avea sd se cheme oonjunc;ie;
iar desfacerea elementelor in generafiile unndtoare, avea sd se cheme
disjunclie. Situalia redusd la fonnula de proporlie ar ii i-2- 1

Caracterul sau culoarea se vede cd e un factor care se aiIf, comprimat in
celule de inrnullire paterne qi rnaterne, cam aga:

Fig. l. Diagrama hitrriciani 
i.

Deci acegti factori ai caracterelor specitice dau, in procesui de

fecundafie, disjuncfia etrernentelor parentale, gi de asemenea 9i pro-
porfia l-2-1. A$u se ivi prima lege a lui Mendel, sau "Legea disjuncliei
caracterelor pdrintegti in hibrizi", care mai pe larg zice; "CAnd se incm-
cigeaza doi indivizi, ce nu se deosebesc dec6t printr-un singur caracter,
toli hibrizii din int6ia generafie sunt asemdnEtori, fie cd prezintd un tip
intermediar intre al celor doi pdrinli (amestec), fie cd se asearn6nd
numai cu unul <iin pdrinfi (dominantd). Acegti hibrizi, intre ei, dau ca

urmagi un sfert de indivizi de tip patern pur, un sfert de tip matern pur
gi o jumdtate de tip hibrid."2

Rezultatul acesta ne duce totodatd cu gdndul gi la cel mai simplu
calcul de probabilitate. Caci ludnd doud monede, pentru cele doud
caractere de trandafiri, gi aruncAndu-le, probabilitatea lor de cddere va
fi: numdr-numdr, numdr-coroanI, coroan6-num6r gi coroand-coroand.
Deci 25oh probabilitate pentru cdte una din doud pozitii pure, gi 50%

'Dr. Ren6 Jeannel, Curs de biologie generald, Ed. Universitetrii, Cluj, 1930,
p.l6l.

2 ldem,p. 165.
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probabilitate pentrr-i pozifii mirf.e. Exact proporfia l-2-1. Sd nu uitdnr
cA intre trandafiri era numai un singur caracter deosebitor: culoarea.

Sd vedem ce se in'tArnpld c6nd :re lrrcrLrciqeazd Si se rnogtenesc

mai multe caractele deodatft" Caci klendel, trebuind sd vadd $i clc

"/.i:ifz3\/'rit, nr-i nuinr.li qic tnanclaiiri, gi-e afiritil ochii la mazf,re. Mazii:ea
ins.il i-a clai rnti ;;l:-lltil l;dt&iu ,:i) ci:p .Ariidir Ci,..ii :;i:turi <ic rnazai'i: urir
cu bcl;rbe galbene gi neiecle g! url alt stli cu boahe verzi gi zbAr:cite" .,\ci
nu mai avea! ca la trandafiri,, o sir-rguri pereche de caractere
deosebitoare, ci eiou6, penrru flecare soi ln parte cAte o pereche dt:
,Jaractcre. Deci, incrticiqS,ndu-le polcnizarea, toarnrra. a cdpdtat. intr-a
dcun genera[ie, spre marea ]ui mira.re, nurrrai riazdre cu boabe galbcir.:

'li cu coa,ia netedi. Se vede ci s-a intAmpiat (:eva ca in v'isul lui Faraor,-
mazdrea galbenl a ?nghilit nrazdrea verde.

: ,...Inghifirea aceasr.a n-a scdpat nenumiti, ci a prilejuit incd o
p;ereche de terrneni: dominan{a pi recersivitatea. Dominanta ar fi
iiisu;irca uiiilr i:*rai-',t*r:t rie-r- trir,"ii iiiia oar^:ic.iere gi de-a le irece in
,.irnbr'li pAnir ii; + v:"er!le: iar slibiciuriee. qi ?ndaraptarc:a in urri'b:'f, i,
i-'i-rlorl.3.iLe er ii r-':i-.c.sivitat*i:. Vor.bind d,-' nrtl^t-ire. p,:r'ocirea de cefactL'rc

galben^-neteriii si: dr:rrede$te don:inantfl asupra prerecirii verde-zbarcitir.
ln a treia generafie mirarea i-a tbst qi mai mare, cAci a ciipdtat

patru soiuri cie rirriz[rc.: unnl gii]ben gi ncted, altu.l verde pi ztrArcit. ai

treilea, vercie neteci cu cl patd galbenii, Ei-al patrulea, galben zbitrcit..
NurnS.rAnd toate boabele de toate soiurile 9i simpliiicdndu-le cu un di-
vizor comun, a otrlinut recolta la a treia generafie in proporfia: 9-3-3-1"
sau grafic a$a:

Fig.2. Diagrama hibridarii la
mazlre, in cazul cdnd pa-

rintii se deosebesc prin
douS caractere.'

<-a$^; ,v.'ts-,.; $t to',.^&-o-o,
l. Eob(nu - uctr-c9 ri
l. itq$< - otE^;t.

' R. Jeannel, op. cit., p. 167 .

2t6



7

EREDITATE $I SPIRIT

"Cum se explicd aceastd proporfie 9-3-3-l ? Foane simplu: dacd

se admite ci cele doud caractere ale fiecdrui parinte sunt independente
gi cd disjunclia se face in mod independent in celulele sexuale ale

dihibridului (se zice <<dihibrid>>, fiindc6 pdrinfii se deosebesc prin doui
caractere).

"Celuleie sexuale ale dihibridului vor fi deci de patru feluri, cdci
eie vor inthliga cele patru combinafii de factori, care determind
caracterele: galben 9i neted, galben gi zbdrcit, verde gi neted, verde gi

zb6rcit. Aceste patrul feluri de caractere se vor forma in cantitdti egale.

in patru feluri de celule sexuale femele gi patru feluri de celule sexuale

mascule, gi vor produce, in numlr egal, 16 combinafii deosebite. in
virtutea dominanlei caracterelor ins6, 9 combinafii vor reuni carac-

terele dominante galben gi neted, trei combinafii asociafia galben gi

zbdrcit, trei combinalii vor reuni caracterele verde gi neted pi abia una

tipul verde gi zbdrcit. ln cifre 4x4:16 ; 9+3+3+1:16; iar grafic,
socotind factorii gi dominanfa avern:

"Experienfa a dus la a doua lege a lui Mendel, sau legea dis-
juncfiei independente a caracterelor in hibrizi. <<Fiecare pereche de

caractere se desparte in mod independent gi hibridul forcneazd astfel
atAtea feluri de celule sexuale, cdte combinafii posibile exist5 intre
caracterele pf,rinfilor. . . >)

"Trei perechi de caractere vor determina prin disjuncfia lor, 8

feluri de celule sexuale gi 64 combinafii de oud fecundate, care vor
apdrea ca 8 tipuri distincte, in proportia de 27-9-9-9-3-3-3-1. Pentru
patru perechi de caractere vor fi 16 fehni de celule sexuale gi 256 de

combinafii posibile"r, $i aga mai departe.

217

t ldr^,pp. 168-171.
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CdlugSrul nostru, amlgit de mazdre gi rdtdcit prin biologia
generalS, totugi cu gAndul se inalfd de la ascultarea cu sapa la tainele
ascunse de Dumnezeu, chiar gi intr-o gradind de zarzavat. Aproape nici
nu bdga de seamd cd descoperea legile ereditdlii; despre care avea sd se

spund mai tArziu cd nu sunt decdt o aplicare a legilor probabilitaliir.
Viala prin urmare are o matematicd, deci o explicafie gi astfel se poate
interveni in variabilele ei.

O MUSCA PzuCINUIE$TE PREMIUL NOBEL

A agtepta de la un an la altul poate un cdlugdr, dar nu poate un
american. il cheama Thomas Hunt Morgan, care, ajutat de-o mus cd,, a

pus bazele geneticii moderne, osteneald pentru care a fost incununat cu
premiul Nobel. Musca se cheamd Drosophila, o musculild de ofet. Se

inmulfegte foarte repede, fiindcd nu are multe zile de trdit, de aceea
americanul nu trebuia sd agtepte cu anii, ca Mendel dupd mazdre.
Drosophila s-a fdcut vestitd, incdt e pomenitS, de la 1910 incoace, prin
toate universitdlile lumii. Are 9i dugmani, mai ales pe la facultd;ile de
medicind.

Intdmpl6ndu-se mai multe varietdli de Drosophild, incrucigarea
lor a dus la constatarea cd gi gdngdniile se supun aceloragi legi ale
ereditSfii, gdsite de Mendel, anume conjuncfia gi disjunclia caracterelor
in urmagi. $oarecii, gdinile gi alte ordtdnii au confirmat gi ele cd legile
ereditalii _animale nu sunt altceva, decAt tot legile calculului pro-
babilitefii2. Pe cunogtinfa asta se intemeiazd selecfionarea gi gasirea de
noi soiuri de rase, cu insuqiri anume cdutate, neaflStoare la pdrinfi.
Cdci o schimbare in factorii ereditari se resimte in intregul organism
rezultat, gi egaleazd cu un nou caracter dobdndit.

lNicolae

1944,p.149.
2lbidem.

Mlrgineanu, Psihologia persoanei,Ed. Universitafli, ed. II, Cluj,
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TEORIA CROMOZOMICA

Cele de pdn6 aici sunt experienle, nu explicafii. A ajunge la o
explicafie, in cazul nostru, e tot una cu o cufundare in infinitul mic viu,
precum in materia moartd, avem infinitul mic, electronul, care nu mai e

materie, ci energie. Teoria atomicd in fizicd s-a dovedit suficient de

explicatorie, ajutdnd intervenfia in constitufia materiei, chiar p6nd la
neingdduita disociafie atomicd. in ce privegte insd teoria cromozomicd
in biologie rf,mAne de vdzut pAna la ce mdsurd se va ajunge la

intervenfia in organizarea viefii. "Dacd o explicare e posibild, evident
cd ea trebuie cdutatd in structura celulei, fiindcd orice fiinfa vie;uitoare
e formatd din celule gi provine dintr-o celuld unicd, in care trebuie si
fie agezali toli factorii ereditari, care condifioneaza caracterele
individului."r

Americanul cu musca nu s-a mulgumit numai cu studierea
caracterelor exterioare, rezultate din imperechere, ci a cdutat sd

pdtrundd mai ales in mecanismul cauzal sau genetic al ereditatii. Drept
aceea, ajutat de unelte gi colegi, a ajuns sd stabileascf, intr-un mod care
exclude indoiala, cd elementele ultime, de care depinde ereditatea
deosebitelor caractere, sunt pdrticele infinit de mici pe care le-a numit
"gene", aflStoare in nucleul celulei germinative. Le-ag numi "geneze",
fErd sd gregesc, botez6ndu-le a doua oard, cdci, dupd Geneticd, au rolul
sd nascd gi sd organizeze caracterele generafiei urmdtoare.

CU SFIALA CUVIINTEI

Sd ne apropiem de om. Cdteva nofiuni de embriologie ne ajutd la
addncirea in infinitul mic biologic Ai ne apropie de explicarea multor
taine ce ne intereseazd.

Iatd forma gi secliunea unui spermatozoid de om.

219
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I J. Rostand, Les Chromosomes, p.62, dupd R. Jeannel, op. cit., p. 173.
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t(&f $.Ibox.

Se compune din elemente crornatice: crornatina gi nucleolul; gi

din elemenle acromatice: linina, sucul nuclear gi membrana nucleara.
Cand celula se prepard pentru diviziune, in procesul fiziologic al

fecundafiei, granulele de cromatind se unesc Ai formeazd un ghem
cromatic ce se va segmenta apoi in filamente independente, de lungimi
variabile, totugi in perechi carn egale, numite cromozomi. Aceqtia la
rAndul ior sunt alcatuili din granule nurnite rnicrosomi sau cromioli,
agezali in giraguri ca zalele intr-un lan1.r Aceste granule infinitezimaie
sunt "gene"-zele din Geneticd.

Cromozomii se diferenfiazf, numai in procesul de rnaturafie al

fecunddrii gi se pot numdra 23 de perechi, plus unul stingher.
cromozornul X care determind sexul. Mai este si un cromozom
nedezvolt atY .2

Perechile au forma urm6toare:

$ fA ,te CL.tl h
illt GFltrr'fft 

tO
rt3.

I Dr. Ren6 Jearnel, op"

'Acestea au fost datele

cif., p. 18i.
Geneticii pdnd in perioada 1946-1950 (n.n.).
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In sumd totald avem pentru spetra uman6 in zigot (oui fecundat)
numd.rul de 48 cromozomi - exact cAfi are gi buruiana de tutun.

Asta insemneazl, cE toate celulele corpului sunt formate dintr-un
stoc dublu (2N) de cromozomi, pe cAnd celulele sexuale mature n-au
dec6t un singur stoc $l). Aceste celuie sexuale nu sunt jumata;i de
celule, cum s-ar pdrga; ele sunt celule complete; iar celulele corpului
sunt duble (diploide)r.

spre ajutarea ?n1elesului, ddm o diagramd a fecundagiei la
echinoderrne, dup5 fazele caracteristice gi cu multd simplificare a

elernentelor:

Fig. 6. Diagrama fecundaliei la echinodenne: A. pdtmnderea
spermatozoidului in ovul la nivelui conului de atracfie dup[

ovulului, in jurul sperrnocentrului s-a dezvoltat un astru:

221
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I ICem, p. l8l.
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C. transpunerea nucleuiui spermic in pronucieul mascul gi

dublarea spermocentrului; D. cei 2 spermocentri, fii, fiecare cu

cdte un aster propriu s-au indepdrtat intre ei; E. pronucleul
mascul complet dezvoltat s-a alipit de pronucleul femel iar cei
doi spermocenffi fii se gdsesc situali pe prelungirea planului de

alipire a pronucleilor; F. cromozomii masculi gi femeli s-au
diferentriat in fiecare pronucleu respectiv (profaza): G. disparilia
membranelor pronucleilor gi dispunerea cromozomilor la ecua-

torul primului fus de segmentare dupd ce s-au divizat in sensul

Iungimii lor spre a-gi dubla numdrul (metafaza); H. emigrarea a

cdte o jumitate din numlrul total al crornozomilor spre polii
opugi ai oului (anafaza); I. formarea nucleilor fii, fiecare cu cdle
4 cromozomi, doi paterni 9i doi materni (dupe Boveri modificat
de Drdgoi: Istologie p.221).

Ajungi pdnd aci, e bine sd urmdrim cu de-amdnuntul aceasta
simfonie a infinitului mic biologic. Spre ajutorul infelegerii d[m in
desen geometric diviziunile stocului de cromozomi in procesul
fecunddrii.

Fig. 7. Schemd arltdnd constitufia stocu-
lui cromozomic in fecundare. Sus

gamefii, mascul gi femel, cu un numar N
de cromozomi (3); La mijloc oul
fecundat. rezultat din unirea celor doi
gamefi, cu 2N cromozomi, form6nd trei
perechi (I, II, ilI), fiecare pereche fiind
constituitd dintr-un cromozom patern gi

unul matern. Jos divizia oului. ardtAnd
pisfrarea stocului 2N a cromozomilor in
fiecare celul6 fiica.
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Fig. 8. Schema ardtAnd disjunctia cromozomilc'r in momen-
tui maflrafiei celulelor sexuale. Sus, prirna diviziune dc ma-
turalie: cromozomii $atern gi mateni) ai fiecdrei perechi se

aldtur[, Ei numErul cromozomilor trece de la 2N la N
(reducere numerici). Perechile se orienteazi insa variabil in
fus, aga ca gamefii fios) primesc fie cromozomui patem. fie
cel matern clin fieca-rc pereche. in exemplul acesta, cu stocui
2N:6. exista deci I combinatii posibile de cromozomi in
gamefi, adicd 8 feluri de gamefi, deosebindu-se prin calitatea
lor eredirari. {It. Jeannel op. cit., p. 181, pl. 31.)

Potrivit acestor date, accentudm cd in genul uman toate c,eiuieie
corpului cuprind stocul dublu (2N) al cromozomilor, pe cdnd ceiuleie
sexuale cuprind numai stocul simplu Ctr:23 de perechi +X sau Y).-
- Socotind cu totalul cromozomilor in speta umanA, avem deo-

camdatd recunoscutd situaJia:

Ovul, Spermatozoid, Ou.

[,{.") . + =N+X(mascur)\2 ) 2

(w ) /ru \

l;. *) . [r* r) = N+x+x (femera)

EREDITATE $I SPIzuT

---*
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Iar cAnd apare gi cromozomul

('9. ") . l,{ * rj\2 / \2 )

nedezvoltat Y, am avea:

: N+X+Y (mascul)

"Latoate acestea unii bagd de vind, zicdnd cI cromozomii n-au o
constanfd absolutA. Nimic nu demonstreazd - pentru ei - cd cromatina,
impragtiati in sucul nuclear, in perioadele de repaus, se reconstituie in

absolutA. Nimic demonstreazd pentru ei cd cromatina,

elemente absolut identice la fiecare diviziune celulard gi cd numdrul
cromozomilor, in aparentd acelagi in fiecare celulS a corpului, e

totdeauna riguros constant. Afard de aceasta oare nu e riscant a te bizui
pe realitatea acestor elemente nucleare, pe care nimeni nu le-a v6zut in
stare vie, gi care nu ies la iveald dec6t prin artificii de fixare gi de

colorare, care desigur altereaz[ dupa moarte structura substanfei vii?"r
Mai c6rtesc unii zicdnd cd observafiile valabile pentru o musctr

nu pot fi aplicate cu aceea$i valabilitate gi rigoare omului.
Bund e frAna oriunde. Totugi ei rimdn datori cu explicarea mul-

tor taine gi nevoi arzdtoare, pe care numai partizanii teoriei cromozo-
mice sunt in mdsurd sd le poatd da, mdcar gi numai pdnd la un loc.

EREDITATEA, MEDIUL $I DESTTNUL

Acegtia sunt factorii de cdpetenie care confi gureazd, diferenfi-
alele persoanei omenegti. Ereditatea ar fi repetitia p[rintelui in fii.
Dupd cum se vede aievea gi dupd cele de p6nd aci, fiii repetd pe p[rinte
numai cu oarecare aproximafie. Aga e firesc, de vreme ce copilul e o
sintezi a celor doi plrinfi, o sintezd a celor 4 bunici, a celor 8

strdbunici, a celor 16 strd-strdbunici g.a.m.d. Adicd: pe mdsurd ce

cregte numdrul ascendentilor in progresie aritmeticd, contribufia lor in
descendenfi scade in progresie geometricS. Grafic ar fi aga:

' Idem, pp.174-175.
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Fig. 9. l12 ereditate dela2 parinti
Il4 ereditzte de la cei 4 bunici
1/8 ereditate de la cei 8 strdbunici
l/16 ereditate de la cei 16 stra-stra-

bunici
etc. etc.

Agadar, in persoana noastre trdiesc mai multe generafii 9i un

numdr mare de inqi. Nu stricd se ne ludm pufin pe urma lor; insd

- potrivit infelesului - deocamdatI, in cadrele teoriei genetice.

Care este suportul de transmisie al ereditafli?

"Gena" (voi zice mereu geneza); acea granulfl infinitezimal[ de

cromatine, din lanful cromozomilor.

Fig. 10. Agezarea genezelor in

lantul dublu (diploid) al cromo-
zomului, dupl Jenningsl.

Geneza e un centru condensat de materie vie, avdnd sd conduci:

multiplicarea celulelor, obtinerea fonnei anatomice a organelor 9i a

sistemelor, ritmul fiziologic, annonizarea $i sincronizarea functionald

cu organismele vecine din competenfa altor geneze, precum 9i durata

acestora. Geneza trebuie sI gtie gi sd fac6: arhitecturd, anatomie, calcu-

lul rezistenfelor, chimie, fiziologie, aPbrarc activ6, ap[rare preventiv6,

armonie muzical[ cutii de rezonanfl, armonizare istoric[, previziune,
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sen,iciu de siguran!6 - rnulte de toate. Pe scurt: forrna, ritmul gi durata:
astea dau tonul in materie de ereditate. Chiar a$a mare minune nu e.

dacd socotim ca num6rul genezelor in cromozomii de om e variabil ;i
pot urca pAna la cAteva mii intr-un lant cromozomial. Numdrul
cromozomilor e constant; nurnirui geneze!or din cromozomii constan;i
c variabil.

$tiind eiemctrte'lc- si ascuiiarir de &cur-L- I-ioema sinifbnicA l
mrsreruilii perrsoanei, d.Jscr-isd de .lennings., bii-rlog La Institutu; d.,

Geneticd din California - descriere pe care ne-a fticut-o cunoscuti
Psihoiogia persoanei, certea prcfesorulrri li. lvldrgineanu, cie la
Inslitutui de Psihologie al Universitafii dirr Citg.

"\'redrric de ;tiut e faptul cf, t-recare din rriiiie de genezc r- o
suLrstanld apirrte. riare are o i'uncliune tlil'erita ;i oine definit6, adici ur;

ani.imit jucru tjc iriplinir.. Daci iiila sau aha ciilt ele e distrusA saLr

schimbata. cl,:zvoiial'ea crganicE, ia r6,ndul ei, c 1;i ea atinsd intr-un
aniimit t-el. lar inri:vidirl caru rezultd virre cu o schimbare corespun-
'r2'-oare ir.r caractelric saie. iri:n ar fi: culoarea ochilor, forma nasului.
siatura, te'mperalr;entui ;i ceisialte. De asemenea se;tie cd fiecare fei
,5e genezi arc. iir n,"-id rcguiat gi invarirrbii, Iocui sdu in lan{, sau in
rriorno2tolIj. Astf'ej Ciferiteie gciiezl'pr.;t fi gi nurirerotate;;i. o anurnitd

.:rnr.zi;, s5:rri:tr-r'i;i, sei-i 47, esir: iotdeauna acecagi, avAnd acelagi roi cie

ind,--piinii;,i i1:isiniie rn aceiaSr ioc al cromczomilor...
De asenieile?.: i:i iel cir: irnporlant e faptul cd fiecare din cei doi

pfu-inli ai nogiri iie iau r:i serie compietd de geneze, inldnfuite irnpreunf,.
irr ibrma desc'risd nrai sii:. /+.stfel, in fiecare celuld, noi avem dou6
t-eiuri de gen,:zc: fieca.re coniplete in ele insele, dupd cum am vdzut in
ligura 10. Prin urnlare noi surrtem dubli in ce privegte genezele noastre.
Fiecare din cele Coud lanfuri de geneze confine tot materialul necesar
pentru formarea unui individ, fapt care are foarte stranii consecinle.
Mama ne dd tot materialul (in gerrnene, in genezd) pentru producerea
unui individ de un anumit tip; tata, pe de altd par[e, ne di tot materialul
pentru producerea altui individ, de alt tip. in acest chip, noi incepem
viafa ca fiin1e duble. Fiecare suntem, intr-un anumit sens, dou6
persoane, destul de legate impreund in intregime, degi in anumite
privinge, legtrturile nu sunt chiar complete. Aceastd dubld naturd a

sarcinii noastre ereditare are o mulfime de urmdri asupra viefii...
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Duplicarea se aplicl fiecdrei pdrticeie din miile de geneze. ':L
care incepem viafa. Iriecare fei de substant6 este prezentd in fiecare
ceiula in doua doze: pei'ec:hca cle geneze O genr:z5 din fiecare pereci'ie
vine de la tatd, cealalta, de ia rnarnd.

Diferitele perechi de geneze au funcfiurri diferite in dezvoltare.
Cei doi membri ai fiecirei perechi de geneze au una gi aceea;i

functiune. Daca r;na dirr ceie dor-iri geneze are de-a t-ace cu culoarea
ochiior, atunci tot .r! cuioarea ochilor are de-a face pr rea de-a cloui:

Daci una din geneze ale .lc-a fhcc cr-i prorlucerea pi deterrninarea unei
anumite pAryi din creier, cu aceia.ii lucru are de-a fat:e 5i cealaita. I)acA

una influenleazia crefr:eie;r corpr-riui. c, inlluentrea;zd 9i ceaialta...
Acum, un fapt rie o extremi importani6 trractica: oepi cei or>i

mernbri ai unei anumite perechi de geneze au de a indeplini unul pi

aceiagi lucru, totu$i ei se deoi;e'\esc ?n felul lor de a-l 1ace, Gencza trare

vine de la tata tinde si.i producd o anumitd culoare a ochiului, irr \,'reme

ce geneza de la mamd L:nC':r sL lrroCucd o alti culoaie. Cene;rir cic la '.ala
produce un creier sirac;i astl'ei un irrdivid siupiei; gefieza Cc'la manri
un creier superior gi, astfel, un individ inzestrat. O genezd, poate
produce ceea ce e bun 9i sdndtos; cealalt5, ceva ce e bolnav gi infrnn..

Rdnduiala firii de-a avea doi parinfi, adica avantajul de a fi
dubli, e de la siner infeles. De pilda o genezd dc iir. iatA poate fl
defectuoasd; dacd ea ar fi singura genezd care ar conduce lucrul,
copilul ar fi infirm in funcliunea aceea; deci ar fi un idict sau un debil
mintal. Se poate insh int6mpla, ca geneza corespunzdtoare, din aceeaqi

pereche, care vine de ia ntamd, sd fie normalS; atunci aceastd genez6,

normal6, ea singurS, preia intreaga sarcin6, aga incdt copilul e normal;
el nu e idiot, nici inapoiat mintal. in chipul acesta, defectuozitatea unei

singure geneze din pereche, nu are urmSri rele, sau dacd are, le are a$a

de mici incdt nu pot fi observate. Activitatea genezelor in dublu este o

mdsurd de asigurare; individul are doul $anse - in loc de una - de a-gi

dezvolta in mod normal fiecare din funcfiunile sale. Numai atunci cdnd
genezele din cele doud lanfuri, nimerite in pereche, sunt defective -

adicd atdt cea de la mamd c6t gi cea de la tatd - numai atunci func-

fiunea respectivd a urma$ului e gi ea defectivd gi, ca urrnare, copilul e

pe rdnd, fie lipsit de pigmentalia pielii, sau a ochiului, fie stupid, fie
leneg, fie inapoiat mintal, sau ceva asemd.ndtor...

f
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Socotind dublarea genezelor in aceastd lumin6, e ldmurit cd

asigurarea pe care o aduce constituie rafiunea biologicd pentru care

avem doi pdrinfi in loc de unul...
Geneza normald, care formeazd, organui qi-i conduce funcliunea

in condilii normale, a fost numita genezd dominanta; iar geneza defec-
tuoasd, a cdrei funcfiune nu se mai mzurifesti, a fost numita geneza
recesivA. Geneza care cregte creierul, prin care se mijlocegte funcfiunea
inteligenfei, e o genezd dominantd; iar aceea care-l impiedicd, gi deci
produce prostia, e o genezd recesivS. Genezele dominante sunt de 3 ori
mai numeroase decdt genezele recesive sau defective."l

MBCANISMUL EREDITATII

SA ingir[m cazuri de ilustrare concretd, cum se lucreazi
ereditatea:

"Presupunem un tatd sldbdnog la minte, cu am6.ndoud genezele
privitoare la inteligentd recesive, gi o mam5 inteligent5., cu ambele
geneze normale. In conformitate cu legile probabilitigii de la baza
mecanismului ereditelii, copiii vor fi hibrizi, adicd vor prezenta o
genezd dominantd gi alta recesivE. Cum insd caracterele genezei
recesive nu se manifestd decAt atunci cAnd ambele geneze sunt
recesive, dar nu ;i atunci c6nd cealalt2i e dominantd, insemneazd cd
geneza dominantd igi manifestd singurd acfiunea. Copiii, rezultali din
atari pdrinfi, vor avea inteligenfl normald ca gi mama, atdl numai cd ei

T
ooocoo t.
OoOCtO- nl .

' N. Mdrgineantr, op. cit., pp.150-151.

poartd cu ei, in mod latent gi germenul sldbdnogiei, care - cum vom
vedea indat6 - poate sd apard in urmagii lor.

Figura 1 1 ilustreazl, cazul;
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Presupunem acum c'6 un at:;re copil, ou o genezd recesi" t)

mogtenire, se face rnare gi se cdsdtore$te cu o partenerd care are doud
geneze recesive. Potrivit legilor probabilitdfii, jumdtate din urmagi ';or
avea ambele geneze recesiv€, $i, deci, vor fi pro$ti; cealalta jum6tate
vor avea numai o singurd gene'zd. recesivi gi astfel vor fi degtepti.

Figura 1 2 ilustre a'zd cazul:
tl'M
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Presupunern acum cI un urrnag din prirnul caz, (fig.l 1), cu o
singurd genezd recesivE, se clsbtoregte cu o part€ner[ (partener). care,

la fel, are tot o singurd genezd recesivE. intrucdt defecfiuniie rru sc

rnanifestd, am6ndoi c5.rin{ii sunt normaii, adica inieligeliii sau sAnatogi

fizicepte, etc.; atat numai cE am2ndoi poartf, sAmburele stric6ciunii in
structura lor geneticS. ?tt confbrmitate cu iegile plcbabiiitetrii, :rlr
cazului c6nd arunc[m dr:i bani deodatd, voi$ avea .4 perrnutari 9i 3

combindri. Cei doi bani pot cddcra - curl aln orlz'-rt - numdr-numdr,
numdr-coroand, coroand-nurndr pi coroailii-cciroanS, adica 4 posibilitiili
de aranjare, sau 4 perrnutSri" intrucdt ordinea nu importi, ci numai
faptul dacd un element e cei putin diferit, cele 4 permutari pot fi reduse
la urmdtoarele 3 combindri: odatd numdr-numdr, de 2 ori nurndr-co-
roand sau invers, gi odatd coroan5-coroand.

Figura I 3 ilustre azd cazul:
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Avem astfel un copil (a) complet normal qi in aparenfd gi in
fond, adica cu amAndoud genezele dominante; un alt copil (b) idiot,
cu ambele geneze recesive, deci fdrd putinfa de t[mdduire; gi doi copii
(c,d) cu cite o genezd. recesivd gi alta dominantd, in aparentd normali,
ca gi primul copil, dar in fond numai pe jumdtate sd.ndtogi. gi care,

la un recurs, adic5 in cdsdtorie, pot pierde, dand 25Yo din urmagi pe

de-a-ntregul stupizi, atAt in aparenf5 cAt ;i in fond...
Presupunem cd individul b, din scltema de adineauri, se cdsd-

tore$te cu un pafiener cu arnbele geneze corespunzdtoare normale, dar
avAnd o altE pereche complet recesivd. LJrmagii acestor doi pdringi,

unul defectiv intr-o privinfd, altui defectiv in altd privinfd, vor purta in
ei sAmburii ambelor defecte, dar altfel, in manifestdrile lor, vor fi
normaii in amdndoud privinfeie...

Figura I 4 ilustre ezd cazul:
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Se zice cd o artisti din Holywood, cetatea filmului, cu multi
atentie fa!6 de ideile genetice, privitoare la regenerarea rasei omenegti,

a scris lui Bernard Shaw, care in ochii ei trecea drept cel mai degtept

om din lume, propundndu-i sacrificiul de a-l lua in cdsdtorie, in
credinfa cd urmagii lor vor avea inteligenta lui 9i frumusefea ei, fiind
astfel cei mai frumogi gi mai degtepli din lume. Se spune de asemenea

cd Shaw ar fi respins oferta, temdndu-se, ca lucrurile sd nu se petreacd

pe de-a-ndoaselea gi copiii sI mogteneasc6... inteligenta artistei gi

frumusefea lui Shaw. Judec6nd dupd caztil de adineauri, se pare totugi

cd artista a avut dreptate...
Doi p6rinli idioJi, cu ambele geneze ale inteligenfei recesive, nu

pot avea decdt tofi copiii idiofi - ceea ce, in conformitate cu aceleagi

legi ale probabilitdlii, e perfect natural. Un ban ale c6rui am6ndoud fefe

sunt leu, nu poate cddea decdt leu, gi niciodatii coroand...
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Figwa I 5 ilustre azd caztil:
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Cdt de binefdcdtoare e orAnduirea cd inmullirea noastrI se face
totdeauna prin unirea genezelor a doi pdrinti se vede gi din schema
urmdtoare, in care pdrintii sunt defectivi intr-o serie de geneze, fErE

insd a fi defectivi la unele gi aceleagi geneze amAndoi deodatd. in mod
latent, copiii poartd sdmburele tuturor defectelor pdrinfilor, dar pe plan
de manifestare reald,, ei sunt deplin normali...

Figura l6 ilustreazd. cazul:
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Dar lucrurile se pot intAmpla gi intors, de pildd aga:

t
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In lumina exemplelor de pdnd aici, putem trage concluzia cE

posibilitdfile de grupare a genezelor - gi astfel - de determinare a con-
figurafiilor biologice sunt nespus de multe. Ele sunt aproape infinite.
intr-adevdr num5rul combindrilor ce se pot face cu cele 24 perechi de
cromozomi, se ridic6 - aga cum a ardtat Th. H. Morgan - la astronomica
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fi cuprinse gi gtiute absolut decdt de Cel ce a creat viala din nimic.
Autorul vietii gi al legilor ei e Dumnezeu, gtiutorul gi susfindtorul lor,
in desfdgurarea timpului.

Realitatea, oricare, nu se explic6 suficient, fdrd referintd gi la
autorul ei, care e Dumnezeu, nu gtiinfa omului.

De aceea se gi intAmpll atilta g6lceav6, fiindcd realitatea vie, gi

indeosebi omul e socotit mai mult numai din partea lui materiald,
supus6 simlurilor, analizelor gi microscoapelor. Omul, in intregul lui, e

din ce in ce mai necunoscut. De aceea, cei ce se mlrginesc numai la
cuno$tinfa unilaterald, inevitabil ajung in infunddtura aroganJei care nu
gtie nimic - ceea ce pdlesc numai peticarii gtiinfei.

A nu gti gi a recunoagte aceasta, nu e totdeauna o vinovdfie -
uneori e chiar virtute; insd a gti putin, gi a face gdlceavd ca gtii totul,
asta e descalificare 9i rugine, gi totdeauna o vinovdtie.

"Cel ce gtie mult, cu adevdrat, incdt imping6nd intrebdrile a

ajuns sE dea de limitele cunoagterii gtiintifice, pe acela consecvenfa gi

adeverirea teoreticl il duc pane in sanctuarul religiei. in adevdr, sd

presupunem ca fapt implinit, cd am impins consecvenJa cercetdrii aga

de departe, incdt gtiinfa a ajuns a cunoagte toate legile care guverneazd,

procesele lumii. Sd mai presupunem cd spiritul teoretic Ai-a sdrbdtorit
gi acest ultim triumf al lui, de-a putea intruni intr-un sistem inchis toate
relafiile gi cauzele care compun fenomenalitatea lumii, gi cd, in ochii
savantului unor indepdrtate vremuri viitoare, universul a ajuns sd fie
cunoscut, pand in ultima lui taine, ca o icoani perfect inchegatd, ca un
ciclu inchis de relafii. in momentul acela va fi rdmas totugi o intrebare
cdreia gtiinfa nu-i va fi rdspuns incd, gi anume: de ce universul are

tocmai forma pe care o are; de ce ciclul inchis, pe care gtiinfa a izbutit
s6-l ob1inf,, are tocmai limitele pe care le ff€, gi nu altele gi, in
definitiv, de ce lumea este supus6 tocmai acelor legi, pe care gtiinfa,
gdsindu-le, le-a stabilit, gi nu se supune altor legi ?

Iat[ nigte intrebf,ri cdrora gtiinta nu le va fi dat rdspuns, nici
mdcar la cap[tul ultim al cercetlrilor sale. Iatd insd o intrebare, cdreia ii
rlspunde religia, atunci cAnd afirmE fierbinte existenta unui Dumnezeu
personal, exterior lumii, dar totugi strdbdtdnd-o, gi care a creat-o din
nimic, a$a cum e, printr-un act suveran de alegere din infinitul

D
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posibilitalilor, gi, prin urmare, cu afinitate, cu iubire penfiu aceastd
unicd formd a ei.

Ni se pdr€, fbrd indoial[, cd spiritul de consecvenfd gi veracitate
dit cu ultima adAncime, vine sI mdrturiseasci nu numai relativitatea
spiritului gtiinfific ai nu numai insuficienfa sa in fa1a ultimelor
probleme ale speculafiei, ci mai mult dec6t atAta. Cele doud atitudini,
gtiinfificl gi religioasd, se transformd chiar in ardoare, in simf pentru
misterul, care-i inconjoard domeniul, asupra cEruia se intinde ancheta
gtiinfific[, in adoraJie pentru Fiinfa care, stAnd in afard de lume, a
creat-o, o conduce gi o susfine cu iubire.

Se poate vedea - pentru cine vrea sd vadd - cd un atare chip de-a
rezolva gdlceava intre gtiinfd gi religie nu presupune nicidecum o
renuntare la atitudinea gtiinfificd. ln marele cadru de mister al lumii,
at6t in infinitul mare, cdt gi in infinitul mic, atitudinea gtiinlificl poate

continua s[-gi dezvolte valorile ce-i sunt proprii. Ceea ce insd trebuie
combdtut, in lumina analizelor de pdnd acum, este aroganta gtiinfific6,
dogmatismul ei ingust gi miop, vicii pe care, de altfel, adevdralii
savanfi nu le practic[ niciodatd."r

Pricepem prin urmare, ftrd sd hebuiascii a mai inghesui Genetica
la collul neputinJei cu urgia intrebdrilor, cd problema ereditAlii mai are
un capdt, dincolo de biologie gi probabilitate. Chiar numai factorui
ereditdlii, ca sd fie cunoscut indeajuns, depd.gegte limitele gtiinfei
pozitive.

LEGILE $I FARADELEGILE

Dacd gtiinfa ar putea prinde momentul cdnd apare in pdrinli o
genezd defectivf,, ar insemna pentru ea un adevdrat triumf. Aceasta,
numai cdnd ar fi posibili examinarea pe viu, un interval de vreme, ferd
ca experienfa sd stinghereasc6 insul de obserwafie cu nimic, in mersul
sdu obignuit de viefuire - ba nici mdcar sd nu gtie cd e urmdrit cumplit
de microscoape, raze, reaclii, ani de-a rdndul, zi 9i noapte, ca sd se

prind6 momentul gi imprejurarea cdnd o cromiolS sau genezd domi-

' Tudor Vianq FilosoJia Culturii,Ed. Publicom, Bucuregti, 1945, pp.92-93.
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nant5 devine o genezd recesivd. Cam a$a cerea doctorul Carrel - alt
american, francez de bagtind, gi la inceput preot - om de impresionanti
sintezi a formelor culturii. Firegte, nu se va intAmpla niciodatA ca
gtiinta omului sd ajungd in condifiile absolute ale cuno$tinfei.

in condiliile absolute ale cunogtintei nu e decdt Dumnezeu, care
cunoagte desdvdrgit totul, fbrd sd stinghereascd libertatea de migcare a
omului. De aceea, fiindc6 gtie absolut, a dat omului legile viefuirii sale
gi puterea de-a vrea sau a nu vrea sd le respecte - cinstea primejdioas[ a

liberEfii voinfei. Deci, dacd se invoiegte sd rdmdnd intre rosturile sale,
gdndite de Dumnezerr, viefuiegte dupd fire in toatd libertatea. Dacd insd
omul nu vrea sd rdmdnd in rosturile firii, ci merge impotriva legilor
viefii, impotriva firii, atunci igi viciazA libertatea sa, igi primejduiegte
viafa sa, aduce infirmitatea in fire. intrucdt omul viefuiegte contra
intenfiei lui Dumnezeu, intru atdt zicem cd pdcdtuiegte. Pdcatul deci e
cdlcarea legilor viefii, printr-un abuz de libertate. Fapta aceasta are

urmdri. Dumnezeu l-a prevenit pe om gi-l previne mereu.

GENETICA ACUM 3.500 DE ANI

Cu toatl mirarea multora, documentul exist6, gi, cu oarecare
bunlvoinfi, textul deslugegte problema ereditdlii mult mai bine, decdt
teoria cromozomicd modern6, intrucdt indici 9i factorul primordial al
ereditefii - Dumnezeu: mobilul, izvorul gi suslindtorul a tot ce se migc6,
tr5iegte gi existiir.

IatE Genetica modern6, datd in nucleu lui Moise, de Mdntuitorul
insugi prin revelatie, acum 3.500 ani pe muntele Sinai. Nu e nici o
mirare: Iisus avea conducerea spirituald gi inainte de venirea Sa in trup
omenesc. Pe urm6, cE inilia pe Moise in tainele ereditifii nu este nici o
mirare, intmcdt cine poate sd cunoascd mai bine omul, dec6t Cel ce l-a
fdcut gi i-a dat legile viefii ? CuvAntul acesta rlmdne adevirat chiar
dac[ Dumnezeu ar fi fdcut numai prima celuld vie 9i in ea ar fi
comprimat toate posibilitii;ile ulterioare de dezvoltare, pdnd la formele

]

rFapte 17,28.
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prezente gi viitoare, incd nebdnuite de noi. Dacd va fi fost creafia ag4
Dumnezeu e cu at6t mai mare.

Stdruim asupra faptului cd Iisus e creatorul omului gi ca gen

aparte gi ca persoand indeosebi pen6 la sfhrgitul wemii. in aceasta crea-

fie conlucrd cu pnrinlii pdm6ntegti menajdndu-le libertatea, dar preve-
nindu-i cd, in cazti cdnd ii calca legile, calcd viala propriilor lor copii.

Deuteronom 5:
9. Eu, Domnul Dumnezeul tiu, sunt Dumnezeu

rAvnitor, care pedepsegte vina pdrinfilor in copii
pdn[ la al treilea gi al patrulea neam - pentru cei ce

Md urdsc.
10. ...Si MA milostivesc pAnd la al miilea neam,

cdtre cei ce Md iubesc Ai pdzesc poruncile Mele.

Dupd teoria cromozomicd, vdzurdm cum apar genezele recesive
in urmagi: dupl legile ereditdlii, care nu sunt altceva dec6t legile
probabilitafii. Dupe textul Scripturii e clar cd toatd recesivitatea apare

in pdrinti pe unna vreunui pdcat. $tiin1a, neavAnd termenul, nu poate

da rdspunsul la intrebarea: cum au apdrut in ascendenfi genezele

defective, prin ce accident, sau dupd care legi ? Sau rnai pe larg: prin
ce imprejurare, independentd gi anterioard procesului ereditalii, apar in
cromozomi, de unde nu erau, aceste granule infinitezimale degenera-
tive gi cu urmdri dezastruoase, pentru o eventuald progeniturd ? Ca sd

rdspund pe scurt, genezele recesive apar in ascendenti in chip
independent, nu dupa legile probabilitefii, ci dupd legile care atArnd
peste fErddelegi.

Toate faptele omului, toate migcdrile lui, se inseamnd undeva,
intr-o nevdzutd carte, gi se inseamnd gi in sdmdnfa sa, gi cu aceasta i9i
trage urmagii sub povara ispr[vilor sale. Legile viefii sunt legile
Creatorului; pdcituiegti impotriva lor, nu scapi fdrd mustrarea lui
Dumnezeu. Deci, nu ne mai tocmim, cd Dumnezeu n-ar avea cuvdnt in
biologie gi cd venirea lui Iisus la nunt5 ar fi numai un simplu fapt
divers, fdrd o semnificatie neinchipuit mai largd pentru aducerea gi

conducerea personald a fiecdrui om ce vine in lume.
inainte de a exista ca persoane pd.mAntegti, existdm ca gdnd, ca

intenfie a lui Dumnezeu. Cine gtie, dacd nu El are de adus in viafa
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p6mdnteasc6, in fluviul timpului, atdtea feJe omenegti, incdt numdrul
lor sd implineascd toate posibilitdfile de configurafie cAte ie clferd
structura noastrd genetice ?

De faptul cd suntern oarecumva anteriori falA de forrna noastr6
pamAnteascd, Dumnezeu ne spune, invdfAndu-l pe Ieremia, c6.nd acesta
incerca sd se apere de misiunea cu care-l rostuise pe p5.mdnt:

Ieremia I.
5. inainte de a te urzi in pAntece... te-am sfinfit

gi te-arn rAnduit prooroc printre popoare.

Suntem prin urmare de obdrgie spiritualS, ftpturi spirituale,
trimise vremelnic intr-o inchisoare de carne gi oase, gi implinind un

'"destin, intre ceilalfi fii ai lui Dumnezeu gi frali ai nogtri.

DISPOZITII DE DREPT BISERICESC
CONFIRMATE DE GENETICA

in spiritul teoriei cromozomice, putem infelege gi unele norrne
de drept bisericesc, ca de pilde oprirea cdsdtoriei intre rudenii. Astfel,
la rudenia de consAngenitate, in linie directd, cdsdtoria e opritd la infi-
nit; iar in linie colaterald se ingdduie abia la depdrtarea gradului opt:

q
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Situalia transpusd
pretarea urmltoare:

cARAREA irupAnAler

in scheml eeneticd avea forma gi inter-

i33? ?-.?3rl
)t- 2aro- otl

\\-.t

l-

*l
ta-e O
-tD--t,
+
-ta-L-oo ta
I

.l
t ?22? '.tlt.ra-

t1. ---' 'i1 --t a-- o
.O O-

De la un str5mog primar, se transmit in copii, nepofi, strdnepoli.

- cum zice Scriptura - pdnd intr-al treilea gi al patrulea neam, cdteva

grupuri de geneze recesive - urrnare a cine gtie ce pdcate - insd in stare

latentd. Dacd se urrneiva girul cds5toriilor cu persoane sdndtoase in

privinla aceea, genezele lor dominante acopdr int-rrmitatea cores-

punz6toare gi, astfel, urmagii au toatd aparenfa sanAtafli.

Dacd insd urmaqii, in gradul 4, 5, 6,7 sau 8 de rudenie se vor
casdtori intreolaltii, atunci in copiii lor vor apdrea. cu probabilitate

maximd, genezele recesive ale strdbunuiui, in pereche perfectd, pi deci,

infirmitatea fErd leac, corespunzdtoare acestei perechi.

Iatd de ce Biserica, observdnci degenerdrile ce tre'uuie sd le
indure urmagii cdsdtorifilor rudeni.i, declard vinovate asemenea cd-

sdtorii gi le opregte. Unirea averilor a fost pricind de mullt5 bataie tie la

Dumnezeu: sau multd bdtaie au mdncat oamenii de la ldcomie.

ENDOCRINOLOGIE, NEUROLOGIE $I PSHCLOGIE

h:stinctui, sau porunca aceasta iralionaii a firii ?n vederea rodirii
de copii, are binecuvdntlrile gi primejdiile ei. Cand omui se amage$te,

iegirid din rosturile firii, nu scapS nepedepsit, qi incd aspru peciepsit.
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Ca sE inlelegem aceastd pedepsire automat6 a viciilor. ia care

aJunge instinctui, gi-i irnpinge pe oameni intr-o viaf6 contra t-rrii. nl,
stricd gi oarecare cunc$tinfe de endocrinologie gi neuroiogie.

A$a de pildA. avem rdsfirate in organismui nostni vreo 7-'r.

:iancie cu secrelie intem6. Studiul acestor glancie se cheama encio-
;rinoiogie. iar secre;iiie ior. hoimoni. Acestea sunt un fei de srrbsianle
:hinrice- un fei de sSrud care au rostui sA a_qereascd nen'ii, si;

stanreasc5 la lucru dir'erite organe inteme, sd, invioreze gdndirea, sd nr-

ta:a viata plicuta si cli inteies pentru ea - cu un cu'u'Ant hormonli sui:i
egenfii <ie strmuip*!'e r;i,.,'ieiii. i:.r sAnge se mai afla ;i vitaminele. secrcl,ir:

:r-:lularS a fieciru: iesut apal-te, toxine, microbi gl ceiclaite. 'iriaie ic'.ri-.

ioc dau ceee ce se numci$te mediui nostru interior. mediui encicienn. sai,

mediul umoral. Pentru ca organismul sd funclioneze bine, acest meciiu
interior tre'cuie sd aiba o compozilie normal6, detenninatd; iar daci n-o
:ire, apai tulbu;"i.rile organice gi funcfionale, un intreg ccnvoi cie

ncputinle. Printre aceste glande sunt gi cele ce rodesc saminfa cie .om

acestea, s1-.re cieosebire cie ceieialte, au o func;iune du',lla: una inir-;rni,
:iecreiend hormonii, $i a doua externd, producind celuieie genninative.
Ne intereseazd efectele, defectele gi conflictele.

Glandele care izvordsc hormonii gi se afld in sectorul cei rnai d,r

.itrs al corpului au, pe lange alte rosturi, gi pe acela de a da o con.
rigurafie specificd, foarte energicd gi netd, corpuiui intreg. ile ca
b5lbat, fie ca femeie. Mai au pe urmd rostul sd stirnuleze func{iune:
celorlalte glande, ale cdror hormoni incd au misiunea sE agereascd gi sii
activeze alte funcfiuni, printr'-alte zone ale corpului.

Toate irnpreund au rost gi influenfi cu deosebire asupra
sistemului nervos gi a capitalei sale, creierul. IatI cam cum are sd se

schileze o relafie de conflict, precum gi de bunl invoial[ intre ra]iune gi

lnstlnct.
Schema urmdtoare ne face sd infelegem care-i cumpdna ce

trebuie urmdritd:

I
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Din aceastf, schemd tehnicd, putem infelege, pe rdnd, urm6-
toarele: cd instinctul, degi e fbrd minte, totugi nu poate trece la faptd,
fhrd invoirea mintii gi fdre incuviinfarea cdtorva cenzuri. (Ce bine ! $i
ce rdu, cdnd insdgi stdpdnirea minlii e coruptd gi cenzura cumpdrata !)
Apoi, cd hormonii, gloanlele instinctului, iau la fintd capitala siste-
mului nervos, creierul, nu pe vreo cale a lor apafEe, ci, afldndu-se in
orice moment in toatd structura sfurgelui, la cel dint6i motiv semnalat
de ochi, deodatd se gi reped in poarta forului de judecatd, anunfdnd
ocazia gi poruncile instinctului. De altfel, ochii, urechile, ndrile gi gura
sunt zone erogene; tot atdtea po4i de cremene gi iascd in care mediul
din afard lovegte cu zrmnarul in mediul dinlduntru gi-l aprinde cu
sc6nteile poftelor spre vipaia faptelor. Schema ne mai pune pe gAnduri
asupra unui lucru. Funcfiunile genezice se degteaptd incd din vremea
copildriei, cAnd mintea nu gtie sE infrdneze unele ca acelea.

De ce oare e rAnduiala de-a-ndoaselea... ?

Dacf, socotim datoria plrinfilor de a-gi supraveghea gi de a-gi

preveni copiii, la vreme, despre aceste noutdti gingage, firegte cd

rdspunderea cdderilor nu rdmdne numai in seama copiilor, sau a lui
Dumnezeu, ci pdrinlii au sd dea seama. Copiii se reazimd pe mintea
pdrintilor.

in privinld neurologic6 gi endocrind, deci dupd fire, aga trebuie
s[ fie: inc[ din copilErie sI izvorascA aceastl energie interzisd, ca, sub

acliunea ei, s[ se dezvolte gi sI se agereasc6 intreg organismul gi cu

deosebire sistemul nervos. Deci hormonii se dovedesc izvordnd cu

rost, dar acfiunea lor trebuie intovdrdgita de infrdnare, altfel cregterea

sdndtoasd a organismului gi a sistemului nervos ar fi profund alteratE,
atdt organic cdt gi functional, fie cd ar lipsi hormonii, fie c[ ar lipsi
infrdnarea.

Se pare cd in multe privinte gi in multe domenii, valorile ies din
conflictele sustinute, ca mai toate scAnteile.

'lAla+L

t
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TNVITATTT LA DREAPTA socorpelA

inlelegdnd infrdnarea ca o condilie de sdndtate a sistemului
neryos, iar desfrAnarea ca o povdrnire spre dezechilibru, e bine sd

precizdm limitele biologice gi psihologice ale acestei porunci a firii,
evitind bEnuiala de neinfelegere a chestiunii gi, pe cdt cu putinfd,
cdrteala gi vijelia mdniei.

Sunt oameni care ar vrea s6 petreacd dupa dreapta socoteald, dar
nu indrdznegte nimeni sd le-o spund. Chiar autorii de clrfi privitoare la
aceasttr poruncd a firii dau sfaturi mai rele de cum ar da la vite. Ei nu
considerd omul pi in natura lui moral[ qi spirituald. De i-ar indruma
mdcar la rdnduiala vitelor, ar fi cu mult mai infelepfi. Medicul, care
crede cd, povdfuind pe oameni, n-are trebuinld de suflet gi de
Dumnezeu - autorul gi stdpdnul vieJii - e, pdnd la un loc, un bun vete-
rinar. Dar dorm cam tot pe aceeagi dungd gi oamenii ce nici nu vor sd

gtie de weo socotealL, de vreo frand moral6, sau de vreo pedeapsd
automati gi fere indurare a libertinajului lor, care-i va ajunge din urm6.

Md folosesc insd de orientarea spre psihologie gi spirit a medi-
cinii moderrre, in urma cdreia igi da silinfa sd fie mai mult o medicind
preventivd. Deci n-am sE strdmtorez pe nimeni spre porfile Cerului, ci
ajut numai hmurirea problemei gi libera hot6rdre a oricui, spre un
cdgtig mai bun, aprofunddnd corespondenla mediului endocrin cu
mediul moral, gi reflexul lor in congtiinfi.

Este o corespondenfd intre trup gi suflet, intre calitatea trupului
gi caracterul sufletului; o interpdtrundere ondulatorie. Presupunefi o
noapte cu lund $i un lac linigtit, in care cineva aruncd doud pietre in
puncte diferite; se vdd valurile apei, intret5indu-se in cercuri, gi pe ele
migcdndu-se petece de lun6. Cam a$a ceva ar fi atingerea sufletului cu
undele trupului, degi sufletul e de alti natur6, nu mai pufin deosebita
de trup, decdt oglindirea de lun6 pe vdlurelele apei. $i totugi se

rAsfrdng intreolalt5.
Hormonii, prin t-p, influenleaz6 spiritul; intr-un fel, al bdr-

batului, gi intr-alt fel, al femeii. Astfel b[rbatul dobdndegte, pe lAnge
configurafia vigorii anatomice, gi sentimentul virilitifii sale. Inte-
lectualitatea biruie asupra sensibilitilii; puterile minfii se dovedesc
creatoare. Cu alfii e activ; inclinat mai mult spre tiranie, decdt spre
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supunere; mai curand spre brutalitate, decAt spre bundtate. Cu cdt

notele diferenfiale sunt mai accentuate, cu atdt avem de-a face cu un

caracter mai agresiv. Mi se pare cd tot aici trebuie cdutat gi suportul
trufiei.

Poate de aici igi are obdrgia faptul ctr, mai ales btrrbafii, nici lui
Dumnezeu nu vor sd se supund, iar cAnd se aprind la mdnie, nu gSsesc

cuvAnt mai expresiv ca injurdtura de Dumnezeu gi de toate cele sfinte.

Caracterul agresiv al masculului se observd ca o notd comund gi in
firea animald. Omul gdndegte cu toate organele sale.

Foliculina, hormonul feminin, are o acfiune cu totul diferita.
Astfel, pe ldngd configurafia anatomicS, proprie destinului de mamd, ii
pdstreazd totugi insugirile copildriei: voce sublire, infbfigarea de copil.
prietena copiilor; mai mult sensibilS decdt intelectuald, mai mult primi-
toare decdt creatoare. Presimte prin instinct, nu prin judecdfi. Mintea ei

e inima. E inclinatd mai bucuros spre suferinfd gi supunere, decAt spre

asuprire gi dominatie gi, dupd Scripturd, vegnic atrasd (preocupatd) spre

b[rbatr.
Deci, dacd am socoti numai capdtul fiziologic al deosebirii bar-

bat-femeie, gdsim o mare disonanfd. Tot rostul fiziologic al bdrbatului
- ca de altfel in intreg regnul animal - nu e altul dec6t aventura, cu pri-
ma intAmplatl in cale.

Bdrbatul e poligam din fire - a$a ca evreii de odinioara gi ca .Lur-

de pAnd mai ddunazi. inteleptul Solomon avea o mie de femei, lnsacii de pAnd mai ddundzi. Inteleptul Solomon avea o mie de temei, insd

i-au pldtit femeile bine - cd l-au smintit la minte, incdt s-a lepddat cie

Dumnezeu2.
Tot rostul gi configuratia femeii e maternitatea. Chiar qi mAntui-

rea ei e condilionatd de nagterea de fii - dacd stdruie cu deplind intelep-
ciune in credinfd, in iubire gi in sfinfenie3.

intre instinctul poligamic Ai instinctul maternitaiii e un adevdrat

conflict biologic Ai pricind cie tragedii. Ce vrea unul, nu corespunde cu

ce vrea altul. Drept aceea, ii s-au dat oamenilor normele divine gi

minte, ca sd trdiascd ?ntr-o r6nduiald dupd fire - rAnduiald moraid 9i

spirituala, dispuse ierarhic - iar nu s6-9i facd de cap, trdind impotriva

I Facere 3, 16.
2 3 Regi 11, 3-4-
3 lTirnotei 2,!5.
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firii, impotriva moralei, impotriva spiritului, cu totul anarhic, ceea ce

de multe ori au sd pldteascd cu capul, sau ei, sau urrna$ii lor.

$i incd n-am isprdvit corespondenfa endocrinologie - neurologie
gi psihologie, mai trebuie gi geneticd, fiindcd un convoi nesfhrgit de

necdji;i md silegte sd le scriu durerea.
Reamintim ordnduirea firii, cA organismul intreg gi indeosebi

sistemul nervos se dezvoltd bine datorita gi hormonilor genezici - insd
numai sub o cenzurd de infrdnare. De aceea, pAnd la cdsdtoria legali,
togi tinerii trebuie sd fie curafi, cu fecioria pdzitd, qi beiefi gi fete.
Minunea e gi cu putinld gi cu trebuinfd. Din ce in ce, se afld tot mai
mulli medici care zic aga. Dar chiar de n-ar zice nici unul, omul e o
realitate mult mai complexd decdt sectorul studiat de medic, gi vom
vedea cd situalia lucrurilor, in realul lor, impune categoric frdna a

gaptea a iui Dumnezeu, ca sI nonnalizeze in ierarhia naturalS, morald
gi spirituald, ndbdddile acestui instinct anarhic, binecuv6ntat gi plin de

blestem.

coPn NASCUTT in r.nNlUnr

Presupunem cd un copilandru, la primele anunfdri ale instinc-
tului, cade in viciul onaniei. Nu-l afl6 pfinfii, face excese, e din ce in
ce mai retras, mai t[cut, mai obosit, nu mai invafd la gcoal6; memoria
- scoarfa cerebrald a minfii - e atins6; nu mai e ageritd de hormonii ce
izvorau din sectorul respectiv, inclegtat de viciu. Cu alte cuvinte,
mintea se t6mpegte gi incd repede. Cregterea corpului incetiniti,
cearcdnele vinete pe l6ng6 ochi il dau de gol - pentru cine gtie sd vadi.
Imaginafia nu mai e vioaie, nu-i mai place joaca, parcd e bdtrdn, serios,
gi, mdinile - cu care a gregit - ii tremur6. IarSgi dovadd cd nervii sunt
intr-o primejdie.

Dacd n-are norocul sd dea de un sfat, sau mdcar de o carte,
sporind cu vdrsta, sporesc ai urmdrile viciului, dupd cum urmeazd.

Pomeneam c[ glandele genezice au o dubl6 functiune: una

endocrinI, vlrsdnd hormonii in sAnge, gi alta extern5, formAnd celule
genezice. De indatd ce viciul sau desfrdnarea de orice fel, qi la orice
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vdrstii - cantl e acelagi - inclegteazlpe om, atunci lesutuile glandelor,
masculine sau feminine, sunt peste mdsurd de mult solicitate gi silite s[
furnizeze material extern $i, prin urmare, nu mai pot secreta' gi
hormonii trebuitori in sdnge. Se int6mpl6 adicd un dezechilibru in
mediul endocrin. Acest dezechilibru se r6sffinge asupra sistemului
nervos, in felul cd celulele nenroase, nemaiavAnd agenfii stimulatori
cuvenili, degenereazd,, mai int0i funcfional, gi insul respectiv incepe sd
fie r.rn flegclit; iar dactr desfrdnarea continuS, celula nervoasl moare.
DesfrAnarea omoarl milioane de celule nervoase.

Mai trebuie gtiut gi aceasta ci toate jesuturile se refac, afarS de
celula nervoasd. Omordti odatd, nu mai invie niciodatE.

Presupunem cd tenerul-b[ffin wea sE fie 9i el in rflnd cu lumea,
wea sd se insoare. Nu izbutegte. Nici pe el nu-l prea atrage femeia, gi
nici fetele nu se simt atrase spre el. Ce e la mijloc ? Viciile instinctului
i-au stins vioiciunea, i-au gters farmecul, l-au flegcdit cu totul, nu mai
aprinde dragoste, ci mil5. De mil[ ca de sil6 nu faci cas6.

Doctorii sf6tuiesc: femeile sau cdsdtoria. Firegte, un viciu nu va
iegi cu alt viciu, - chestiunea rdmdne mereu intr-un cerc vicios. Dar
cdsdtoria" chiar dac[ se face, poartd ponoasele trecutului gi mustrdrile
viitorului.

Astfel birbatului, de pe urma viciilor de tot felul gi de pe urma
dezechilibrlrii funcfionale totale sau locale a sistemului s6u neros, i
se intAmpld cd pierde ffina nervoasi a ritmului sdu funcfional gi nu se
va potrivi poate niciodatd cu ritmul femeii sale - neostenitil in astfel de
vicii. Osteneala gi scdrba ei abia acum incepe, cdci mereu va rdmdne
nemullumitS, ceea ce ii va pricinui newoze, dureri regionale gi gdnduri
de crutare in altd parte. Nu e ea de vind cr-l va ptrrdsi, ci trecutul
bErbatului se rtrzbund. Birbatul, aga cum l-au desffinat viciile, nu mai
corespunde instinctului maternititlii femeii sale, $i a$a trebuie str-gi
tragd plata: r[mdne fdrd urmagi sau gi fdrl sotie.

Dar sr presupunem cd, totugi-totugi, i se va nimeri ca s6 aib[ gi
urmagi. Acegtia vor purta urmdtoarele poveri p[rintegti: o s[nltate
gubredd" un chip imbetranit, diferite neputinfe fhr6leac, iar de scap[ cu
zile vor fi nigte chinuifi ai soartei gi slabi de minte. Cum gi de ce ?
Iatii cum gi de ce: gtim de adineaori cd toate faptele insului se inseamnl
in doud locuri: undeva intr-o contabilitate nevdzutii, gi al doilea, ceva
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mai vdzut, in grluncioarele de cromatintr, in genezele cromozomilor,
adicl in factorul biologic al ereditifii. $i-a distnrs plrintele cu viciile
lui milioane de celule neryoase ? Aceste4 nemairefdc6ndu-se nicio-
dat4 ci totalul celor distmse gi s[ndtatea la care se gdsea in momentul
cind igi chema un urma$ pe lume, reprezentdnd situalia lui, se gi

insemnase in stocul de cromozomi, cu atAtea geneze recesive mai mult,
ceea ce n-ar fi pefit dace ar fi avut o purtare mai bund. Vrefi dovadd la
indemdna oricui? Iatli-o: nu lovesc pe nimeni, dimpotrivd simt aldturea
cu durerea oricui.

Sd zicem cii o pereche de oameni n-au avut pacoste cu viciile
tinerefii, deci n-au sistemul nervos gubrezit dintr-o vin6 ca aceea.
Totugi, nevoile viefii ostenesc nervii oricui. Aceastli ostenire a viefii e

de fapt o ostenire a elanului, a agerimii, a vioicir:nii rezistente a

sistemului nervos gi a celorlalte fesutrni gi umori. Acestea toate se

inscriu numaidecdt in patrimoniul genetic d ereditilii, in weme $i pe
mtrsur6 ce se adauge- Factonrl biologic al ereditifii rezumd starea
oricdrui moment, prccum gi situa{ia biopsihicd a p[rinfilor, fie aparte,
fie angajafi in procsul rodirii. Proba o dau copiii, care vin la intervale
mai mari de rmeme. Cei din tinere{e sunt mai vioi, mai sprinteni, mai
sdndtogi, mai ageri la minte; pe c6nd copiii venili mai la b6trdnefea
perinlilor srmt nai molii, -"i impiedicati, mai bdtrdni. Nu au nici o
vini gi nici un leac. Aga srrrt constmili genetic Ai ireversibil, reali-
zdndu-se armonia ce se vede, cu maserialul ce li se dete, in rEstimpuri
de rneme. Revenind la corespondenfi, pricepem mecarrismul dupl care
apare in lanful crorlozomilor roiul boabelor de neghinE, genezele
recesive gi ravagiile ce le pot face ele, dac6 nu sunt scoase din lucnr de
perechea mai sdndtoas6 a celuilalt parinte.

Mai sunt urmdri ale desfr6nirii gi destul de grele incd din
tinerefe. Poate s-a blnuit din cele de pffnd aci, cd, organismul intreg se

pipemicegte, glandele in totalul lor r5men atrofiate, scoase din lucru gi

cu toate urm[rile acestui dezechilibru umoral. Aga se ajunge pe rdnd la
aftofierile diferitelor organe din iconomia generald a corpului, gi aga

apar sterilitatea, newozele gi o stare generaltr de boal[, sau o pre-
dispozifie spre tot felul de boli.

Nu mai vorbesc de stirile sufletegti: frica, sldbirea minlii, ob-
sesii, ideile fixe, r[stdlmiicirea infelesurilor, gi o continuI muncire d-e
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con$tiinfi. E reacfiunea sufletului la starea mizerabild in care i-a ajuns
casa prin patimi.

CEI CE.$I BEAU MINTEA

Grozavd expresie gi adevdrati cuvdnt cu cuvdnt. Ne reamintim
efectul hormonilor asupra scoarfei cerebrale: excitll spre poftele
genezice. Exact acelagi lucru il face gi alcoolul, sub orice forma gi la
orice grad de ttrrie; aprinde mintea spre aceleagi pofte. Nu suplinegte
insd nici un hormon in rolul lui binefdcitor, ci pe orirurde trece
amefegte, arde gi atrofiaz[. Omoard alte milioane de celule nervoase gi

fire telefonice. Toate isprdvile se trec la activ, intocmai ca mai sus gi se

transmit zestre ptrrinteascd la copii.
Mai grav: dacl prea din tinerefe se dedau flAcaii h must se

intdmpld ci ajung neroditori. Glandele lor genezice se vor atrofia gi vor
produce nigte celule incapabile de rodire. Se apdrd gi firea pe cdt poate:
nu ia in spate orice i se-ncarcI. Chiar dactr se dau la vin mai tArziu gi

incd nu scapd de pedepse. Aga de pildi, cercetiltorii in chestiune au
g6sit forme monstnroase de spermatozoizi, avdnd ba doutr cqrete, ba
doul cozi, ba alte forme, efecte ale befiei.t Belia igi inscrie urmlrile
pane gi in celula genezicd, micl de 60 de miimi dintr-un milimetnr.

Ceea ce e dureros e fapnrl unnltor: de se intdmple rrreo ztrmislire
cu o atare slminfi beatL, 9i care-i mai mult siluire decAt iubire,
urmagul va fi, cu maximd probabilitate, epileptic - boal6 de nervi fdr6
leac. Aceasta e cu atSt mai sigur, cu c6t la scdrba gi spaima bietei
mame, se mai adaugd gi bruftuluiala cdtorva injureturi de Dumnezeu.
Deci, dezechilibru in toate pldile, dezechilibru in mediul umoral,
dezastre in patrimoniul ereditar, dezechilibru moral, o mai fi avdnd gi

milma ceva de adaus, dacd nu alt4 cel pufin spaima ce-o mdndncd, gi

incd e de ajuns ca sd se arate pe lume, in loc de un chip senin, un
chinuit de draci gi martor la judecatii impotriva plrinfilor stri.

Sfhrgitul befivului e sau in ganJ sau in casa de nebuni; iar sufletul
in iad incd de aici. Urmagii lui - nu mai zic nimic, mila md opregte;

totugi mai am gi o mil6 preventivtr, pentru viitor, care mil face sE scriu.

rJeannel, op. cit.,p. 153.
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JALEA tNrn-uN colwol DE MoNgrRI

Un scriitor, de foarte cregtin[ formafie, gi probabil doctor,
descrie fizionomia unui azil, de undeva, din Apus, ln felul unndtor:

"Copiii: Dom'le doctor! Dom'le doctor !

$i doctorul D. inainta, fdc6ndu-9i drum prin mullimea groaznicd
gi de plens a micilor mongtri: o umanitate neizbutitil, pierdutE, rdu
fdcut5" slutE gi neispr[vitn, copii ctrrora le lipsea craniul sau bdrbia, sau
cane nu erau decit un tnurchi, sau un cap, nenorocifi, mici, respin-
gdtori, urafi, ca nigte oale de lut strdmbe, plini de urdori, de bube, de
coji, de puroiuri care le curgeau din ochi, din nas, din uechi gi din
pielea de pe cap. Pitici gi uriagi, slibdnogi nevinovafi, cu brafe gi mdini
de schelet. Tinere bestii, beiefi prea dezvoltafi, cu fdlci stragnice, cu
umerii obrajilor ieSifl ca nigte maiuri, fdcufi aga pentnr omoruri - viitori
uciga.gi - ursifi dinainte gi a ciror privire tristii te urmtrrea fdril str

inleleaga nimic. Cei mai mari gi mai limpezi pufin duceau de mdnd pe
cei mai nffrci, pe cei cu deslvirgire t6mpiti; se ocupau de ei, ii
ocrotear4 ii adoptau- ii tarar spre doctorul D. Si insolitorii sli. in jr:rut
celor trei omre,ni, izbucneau strig6te neldmurite gi urlete, toat6 bucuria
micilor nenoroci$ de-a revedea pe aceia ce erau buni cu dan$ii. $i chiar
aceia, care niciodatE nu vor rDai fi in stare sd vorbeasctr, mdrdiau,
ging[veau, behliau inspre rnedici cdte ceva, un strigdt nedeslugit gi
barbar de dragoste. Cu m6inile lor mici, ii apucau, ii atingeau" ii
mingiiara ii pipeiau ca niEe tentacule. Priveligtea asta i se plrea
intotdeauna rm vis urat. Dar doctorul ii iubea pe to[i, pe acegti mici
nenorocili, chiar pe aceia care aveau un cap de scafandna de pegte, sau
de gdnganie nrare. Chiarpe cei reu nernvif, pe acei si pe acelea care se
frecau... In trecere ii chema deoparte, le cerceta.mf,inile, ii prive4
perdnd cd wea s[-i hipnotizeze:

- Ai fost cuninte?
- Da, Dom'le doctor.
- Vei fi gi azi cuminte?
- Da, Dom'le doctor.
- Bine. Du-te 9i te joac[. Uite o bucatil de ciocolatit. gterge-o !
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Erau fetile, pe care trebuia si le lege ca sI le impiedice nilravul.
Dar 9i cu mdinile legate izbuteau inctr s6-gi aFJe simfurile cu c6lc6iul
lor.

Toate p6catele ereditare migrurau in str[fundul acestor suflete
pdrlsite, reintoarse la brut5" gi care coborau scara evolufiei.

Fetelor, care erau mai tEinuitoare, mai p6c6toase, mai destrE-
bf,late, gi care igi simfeau pubertatea, le pldcea sI se ascundd, sI
rogeasc[ 9i sE se find de apucIturile lor. BAiefii aveau fele de urangutan
gi porniri primejdioase in jocurile lor. Cdfiva singuratici pldngeau prin
colfnri, nemdngdiafi gi sdlbdt[cifi pentru totdeauna. Un copil, blond ca
Sfrntul Ioan, cu ochi albagtri, sublire, drlguf, aproape frumos, incerca
sd se apropie de doctor, il apuca de mdn6 pe la spate gi vorbea incet:

- Domnule, ag wea sd mE intorc la mdmica mea... Domnule cdnd
pot sd mE lntorc la m[mica?

Mamele ! Prea adesea au pdrlsit pe acegti biefi mongtri, care au

iegit din ele, gi care le-au dezgustat. Erau c6snicii de alcoolici care, in
fiecare an, regulat, aduceau la azll cdte un nou copil t6mpit, inci un
gunoi al societitfii pentm ca in anul urmltor s-o ia de la capEt.

Dealtfel, in tot azilul, pdrdsirile erau regula, gi cei uitali acolo nu
se mai num[rau. CAfi dintre nenoroci]ii nebuni de la Azilul S. Cl6.
mureau fdrd si mai fi apucat sd vad[ vreodatli chipul iubit al mamei, al
sofiei, al copilului, chip care mai plutea ca o ntrlucire dureroasd in trista
lor memorie intunecatil gi care singur incd mai trezea la ei un rest de
congtiinfd, o lacrimd a lucidit2fii deznddejduite..."l

O MARE PACOSTE CU DESCOPERIREA AMERICII

Acum cinci veacuri, la 1492, Columb aduce in Europa vestea
descoperirii Americii, iar matelofii lui aduc Europei sifilisul. Isprava
lor a luat propodii, incdt, pentru st6vilirea urmlrilor dezastnroase ale
spirochetei, facultifile de medicinl au creat catedra de sifiligrafie.

I Mar,ence van der Meersch, Trupuri Si suflete, Ed. Contemporan4
Bucuregti, l94,r'.,pp. 163-165.
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Aci ne mdrginim la cdteva ciuddfenii, mai mult ale organismului,
decdt ale bolii. Astfel e recunoscut6 de tofi extraordinara repeziciune gi

putere de adaptare a organismului la orice accident gi imprejurare;
adaptare aproape automatli. De pilde" unui tiiietor de lemne ii alunecl
mdna in pfuwa fierdsffiului s6u, cu cdteva sute de turalii pe secund6.
De-abia a simlit grozdvia gi cade in nesimfire. Un $oc nervos opregte
afluenfa sdngelui la creier, ceea ce aduce cdderea in nesimtire,
organismul stil astfel locului, fdri vreo migcare, cici altfel ar conturba
lucrul zoit al apilrlrii automate. Un val de sAnge invdluie rana care se

coaguleaz6 in atingere cu aerul gi formeazdwr invelig izolator. Ca la o
comand5, fibrina din sdnge se 9i transformd in mici afe, pe care le
ghemuie ca un dop, in corpul tlieturii, unde se gi apuc[ s[ repare,

lipind, completind, etc. Temperatura localE se ridic6, atingerea devine
dureroasd, ca sd fie asiguratd linigtea apdrdrii organice. Toati aceast6

adaptare la noua situalie dovedegte un serviciu automat de siguranfi a

viefii.
Alt caz. Prin oarecare imprejurlri, nigte musafiri nepoftili au

intrat in sAnge - microbii. Construcfia firii, serviciul automat de

siguranfdo i-a gi luat in primire. Nigte celule din sdnge le dau ocol gi se

incaierd la trdntit gi, de &ug, igi mdndncd musafirii - de unde gi numele,
fagocite. DacI musafirii sunt mulfi sau se tnmulfesc vertiginos, pe

m6sur6 ce cregte primejdia, cregte gi temperatura, incdt urcd pAnd la39
grade, 39 grade gi mai multe linii, r.ucd gi la 40 grade, gi cdnd
inclierarea e pe viaf6 $i pe moarte, urc[ gi la 4l grade. La temperatura
asta, tofi musafirii gi bacilii capdtii sentinla de moarte. DupI osteneald,

organismul se reface; ndlucirile, de pe urma temperaturii la cap,
inceteazS; totul reintrd in normal.

Fafd de bacilul sifilisului, atitudinea seruiciului de siguranf[ e cu
totul stranie: nu se apdr6, nu dI alarm6, ii las[ deschise toate cdile, ii
ingdduie s6 umble in inspecfie prin intreg organismul gi-l lasd sd

"mtrndnce" ce poftegte, p6nd gi scoarfa de pe creier. De aceea a trebuit
gtiinfa sd ia mdsuri impotriva lui, fiindcd natura nu vrea sd se apere.

Nu cumva Treponema asta e o pedeapsd neinduratll, aruncat[, ca

o fi€nn, impotriva destrdbEldrii? Nu cumva in fata acestei pedepse i s-a

luat firii dreptul de apdrare? De ce nu se apdrd?
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Tare-mi vine-a mI gdndi la locul din Ieremia proorocul, unde
zice: "Iatll, voi trimite asupra voastrd $erpi gi scorpii, impotriva cd.rora

nu-i descdntec Ai vil vor mugc a, ziceDomnul"l.
Agentul patogen al sifilisului are chiar forma unor gerpi aler-

gand. Un lucru e sigur, cd organismul n-are, in iconomia constitu;iei
sale, nici un leac, sau aptrrare. Ctr totugi gtiinJa, apucdndu-i urma din
weme, dup6 tratament indelungat, poate curdti organismul de sifilis,
asta e adev6rat. Insd mai e ceva de zis. Musafirul dsta, pornit sd roadl
firele minfii igi are calendarul lui. Isprava gi-o arat[ cu etape legate de

numdrul doi: la doud slptdmdni gi mai tdrziu duptr isprava cu pdcat,

apare un ulcer in regiunea inquinald; la doul luni, atac6 cdile sAngelui.
in perioada aceasta apar ulceratii prin atte pdrti $i pe frunte. Dupd doi
ani inima, ficatul gi rinichii se afl[ foane tulbura]i gi bolnavi. Acum se

int6mpl6 scleroza arterelor, care devin fragile, iar dac[ se rupe vreo
arterd la creier, asta pricinuiegte apoplexia, o moarte fulgerltoare. Dacd

insd nu pricinuiegte vreo apoplexie, rezist6nd construcfia arterelor,
sifilisul se retrage din s6nge in lichidul cefalorahidian, care invEluie
toatil m6duva spindrii gi creierul, lichid care, prin elasticitatea lui, are

rostul sE apere de lovituri mdduva gi creierul, neutralizdnd 9i
impragtiind neprevdzutele presiuni ale accidentelor. DupE 20 de ani, igi
aratl isprava asupra nervilor, rup6nd legdturile cu centrala de comand6,
rupdnd corespondenfa intre senzatie gi reacfie, pricinuind paralizii prin
toate pdrfile, ticuri neryoase, paralizii progresive gi pierderea unor
insugiri sufletegti.

Cum devin toate astea? Aga, cd defectAndu-se mijlocul de trans-
misie, sufletul nu mai are prin ce se exprima. $i ala, treptat-treptat,
sifilisul, rozdnd scoarfa cerebralI, impinge facultatea sufleteascf, a
cugetdrii in fundul intunecat al nebuniei.

Iati dar pedeapsa neindurati peste care d[ mintea cdnd nu-gi
infrineazf, poftele: e datd jos de pe tronul conducerii, gi cu totul, trup Si

suflet, prdvdlifi, legafi in casa d'e nebuni.
Nu mai vorbim de psihiatria sifiliticilor, decdt c6, pAnf, la o

vreme, Treponema ca gi hormonul e un agent de foar.te mare stimulare
creatoare pentnr scoarta cerebralI. Asta ar veni aga: agenful acesta

25r
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ucigag, daci gdsegte sistemul nervos, in spefd creierul, de-o sf,ndtate gi

de-o rezistenti madm5, in tentativa lui de a-l roade, nu face
deocamdati alta dec6t cd-l mobiliznazd,, il dinamizeazA in procesele
sale intime de ardere, gi astfel el se face un mediu foarte bun de
transmisie a ideilor sufletului gi a lumii nevdzute. Asta face pdnd la un
loc ca agentul nebuniei sI fie $i un agent al geniului. Dar de la o
vreme, geniul acesta se intunec6 in nebunie. E un foc, firegte, insd un
foc arzdtor, care nu iartd, ci arde aripile minJii, spre deosebire de focul
divin, nearzAtor, care str6lucegte in toate facult5lile mintii, fdrd sd le
ardi, adevdratul geniu al spiritului.

Geniile care sunt ajutate gi de agentul nebuniei, mai toate mani-
festd o mdndrie mare, o nesupunere fald de Dumnezetr, un dezechilibru
spiritual. Ei sunt cei ce zic: "Nu este DumnezelJ !" Scripfura constati
realitatea lor 9i le dd diagnosticul: "Zis-a cel nebun intru inima sa: <Nu
este Dumnezeu!>>"1. Prin unnare ateismul e o alienafie mintal[, nebu-
nia mdndriei, sau mdndria nebuniei.

Alfii zic acelagi lucru intors: "Eu sunt Dumnezeu" - altli nebunie.
Tiranii, terorigtii, alte genii rele, altii mindrie lucifericd. Egoismul
tiran, alti alienalie; indiferent: cu agent, sau fdrd agent patogen.

$ansele gtiinfei sunt c6t se poate de reduse, fald de intinderea
acestei pedepse groaznice. Ar trebui un control al tunror oamenilor gi

o izolare absolutil a tuturor contaminafilor, cumva, undev4 etc.
Deocamdatii e bine gi at6t: cd in vederea c6sltoriei, legile cer

analiza sdngelui; iar pe befivi, pe nebuni gi pe contaminafi de boli
venerice, ii opregte de-a mai imprlqtia rdul pe lume.

Organismul omenesc are de asemenea atitudine pasivd gi fafe de
acea anarhie celulard, numiti cancer. De obicei, pdtimesc de cancer cei
ce nu postesc niciodatd. Cancerul incd n-are leac Ai apare fdrd alte
explicafii, decdt ca o fr6nd pedepsitoare a desfrfuiilrii stomacului. Se

vede cI prin el se pedepsegte l[comia mdnclrilor 9i obdrgia desfrinlrii.
Grele osdnde au aceste trei iubiri nelegiuite: iubirea de sine, care
sffibate in suflet prin ultimele doutr: iubirea de tnrp gi iubirea de

mdncare. Sf. Pavel le zice: "Dumnezeul lor e stomacul"2.
Cancerul, aceastl misterioasd anarhie celularI, mi se pare cd

vine tot cam din aceleagi pricini din care vine gi o anarhie social6" tot

rPsalmul52, l. 2Filipeni 3, 19.
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trn dezechilibru dovedegte tn vreo zon6, necunoscuti a organismului,
sau vreo sldbire in serviciul de siguranfi al sistemului nervos. Bdnuiesc
despre roiul celulelor canceroase c[ au chiar o altli formulE cromozo-
mic4 in tot cazttl recesivitatea e sigurl.

De ce mutafiile acestea care nu cruf.e nici regii?

FURTUNA tN PTCUNN DE ROUA

Nu gtiu, vdnfi-afi aceste frumusefi simple ale diminefilor? Oglin-
desc soarele, ii rilsfrAngrazele, oglindesc pnm6ntul gi-i at6rn6 deasupra
ca nigte mdrgeluge sclipitoare, in arcul r:nui vdrf de iarbE. Kneipp, un
preot bun, mai mult medic balneolog gi bucf,tar milostiv al necljifilor,
nu gdsea alt tratament al epilepsiei, decdt umblarea cu picioarele
desculle cdteva minute prin iarbd, ca bolnavul s6-gi reinvioreze nervii,
scuturAnd la pdmdnt gi luAnd in picioare aceste buburuze de soare.

Nu asta e furtuna; asem6n numai congtiinfa cu picurii de roud.
Cdci de fapt, in sfera congtiinfei se rdsfrAng gi se ffing, se tulburd gi se

ciocnesc scdnteieri de soare, cu fioroase luciri de p6cur6.
Situalia, isprtrvile gi tendinfele ce le avem, toate se rdsfifang, s€

rezuml gi se inscriu in structura noastrd geneticE, dar gi in sfera
congtiinfei. Aci, in congtiinfd, se r6sfifang isprdvile pAmdntului, gi,
peste ele, in aceeagi sfer[, tot atunci, sau mai tdrziu, lumineazE seninul
cerului, sau fulgerele dreptiifii divine.

In iconomia organicd,, genezele recesive, degi latente, sunt ca 9i
inexistente, dacd sunt dublate de perechea genezelor dominante. Nu tot
a$a e cazul gi in ce privegte sfera congtiinfei.

IarAgi o micl asemdnare: de cdnd r:ndele hertziene ale posnrrilor
de radio-difuziune circulE in jurul nostru, ne strdbat fdr[ sd prindem
nimic, oriunde ne-ulm afla, vegtile gi povegtile din lumea intreagl. Le
prind insd aparatele de recepfie, care le transformd pe infelesul nostru.
Cam a$a ceva se intAmpld gi cu energia germenilor infirmi ai structurii
noastre genetice: organismul nu inregistreazl aceastii energie, dar o
inregisfreazd sferu congtiinfei, gi ne-o tillmlcegte printr-un conflict
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strdfund in temelia noastr6. Ceea ce incercdm aci, e o scufundare in
strdfunduri, o experienfi existenfiald.

UN FEL DE PSIHAN ALTZA

Aproape la toate vArstele se int6lnegte, de pildf,, conflictul acesta
intre a crede 9i a nu crede in Dumnezeu; adic6 ciocnirea minfii
sdn6toase cu s6gefile nebuniei. Sunt unii convingi de existenta lui
Dumnezeu, de dumnezeirea lui Iisus gi de iconomia mentuirii; dar, in
rdstimpuri, se pomenesc muncili gi de chingile ateismului. Sunt alJii,
care n-au muncirile acestea, chiar dacd aud de ele. Evidenta interioard
a credinfei lor e absolutS. Altii sunt b6ntuili de furtuni gi, in sfhrgit,
al1ii, linigtiti cd au scdpat de Durnnezeu: pentru ei nu exist6. Adevdrul e

c[ aparatul congtiinfei lor nu mai prinde nimic, s-a defectat, realitatea
spiritului e inexistentd pentru ei.

Ce poate sI fie la mijloc ? Ceea ce poate sE fie cu un aparat de
radio, care nu mai prinde undele. Undele existS, dar pentru el nu mai
existii. El are cdteva ldmpi arse, bobine arse, lovituri gi piese frdnte etc.
E infirm pe undeva.

Aga gi oarecare om p6timegte multe feluri de arsuri gi frdngeri
Itruntrice, mai pltimegte gi arsurile mediului social, care-i zdruncind
nevinov{ia, gi iati-l un ateu, la diferite grade de tdrie.

Toati situalia lui se inscrie intocmai in granulele de cromatind.
Ateul s-a armonizat cu acest dezechilibru. Sdmdnfa il reproduce
intocmai. Presupunem cd e cdsdtorit cu o femeie, nu aga de rdvdgitd la
minte, aga de dezechilibratil in mediul moral, ci o femeie credincioasi.
Copiii se nasc cu doud predispozilii contradictorii: una necredincioa-
s6, a tatdlui; 9i a doua credincioasE, a mamei, potrivit probabilitl{ilor
ardtate.

Sufletul nu se mogtenegte, ci se creezvl de Dumnezeu. Credinfa
e o insugire a sufletului, e drept; dar de la Dumnezeu nu vine nimic
r6u. Atunci ? Atunci, insugirea sufletului de a-gi cunoagte gi recunoagte
pe Tatil, sau de-a se lepdda de El, e dependentii gi de construcfia
geneticd a tnrpului, in care va avea sd petreaci o vreme. Cuprinsul
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credintei se invafd; inclinarea de-a o invdfa sau nu se mogtenegte. Incli-
narea sufletului gtim cE e cltre obdrgia sa: "Anima naturaliter chris-
tiana". inclinarea sufletului face interferenf6 cu inclinarea trupului in
care a fost trimis. Deci, dacl vine intr-un trup in care gdsegte numai
dezechilibru, nu-gi va putea manifesta inclinarea sa cltre cele de sus, ci
va asista neputincios ldngi un aparat stricat, care nu cdnt5, ci huruie.

Toate chinurile congtiinfei izvor6sc din simfirea acestor infir-
mit61i, ce zac in strEfunduri, gi de unde ele rdbufnesc p6nd in suprafafa
faptelor vdzute. Ca sE u$ureze Dumnezeu povara unui suflet, de multe
ori il crufd de cunogtinta infirmitdlii in care trebuie sd petreacd. Aga
vedem senindtate gi la idiofi.

GANDURI DE HULA

Din c6te ne-au dat in scris pricepdtorii, abia o zecime din
psihicul nostru il avem luminat gi cunoscut in sfera congtiinfei; noud
zecimi stau intunecate in sfera subcongtientului. Se dd gi comparalia cu
un cartof, al c[rui varf, ca o zecime din total, ar fi luminoasd, - lumini
de putregai, noaptea; restul, intuneric. Cam aga sunt gdndurile de hul6:
rdbufrriri de p6cur[ inraza de soare.

Sd presupunem aceleagi zdciminte genetice surde, ardtAndu-gi
existenfa, gi findndu-se de energiile dominante; acestea sunt ca o
pereche ce-o face lumina cu umbra.

S[ presupunem intr-un ins aceste mogteniri contradictorii a doud
dispozifii deosebite; cdnd respectivul vrea, de pildE, sE se roage lui
Dumnezeu, deodat[ cu energia luminoasd a congtiinfei se ridicd din
subcongtient gi rdbufrrirea energiei contrare. La momentul conflictului
se mai adaugE gi acfiunea hormonilor genezici asupra scoarfei
cerebrale, care s€rnesc, pe ecranul minfii, o imaginafie cu totul alta
decdt momentul gi icoana de rugdciune. DacI persoana respectiv[ e

mai in v6rstil Si de cumva are la activ oarece aventuri contra firii,
conflictul il mai sporegte gi insugirea sufleteascd a memoriei. Un trecut
pdcdtos n-a prea trecut: insofegte ca un cazier judiciar. Isp5girea e

f-f
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obligatorie; a$a se asigr:rd gi se menfine iertarea tot prin concursul
memoriei, rAbdand palmele trecutului peste obrazul minfii.

Prima iubire e cdtre p6rinte. Primul copil avea tat! pe

Dumnezeu. Iubirea wea ca ceea ce iubegte ea sd diinuiasc6 vegnic; nu
poate concepe ca obiectul ei sd moarl. De pild6 cirmuitorii de

neamuri, abia dacl mai pot fi vezufi ca muritori. Pe vremuri, iubirea ii
trecea printre zeii nemuritori. Asta dovedegte cd iubirea igi are sensul
in Dumnezeu, care e vegnic Ai invegnicegte $i pe cel ce iubegte pe

Dumnezeu. Dar oamenii se mai incdlcesc Ai cu iubirea de tmp. Iubirea
aceasta nu e egald in toate cazurile cu p6catul, ci zicem cd in tot cazul e
infectat5 de ptrcat. intrucdt p[catul sdldgluiegte in trup li din trup
inrduregte sufletul spre corupfie, prin cSile pomenite mai sus, inlelegem
c[ intAmpind o rezistenfi in zestrea divind a sufletului, care cautd s6-l
influenfeze spre virnrte gi sfinfenie.

Faptul dragostei trupegti las[ o puternicd impresie in toatl
pivnila fiinfei, in acea zond, de noud zecimi a subcongtientului. Aci,
fapta, rezumat6 in simbol, se sedimenteazd ca un conflict cu congtiinla.
Cenzura moralI astupd un depozit de dinamit5, dupe ce n-a reugit se-l
refuze.

O injurdtur6 de Dumnezeu e explozia acestui depozit. Iatd de ce,

cdnd injurd bdrbafii, folosesc cuvdntul - ce nu se scrie - al iubirii tm-
pegti. Partea de injosire gi pdcat a acestei iubiri, pe care o simt in trupul
lor, le izbucnegte din subcongtient gi, cu ea, izbesc furios cenzura
moralI gi idealul de dragoste - pe Dumnezeul celui pe care-l injurd. O
hjuritur6 e un moment de indrtrcire a mAniei, o clipl de intunecare a

minfii, - aga plItegte cenzura congtiinfei negrija de mai inainte.
injurdnrrile dovedesc prin unnare cd aceast6 iubire intre trupuri a

fost inchisd intr-un blestem, intr-o rugine gi intr-o necinste. Totul, sche-

matizat in simboluri, coboar[ in intunericul subcongtientului. Cand
deci pe unii cu cenzura slab6 - infelegeti genetic slIbiciunea aceasta - ii
scoate din s[rite vreo imprejurare oarecare, afluxul de singe gi fiere la
creier face de li se intunecd orice congtiinftr" gi incep rafalele injurinrii.

Deci unii injurd pe Dumnezeu pe fafn; alfii it in;ud cdnd se

roag6. Situafia ingrozegte pe cei ce pdtimesc neputinfa asta. Ea vine,
din cdt se poaG vedea" din poveri ereditare, din fapte consumate, din
atszve, din confinutul memoriei congtiente sau incongtiente, printr-un
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mecanisrn al suprapunerii de imagini, gi anume, peste cele cuvioase,
cele necuvioase, stArnite de hormoni, sau, in sfhrgit, prin mecanismul
de contrast.

Cend mediul interior sau exterior e favorabil genezelor recesive,
energia lor latentd nu intirzie sd rdbufireascd prin subcongtient asupra
congtiinfei, gi astfel s-o inl5ture, s-o intunece, gi aga mai departe.

Tot intr-o situalie de contrast e gi trupul ce se roagd. De aceea
unii, nesuferind contrastul, rezolvd situafia gregit: nu se mai roag6.
Sfintii ins6, purificdndu-gi trupul de patimi, au izbutit s6-l aducl in
armonie cu fintele superioare ale congtiinfei, inc6t tnrpul lor prezenta
multe din caracterele sufletului. Dincoace, multe din patimile tnrpului
se fac Ai insugiri ale sufletului.

injwdturile au aceeagi obdrgie cu hulele; numai cd unele sunt
invoite de minte, celelalte sunt cenzurate. De aceea vinovSfia celor de
pe urmd e neasemdnat rnai mic5. Hulele dovedesc o vinovdJie mai
veche, nu una de acum. Ele sunt o pedeapsS, ins6 nu duc la nebunie,
cum se tem cei mai mul1i. tnjurdtura insd il dovedegte pe respectivul
c6, cel pufin in momentul acela, e un iresponsabil, deci dezechilibrat in
structura geneticE, in rnediul umoral, in serviciul de cenzuril gi in
sistemul nervos. Temnita ii deschide porfile gi-l va lua in brafe, de nu
va fi cu luare aminte.

O hulire rnai primejdioasd e minciuna, pdcatul impotriva adev6-
rului. Sunt constructii de oameni aga de bizare, capabile de adevdrate
mutafii biologice. Minte cdte unul, in chipul cel mai firesc cu putinfd,
de sti soarele in loc; iar dupd ce-i trece unda asta, nici mdcar nu-gi mai
aduce aminte, iar dacd-i aduci probele in obraz, nu recunoagte nimic. O
putere dinlduntru il impinge sd mintd mereu gi si i se parl cd e omul
cel mai cinstit. E ea gi cdnd o noapte s-ar fi l6sat peste mintea lui, ca gi

cdnd o altd persoand ar fi injurat, ar fi minfit sau ar fi firrat, aga sunt
cdte unii de infundafi in contraziceri. Acesta e un alt neajuns al c[s6to-
riilor gregite, in care nu s-a finut seamd gi de calitalile sufletegti ale
celeilalte pa{i. Acestea se pot vedea mai bine in pdrinfii celor ce se

cdsitoresc, intruedt vremea le-a scos la ivealE toate scdderile sau insu-
girile, gi, agchia nu sare departe de butuc.
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Zgdrcenia, ldcomia, invidia, belia necredinla, minciuna, desfrd-
narea gi celelalte configrrreezf organismul potrivit cu fiecare din aceste

patimi gi se rezumd apoi in factorii ereditari, gi aga se seamEnd in
urmagi patimile contra firii, ca tot atStea boabe de neghind in farina lui
Dumnezeu. Iar ei, la rdndul lor, ce wei si rodeascd ? Sau aceleagi, sau

urmdrile acestora, sau pe amdndoueo urmdnd, fie modul dominant al
ereditifii, dupii care caracterele normale sau patologice trec de la
generatori la urmagi aproape obligatoriu, fie urmdnd modul atavic,
cand caracterele se ascund o generafie sau doud gi apar, dintr-o datA, pe
neagteptate, intr-al 3-lea sau al 4-lea neam de oameni. Nu cumva a$a

vin repetiliile istoriei ?

OAMENI DIN IAD

Nu vorbesc de iadul teologic, ci de iadul vietii mizerabile, de

convoiul mizeriei asupra clreia desfigurarea gi degenerarea se intind ca
o pereche de gheare, trdgflnd pe cine prind intr-o enorm6 gloatii de
chinuifi 9i dosddifi ai sodii.

Tot spagiul ocupat odinioard de moarte e definut azi de boale gi
de infirmitate. S-au redus bolile infecto-contagioase prin mdsurile
medico-preventive, au sporit in loc cele degenerative gi afecfiunile
cronice ale pielii gi ale sistemului neryos, circulator, digestiv gi

respirator; pe urrnd cancerul, bolile dentiliei gi bolile ereditare. Boala
inclegteazd umarritatea in suprafafE gi in addncime, cantitativ gi

calitativ. Asta o spune un profesor de medicinAl. Nu vorbesc de cei ce
ajung in spitale, strdpungi de una sau mai multe din cele peste 800 de
feluri de clegti ai bolii. Ce curios e numdrul t in Uotite spiritului, numai
deviatia in materie de credinfE pe bazil de Biblie, a dat pfue acr:m 800
de secte religioase2. Contagiunile spiritului, in totalitatea lor, sunt pur
gi simplu nenumdrate. Cdte capete atAtea non-sensuri ! Lucrul cel mai
imposibil din lume ar fi o unificare a minfilor. Fiecare e unic in lume;

1 M. Kembaeh, Spiritut Stiinlific Si problemele fundamentale ale medicinei
contemporane, Institutul de arte grafice "Dacia Traian6", Sibiu, 1942, pp. 7-8.

t 800 in tg46.acum cca. 3000.
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de-ar invia tofi oamenii de la Adam pana h sffirgitul lumii, n-ai sd

gdsegti doi oameni identici. Aceasta e genetic adev[rat. Diferenfierile
astea dezechilibrate, din ce in ce mai prdpdstioase, creeazA haos intre
oameni, creeazil metereze de rdzboi, cteeazd tnizerie, creeazd chingile
iadului, care strdngviala, de-o fr6ng.

Lazdrii de la porfile bogafilor nu ridicd o pretenfie, ci o rdbditoa-
re rug[minte.. Bogafii dgtia sunt ei sdnltogi la minte ? Le-a zis Dumne-
zeu "nebuni"' pe degeaba? Cdci acestor doud feluri de oameni le-a zis
Dumnezeu nebuni: celor ce leapdd[ pe Dumnezeu gi celor ce leapidd
pe ozrmeni din inima lor. De fapt, nu mai sunt buni decdt s6 faci din
viafa celorlalfi un iad. Ura, aceastd desfigurare spirituah, face mii de

vietime, cdci stinge pe Dumnezeu gi din ochii celorlalfi. Ura igi ridicl
irnpotrivd gi mai mare ur6, atdt a oamenilor cdt gi a lui Dumnezeu. Ea e
un climat al mediului viciat, o vifornif5, o boare a haosului. Ea face din
viata aceasta o anticamerd. a iadului. Acesta e mediul exterior. Sd zic
mediul social ? Mediul: cu acestea pricepem ce pot sI dea variabilele
vielii, netezite de iubire, sau desfirndate de urd. Configurafia persoanei
umane nu e determinatd numai de elementele ereditiifii, ci gi de
elementele mediului. Omul, a$a cum e, e rezttltatul interferenfei dintre
cei doi factori. Ereditatea nu fixeazA ponlii fatale, din care nu putem
iegi, ci limite mai mult sau mai pufin fixe, dupE cum e vorba de o
insugire sau alta, in cadrul c[rora mediul ne frxeazApozigi*.

Energia de cregtere gi ordnduire a configuratiei nu apare in mod
automat in cromatind, ci ca o reacfiune a cromatinei faf[ de un dife-
rential al mediului. Viafa gi organismul nu sunt o simpld actvalizare a
virnraliElilor native date in sistemul genezelor, ci un rezultat al
interferenfei dintre aceste virtualitifi gi mediu, in care configurafia
genezelor se dezvoltd. Surprindem la mijloc $i un mic cerc vicios, dar
real: structura genezelor atArn6 de mediul - de toate mediile - in care

s-au configurat; iar dezvoltarea lor in filogenez5 atdrn6, pe ldngA

acestea, gi de toate configurafiile mediilor viitoare, din tot parcursul
cregterii" Desigur ca gi ideea aceasta nu poate fi impinsd pdn[ la
absurd; dintr-un ou de muscd nu poli ajunge la un pui de gdin[.
Acliunea mediului nu e fdrd ftdu; are margini, gi inc6 bine definite,

'Luca 12,20.
2 N. Margineanu, op" cfl", p. 158"
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totugi destul de elastice ca s[ ne permitd - zic specialigtii - ca printr-un
mediu dirijat sd obfinem o muscd numai cu un ochi, sau cu trei ochi. A
denatura firea e ugor, mult mai ugor, decdt a scoate denaturarea
introdusd in fire. Cu alte cuvinte, putinfele de dezvoltare, pe care le
inchide sistemul genetic, nu se reduc niciodatii numai la una singurd, ci
la mai multe, chiar foarte multe. Din acestea foarte multe, mediul
totdeauna alege una singurdr.

Cu treaba asta, a mediului dirijat, s-a angajat educatia; aceeagi

datorie o au religiile. Cdteodatl insd vin wemuri cdnd pare cd se ndruie
stihiile; - cine mai poate dirija furtuna? De multe ori haosul il anunfa
prima celultr a mediului: familia necregtinE.

UN MSPUNS FIOROS

Un invd{5tor intdlni un copil pe dnrrr. Copilul era mic, nu venise
la wemea de gcoald gi nu iegise prinhe oameni.

- Al cui egti tu?
- Al dracului, - r5spunse copilul. inv6!6torul incremeni.
- Cum te cheam5?
- Satana.
- De unde vii ?
- Din iad.
inv6{6torut cercetii ob6rgia acestui rdspuns fioros gi afld ldmuri-

rile urmiitoare:
Mama copilului se certa foarte des cu tatil lui care era befiv gii

zicea'. "Ce-i drace, iar ai venit beat pe capul meu?" La asta, tatll holba
ochii, inclegta purnnii, gi-un potop de injurAturi ii iegea pe gurd.
Copilul fugea speriaf plingand, in brafele mamei, dar mamd-sa il
alunga, zicdnd: "Fugi, satano, nu md mai nEcdji gi tu in iadul trsta de
cas6".

De aci a invdfat copilul cd pe tatil-s6u il cheamE "dracul", pe el
"satana" gi cd ei tofi trdiesc "in iad".

'Idem, p. 160.
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o nAnAcmA e DURERTLoR

Am rdmas inJelegi, deocamdati, c6 ptrcatul este o cdlcare a
legilor viefii; introducerea in viafd a unui dezechilibru consimfit de
minte. Dac[ urmeazil mereu aga, mintea sltrbegte gi nu mai poate strvili
dezechilibrul din ce in ce mai mare, care invadeazd spa[iul viefii cu
spectrele sinistre ale morfii pe picioarel.

cdlcarea unei legi omenegti d6 infracfiunea legii gi se pedep-
segte, precum se gtie. Cdlcarea legilor divine ale viefii se mrme$te pdcat
gi se pedepsegte precum s-a spus gi precum se vede - cine vede.

O mare disarmonie constd in faptul cd instinctul blrbatului e in
conflict cu instinctul femeii. Instinctul b6rbatului wea mereu femeia,
ca prilej al descdrcdrilor sale genezice. Instinctul femeii ins6 e
matemitatea. Copilului pdnd se desprinde de mam6, ii trebuie doi ani,
deci, dupd r6nduiala firii, trebuie sd fie ldsatd in pace.

Deci, ce va face blrbatul ? Sau igi va perverti sofia, fdcdnd-o sd
umble gi ea dupd pldcerea pdtimagd, cdut6nd sd scape de rostul firii
sale, sau o va face criminald, pundnd-o s6-gi ucidE in pdntece fiinfa fdr[
apilrare, sau va practica scdrba onaniei cu femeia sa', pdzind-o de
rostul zrmislirii, dar necinstind-o, cum nu se mai poate spune. Altii
recurg la sterilizare, alfii la aventuri, sau la lupanare. Un atare brrbat
nu-gi va mdntui sofia prin nagterea de fii3, ci o va osandi cu ucigagii gi
curvarii, printre care gi el de asemenea va fi4.

Prea pufini sunt berbafii care-gi sttpanesc instinctul irational,
prin puterile rafionale ale sufletului, reglement6ndul potrivit cu rostul
slu originar. $i iardgi, gi mai putini sunt cei ce-i convertesc energia
prin infrdnare, s6ltAnd sensul firii la rosturi mai presus de fire.

Deci plEcerea, crutatil numai pentru ea ins6gi, cheamd repetarea
din ce in ce mai deasd a actului, pana ce ajunge la distrugerea sistemu-
lui nervos. Mai mult chiar: ea aprinde organismul gi-l impinge pana
dincolo de posibilitifile sale functionale; ea provoacd frdngerea
oricdrei cenzuri morale gi-gi duce supugii pana la doaga nebuniei.
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De multe din nevoile acestea sunt de vind gi pdrintii celor dou6
parfi.Aga, de pild5, a$ wea sd gtiu de ce nu-s pdrintii la fel de grdbifi 9i
cu insr.rarea bdiefilor, pe edt sunt de grAbili cu mdritarea fetelor.

Fapta lor gregitii incurajeazd tdinuit sau pe fatd frauda neo-
mdtusian[ - onania cu femeie, fereala, pdzirea - ceea ce e o plagd de-o
nebdnuitd intindere in toate mediile sociale. Iat6. e5, dupd scurti vreme,
se aratil gi pedepsele acestei fraude, cu deosebire la femei: tulburtrri
grave ale sen5tiifii, fenomene dureroase ale pdntecelui, tulburdri
indeosebi neruoase gi mintale, cu desdv6rgire necunoscute nici chiar
medicilor. Aqa zic medicii" De la pdntece durerile se intind la rinichi gi

in jozul pdntecelui, uneori in rnembrele inferioare. Durerile se stArnesc
gi cresc in wemea mersului, in vremea ridicdrii sau agezdrii pe scaun, a
ridicflrii vreunui lucru gi peste tot in wemea intimitiifii, - lucru care
aduce uneori grave neinfelegeri conjugale. Deodatd cu durerile acestea,
apar tulbw5rile nervoase, care schimbd profund starea psihicd gi

mintalE a bolnavelor- Caracterul schimbdtor ajunge iritabil, irascibil
pan6 la exces. Din nimicuri, explozii violente, furii, adevSrate sincope
ale judecdgii care nu mai pot fi infifanate sau stdpdnite. E un adevdrat
dezechilibru umoral, care face biata victimd sd treacd de la explozia
violenfei, pene h ffistefea gi melancolia cea mai profundE" gi uneori,
p6n5 la ideea sinuciderii. Asta-i frauda gi isprava" De aceea nu t6cem,
ci demascErn, impingi de mil6 qi ajutati de gtiinf6.

Explicafia. intr-un raport conjugal normal, organele genitale
feminine trec succesiv printr-o fazl de congestie intensd gi o fazd de
sl6bf,nogire bnrsc5, oe stabilegte cr-rsul regulat in circulafia sdngelui.
Actul conjugal falsificat, neisprdvit, fire conch:zia naturalE, lasd sI
persiste in vase o stare de inecare c€, cu vremea, ia un caracter per-
manent. Urmeazd o tulburare a nutrifiei fesufurilor, pe urmd alterarea
lor anatomicd.

Mulfimea firigoarelor nervoase ale plexului hipogastric, firigoare
care pleacd de la uter gi se unesc cu sistemul cerebro-spinal, indwd
ap6sdri, iritalii, oatre, la ob6rgie sunt drlreri locale, dar cu tulburdri
reflexe la distanfS; iar cu rr'remea, aruncd pe bolnave in plin domeniu
psihiatric.

Congestiile acestea cu repetilie produlc alterani intense gi pro-
funde in sdnul fesuturilor, care-gi pierd astfel funcfiunea lor nonnal6"

F
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Aga se instaleazd, cu viclegug, sterilitatea definitivd, incurabilI, dupd
cdte-o lungd perioadi de sterilitate voit6. Atunci in zadar mai doregti
copiii, mugurii viefii, cdci firea te pedepsegte cu aceasttr crudi in-
toarcere a lucrurilor: ifi calificd fapta gi i1i condamnl neamul la moarte.

Ultimul efect: denatalitatea, depopularea, etc. Aga se stinge nea-
mul...

Parcd auzim glasul de foc al lui Osea proorocul, zic6nd:

4, l-10: Domnul std la judecatil cu locuitorii
pdmdntului, fiindcd nu mai este credinf5, nici
iubire, nici cunoagtere de Dumnezeu in far6. Tofi
jur6 strdmb, mint, ucid, furA gi sunt desfrAnafi;
sf,vdrgesc fapte silnice. De aceea fara e in mare
jale, iar locuitorii fdrd vlag6... Poporul meu va
pieri, pentru cd nu mai cunoagte pe Domnul. Cend
se vor desfrdna, nu se vor inmulti, cdci au ingelat
pe Dumnezeu.

Problema iscat6 are gi urmdri, suntem chiar pe cale sI inhlf5m
c6teva cercuri vicioase, de pild6: insugirile copilului atdrnI de gradul
de pervertire la care a ajuns instinctul maternit5fii la femeie. Dacd i-a
fost stArnitd senzualitatea - ceea ce e o decddere de la rostul firii sale, o
pervertire convenabild pentru mascul - evolugia embrionului in atari
condilii de viafi intrauterin[ aduce pe lume un copil ugor aplecat spre
onanie precoce gi t5zie, 9i va fi un copil arfdgos, ereditar nervos, gi
predispus spre boli nervoase. Toatii aceastii povard igi are rddlcina
numai in aceastd trezire afartr de cale a senzualitafi mamei.

fnvers, dacd mzlma n-a fost incd impinsi in acea aprindere a
senzualitifii, nici in vremea dezvoltarii intrauterine n-a fost tulburatii
de b[rbat gi nici in vremea aldptdrii copilului, noul venit va fi un copil
prea pulin inclinat spre trezirea genezicd prematur5, neatras spre
onanie gi aproape deloc dispus spre nervozitate.

Deci, dacd mama igi pervertegte rostul maternitilii sale, aduce
pe lume copii predispugi unor pervertiri sporite care le va distruge
sistemul nervos sau, de se vor cdsdtori, vor mdri dec[derea gi neca-

zurile. Asta-i ocolul de cercuri gi se soldeazd cu stingerea neamului
celui ce apucl pe panta pervertirii rosturilor firii.

l-'
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De aci gi de pen6 aci, urmeazd cd toatii wemea sarcinii gi a
alitptilrii b[rbatul trebuie sil se infrdneze, ca sd nu tulbure viata viitoare
a celui ce vine in lume cu un anumit rost de la Dumnezeu.

Desfrdnarea blrbatului gi pervertirea femeii zddlrnicegte rostu-
rile urmdrite de Dumnezeu cu oamenii, de aceea El a dat oamenilor
porunctr, fr6na a $aptea: "Sd nu desfrdnezi".

COPM NATI.'RALI, SAU N TAMOELEGI NASCUTI

Instinctul poligamic al b[rbatului mai face gi isprava asta: nu
pdzegte porunca lui Dumnezeu, gi, cum am vdzvt, nu se d6-napoi nici
de la crimf,. Faptul c[ un bflrbat nu se poate stiipini, il degradeazA" iI
coboar[ de la cinstea de om gi de Ia rangul de bdrbat, $iJ cufundE in
regnul din subordine, al oricdrui mascul.

Situalia aceasta mai are gi alte urrr[ri, pe ldnge cele zise mai
sus. Dacd omul e constmit pe mai rrulte planuri de existenfd" pe mai
multe z.ctne, orice nesocotire, orice dezechilibrare a condifiei sale
annonioase, anle urmlri. Omul care se intunectr despre Dumnezeu gi

suflet despre moral5 gi ordnduirea spirituald a venirii copiilor pe lume,
omul car€ n-are nici r:n Damnezeu 9i nuJ intereseazE nimic decdt
desfrdul lui, sigur cii roada sa va insuma in sine toatl lipsa lui de

echilibru cu marele mediu divin, in care ne migclm, tndim gi sr:nteml.
Moise, care prin revelafie gtia geneticd, ne dd cdteva documente

potrivite gi la pozifia la care ajunserdm, astfel:

Geneza 5:
27. Toatn zilele lui tdatusalem pe care le-a trd.it

au fost 969 de ani d apoi a mrnit.

Geneza 6:
1. Iar dup[ ce au inceput oamenii a se inmulfi

pe pf,m6nt gi li s-au ndscut fiice,

rFapte 17,28.
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2. Fiii lui Dumnezen, vdz6nd cd fiicele oame-
nilor sunt fiumoase, gi-au ales din ele sofii, care pe

cine a voit.
3. Dar Domnul Dumnezeu a zis: "Nu va rd-

mAnea Duhul Meu punrea in oamenii acegtia,
pentru cd sunt numai trup. Deci zilele lor s[ mai
fie o sutd doudzeci de ani".

Cu toate acestea pricina s-a lecuit abia in puhoaiele potopului.
Rdutatea insd a trecut asupra urmagilor gi prin puntea lui Noe, incdt pe

wemea lui David le-a mai fbcut Dumnezeu o reducere:

Psalmul 89:
10. "Zilele omului sunt 70 de ani, iar de vor fi

in puteri 80 de ani, gi ce este mai mult dec6t
acegtia, osteneald gi durere".

Care va fi media viefii in zilele noastre, urmdrifi buletinul
necrologic Ai aflati. Dar fdrd nici o urmdrire, fapt este cd nu mai sunt
batrani - batrani venerabili, adevdrate chipuri ale lui Dumnezeu printre
oameni.

Scurtarea viefii, prin urmare, a venit neamului omenesc ca o
plat5 pentru c[derea in desfrdnare. Nici cd se poate mai drept. L-a
inzestrat Dumnezeu pe om cu atdtea darwi minunate, ca el sd renunfe
la ele gi sE se coboare satisftcut la singur rolul de mascul gi femela ?

Asta-i toatil aspirafia lui ? Neinvdfat la un ideal mai inalt, sau nevrdnd
sd osteneascd mai sus, aga dupi cum a rdnduit Dumnezeu o institutie,
Biserica, tocmai cu acest scop, ca s5-l indrepte gi s[-l ajute spre

imp6rdlia spiritului, sigur cd se afld in disonanfd gi in dezechilibru cu
Dumnezeu. De Dumnezeu nu scapi pe simplul motiv cd nu-L asculli,
sau ii t6g6duiegti existenfa, gi-I nesocotegti 

-Biserica, 
pentru cd El are o

rdnduiald 9i-1i cere s-o urmezi.
Solomon, ca unul ce avea s-o pdfeascd, a intrevdzut acestea:

inlelepciune 3:
10. Cei nelegiufi pedepsifi vor fi...
12. Femeile lor sunt fdrd minte gi copiii lor

stricafi, iar spila lor blestemat2i.
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13. Drept aceea, fericitd este cea stearpd care nu
s-a phngdrit gi care n-a cunoscut pat cu pdcat; ea

avea-va roadl la cercetarea sufletelor...
16. Fiii desfrdnafilor nu vor avea desdvdrgire gi

s[mdnfa din patul nelegiuit se va stinge.
17. Cdci, degi vor avea viafd lung6, nu vor fr de

nici o treabd" gi bdffinefele lor, la urmd de tot, vor
fi fArA cinste.

18. Iar de vor muri de timpuriu vor fi fdrd
nddejde 9i frrI mdngdiere in ziuajudecIlii.

19. CEci neamul celui nedrept are groaznic
sfhrgit.

infelepcirure 4:
3. Mulfimea pnmcilor la cei nelegiuifi nu este

de nici un folos; din mlIdilele lor spurcate nu se

infige rdddcini in addnc ai nu vor avea temei
nezdruncinat.

4. Chiar dac6 se vor imbrdca wemelnic cu
ramuri, fiind fdr6 temeinicie, se vor zgudui de v6nt
gi se vor dezrddlcina de puterea vijeliei.

5. Ramr:rile lor vor fi frdnte mai inainte de
maturitate, rodul lor va fi netrebnic, crud la
m6.ncare gi de nimic bun.

6. Fiindcd pruncii ndscufi din somnul necurat
surt martori ai nelegiuirii perinfilor, c6nd stai s6-i
cercetezi.

Acestea sunt mdrturii biblice despre destinul de mizerie al
roadelor ftlrldelegii, de pe unna instinctului desfrinat gi poligamic.

Prin cuvdntul lui Iezechiil proorocul stribate totugi o razd de

indurare, pentru cdteva excepfii. Ne intereseazf enortn lucrul acesta, al

redresdrii unei mogteniri mizerabile. Astfel in locul ce urmeazd e
vorba de un tatL fdcdtor de toate relele, dax - printr-un concurs de
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ajutoare vdzute gi nevdzute - copilul sdu pricepe deosebirea dintre bine
gi rdu gi se feregte de faptele tatillui. Biruie in el rnogtenirea, probabil
mai bunf,, a mamei. Deci, dacd unui atare pdrinte:

Iezechiil l8:
14. De i s-a ndscut un fiu, care vdzdnd pdca-

tele, vlzdnd toate cdte le-a l6cut tat6l sdu, el se

pdzegte gi nu face nimic asemenea...
17. ... acest om nu va muri pentru nedreptdfile

pdrintelui sdu, ci in veci va tr6i.
19. Dar vefi zice: pentru ce fiul sdu nu poartd

nedreptatea tatdlui sdu ? "Pentru cd fiul a frcut
ceea ce era drept gi legiuit gi toate legiuirile Mele
le-a finut gi le-a implinit: de aceea va trdi."

Adicd e cu putin!5, pentru fericite exceplii, despovdrarea de sub '

o mogtenire mizerabile? Da, e cu putin![, cu preful gi cu osteneala unei ]

vieli curate.

NU SE POATE, SA NU SE POATA

Conflictul sau disonanta dintre instinctul poligamic al b[rba-
tului gi instinctul matemitdlii femeii nu se poate infrdnge, nu se poate
rezolva gi nu se poate converti, decdt in cazul cdnd ambele parfi trdiesc
invdfitura cregtind din toate puterile fiinfei. Cregtinismul e a doua
creatie a lumii, a doua creafie a omului, o creafie din nou a firii. Iisus
llristos insofegte pe om prin invd]Etura Sa, prin Biserica Sa, prin
rdnduielile Sale, prin cuv6ntul Sau; ajutd pe om prin darurile Sale, prin
sdlEgluirea Sa in noi, gi in tofi, ca un Dumnezeu pretutindeni de fa15;

iar mai mult decdt acestea - care se gtiau gi pAnS aci - Iisus Flristos
intovdrIgegte, cdrmuiegte chiar, creafia fiecdrui om ce vine in lume, in
temeiul pretutindenitiifii gi atotputerniciei Sale de Dumnezeu. El este

cavza primard care configureazd viafa in toate particularitiitile sale,

inc6t fiecare ins e unic intre oameni. El decide, in infinitul mic, ce

calitafl sau defecte sd fie expulzate prin cele doud globule polare, care

267
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cuprind jumdtate din numiirul cromozomilor, gi nicidecum hazardul. El
inclind sd fie una sau alta din configurafiile - probabile pentru noi gi

sigure pentru Dumnezer.U El forrneazd destinul nostru in aga fel incdt o
a$ezare specificd in infinitul mic sd aib6 urmdri imense in configurafia
gi in faptele noastre viitoare. Toate acestea le face contabilitatea
absolutd a lui Dumnezeu, care creeazd" in dependen!5 cu omul gi

potrivit cu faptele sale, ajungdndu-l cu rdutdfile lui din urmd gi

intorc6ndu-i-le in brafe, sau iertAndu-l de ele, dacd s-a silit, prin lupta
cu sine insugi, s6-gi dob6ndeascd iertarea.

Iegirea din inghesuirea aceasta, dupd care: "Tu singur te pe-
depsegti cu rdutatea gi tu singur te lovegti cu ateismul t6u", nu e cu
putinfd, dec6t trdind prezenfa nevdzutd a lui Hristos in noi, trdind
invdfdtura cregtind in toate fibrele fiinfei, - ceea ce face cu putinfd lui
Dumnezeu sd scoati afar6, prin mecanismul ereditelii, neghina
recesivd gi, in vremea strdduinfei celui din cauzd, sd fac5. sd revind
mullime de geneze recesive in geneze dominante, ceea ce lui
Dumnezeu ii este foarte cu putin!6. Puterile credinfei, amplificate de
puterea gi binecuvdntarea lui Dumnezeu, au influenfi nebdnuit de
mare asupra eventualelor noastre infirmitifi. Minunea acestei refaceri
se intdmpld oriunde se afl6 credint5 indeajuns, ca sd strdmute
configurafia recesiv6 intr-una dominantii, fie prin calea nagterilor, fie
de-a dreptul. Puterea lui Dumnezeu nu are hotarele neputinlei noastre
gi de aceea nimic nu-i este cu neputintE. Unde ins6 nu vrem gi noi, nu
intervine; ne-a fbcut fhrd noi, dar nu desdvdrgegte lucrul fdr[ noi.

Abia un b[rbat, care are cap pe Hristos', va fi in stare s[-gi
infrAngd pornirile pervertirii gi sd pdzeascd netulburat, in vremea
cuveniti" mugurul viefii, de la rodire pan6 la desprinderea deplind de

la sdnul mamei.

. Un atare bdrbat pdzegte fdrd vrajbS predania pravilei bdtr6ne,

care-l opregte in posturi gi sdrbdtori gi in zilele asupra lor - ca pe unul
ce gtie: ce binecuvinteazd Dumnezeu gi ce pedepseqte.

Vorbim aci cu toat6 intelegerea gi cunogtinta ce s-a nimerit la
indemdnI, cd bdrbafii cu un sistem neryos rezistent sunt capabili de

infrdnare. Pe cdnd slabii, nervogii, dezechilibratii devin gi mai

t I Cotinteni 11, 3.
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anormali tn unna infranArii poftelor lor genezice" Persoanele tari se fac
mai tari, prin aceastd form5 de ascez6. Asta o spune Carrell, un rnare
doctor al timpultri"

Iati de ce la cdsdtorie nu ajunge nurnai numf,rul anilor, inglduifi
de lege, ci se cere gi vdrsta credinfei in Dumnezeu, prin care, "pdzind
hotarele legii", sd se asigure stiipAnirea peste patimi" Majoratul pdrfilor
il decide mintea, nu instinctul; credinfa, nu necredinfa; infrAnarea nu
desfrdnarea.

Viafa noastrd are trei faze, in dezvoltarea ei: faza, vegetativd
- pen[ la nagtere; faza bio-psihic6, ffud limite precise; gi faza
spirituala. Mulfi nu trdiesc decAt prirnele doud faze a\e viefii, iar mai
sus n-au nici g6nd s-ajung6. Tr5ind intr-o cdsdtorie cu acegtia, nu pofi
fi decAt intr-uln permanent dezechilibru cu cerinfele spiritului. Viala
acestora e o injurlturd continud la adresa spiritului, iar pentru partea
cregtind e un fel de mucenicie fdrd nddejde sigur6.

Cregterea normald desfdqoard viafa omului in faza, spirituaid, in
trlirea intensd a credin]ei cregtine; abia acum, tinerii ajungi la trdirea
cregtind a vietii, numai cu aceasta aduc gar:anlii suficiente cd in
cdsltorie vor tr[i, pdzind legile lui Dumnezeu gi infrAnAnd patimile
contra firii. CSci oricum s-ar cduta, nu i se gdsegte acestui instinct alt
rost de Ia Durnnezetr, decdt singur rostul rodirii de copii. Orice
denaturare a acestui rost e desfrdnare gi cddere de la trdirea cregtind la
viata pegAn6.

PIJI DE OM N PUI DE CER,

Biserica cregtin6 mereu atrage aminte fiilor sdi duhovnicegti si
nu se cufunde, ca intr-un rost ultim al viefii, in emoliile iralionalitefii,
ca sE nu-gi inchidd astfel uga de iegire din intuneric in lurnin6, in vdrsta
lor spirituald.

In opera recreafiunii omului in Fkistos, cele dou[ pdrfi trebuie
sd se simtii cd sunt chemate la cinstea de colaboratori ai lui

I Alexis Carrel, OmuI, Jii4a necunoscutd, Ed. Cugetare4 Bucureqti,1944,
ed. I[, p. l5l.
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Dumnezeut, care urmdregte printr-ingii o intengie divind" imbrdcatd in
pui de om. O cdsdtorie cu o a$a socoteald o binecuvinteazil Dumnezeu
cAnd ridicd nunta de la instinct la rostul ei spiritual, la cinstea de

Tain6. E singura garanfie a unei cdsdtorii durabile gi pidcute lui
Dumnezeu.

Tobie, celdtorind in altd fard s6-gi ia nevastd., a zis cuvintele
acestea pline de socoteald:

"Doamne, iatd iau pe aceastii sord a mea, nu
pentru implinirea poftelor mele, ci intr-adevdr ca
femeie"2.

Cend vrea Dumnezeu sd intrupeze un gAnd in lumea vdzutA, ca

pe un nou fiu al Sdu gi s6-l suie pe treptele desdv0rgirii fdpturilor Sale,
neapdrat ii trebuie gi o cdsdtorie corespunzdtoare pe pdmdnt. Situalia
aceasta a lui Dumnezeu o gdsim exprimatii in Scripturi, sub diferite
forme.

Astfel, prin Isaia proorocul, CuvAntul se tAnguie:

"Piere dreptul gi nimeni nu ia aminte; se due
oamenii cinstili gi nimdnui nu-i pasd c[ din pricina
rdutlJii a pierit cel drept"3.

- Cum pier dreplii gi nimeni nu ia aminte?
- Foarte simplu: Cd nu se mai nasc.
- $i e de vini omul? Trebuie sE se intrebe omu[, de ce nu se mai

nasc drepfii ?

- Iatd cd trebuie, de vreme ce-i aflat de vind; iatA cd disparilia
dreptului e o problemI, de care suntem tragi la r6spundere. Cdsdtoria
are cuvdnful.

Din cele de pdnd aci s-a

al mediului dirijat de religie gi

infeles ceva din mecanismul ereditilii,
de educatie, iar aci, vorbind de trdirea

ll Corinteni 3,9.
2 Tobit 8,7.
3 Isaia 57, l.

.-
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cre$tind, ne aflem in plinl structurafie spiritual[, atdrnltoare totugi de

factorii omenegti ai cdsdtoriei.
intr-o atare perspectivd ni se face pe deplin infeles cuvdntul

Sfhntului Pavel, care chiar condilioneazd mdntuirea femeii de menirea
ei de mamd.

I Timotei 2:
15. "Se va m6.ntui prin nagtere de fii, dacd

st[ruiegte cu deplind infelepciune (aga numeau cei
vechi infrdnarea), in credint[, in iubire gi in
sfinlenie".

Nagterea de fii, deodatd cu o petrecere de acest fel, e ceva care

contravine instinctului poligamic ai fbra alti socoteal[ al b6rbatului
frr[ Hristos; deci nu e cu putintd implinirea intentiei divine, decdt cu
un sof in stare de aceeagi credinfd gi petrecere. Convingerea cd se

poate gi ceea ce ni s-ar pdrea cd nu se poate, e o putere neb5nuit6; un
fel de amplificare a voinJei omului cu rrointa lui Dumnezeu.

Avem probe unde nici n-am bdnui: in fizica modernd, despre
puterile sufletului asupra lumii frzice, deci gi asupra trupului. Prin
simpla atingere a unui obiect structura acestuia s-a schimbat intru-
cdtva. Prin simpla indreptare a energiei cunoscdtoare a sufletului
asupra unui lucru, acesta se influenleazd gi se schimbd intrucdtva, incit
nu e identic in mod absolut cu el insugi de mai inainte de experienfd.
Drept aceea, nu se poate vorbi de o determinare riguroasd a

configuratiei materiei, ci cel mult de un indeterminism in fizicd.
Pachetele acestea de energie, care bombardeazdmateria sau celula vie,
dau acele mutatii neprevdzute in structura obiectivului lor. S-a scris
chiar despre biologia cuantelor. Toate constatErile astea sunt iegate de

nume proprii, recunoscute de lumea intreagd.
De aci relinem faptul cd organismul viu inregistreazi cu atAt mai

ugor un bombardament al energiei sufletului gi-i pricinuiegte mutalia
infinitezimalS" dupd dorinfe. Iar o mic[ schimbare in microbiologie
dezlfurfuie, prin amplificare, procese uriage in configurafia persoanei,
uneori chiar gi in macrobiologia societf,Jii.

Deci, cum sd nu fie in stare blestemul unei babe, aproape cojitn
de materie, zvArlit cu urgia cea mai mare pe urma unui vinovat, ca
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voinfa ei sE nu-l ajunge qi sE nu-i schimbe configuraf ia fizicd gi psihi-
cd ? Gdndirea indreptatd ca o sdgeatii poate pricinui la fintn leziuni
organice. $i iaregi: cum sr nu fie in stare rugdciunea cu iubire s6-l
foloseascd gi sd-l schimbe, din rru in bun? cu ce sd fie mai prejos
rugdciunea unei mame pentru mugurele sdu, zisd. cu tot focul fiinfei
sale, ca aceasta sd nu-l foloseasc[ in chipul pe care il doregte? Mai
mult: toate strrile trupegti gi sufletegti ale celor doi pdrinfi, iar mai cu
deosebire ale marnei in vremea celor nou6 luni, se intipdresc in copil,
ca tendinfe sau predispozilii, pe care copilul le va avea pentru toatd
viafa. Supdrdri, amdrdciuni, dureri, predispun copilul la tristefe,
melancolie, nesd.ndtate. Deci toate acestea trebuie ocolite. in vremea
aceea, dacd mama furd oarece, copilul va fura toata viafa. Se imbat5
mama odate, copilul se va imbdta toatd viafa mai ales befia are gi
suport ereditar. Se roag6 m€rma lui Dumnezev, se va ruga gi copilul ei.

Nota sufleteascd dominanti in familie, cu deosebire din vremea
aceea., gi mai ales a mamei, va fi caracteristica intregii vieli a
urmagilor.

Acum e vremea cdnd sd faci ce vrei din copilul tiu, acum egti cu
deosebire datoare s[-l pdzegti de toate relele, cu care n-ai vrea sd te
supere, fiindcr numai acum pofi gi te ascultJi cu desdvargire. Deci nu te
ldsa corupti de soful mai slab de fire gi nepricepand minunea ce o
strvdrgegte credinfa ta, ca str nu pldngi degeaba pe urma ticIlogiilor
copilului t6u pe care nu l-ai pdzit curat, in wemea in care trebuia pdzit.

Indreaptii purtirile tale, mamd, c[tre Dumnezeu, care sdvdrgegte
prin tine minunea imbindrii unui pui de om cu un pui de cer, rdsplatd
de fericire pentru ostenelile tale.

In atari strddanii, orice mamd se va m0ntui.
rata fazn spirituald a vielii de familie, rdbdAnd penfiu un rost

divin o pravild sfZint6, despre care zice Sfhnta Scripturd:

tnlelepciunea lui Solomon 6:
10. "Cei ce-au pdztt pravila sfanti, sfinfi-se-vor,

qi cei ce-ar invdfa-o vor gti ce sd rdspundd".

Iatd de ce vin: Iisus la nuntd gi nunta,gii la jud.ecat6.
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Sfanta Scripturi, prin Apostolul Pavel, imparte oamenii in douE
cete: in trupegti gi duhovnicegti. "Cei ce se fin de trup poftesc cele
ffupegti, iar cei ce se fin de duh, cele duhovnice$ti. Ci pofta cf,rnii este
moarte, deoarece este vrdjmdgie impotriva lui Dumnezeu, fiindcd nu se

supune legii lui Dumnezeu gi nici nu poate. De aceea cei ce sunt in
c€une, nu pot sd plac6 lui Dumnezeu."l

Cei ce sunt insd ai lui Fhistos, trupul gi l-au rastignit impreund
cu poftele'. 'T.lu suntem datori tnrpului, ca sd viefuim dupd trup. Caci,
daci viefuifi potrivit trupului, veJi muri; iar dacd ucidefi cu duhul
poftele trupului, vefi fi vii. Fiindc[ tofi cdfi sunt mdnafi de Duhul lui
Dumnezeu, ei, fiii lui Dumnezeu sunt."3 Cdci: "Voinfa lui Dumnezeu
aceasta este: sfinfirea voastrd, ca si vd ferifi de desffinare, ca sI gtie
fiecare dintre voi s6-gi stdpdneascd vasul sdu in sfinfenie qi cinste, nu
in patima poftelor, cum fac necredinciogii, care nu cunosc pe
Dumnezeu. Cdci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurifie, ci la
sfinfire."a

Pe wemea acestui mare iconom al tainelor lui Dumnezeu, Pavel
Apostolul, sufla urgie mare peste cregtini. De aceea mulli erau hot5rdfi
pentnr infrinarea deslvdrgitil in c6sdtorie, ca sE fie gata oricAnd de

Sfrnta Imp[rtiqanie gi de mlnurisirea muceniciei. Sflntul Pavel ins6,
socotind copiii mugurii cdsdtoriei, D-o ing6duit infrAnarea desdvdryiti
decdt pentru vremile de post gi rugdciune5. Post era - gi este - luni,
miercuri gi vineri, iar rugdciune gi Sffinta implrt5ganie sdmblta gi

I Romani 8, 5-8.
2 Galateni 5,24.
3 Romani 8,12-14.

a I Tesaloniceni 4, 3-5,7.
5 I Corinteni 7. 5.
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duminica. Sldbdnogindu-se cregtinii, cu trecerea vremii, Sfinfii Pdrinfi
au adlugat pe rdnd cele patru posturi mari, care sunt post in toate
privinlele. De atunci au blgat de seam6 PArinfii cI omul fdra infrdnare
decade, iar fdrd post nu se poate infrAna gi, ca urrnare, nu mai poate
pricepe cele ale vielii duhovnicegti. Ioil proorocul de mult cuvAntase:
"Geti;i postiri sfinte... Se iasd mirele din cdmara lui gi mireasa din
iatacul ei !"1

Sf. Pavel, socotind insd gi nevoia ceasului de fald, urgia vremii
de atunci, le dE sfatul acesta: "Bine e pentru oricine sd fie a$a cum se

gdsegte. Legat egti cu femeie, nu cduta desfacere. Dezlegat egti de
femeie, nu ciuta femeie. Cdci de-acum vremea s-a scurtat. Aga incdt
cei ce au femei sd fie ca gi cum nu ar avea; cei ce cumplrtr ca gi cum
n-ar stilpdni, gi cei ce se folosesc de la lumea aceasta, ca gi cum nu s-ur
folosi de ea. C[ci fa[a acestei lumi se trece."2 in zilele urgiei de pe

urm4 la acelagi sfat se va ajunge.
Pene atunci, blgem de seamd cE preotii vremurilor noastre, cu

aceeagi datorie ca Pavel, nu mai urmlresc desfrdnarea ca pe un picat
care dEr6mi alcituirea omeneascE" in intindere gi in adAncime, ci o lasd
s6-gi facd de cap. Ei nu mai au indrEzreala sd o mdture afarl din Taina
c5s6toriei cregtine, de aceea se ajunge la slrdcirea gi rdtitcirea roadelor
ei, copiii. Aqa se intAmpld c6: "lipsind preotului cunogtinfa legii gi

b6trAnului sfafirl", cum se tAnguia Iezechiil3, oamenii orbeclie in
mullimea negtiinJei gi a lipsei de sfat, care s-au intins ca o noapte de
osindd peste biefu oameni. Acesta e un somn de primejdie, din
amdndoud perfile. Caci scrie: "Dormind oamenii, a venit w6jmagul gi a
semlnat neghinE printre grdu Si s-a dus'{.

Deci nu flrd rost atragem luarea-arrinte cf, neghinele vrdj-
magului vor s6lbdtilci oile impotriva pdstorilor...

Ceea ce se petrece in mic, intr-un om, se petrece gi in mare, in
omenirea intreagd. Ceea ce se petrece in rnicrobiologie se petrece gi in
macrobiologie, in societatea omeneascI; cu deosebirea cd, o micd
strdmbare dintr-un ins, cu intinderea gi cu lungimea de weme, poate da
intre oameni o rdt5cire cum nu s-a mai pomenit. De la faptul nein-
semnat cd unuia, investit cu putere, i s-a strAmbat mintea, e cu putinfd

I Ioil2, 15-16.
t I Corinteni 7,26-31.

3 Iezechiil 7,26.
aMatei !3,25.
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se se ajungd la izgonirea a milioane de oameni de sub ascultarea lui
Dumnezeu.

Faptul cI Iisus a venit la nunti cu ucenicii Seit dovedegte cd de

la nunti se incepe prima minune dumnezeiascE spre bine; de aci se

ridici o stavild impotriva pustiirii firii omenegti. De aceea se ridicd gi

nunta din desfrdnare la cinstea de Taind, intre cele gapte, tocmai pentru
ca oamenii sd se simtii gi sd nu mai ingtrduie intr-insa gerpdria ffuA-
delegilor.

Drept acee4 zice SfEntul Maxim: "Nimenea pdcdtuind, nu poate
avea spre apdrarea pdcatului sl5biciunea tmpului. Cdci unirea cu
Dumnezeu-Cuvdntul a intirit toatl firea, prin dezlegarea ei de blestem,
nemaildsdndu-ne nici o apdrare pentru pornirea cu voie spre patimi.
C[ci dumnezeirea Cuvdntului, fiind totdeauna dupd Har in cei ce cred
in El, vegtejegte din trup legea pdcatului."2

in veacurile de aur ale cregtinismului, trdirea in Flristos era mai
puternicd gi mai intinsd intre cregtini; aceasta le fdcea ugoard lupta cu
patimile; in veacul nostru ins6, cdnd Dumnezeu a ajuns de rds3 chiar
intre cregtini, a mai vorbi de luptd cu patimile insemneazd sd-ti aprtnzi
paie in cap. De aceea azi, oricdt ne-ar costa indrdzneala aceasta, trebuie
sI induplec[m pe o€tmeni la o viaf[ mai curatJl, - c6ci de ea atArn5 o
credinfd mai luminatd,, gi deci mdntuirea. Drept aceea iau in ajutor
propria lor mizerie, precum gi infrico$area de urmtrri, ca gi mai mari
mizerii. Calea aceasta e treabd de cdrpaci, pentnr ci o trdire in Flristos
ne-ar scuti de vorbd. De acegtia insd care sd ffiiascd viafa in Hristos,
rar dacd se mai aflfi trebuie ndscufi, altii cale nu rlmine; cdci cu ce
vine, cum vine, credinfa va ajunge sd se strdmbe $i in tot felul sd se

stingd.
Cunogtinla mdntuirii4, de unde odatl lumina ca soarele intre

noroade, azi abia se mai ztrregte ca o stea" c6ci gloatele ged in
intunerics gi in umbra morfii.

Cunogtinfa mdntuirii trebuie, cu orice pref, reaprinsd intre
oameni.

I loan2,2.
2 Sf. Maxim Mdrturisitorul, Rdspunsuri ctttre Talasie, op. cit.,p.255.
3leremia6, 10. ol Timotri2,4. sMatei 4,16.
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Dacd rdmdnem infelegi despre faptul cd in fiecare ins ce vine in
lutrre, Dumnezeu ascunde un g6nd al Siu, un plan pe care-l urmdregte
intre oameni, gi, potrivit cu el, tocmirea celui ce vine capdt6 insugirile
de a-l putea indeplini, ne afldrn inraz.aunei mari taine. '

Dumnezeu ocdnnuiegte lucrurile in multe feluri. Dintre aceste
multe feluri alegem douE spre tdlmdcire: cdrmuirea cea peste gtirea gi

putinla nintii omenegti, cArmuirea prin simpla atotputernicie a voinfei
Sale. Iar a doua e ocdrmuirea la care leagd gi slujirea omeneascd;
ocirmuirea atirndtoare de om, iubitoare de om, hotirdtoare de om.
Adic6 libertatea lui Dumnezeu f6cutE, din iubire, atdrndtoare de li-
bertatea omului.

Astfel de libertate insd nu are decdt dreptul, fiindc6 el a cdqtigat
iubirea lui DumnezetL PEctrtosul e rob pdcatului, n-are voinp liber6.
Ceea ce i se pare lui libertate, e un dezechilibru in crealiunea lui
Dumnezeu. Drept acee4 pe cAnd drepftrl cunoaqte un Dumnezeu
personal, plin de iubire gi apropiat oamenilor, p6c6tosul simte un
Dumnezeu aspru, ascuns, ameninldtor, atotputernic Ai tare departe. Dar
snnt pdcdtogi cu totul wdmryi lui Dumnezau, care nici nu ingdduie sd

li se zicd pec[togi. Acegtia nu sunt imprer:nd lucrdtori cu Dumnezou.
Peste lucrul lor trebuie sE vind corecturi divine. Aga se face c[ simJirn
un Dumnezeu atotputernic, care restabilegte, peste voinlele oamenilor,
echilibrul creatriei gi echilibrul viefii, stricat de fdrddelegile oamenilor.
Acliunea aceasta a lui Dumnezeu, prin care constrdnge faptele
oamenilor cu urrnirile lor, o numim ispSgire. Isplgirea e un chip de
veghe a lui Dumnezeu in destinul insului gi in destinul neamurilor. Dar
cu toate cd rdul se pedepsegte prin sine insugi, iubirea divin6 de totuqi
putinfi de iegire din infundetura rlutifii ce se pedepsegte pe sine
ins5gi: de se va gdsi cineva si stea bun pentru f-tii sdi inaintea lui
Dumnezeu.

Acegtia, prevdzufi de Dumnezeu cu slujba aceasta incd mai
inainte de-a se nagter gi trimigi sI o implineascd, sunt slugile Sale,
cdrora le-a dat avufia Sa pe mdn6.

I Galateni l, 15; Ieremia 1,5.



ICONOMII TAINELOR 279

Luca 19:.

12. Un om de ne€rm mare (Iisus) s-a dus intr-o
far6 indepLftard ca s6-gi ia intirire cr6iascd gi sE se

tnapoieze. (A doua venire ca impilrat gi Jude-
c6tor.)

13. $i a chemat pe zece robi ai sIi gi le-a dat
zece talanfi gi a zis citre ei: Negufiltorili cu ei pdnd
vin.

14. Dar cetiifenii lui aveau ur6 pe el, 9i au trimis
solie in urma lui, zic6nd: Nu wem ca acesta sd fie
crai peste noi.

15. Cend a venit inapoi, "dup6 mult[ vreme"l,
cu intirire de crai, a ponrncit sa-i cheme pe acei
robi cdrora le d6duse banii, ca si afle cine ce
negufltorie a ftcut.

Talanfii sunt talentele: inzestrtrri cu daruri, misiuni, slujbe du-
hovnicegti gi slujiri cetiifenegti; megtegugul artelor; megtegugul $rin!ei,
al oric6rei gtiinfe, darul chivernisirii avufiei; pe scurt valorile culturii:
valoarea moraldo politicd, teoretic[ (gtiinfa), esteticS" economicd 9i
religioas62. Iar slujitorii sunt oamenii inzestragi cu toate aceste valori
sau talente.

$i f,&E vorbd" s-ar pricepe, din felul cr.un e pusd problema" cE

toate valorile, talentele, ar trebui sE se negustoreascl intre oameni, in
favoarea lui Dumnezou, clci precr:m este o ierarhie a valorilor, tot aga

este un Ierarh al lor.
Dar, zice parabola, cd unii din talentafi, n-au vnrt sd-l recunoas-

cE de stiipdn, 80% au fdcut rebeliune impotriva Stiipdnului averii.
Acegtia sunt cei ce socotesc cE sunt ale lor darurile date de

Dumnezeu. Ei se umfltr cu p[rerea de sine, igi afumf, mintea cu mdn-
dria gi scot afar6 pe Dumnezeu din negustoria lor. Toat6 zdroaba lor e
egal[ cu ingroparea talantului in pdmAnt. A nu lucra cu valorile, in
sensul in care le-a rostuit Dumnezeu, inseamnd a iegi din ierarhie gi a

'Matei 25,19.
2 Tudor Vianu, op. cit.,p. 30.
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face anarhie. Deci 20% petrec in ierarhie gi 80% in anarhie: exact
situagia a 20 de oi in mijlocul a 80 de lupi.

Dar minunea lui Dumnezeu e cd oile biruie lupii ! Avem m[r-
nrie istoria cregtinismului. CAnd puterii politice, in persoana imp6-
ratului din Roma sau Bizanf, i se suia mdndria lucifericd la minte,
pretindea poporului, nu numai supunere, ci gi inchinare. Se f6cea pe

sine zer:, igi comanda statuie, o ducea la Panteon gi cerea lumii
inchinare

Cregtinii insd nu se inchinau la idoli.
T*lul imperat se ciocnea astfel de Dumnezeul cregtinilor, $i,

fiindce nu-L putea inldtura din cale, ucidea pe cregtini f,er6 judecat5, ii
ardea de vii, ii rlstignea pe cruce; cregtinii, fdre s[ aib6 weo vin6, cu
r[bdarea lor, scoteau din minfi pe zeul mincinos. Se intdmpla weo
nenorocire ? Cregtinii sunt de vinil ! Nu plouii, cregtinii sunt de vind;
iegeau apele, cregtinii sunt de vin[; incolleau barbarii imperiul,
cregtinii sr.mt de vin4 - cregtinii la lei !...

Iattr valorile in conflict: puterea politicd, umflatii de trufie,
infigdnd gheaele in grumazul smereniei, gi totugi, s-a vdzut trufia
dzAnd, frante in fafa smereniei.

Pavel invEfa pe cregtini: "Supunefr-vi stiipdnirii, cici nu este
stiipdnire, firit nr:mai de la Dumnezeu; iar cele ce srurt: de Dumnezau
sunt r&rduite"l.

Niravul ghearelor e cu ridecini bdtt'ane. in istoria Egiptului,
cStE weme famonii respectau religr4 dinastiile lor diinuiau multe mii
de ani. De indate ce gi-au ridicat mAna asupra preofilor, s-a isprdvit cu
ei; templele gi-au inchis luminile gtiintei, piramidele au rlmas
monumente ale modii 9i dinasliile s-au stins. Unul dintre faraoni
sf\egte cu toatd oastea in fundul Mlrii Ro$ii'.

Dezechilibrul mintal al tufiei a contaminat aproape toate
valorile gi le-a pus in conflict. in valoarea politic6 tmfia stlirnegte
tirania, terorismul, dictatura; in religie, inchizifi4 despotismul, protes-
tantismul; in gtiinf5 gi economie, materialismul; in art5, senzualismul;
in toate a b[gat anarhia fafn de Dumnezeu, Ierarhul lor de drept. Deci,
ce vor zice, cdnd li se va cere socotealtr?

lRomani 13, l.
2Iegire 14,28.
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VEDEREA PRIN VAL

Sr nu se creadtr ingust, cr dreptul apare numai in religie.
Dreptul poate sd se arate in oricare dintre valorile sau talanfii lui
Dumnezeu. Dacd ins6 abia apare in religie, asta se datoregte faptului cd
abia aci se mai gtie ceva despre atiirnarea omului de Dumnezeu. Deci
purtiltorul oricitrei valori, dactr va ajunge la cunogtinfa atlirntrrii sale de
Dumnezeu, va ajunge drept.

Dreptul e omul lui Dumnezeu, ori de poartil slujba preotului, ori
pe-a imprratului, ori pe-a inv{atului, ori pe-a artistului, ori pe-a
vistiemicului, ori pe-a bogatului, ori pe-a slracului. Un singur lucru i
se cere pentru aceasta: sii se cunoascd pe sine ca avfindu-gi obAryia
spiritualtr pi toatit inzestrarea de la Dumnezeu. Sunt mulli drepfi care
nici nu gtiu despre ei cr sunt drepfi. Pentru ei negtiinfa e o mare
acoperire de primejdii, gi anume, primejdia crderii in mdndrie a celor
congtienfi de virnrtea lor. in sflnta lor negtiinfd ei sunt simpli ca
florile, nu gtiu nimic despre frumusefea lor.

Pentru cei ce insil au o rdspundere intre oameni, e neaplrat de
trebuinfi s6-gi cunoascd atArnarea lor de Dumnezeu gi Lui sd-I intoarctr
cinstea 9i slujba, pe care le au intre oameni.

Tot ceea ce impiedic[ aceastil situalie normald e v6lul de pe
minte, e zidul, desp[rtitor de Dumnezeu, al pdcatului.

Dumnezeu pe toti ii trimite inzestrafi gi in stare sd fie drepfi.
Dar, trec6nd ei prin poarta nagterii plmdntegti, iau in spate poveri
prrintegti, care-i spetesc ai-i incovoaie spre p6mAnt. pe urm6, slebifi de
osteneala viefii gi de mediul inconjurdtor, gretl se vor decide s6
reprezinte cavza lui Dumnez.eu.

"inainte de-a te urzi in pdntece... te-am sfinfit gi te-am rdnduit
prooroc pentrr popoare", zice Dumnezeu lui leremial, care se curm
lepeda de slujba de prooroc. Iona s-a lep[dat mult gi bine, petm s-a
lep[dat imperafi s-au leprdat, preoJi s-au lep6dat. Se vede ctr e un risc
al viegii de-a te fine de Dumnezeu. E 

^o 
ciudatA nrgine de oameni in a te

face mai bun. Iar indritzneala de-a sluji lui Dumnezeu gi a-i indemna gi
pe ei s6-I slujeasctr, de cele mai multe ori, te pune in primejdie cu

28r
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oamenii. E frica oii de lup. Dar dacd gi Iisus s-ar fi infricoqat de
oameni gi de iad, ce s-ar fi ales de nddejdea noasffi ? Taina lui Iisus
era c[ in trupul Lui se ascundea Dumnezeu; iar taina noasffi, a cregti-
nilor, e cd in f6ptura noasffi se ascunde Flristos. Aci e minunea cd oile
biruie lupii, oric6t de mare le-ar fi haita. Spre a vedea cu ochii o minu-
ne ca aceasta, nu e dec6t o singur[ cale de urmat: viala curatA - po-
trivitil cu firea - care ajutii 9i oamenilor, gi-I ajutll 9i lui Dumnezeu, ca
sI ne poati ajuta. Nu-i alt chip obignuit de-a surpa zidul gi de-a sublia
vllul ce desparte pe oameni de Dumnezeu gi bag5 haosul in zidire.

Cdci ptrcatul desfrdului gi a toat[ fdrddelegeaintArzie sau face cu
neputinf5 ardtarea gi destrvdrgirea vietii lui Flristos in noi. Cd numai de
se va ardtaviala lui Flristos tn noi, vom cunoagte finta spre care trebuie
sd tindem gi ne vom infelege rostul pe pdmAnt.

in copiii venili dintr-o viefuire curattr a c6sdtoriei, precumpd-
nesc inclin[rile bune gi nu-i biruie imprejurdrile rele ale mediului, ce

eventual l-ar gilsi gi, poate cd, chiar impotriva acestui mediu sunt
rdnduili. Ei sunt de mici mai strlvezii pentru Dumnezeu gi prin aceasta
se vede cd au chemare s6-I fie ucenici, iar, dac6 vremea le-o va cere, ii
vor fi gi mucenici.

Un blrbat de gtiinfd, care m[rturisegte in mediul sdu pe

Dumnezeu, adeseori e mucenic; un conducdtor de neamuri, dacd se

declard at6rndtor de Dumnezeu, de asemenea e mucenic, ca gi cum
atArnarea de Dumnezeu ar fi o mare sldbiciune gi vinovdfie. $i aga

pdfesc pe rdnd tofi d[ruifii lui Dumnezeu, cdnd nu se invoiesc la sfatul
lurnii, sd tdlhdreascl pe Dumnezeu de darul ce li-l dase spre tot lucrul
bun, ce au s6-l implineascd in lume.

Cu cdt't6lul" fesut din p6cate gi agternut peste ochiul congti-
inlei e mai subtire, cu at6t cei deruiti afl5 mai repede cine sunt gi ce

trimitere au de la Dumnezeu. Iisus, ca om adev6rat, n-avea nici un v6l
desp[rtitor, inc6t la 12 ani spunea dreptului Iosif gi Sfintei Fecioare, cu
aerul cel mai natural cu putinf6: 'N-afi gtiut cI in casa Tatilui Meu mi
se cade sI fiu ?"1 Era in templul din Ierusalim, inconjurat de bo-
goslovii legii vechi, intrebdndu-i gi rEspunzindu-le din Scripturi.

f Luca 2,49.
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Deci sfinfii, drepfii prin excelenfi, pe m6sura credinfei gi a

curdfiei lor mogtenit5 din p6rinF gi sporitd cu propria lor osteneald"
sunt o cuvdntare vie, penfirr cd au intr-ingii pe Dumnezeu-Cuvantul,
Cel ce strigit printr-ingii voia Sa ciltre ceilalfi oameni. in junrl acestora
se tnttrregte gi se intinde credinfa" pi mulfi se m6ntuiesc. Prin ei se

potolegte anarhia, prin ei se restabilegte echilibrul gi armonia gi prin ei
gi ceilalfi intrevdd pe Dumnezeu. Sfinfenia e tocmai aceastll transpa-
renf6 a lui Dumnezeu in fdptura S4 prietenia aceea de mare cuviinfi a

suflefirlui cu Tatill sdu - singura sinralie normald gi de la sine infeleasd
a omului gi a oamenilor.

DREPTUL INITRE IUBIRE $I SABIE

Dezechilibrul, haosul gi anarhia sunt cam acelagi lucru; o schi-
monosire, o degenemre, un accident, un plcat colectiv. Dezechilibrul
sau plcatul nu e o realitate cu suport propriu, ci sunt ghearele haosului
in grumazul realitifii, o pdndire a nimicului care wea sI inghitlt tn sine
toate cdte sunt. Dumnezeu vrea sd st6vileasc6 ndvala anarhiei in
fdptur[, ins6, respectind libertatea omului, nu poate, decdt dacd va
captiga gi convingerea omului pentm intentia Sa. Pe drepfi ii are
cagtigafi pentru aceastd cavzd.. Pe nedrepfi, pierzAnd acegtia libertatea
lor - de weme ce robesc plcatului - nu-i mai poate cagtiga prin
libertatea pe care n-o mai au, de aceea pentnr acegtia nu-I mai rlmine
dec6t sabia. Prin sabie se in;elege aci: asprimea dreptiifii, legea,
autoritatea" stitpdnirea, pedeaps4 pan6 chiar gi pedeapsa cu sabia.

Cand cineva, cu faptele sale plcitoase, cade din dragostea
Tatllui sdu, dtr de dreptatea Lui, care, ca pe un rob, il va readuce la
cale cu sila. ii dI Si timp, doar va simfi sI vind de bun[ voie; dacd insl
nu bagl in seamd, ii ia gi timpul gi cade f{r{ de veste urmdrit de
dreptate.

O mare putere de refacere asupra celor cdzufi din dragostea lui
Dumnezeu o au drepfii, care stau inaintea Stitpdnului viefii pentru
frafii lor. Ei fac cumptrnd intre Dumnezeu gi oameni: dob&rdind de la
oameni poclinfa 9i de la Dumnezeu, milostivirea. Cend fipsesc drepfii
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dintre oameni, iubirea nu se poate implini, ci trebuie sd se implineasci
dreptatea.

Chemarea aceasta de mijlocitor intre Dumnezeu gi oameni au
avut-o mu$i, dar mai cu seamil lisus, gi de la El tofi iconomii Tainelor,
Apostolii 9i urmagii lor legiuifi. Preolii reacitalizeazdo prin jertfa cea
f{rd de sdnge, prin Sfrnta impertaganie, permanenfa acestei mijlociri.
De aceea preotul - care se inlelege cI trebuie sI fie un drept - e numit
chiar mai mult decdt atita el e ingerul Domnului Savaotr (Savaot e tot
Iisus). "ingerii Bisericii" din Apocalipsl erau gapte episcopi, care au
luat indreptare pentrr oarecare neb6g6ri de seam6.

Preofii au grija de-a indupleca pe oameni in vremea rdnduitii
intoarcerii, ca s[ nu cadi din milostivire sub strivirea dreptifii. Lor li
s-a dat marele dar sil ierte in numele lui Dumnezeu. Mare, covdrgitor
de mare dar. Oare de ce nu-l pricep oamenii?

A osAndi pe preofi e lucrul cel mai ugor 9i cel mai fdrd rost. Sl
fim drepfi: slujba preotilor e sfdntil, danrl lor e de la Dumnezeu, e

sfhnt. C[ firea lor p[m6nteascd mai dI uneori prilej de sminteale, iard
sd fim drepfi: neavdnd cum sd vinl altfel decdt prin nagtere din trupuri
plmdntegti in care migun6 pomirile fdrldelegilor ca gerpii gi rod
inclinlrile patimilor ca viermii, sigur cd ei vor fi covirgifi de
mogtenirea aceasta gi nu-gi vor putea indeplini fhrl umbrl trimiterea
lor de la Dumnezeu. Chemarea le este invdluitli, vor govdi in hotirAri2,
biruindu-se de lume, in loc ca ei sI biruie lumea. Sigur c[ acegtia" prin
viafa lor, nu vor l6sa poporul sd creadd, $i a$a se vor sdlb[t5ci oile
asupra pdstorului gi vor face bucurie lupilor. in jurul lor se va intiri
intuirericul a toatil negtiinfa gi va incepe foarnetea" nu de pdine, ci de
CuvAntul lui Dumnezeu, pdinea cea din Cer. Sarea p[m6ntului o vor
cllca-o oamenii in picioare $i a$a vine cil "$i preohrlui i se va intAm-
pla ca gi poporului"3. Dar, de toati starea asta rea a lucrurilor are sI
dea seama gi poporul, c[ci toatii deciderea e de la plrinti inceplturd.

Iat[ in ce mare mdsur6 milostivirea lui Dumnezeu e atiimdtoare
de oameni. Dreptatea insil nu mai e atiirndtoare de oameni, acegtia

tebuie sd o sufere f,trd de tocmeald.

l Maleahi 2,7.
2Isaia 28,7.
3Isaia 24,2.
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Iubirea gi sabia lui Dumnezeu luclreazf neintrerupt gi deodatd
intre oameni: pentru fiecare, dupd cum ii trebuie; asta nu numai
fiindcd oamenii sunt amestecaJi, dar gi pentru cE fiecare ins igi are

vremile sale cdnd ii strdlucegte milostivirea, precum gi vremi cdnd il
prigonegte sabia - ca sd vie iardqi la starea de milostivire.

In toatii aceastd intoarcere a lucrurilor, preotul, gi in general
dreptul, igi are slujba sa de-a tilm[ci tainele iconomiei divine, in-
duplecAnd spreolalt[ amdndou6 pdrfile, $i pe om gi pe Dumnezeu. De
multe ori dreptul o p6tegte, cd. primegte s6geti din amAndoud perfile.
"Dreptul care moare osdndegte pe nelegiuitii care trdiesc... vedea-vor
sf6rgitul infeleptului, dar nu vor inJelege ce sfat a avut Dumnezeu cu
eI..."'

Dacd primim ce spune Carel, persoana omeneascd se intinde in
felurite chipuri gi dincolo de marginile sale anatomice. Suntem totoda-
ti gi persoane duhovnicegti. Dragostea gi ura sunt realit{i. O dragoste

distrusd poate pricinui uneori chiar moartea. O dragoste reinviatli e o
inviere. Dacd am putea vedea firele, care ne leag6 unii de al1ii, forma
oamenilor ar fi destul de ciudat6. Unii oameni ar depdSi cu pulin
suprafata pielii lor, alfii s-ar intinde pAnE la un depozit de banc5, alfii
pan6 la trupul oarecui, alfii pdn[ la cdrciumd, altrii pane la avutie. Unii
ni s-ar plrea cu nigte mdini intinse peste mlri 9i tdri, pAnd la familia
lor, pdnl la munfii gi cerul f6rii in care s-au ndscut, la o ceatd de

prieteni, la o casd veche. Conducdtorii de neamuri, marii binef6cdtori,
sfin1ii, ar fi nigte uriagi care-gi intind mullime de braJe asupra unei 1tui,
a unui continent, sau a lumii intregi2.

Cine gtie, dacd nu cu rost sfdtuiau PErintii pe ucenicii lor de a-gi

avea sufletul adunat acolo unde le e gi trupul; cd, imprdgtiali cu sufle-
tul, clp6tau multe rdni gi nu sporeau. Cine gtie, dacd nu mdrturiile unor
vdzJrton P[rinfi despre stAlpul de foc ce urca de la cdte un sporit du-
hovnicegte pdn6 la cer, nu era tocmai aceasti concentrare a persona-

fitafii fericitului: a minfii in inimd gi a amdndurora in Dumnezev, cdpd-
t6nd forma unui stlilp de foc.

I inlelepciunea lui Solomon 4,16-17.
2Alexis Carrel, op. cit.,p.264.
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Sunt mult mai multe lucrurile pe care nu le gtim, decdt cele ce le
gtim despre om; dar ceea ce gtim sigrrr e ci spiritul nu e ingrddit de

cele 4 dimensir:ni ale lumii vdzute"

cARMA DIN ZARE

Oare de ce invinuiegte Dumnezeu pe oameni de faptul cd nu se

mai nagte dreptul printre ddngii, gi cI ei nu bagd de seam6? Rdspunsul
e urmiltorul: dreplii sunt uneltele lui Dumnezeu, prin care sf6tuiegte
neamurile gi, prin rostul lor, face cu putinfi milostivirea Sa peste

oameni; pe cdnd daci nu-i are, oamenii vor da peste urgia drept5Jii
Sale, dupd faptele 1or. Familia, cu roadele ei impov[rate de fdr6delegi,
Il aduce pe Dumnezeu la impas; drept aceea oamenii sunt tragi la
rispundere gi se afl6 in aceeagi primejdie ca smochinul fdrd roaddr.

"Cdutat-am printre ei, sd gisesc un om ca sd se

poarte cu dreptate inaintea fetei Mele pentru tara
aceasta, ca sd nu o pierd, gi n-am gilsit."2

Primul drept, carO a stat inaintea lui Dumnezeu pentnr al1ii, a
fost Awaam3. Altul a fost Moise, care chiar a strAmtorat pe Dumne-
zeu, ca sil ierte norodul care fdcuse p[cat mare, inchindndu-se la
vilelul de aur, zicind:

"Rogu-m6 acum, de wei s[ le iedi pdcatul acesta"
iartil-i; iar de nu, gterge-m[ gi pe mine din Car.tea

Ta, in care m-ai scris !"4

$i Dumnezeu ascultll de om.
Alt drep! Iisus Navi, urrragul lui Moise, inffind in pemdntul

fagIduinfei, la o luptii cu Amoreii, s-a rugat sE stea soarele gi s-a oprit
soarele, pene ce i-a fdcut Dumnezeu izbdndd asupra wdjmagilor. "$i

lLuca 13,6; Marcu ll, 13.
2lezechiil 22,30.

3Facere 18,23.
a Iegire 32,32.
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n-a mai fost nici inainte, nici dupd aceea, o astfel de zi, in care
Domnul sd asculte aga glasul omului"l, miirhrrisegte Scriptr:ra.

De obicei oa:nenii st6rnesc cu faptele lor anumite fuituni
nevdzute; acestea tot in capul lor se intorc, dar in chipul cel mai vlzul
cu putint[. Dumnezeu, gtiind de mai-nainte sfhrgitul tuturora,
rAnduiegte fiecdnria ispEgiri in lumea aceasta.

"Dumnezeu este indelung rdbd[tor gi mult milostiv, dar
nepedepsit nimic nu las6."2 insl nimic nu face fdrd sd arate taina Sa

slujitorilor Sai3. Iata dreptul ca vestitor al voinlei lui Dumnezeu, ca
vdzdtor inainte, dincolo de zarea dimensiunii a patrq timpul. Sfenta
Scripturd ar fi o copie de pe nevlzuta Carte de la cdrma lumii. Dreptul
ajunge la obArgia Scripturii. Astfel, Dumnezeu line sfat cu ogtirea
cereascd, r0nduind sfhrgit cu pedeaps[ regelui Ahav gi arat6 taina Sa
proorocului Miheiaa.

Aspra indreptare a impiratului din Babilon, care fdcuse abuz de
putere gi se suise la m6ndrie mare, "se sprijinil pe vrerea ingerilor gi pe
porunca sfinfilor"5.

Taina o infelege Daniil, care-i dd trufagului impdrat sfatul
rdscumpirlrii p6catelor sale, lucru prin care ar fi putut ocoli nemai-
vdnfia pedeaps5" ce at6rna asupr6-i. Iar Dumnezev, Cel ce implinegte
sfatul slugilor Sale6, i-a dat 12 luni, weme la indemdnd. impdratul
insd, nedeprins s2[ asculte, n-a vrut de bunlvoie s6-gi ispdgeascl
plcatele, dupd calea milostivirii, de aceea l-a ajuns din urmd legea
dreptifii, a ispegirii f6r[ de voie. N-a vmt sd se indrepte dup5 minte, de
aceea i s-a luat mintea gi a fost izgonit dintre oameni, gapte ani
p[sc6nd cu boii7.

Ca rdnduit de Dumnezeu cu slujba de imptrrat al Babilonului, el
nu trebuia sf, se semefeascd gi sr ceard poporului s6 i se inchine lui,
ispitire care e mai presus de putere, gi a fost intinsd gi asupra poporului
eweu, pe care i-l ddduse Dumnezeu in robie, iar nu in r6t5cire. Pe
ldngl asta" era un tiran infricogat, incdt tocise umerii ostagilor sdi gi de
osteneala zidirii marei cetiJi a Tirului, tofi cheliseritE.

I Iisus Navi 10, 14.
2 Naum l, 3.
3 Amos 3, 7.
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n3 Regi 22, lg.
s Daniil 4,14.
6Ibidem.

TDaniil 4,24,26,29.
t lezechiil 29,18.
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Era dator sI se poarte ca o slugd a lui Dumnezeu gi nu ca un
tiran, f6cdnd atiltz tulburare in zidirea lui Dumnezeu. Urgia, pe czre a
dezl[nluit-o asupr6-$i, a stins fdrddelegile sale, incdt, dup[ trecerea
wemii de pedeapsI, gi-a viizut rostul gi atArnarea sa de Dumnezeu. Iatd
mirturia de infelepJire a acestui tiran al istoriei vechi, dati de el insugi:

"$i dup6 trecerea acestei vremi (cei gapte ani de

nebrurie), eu, Nabucodonosor, am ridicat ochii mei
la Cer, gi mintea imi veni din nou, gi am
binecuv6ntat pe Cel Preainalt gi vegnic viu, gi I-am
adus laudl gi preamirire. CEci puterea Lui este
putere vegnictr, iar imperefla Lui peste vdrste gi

vdrste... Toate ctrile Lui sunt drepte, iar pe cei ce

umbl[ mdndri poate s6-i smereasc6."l

Cdrmuirea neamurilor tot de sus se face. Este gi o isp[.gire a

neamnrilor. Aceasta s-a destitinuit prima datl lui Avraam:

"Se gtii bine, cd urmagii tni vor nemernici in
plmdnt sffiin, unde vor fi robili gi apdsali patru
sute de ani; Dar pe neamul acela" clruia vor robi,
il voi judeca Eu, gi dupl aceea vor iegi str vind
aicea cu avere mare. Ei insd se vor intoarce aici in
al patrrlea veac de oameni, c6ci nu s-a umplut
incd mdsua nelegiuirilor Amoreilor."2

La plinirea wemii prezise, cdnd eweii s-au intors din Egipt, alte
taine din Cartea ispIgirii vede Solomon, privind ind[rdtul timpului.
Iatil cum i-a judecat Durnnezeu pe egipteni:

Dintre cele l0 pedepse, cea mai grea a fost noaptea cea de trei
zile, cu infricoglrile ei cumplite, "care veniserl peste ei din iad"3.
intr-insa li se denreleau pdcatele lor ascunse. Ea era icoana

roaniil 4,3L,34.
2 Genezl,l5, l3-14, 16.
3 inplepciunea lui Solomon 17,14.
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intunericului ce avea s[-i inghitil pe urmd. Azvarliti incoace gi incolo
pe pmint $i pe jumEtate modi, ei dEdeau pe falA pricina pentru care
mureau. Cdci vedeniile ce-i ingroziserd le destliinuiserd lucrul, ca si
nu moard in negtiinfi: pentru ce pltimesc atlita rtrur. IatA gi sfbrgitul
judeclfii lui Dumnezeu cu ei: dezastnrl militar al lui Faraon:

infelepciune 19:

l. O minie neindurati prigonegte pe nelegiuili
pfue in sf6rgit, fiindcd Dumnezeu gtia de mai-na-
inte care va fi petrecerea lor.

2. Cd adicd egiptenii, dup6 ce au lSsat pe Israil
ca sd plece gi cu mare stiiruinf[ i-au zorit la drum,
avea-vor pdreri de r6u gi vor lncepe sf,-i ur-
mlreasc6.

3. Cu adevdrat, cdnd nu isprdviserd de jelit
pe morfii lor gi plfingeau incl la monnintele celor
ucigi, un alt gand nebunesc le-a venit 9i au inceput
ca pe nigte fugari sd urmtrreasc4 pe aceia pe care
ii zoriserd cu ruglminfi, sd plece de la ei.

4. La aceasta ii affigea pedeapsa de care erau
vrednici, c6ci despre cele mai-nainte int6mplate ei
nu mai aveau finere de minte, ca sd se implineasc5
gi ceea ce mai lipsea din urgiile suferite de ei,

5. Aga incit poporul Tdu sE s[virgeascd ne-
creanta lui trecere prin mare, iar egiptenii sd dea
peste o moarte n6prasnicE.

in vreme ce miluia Dumnezeu pe unii, prdpldea pe al;ii, clci li
se implineau mdsurile fdrldelegilor. Iar ca cei miluifi sd ia aminte, alte
taine din Cartea ocArmuirii neamurilor se descoper[ lui Moise, in
vreme ce poporul se apropia de plmAntul ffuEduinfei. Dumnezeu ii
ingirtr lui Moise toate fdrddelegile desfrdnlrii, de care ii atrage luarea
aminte sE ptrzeascd poporul, iar la urml adaug6:

289

t--t

t 
ingelepciunea lui Solomon 18, 19.
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Levitic 18:
24. 36 nu vd intinafi cu nimic din acestea, cdci

cu toate acestea s-au intinat p6gdnii, pe care Eu ii
izgonesc dinaintea fefei voastre,

25. Ce s-a intinat plmdntul 9i am privit la
nelegiuirile lor gi a lepddat pdmdntul pe cei ce

tr6iau pe el.
26. Iar voi sd pI.zili toate poruncile Mele gi

toate legile Mele gi sI nu facefi nici una din
ticElogiile aceste4 nici blqtina,gul, nici veneticul,
care ffiiegte intre voi,

27. Ce toate urdciunile acestea le-au fdcut oa-
menii pdm6ntului acestuia, care-i inaintea voastr6,
gi s-a intinat pamdntul;

28. Ca nu cumva sE vd lepede gi pe voi
pEmantul, cind il vefi intin4 cum a aruncat el de

la sine pe popoarele care au fost inainte de voi.

latl eA pe locuitorii cu o viaf5 stricatS, cdnd ii sortegte
Durnnezeu pedepsirii, nu-i aplrd nici o graniF gi nici o armd, dar
pentru o viap curat6 ii apdrd Dumnezeu, cum nu-i aper6 nimic pe

lume. Neamurile au un destin ascuns in Dunnezeu. Cdnd igi urmeazI
destinul, au apdrarea lui Dumnezeu, cend ilnddea{ sE se gdteascd de

pedeaps[.
Dar ei n-au ascultag ci din neam in neam tot mai r5i s-au fbcut,

incdt iatii cum tun[ glasul lui Osea:

Osea 4:
l. Ascultafi cuvdntul Domnului, voi feciori ai

lui Israil, cdci Domnul stii la judecatil cu locuitorii
plmdntului,

2. Cdci nu mai este credinld, nici iubire, nici
cunoagtere de Dumnezeu in tarE.

3. Tofi jur6 strdmb, mint, ucid furE gi sunt
desfrdnafi; slv6rgesc fapte silnice, iar sdngele

vtrrsat curge peste s6nge.

]-El
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4. Pentnr aceasta fara e in mare jale, iar cei
ce-o locuiesc sunt fdri vlag[.

N6revifi cum erau cu p6catele, n-au ascultat; de aceea mai multl
urgie gi-au ingrdmedit peste cap, ad6ugend a face rele, pdn[ cdnd, prin
Ieremia proorocul, Dumnezeu le dI de gtire d[rdmarea lerusalimului gi

ducerea in robie. E interesant momentul acesta istoric, in care proo-
rocul se lupti cu regele ca sd-l lnduplece sI se predea fdrtr rezistentd,
ca s[ scape cu viaf6, dar regele - in temeiul datoriei de rege - prefertr s[
moartr, dar sE se predea, ba. Prevestirea aceasta" care era o rumare a

viefuirii ticdloase a poporului gi a regelui, o motiveaz6 Dumnezeu lui
Ieremia, zicdnd: "Poate, auzind toate necazurile ce Mi-am pus in gend
sd le facl, vor asculta gi se vor intoarce fiecare de la calea sa cea rea 9i
afunci voi schimba strdmtorarea pe care vreau sd le-o fac, pentru
faptele lor cele rele"2.

Pentnr cuvdnful acesta insd" erau sd-l omoare pe Ieremia3. CAci
cuvdntul Domnului era de rds ta eia gi gi-au b[tut joc de trimigii lui
Dumnezeu gi n-au finut seamd de cuvintele Lui, pe proorocii Lui i-au
batjocorit pane ce mdnia lui Dumnezeu s-a pogordt peste poporul SIu,
cdt acesta n-a mai avut scEpare5.

tn wemea aceea Ieremia se ruga:

"Mdrturisim Doamne necredinfa noasffi gi

fdrddelegile pdrinfilor nogtri, clci am pdciltuit
inaintea Ta. Nu ne lepdda pe noi, penfirr numele
Tdu !'6

Primegte insl rdspunsul urmiltor:

"Chiar Moise gi Samuil de-ar sta inaintea Me4
tot nu M-ar indupleca spre poporul acesta.

Gonegte-i de la fafa Mea, s[ se duc6. Iar de-fi vor
zice: <Unde sI ne ducem ?> s6 le rdspunzi: Aga

I Ieremia 36,3.
2Ieremia 26,3.
3Ieremia 26,11.

a Ieremia 6, 10.
s 

Z taratipomena 36, 16.
6Ieremia 14,20.

bJ



292 cAnanEe ivrpAnATnr

zice Domnul: <<Cel rdnduit la moarte, sd se ducd la
moarte, cel pentru foamete, la foamete gi cel
pentnr robie, la robie !>>"r Iar calea rugdciunii
desevArgit a inchis-o2, apoi a adus prdpddul.

"CEci El a adus pe regele Chaldeilor gi acela
le-a omordt pe tinerii lor cu sabia, in casa cea

sfrntil a lor... Apoi a dat foc Casei lui Dumnezen,
a ddrAmat zidul Ierusalimului, toate cdmdrile lui
le-a ars cu foc Ai toate palatele cele mari le-a
nimicit. Iar pe cei ce au scdpat de sabie i-a
stralmutat in Babilon"3, in robia celor 70 de ani.

La jaleaaceasta se adduga una 9i mai mare:

"Femei miloase, fiert-au cu mdinile lor copiii,
care le-au slujit de hrand in wemea pr6pddului"a.

De ce atita r:rgie ? se intreabd Ieremia. $i cap6t2i rlspurnsul din
r[d6cini; un rdspuns profund:

*Profefii t2ii nu fi-au dat pe fafa firldelegea ta,
ca s6-fi schimbe calea ta !"5

E drept, cE darea pe fap a fdrldelegilor e cea mai primejdioasd
predicd" dar Si singura care mai poate ceva. Tofi fug de metoda
aceasta. Chiar pentnr cagtigul lui Durnnezeu, nu vor sE se primej-
duiasc6 cu oarnenii. N-au putere ! Oare de ce? Iati de ce:

"In proorocii lerusalimului v6d groz6vie:
acegtia fac desfr6nare gi umblS cu minciuni; ajutd
mdinile f6ctrtorilor de rele, ca nimenea sI nu se

intoarctr de la necredinJa sa. De aceea aga zice
Domnul Savaot (numele Mesiei in V. T.) despre
prooroci: Iatd ii voi hrdni cu pelin gi le voi da sd

I Ieremia 15,l-2.
2 Plangeri 3, 8.

' 2 Paralipomena 36, 17 -20.

4Pmngeri 4,10.
'Pldngeri 2,14.



-rr

ICONOMtr TAINELOR 293

bea ap6 cu fiere, cdci de la proorocii Ierusalimului
s-a l6fit necredinfa peste tot pdmdntul."l

"Vai de p[rinfii care pierd gi impre,gtie oile
turmei Mele, zice Domnul !"2

Oare de ce s-a ostenit Dumnezeu 1500 de ani cu ucigagii drep-

filor, trimif6ndu-le pe tofi vestitorii Sdi, in fiecare zi, dis-de-dimi-
nealdt,adicd la o vreme c6nd se mai putea idetuxa osdnda ce le atArna
peste cregtet gi se mai putea abate ugra, care se pogora ca focul, peste

fhrddelegile lor fdr[ seam6?

CRINUL DE PE CRUCE

Era ascuns in neamul acesta un mare destin: Taina cea din veac
ascunsl gi de ingeri negtiutii. Trebuia, era scris in istoria nevtrzut5" ca
la plinirea wemii, sd rilsard intre oameni crinul neamului omenesc:
Sfbnta Fecioard, Maica Domnului.

Trebuia re-crearea acestei zidii, povdrnitit iremediabil spre
plata plcatului, spre neindurata moarte. Prin poporul iudeu era
prevdzuti era cre$tin6, cea din urrrl sffidanie a lui Dumnezeu in
persoand, cea din urmd dintre mlsurile ce mai r[mdneau. Singr.ra
rezolvare, care face viafa neamurilor cu putin15, nu aflil intre iudei,
dec6t fapta cea mai ucigag[ a lor, cea din curtea lui Pilat gi de pe
dealul Cepef6nii.

Crinul Bunei Vestiri, pe care dragostea L-a cobordt din Cer intre
oameni, iudeii it rastignitd pe cruce. Cu fapta aceasta ucigag6, ei iegird
din destinul lor, penbrr care ostenise Dumnezev cu ei atdta amar de

vreme, gi-gi bdgare neamul sub rofile blestemului.

I leremia 23,14-15.
2 Ieremia 23,I.
3 leremia 7,25.

bi
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De aceea:

"Zile fdr6 num6r fiii lui Israil vor rdmdne fdrd

rege, Pdre ctrpetenie, fer{ jertf4 fire st6lp de

aducere aminte, fdr[ efod gi Pdra terafimi. Dupd
aceea fiii lui Israil se vor intoarce la credinl4 iar
la sfrrgitul zilelor celor de pe urmd se vor apropia
cu infricogare de Domnul gi de bundtatea Lui."l

Pane la plinirea vremii atArn6 peste ei blestemul pe care gi l-au

cerutin curtea lui Pilat:

*S6ngele Lui asupra noastr[ gi asupra feciorilor
nogtri'2.

De aceea sunt urdfi de toate neamurile - cd [sta e ponosul

blesteirrului, pe carie singUri gi l-au cerut peste urmagi. Blestemul
acesta ii zoregte sd ia in brafe pe toti antihrigtii wemurilor, pdnd la cel

mai de pe urmE, pe care gi-l vor pune rege. Le va sosi gi wemea aceea

mult doritn, dar chiar pentnr ei ivirea antihrigtilor e un destin

blestemat. CAnd se yor conviqge de aceasta" vor veni infricogafi la

credinla cregtine-
Deci pAnE la capEtrl zilelor, cend se vor intoarce gi ei, mo$-

tenirea lor este a noasffi, a noului Israil, a nea:nurilor cregtine. Pdnd

atunci pentnr ei, sEngele lui Iisus e blestem gi m6nie. Pentnr noi
singele lui lhistot, di-pottiv4 e izbdvirea de m6nie3. Dovada celei
mai mari iubiri de oameni - trecerea lvlinhritorului pentn: noi prin
moarte - are putere de mintuire pentm cei ce-o primesc, gi are fa[5 de

osAnd[ pentru cei ce nu vor s-o primeasctr- Unii stau sub dar, alfii sub

sabie.
in toatil lumea lui Dumnezeu, nu este altl predicd mai putemice,

decAt a Sftintului rdstignit de uri gi Care-gi iartf ucigaqii. Asta do-

vedegte ceva atotputernic ai fdrl de sfiirgit: deslvirgirea.

t Osea 3,4-5.
2Matei 27,2s.
3 Romani 5, 9.
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Ei n-au infeles, cI de aceea petrec acele nnle ftrd numilf', zile
de foamete: 'T.{u foamete de piine gi nu sete de apil, ci de auzit
cuvintele Domnului. $i ei se vor clEtina de la o mare pdnl la cealalti 9i
de la Miazilnoapte la Risirit, gi vor cutreiera pemand, cdutind
cuvdntul Domnului, dar nu-l vor afla-"l

Asta-i foametea lor de mii de ani: Dumnezeu nu le mai
vorbegte !...

Toatil tragedia acestui popor, ce se vrljmitgegte de moarte cu
Iisus Flristos, e o mare leclie a lui Dunnezeu pe care o aratl
neamurilor cregtine pane la sffirpitul zilelor. Istoria se va repeta cu
oricare dintre neamurile care vor face ce-au fdcut ei. Aceleagi fapte
aduc aceleagi urmdri, deci pricinuiesc aceeagi istorie; pentnr asta nu
trebuie sd fii prooroc deloc.

RASPUNZILTORII

Faptul cd din partea Sa Dumnezev a f6cut tohrl pentnr om, p&rii
gi jertfa Sa de pe cruce, dovedegte cd omul are un pref imens, necrezut
de mare. Onrul are dimensiunile intenfiei divine; centml gi sinteza
creafiunii Sale: lumea vdanttrimbinatit cu lumea nevdzutE.

Iatil de ce suntem datori a viefui potrivit acestei intenlii divine;
adicd sd ffiim deodat2l, gi ca persoane vdzvte, gi ca persoane nevdzute;
clci omul are valoarea ardtatJ de jertfa de pe cruce. Cand omul trdiegte
in adevitrata lui valoare, e subiect de istori€, p€ cdnd, dacd renunfl la
dimensiunile sale divine, ajunge obiect de istorie, in rind cu oricare
dintre obiecte; nu mai poarti un nume, ci poartl un num[r.

Deci, ce poate sd insemneze cobor6rea omului la simpla valoare
economicd, decdt o degradare a lui in rAndul vitelor, care se vor
sdlbtrtici intreolaltil gi-gi vor impinge conduc[torii pdn6 la marginile
nebuniei. Asta inseamnd heaba unuia, care ar incovoia crinii in gunoi,
prefuind mai mult gunoiul, dec6t mirosul crinului.

rAmos 8, ll-12.
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Pentnr o alunecare a omului de la nume la numir, au str dea
seama tofi inzestrafii lui Dunnezeu, cei cu daruri, cu rdspunderi, cu
mlriri, cu puteri gi cu tot felul de hanri.

Regele Davi4 inzestrat deodatit cu danrl stitpdnirii gi cu danrl
proorociei, a cipdtat o stragnicd pedeapstr, numai fiindcii a indrdznit sd

numere poporull. Darul proorociei i s-a luat o weme, iar din popor
i-au murit 70 de mii de oameni - gi doar el gregise, nu poporul2.

Deci inaintestltittorii 9i defindtorii puterii au sd dea seama, chiar
de venirea sabiei dupd &eptate, dupi cum ni se destiinuie aceasta prin
Iezechiil, vEzltorul tainelor.

Iezechiil 33:
l. Fost-a cuvdntul Domnului clhe mine gi mi-a

zis:
2.Tiul omului, rostegte cuvdnt cdtre fiii po-

porului tEu li le a: de voi aduce sabie asupra
unei pri Si poponrl ftrrii aceleia va lua din mijlocul
stru un om gi-l va prme str[jer,

3. $i el, vdzAnd sabia venind asupra fdrii, va
ffimbiF din fiernbiln gi va prevesti poporului;

4. De va auzi cineva sunetul ffiJnbifei, dar nu se
va pdzi, c6nd va veni sabia gi-l va prinde, s6ngele
aceluia va fi asupra capului s[u.

5. Pentnr cd a auzlrt glasul trirnbilei gi nu s-a
pezll\ sdngele lui asrpra lui; iar cel ce se va pdzt,
igi va mintui viafa sa

6. Dace inse strejerul a vdztt sabia venind gi
n-a sunat din trembif4 $ poporul n-a fost pre-
vestif atunci cdnd va veni sabia gi va ridica viaJa
cuiv4 acela s-a r6pit pentnr pdcatele lui, dar
sAngele lui il voi cere din mAna strlljerului.

7. $i pe tine, fiul omului, te-am pus Eu sffijer
casei lui Israil, $i tu vei auzi cuvdnnrl din gura
Meq gi-i vei vesti din partea Mea.

r-

I zPteg2+.
2 2 Regi 24,17.
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8. Cand Eu voi zice pdcdtosului: <<Pdctrtosule,

vei muri !>>, gi tu nu vei grdi nimic, ca sii pre-
vestegti pe p6cdtos, ca sd se abatit de la calea lui,
atunci pdcdtosul acela va muri pentru pdcatele
sale, iar sdngele lui il voi cere din mdna ta.

9. Iar dacd tu ai prevestit pe pdcdtos sd se abatA
de la calea lui, 9i s6 se intoarcd de la ea gi el nu s-a
intors din calea lui, atunci el va muri pentru
pdcatele lui, iar tu fi-ai mdntuit sufletul t6u."l

Slujba cea anevoioasd gi plind de primejdii o au insi dreptii,
cdnd trebuie sI dea pe fap pdcatele poporului.2 "Prin gtiinfa lui,
dreptul, sluga Meq va indrepta pe mul1i."3 De aceea trebuie sd fie
deodati gi st6lp de fier gi zid de aramda Si fafa de cremenes; gi, pe
deasupra tuturora, trebuie sd fie plstorul cel bun, care-gi pune viaja
penfiu oile sale6.

Intr-adevir, slujba aceasta n-o poate face decdt un lepldat de

viafi $i un indrdgostit de Dumnezeu. De aceea zice Petru, cd gi dreptul
abia se mdntuiegteT, socotind greutatea sarcinii. Cdci nimeni nu e drept
fdrl weun rost de la Dumnezeu, fCird weo treabd de fdcut. Mdntuirea
dreptului e condilionati de implinirea destinului s6u de la Dumnezeu,
gi e primejduitit de crufarea viefii proprii, cAnd o face in dauna
intenfiei divine.

Nici Dumnezeu n-a avut alt cuvdnt mai tare decdt jertfa. Jertfa e
maxima apropiere a voinlei gi iubirii lui Dumnezeu de libertatea
omului. Ea e hotarul de atingere intre voinfa divind gi libertatea
ornului. Iar in ucenicii SEi trimigi in fiecare veac de oameni, tot El e

Cel ce-gi repetll cuvdntul, 9i aduce aminte preful pe care-l are omul
inaintea lui Dumnezeu. El, ffiit din toatit sinceritatea fiinlei, e singura
cale care mai poate aduce pace intre oameni gi bunl invoire; toate
celelalte rezolvtrri alIturea de trdirea cregtinismului grdbesc apoca-

I lezechiil 3,21.
2 Pl6ngeri 2,|4;Ierpmia 14, l0; Isaia 58.
3 Isaia 53, I l.
o Ieremia l, 18.

s Isaia 50,7.
6Ioan 10, ll.
7 I Petnr 4, 18.
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lipsul. $tiinfa fdr6 Dumnez,euL gi impotriva omului, s-a apucat sI facd gi

nebunia ei cea mai de pe urm6: desfacerea gi aprinderea stihiilor.

2 Petru 3:
10. Zhn Domnului va veni ca un fur. Atunci

cerurile pieri-vor cu vuiet mare; stihiile, arzdnd se

vor desface, gi p[mantul gi lucrurile de pe el vor
arde de istov.

ICONOMUL NEDREPT

Deci rostul iconomilor e de-a intoarce marea turmi a oamenilor
iareqi la Dumnezeu in '}an de obdrgie"l. Au insd gi protivnici care zi
gi noapte, ii p6r[sc inaintea lui Dumnerer], precum cd i-ar fi risipind
avutiile'. Cdci de cAnd protivnicul a fost aruncat pe p[mdnt, se dd pe

sine stipAn al p[mdntului gi al tuturor impdr{iilor lumii. Nu se sfiegte
protivnicul nici de obrazul lui tlristos, ci-i zice: "fie i1i voi da toatA
puterea aceasta 9i strdlucirea ei, cdci mie imi este data gi o dau cui
weau. Deci, dacd Tu te vei inchina mie, toatlfi-o dau Tie"n.

Se infelege dar, cd orice milostenie, orice binefacere, orice
folosire a lumii dupd legea iubirii de oameni, e o pagubd" o mare

daund in stiipAnirea acestui inger nebun. $tifi cum sunt nebunii: se dau
pe sine de ceva mare gi pretind str li se supunl oamenii, se cred pe sine
stiipdni gi implrafi, cd aga cere boala lor; cu at6t mai vdrtos o cere

Lucifer, inceptrtorul nebuniei. Deci orice iubire, in plruta lui imp6r6-

fie, e o risipire; gi orice ure - dupit voia lui cea rea - o mare faptn bun6.

Dar impErlfia fiind de drept a lui Dr:mnezeu, care este lumea intreagd,
chivemisitil de oameni cu ur6, nu cu iubire, ingrdmddegte pe cheltui-
torii ei cu o mare datorie de platil lui Dumnezev. Orice ascultare de

Stilpdnul adevdrat al lumii e o dann6 in implrefla "stlipdnului" nebun
gi orice ascultare de stitpdnul nebun al plm0ntului ingrf,mldeqte pe

oameni sub povara unei datorii sau gre$eli f6cute lui Dumnezeu.

' Ieremia 22,10.
2Apocalipsd 12,10.

3Loca 16,1.
a Luca 4,6-7.
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nu cumva I-a rlmas totugi dreptul sd se supere pe ei gi sd le mdture
toate gdndurile cu mamona lor cu tot. Caci dreptul de proprietate
derivd din atributul de autor, mai mult ca din actul de proprietate.
Deci, c6nd clatind Dumnezeu mamona (bogetia), e sernn cd n-a fost
iconomisiti bine de oameni, gi le cere socoteal5; a zss doar: "Fii celor
sdraci ca un tate !"r Deci, fiind in drepturile absolute peste valoarea
economicI, poate sd-gi punl iconomi pe cine vre4 chiar $i pe cei ce-l
tdgdduiesc. Cu aceastii ordnduire atotputernicI, prin care Dumnezeu igi
IucreazA voia Sa" intrebuinfdnd chiar gi pe vrdjmagii Sdi, mai
pdlmuiegte din cind in cdnd pe mdrturisitorii Sdi, ca s6-i trezeascd din
impietrirea inimii cu care [inLazdii la poart5.

Pdrinfii au zis cd singura noastrl avutie cu adev[rat sunt
plcatele. C6ci, dupi ei, nu egti proprietarul decdt al lucrului pe care

l-ai ftcut din nimic. Iar, implinind condilia asta, din nimic Dumnezeu
a f6cut fdptura, iar f6ptura a f6cut pdcatul.

Deci, de drept, omul nu e al lui insugi, nici al altui om, ci al lui
Dumnezeu. Pe de alti parte pScatul, al cdnri autor este, il reclamd
pentru el 9i i se fine de urmd, ca proprietate de drept - balast de

accident - care poate duce pe om pen6 la starea sd se lepede de

Dumnezeu gi sd-I stea impotrivd, ca un creator al unei teribile noutdfi
- p[catul - fdrA sd bage de seam[ cd printr-asta se intoarce, cu ispravd

cu tot, sub amara tiranie a neantului, adicl a haosului de tot felul gi in
toate privinfele gi poate cd pentnr totdeauna.

Asta-i noutatea grozavd,, c[ omul a putut sI facd ceea ce

Dumnezeu nu poate, adic6 r6ul. Faptul c[, dupd judecata tuturora, pe

cei pdcdtogi ii inchide in chinurile haosului vegnic, nu e o rdzbunare
din partea lui Dumnezeu, ci o consfinfire a libertifii gi a deciziei
viciate a omului, pentru ca acesta sd fie impreund cu creafia sa iubitil
- p6catul - in infinitul eternitElii.

Pdcatul, aceastii mamond cu adevf,rat nedreapt5 a omului,
hebuie risipit; trebuie str cerem iertare de la Dumnezeu pentru atare

agoniseald" precum gi ajutorul ca s-o imprEgtiem. Preofii sunt acei

t ingelepciunea lui Isus Sirall4, 10.

EI



!F
-

ICONOMII TAINELOR

iconomi ai tainelor lui Dumnezeu, care scad pentru semenii lor,
aceastJi mamonicl agonisire, iertAndu-le din datorie. De aceea Lucifer
ridic[ p6rtr mare asupra lor inaintea lui Dumnezeu, zi gi noapte, gi le
rlscoald impotrivd toate urgiile impotrivirii.

"Ci ei l-au biruit prin sdngele Mielului gi prin
cuvAntul mdrturiei lor, gi nu gi-au iubit viafa lor,
pane la moarte."l

De aceea, avea dreptate Sfhntul Ioan GurI de Aur, zic6nd cd:
"Mai multe sunt fununile care zbuciumd sufletul preotului, decdt
talazurile care bdntuie marea"2. Iconomii tainelor, slujitorii Sfintei
Liturghii, sunt gi ei in mlsura iubirii, jertfb neincetat5, arsi in lumea
aceasta, pentru mdntuirea lumii.

rApocalipsa,12,ll.
2 Sf. Ioan Gurd de Atx, Despre Preofie,Craiov4 lg4l,p. 61.
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Nu suntem n6sculi de timp, ci de vegnicie. A9a se face, cil avem
intr-o ferame de f[rAna gi celillalt teram. Degi trdim o weme imbrecafi
de lumea aceasta, totugi ni se intSmpl[ clipe cdnd fratele vis gi sora

moarte ne dau t6rcoale gi ne despicl fIpftra in doui.
Avem clipe in care sclpilm de sub chingile celor patru dimen-

siuni ale lumii vdnfte gi ne trezim deodatii intr-un alt mod de-a fi gi

p[tnurdem intr-un alt mod de-a cunoagte.
Int6mpl[rile urmdtoare ne pot pune pe cale:
Povestea cineva, zicind: "Se fEcea ctr eram un om siirac, cu

nevastli gi copii gi n-aveam nici o avere. Lumea se-nr5"ise gi nimeni nu
md ajuta; drept aceea, m-am gdndit sE mI fac Ai eu la fel gi sI merg sd

fur. Deci intr-o noapte am plecat sd fac isprava ce o pl6nuisem. Dar,
nefiind un priceput in meserie, mi s-a intSmplat s[ fiu prins de paznici,
care m-au legat gi m-au bdgat in temnifd. Dupe mai multil weme m-au
chemat la judecatd pentru tlilhilrie. M-au judecat gi m-au osindit la
moarte. Drept aceea, ducdndu-m[ afarii din cetate, legat fedeleg cu
mdinile la spate, ne-am oprit intr-o pEdure, unde aveau sd m[ spdnzure
de-o crace. Cand imi strdnserl gtreangul de grumaz, tres6rii de spaim6
gi mi trezii din vis. Eram leoarc[ de sudoare, dar izbdvit de gtreang.

Ce se intimplase ? Dormisem pe spate gi din tavan, drept de

deasupra mea, se dezlipise o bucatil de tencuiald care-mi cdzuse tocmai
pe gnrmaz gi care mI trezise.

Agadar, eu trdisem o istorie intreagd" care cuprindea at6tea

lucruri risfirate pe a$a de multe zile, adunate intr-o clip6."

--f
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ln hrisoavele unui batrdn din Sffintul h4unte, se gdsegte int6m-
plarea urmltoare:

"Un sldbdnog venise ln Kapsala" Era bolnav de rnai mu[1i ani de

zile gi-gi pierduse r6bdarea. Sldbise cu sufletul gi, pldngdnd, se ruga lui
Dumnezeu s6-i scurteze viafa.

Un inger se ardtii gi-i zise bolnavului:
- Prea bine, frate, Domnul in milostivirea Sa nemdrginitd ifi as-

cultit rugdmintea: El scurteaztr viafa ta plmfurteascd, dacd te invoiegti,
ca pentnr un an de suferinfe ce-ai mai avea de ribdat pe plmdnt - ca sd

te cur6fegti printr-insele, ca aurul prin foc - sI petreci trei ceasuri in
muncile iadului. Pdcatele tale cer cur{irea ta prin suferinfele propriului
tiiu tnrp, ca tu sE tr6iegti sldblnog tncd un an de zile, c6ci pentru tine,
ca gi pentm tofi credinciogii, nu este altii cale spre Cer, decAt calea
Crucii, care a fost artrtati de Dumnezeu-Omul, Cel fdra de pdcat. Calea
Crucii te face sd suferi. incearce deci ce sunt suferinfele vegnice, unde
merg tofi plcdtogii; dar tu nu vei suferi decdt weme de trei ceasuri,
dup6 care vei fi scEpat din munci, prin rugdciunile Bisericii.

Nenorocitul incepu a cugeta:
- inc6 un an de suferinfe pe pdmdnt e o werne tare lung6 ! Mai

bine rabd trei ceasuri suferinlele de dincolo; gi zise ingerului: mi
invoiesc sE merg in iad.

ingerul ii lu5 sufletul gi-l inchise in ternnifele iadului.
- DupE trei ceasuri voi veni sd te caut, ii spuse ingerul, cu

mdngiietoare grlire.
Dupd plecarea ingerului totul se tntunecd, un intuneric de smoa-

16, o sffimtoane cumplitS, un vuiet sfEgietor de suspine ale sufletelor
p6cdtoase, duhuri rele cu ochii de vlpaie gi cu urdciunea lor, ?1

imprejmuiau, gi-i inghetau fbptura, iar el nu se putea apdra cu nirnic;
toate acestea il cuprinser6 ca nigte gheare de groazt gi-l cufundard
intr-o spaimd nespusd. Nu vedea nimic, degi suferinfa gi pldnsul strigau
de pretutindeni. Ochii arzdtoi. ai demonilor luceau in intuneric Ai se

vedeau deasupra umbrele lor pocite, care se repezeau la ddnsul, gata

sd-l sfdrime gi s6-l inghiti intr-o sorbiturd de fiar6.
Nenorocitul suflet incepu a striga de spaim[, ins[ nu rdspundea

nimeni la strigdtele sale, decdt rdsunetul hdului, pr6pdstuit de dih[nii.
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Ceaswile i se f6cur6 ani. Ba chiar i se pEnr cil are sute de ani in
muncile acelea, 9i ingerul tot nu mai venea. A.ga-l inclegtii dezrddejdea
cd ingerul nu se va mai tntoarce, gi scrAgni deodatE din dinfi. Nu-l auzi
nimeni, cdci toli pdcltogii din temniftr nu se ocupau dec6t de ei ingigi gi

de propria lor munc6; iar sdlbaticii demoni luau in bltaie de joc
suferinfele lor.

Tocmai cdnd scragni a doua oard, dulcea luminl a slavei
ingeregti cobori deasupra chinuililor gi cu zdmbet ceresc il intrebe:

- Cum te afli, frate ?
- N-ag fi crezut vreodatii ca 9i ingerii sd mintlt ! mormdi neno-

rocitul, cu glasul frant de durere.
- Ce voiegti sd nci? intreb[ ingerul cu linigtea de cer.
- Vreau sd zic cE mi-ai fdgdduit sd mii scofi de-aici dup[ trei

ceasuri gi iatil c-au trecut sute de ani de cdnd mE chinuiesc aici !

- Ce zici tu? Sute de ani? zise ingerul, cu zdmbetul lin. Un ceas

a trecut de cdnd te-am pilrdsit gi mai ai inc[ doui de r6mas aici.
- A trecut un ceas gi mai am dou6 ! Oare-i cu putinp sE nu fi

frecut decdt un ceas ? Nu mai pot indua chinurile aceste4 nu mai am
putere. De cumva e cu putinfd gi ar wea Dumnezeu, rogu-te scoate-md
de-aici. Vreau mai bine a r[bda pe p5mhnt ani Si sute de ani, ba chiar
pan6 h ziua de apoi, numai scap6-m[ de-aici: fie-fr mil6 de mine.

Aqa se sfhrgea de durere bietul suflet, intinzdndu-gi mAinile spre
ingerul luminii, care ii rdsptmse:

- Dumnezeu, fiind Tatd indur[rii, s-a milostivit de tine gi te
scoate de-aici; dar tu, frate, sd-fi aduci aminte cdnd te-i intoarce pe
pilmAnt cdt de mari sunt muncile de-aici, fap de oricare dintre cele
p[mdnteqti gi c6-i mai bine s6-fi implinegti pocania pane egti in trup,
decdt dupl aceea.

Cand ingerul ispr6vi cuv6ntul, biehrl sldbdnog se frezi pe
ptrmdnt, invlluit de soare, iar ceasul de aldturi arfrta mai mult c-o
o16..." Era fericit ca un izbdvit din iad.

Pozne de astea ne mai face sora moarte 9i cu alte prilejuri. Aga
de pild6, e indeobgte cunoscut faptul cE cei ce cad n6prasnic intr-o
primejdie de moarte, intr-o clipd igi vdd toatll viafa lor trecut5. Tot

Ef
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confinutul memoriei se dedenfuie ca un potop gi se pr6vllegte peste

stnrnga congtiinfei pe care o ineacd" $i pe urmE uitii totul: gi-au pierdut
congtiinfa...

Faptul acesta, al filmdrii viefii de ani de zile intr-o clip6, firegte,
nu e de firea tnrpului, ci de firea sufletului.

Dacd imbinarea sufletului cu trupul n-ar fi strunitii din voia lui
Dumnezeu, insugirile sufletului ar fi ca nigte fulgere, care ar p6rli intr-o
clipd frr5ma de ferin6 in care zdbovegte suflarea lui Dumnezeu.

Suntem insd o suflare de iubire a lui Dumnezeu. A"ga se face cd,,

dupa trup, suntem un picr:r de rou6, faf5 de un cosmos fdr6 margini,
care ins5 incape tot in congtiinfa noastr6.

CAnd sora moarte ne dedeagd de trup, ne face un mare bine, fdrd
sd gtim gi ftre sd rrrem. Tot ce e rdu in lumea asta: negtiinfI, neputinJ6,
lntunericul, pdcatul cu miile lui de gheare, prin moarte inceteazl. Riul
e osdndit la moarte, deci moartea ni-i un ajutor. Nu trupul este r6ul, dar
prin moarte se omoar6 riul cu desivirgire, de aceea la vreme trupul va
invia din morti. In moarte-i invierea.

Deocamdafi" moartea pentru suflet e o adevlrati slobozire din
temnif6; iar pentnr trup, incetarea rdului ce d6inuia prin mecanismul
nagterilor pltirnape. Deci, cind va fi invierea mortilor, trupurile vor
dob6ndi actea muta{ie cosmic6 dupd cane nu vor mai fi supuse, ca-n
veacul de acum, ingredirilor vremetniciei.

Oamenii fug, c6t pot mai mult, de fiorul cunoaqterii - a unei
cunoagteri de ei in;i$i in relafie cu Dumnezru, in relalie cu nemurirea
sufletului, in relalie cu binele gi rdul. Cu un cuvdnt, fug p6nd la moarte
de orice cunoagtere existenlial5. Astfel, ceea ce nu cunosc ei, fiind
stiipinifi de o lene biologice" I se pare cI nu existE de fapt gi dorm
wemea viefii pdmAntegti, pe urechea ac@a.

Situafia se schimb6 brusc in momentul mo4ii. Toate lucrurile pe

care trebuiau s[ le cunoasc6 in wemea viefii, dar au fugit de ele sau

le-au tigdduit, nipddesc peste ei cu o evidenfd de neinlEnrat. in
vremea viefii ptrmdntegti cunoagterea rdmdne la libertatea omului: dacd
voia sd cunoascii" putea cunoagte; nu voia sd cunoasctr" rdmdnea in
necunogtinfA. indatn dup6 moarte insd, libertatea aceasta se suspend5,
gi sufletul cunoagte fdrd sd vrea" ceea ce s-a ferit sd factr pe cdnd era
imbrdcat in tnrp.
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Cunoagterea are dou6 momente mari: mornenful morfii, cdnd
sufletul se dezleagd de necunogtinf5, $i momentul invierii, cind se dez-
leagd gi trupul de necredinfi. CEci necredinfa igi are obdrgia mai mult
din conviefuirea sufletului cu trupul. Or Si el trebuie sd intovf,rdgeascd
gi cunogtinfa gi credinfa. Moartea dezleagd sufletul de tmp gi astfel
sufletul ajr.rnge la cunogtinfa spiritualitnfii gi a nemuririi sale; invierea
dezleagd trupul des6vdrgit de moarte gi de necredinfi. Moartea gi invi-
erea irnplinesc, in privinla congtiinfei gi a izb[virii de r2[u, ceea ce nu
pot implini nici cele mai impresionante nevoinge ale sfinfeniei. Pdnd ce

nu trecem gi prin porfile acestea" cunogtinfa noasffi e numai frantura.

vAME$tr VAZOUmnUt

Cand a sunat ceasul iegirii din lume, sufletul se retrage din tmp
gi se adund inspre cap. De aceea, pentnr cei ce au dus o viafi duhov-
niceascd intens5, li se insenineazl fafa cu o luminl neobignuitl La
mulli dintre sfinfii nevoitori ai pustiei, in wemea iegirii sufletului le
strtrluceau fefele ca soarele. Sufletul e o fdphrr:i spirituala care nu are
ingrtrdirea pe care o are trupul gi nici nu-i stau in cale piedicile
tmpului. in vremea aceea o congtiinfi impEcatii r5sfrdnge o fap senind"
pe cdnd o congtiinf6 tulburatl rdsfrdnge o faf6 ingrozitit.

De aceea Infeleptul dd sfatul:

l. "Adu-ti aminte de Ziditorul tilu, in zilele ti-
nerefii tale, inainte ca sE vinl zilele de restri$te...

5. ...fiindc6 omul merge la locagul s6u de
veci...

6. (Adu-fi aminte de Ziditod tlu) mai-nainte
ca sd se rupI funia de argint...

7. $i ca pulberea sd se intoarcl in pdmint
precum a fost, iar sufleflrl sd se intoarc[ la
Dumnezeu, Care l-a dat."l

--t

I Ecclesiastul 12, 1,5,6,7.
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Desfacerea sufletului de tnrp se face in vreme de trei zlle pd'
mintegti, incepdnd de Ia momentul pe care-l numim noi moarte. Slujba
irunonndntdrii coresptrnde cu dezlegarea deplind a sufletului de trup.

SI urmirim, agadar, cilEtoria sufletului dezlegat de trup. La
iegirea din cortul pemdntesc, sufletul trece in lumea unemenea cu el, a
fttpturilor nevdzute, fie cu ingerii buni, dacd a fost bun, fie cu ingerii
cEzufi, dacii faptele lui au fost rele. De unde pe p[mdnt erau ceasuri,
zile gi ani, dincolo e un vegnic "ast&zi", o vegnicie luminoasd pentru
sufletul care a dobAndit sfinfenia" sau o vegnicie intunecoas5, neagra

vegnicie, pentru sufletul care a iubit stricdciunea.
Acum dii sufletul de datoria cunoagterii.
DacI sufletul n-a ajr:ns, sau n-a vrut sI ajungd pe pdmAnt la

deslvflrgita cunogtinfE de sine instrqi, el trebuie neapiirat, ca fiinfd
spirituald" sE se cunoascil dincolo de morm6nt. Suflenrl trebuie sd-gi

dea seama de ceea ce pi-a cdgtigat; trebuie s[-gi recunoascd qi s6-9i
pronunfe judecata, inainte de a-l judeca Dumnezeu.

Pe pdmAnt avea ajutorul Harului dumnezeiesc din Sfintele Tai-
ne, care-l ajuta sI se cunoascd gi s[-gi judece purtarea. Dincolo nu se

mai poate cunoagte pe sine insugi prin propria lui libertate, cdci
misiunea de-a descoperi sufletului starea sa de stricdciune o au ingerii
cdznfi. Demonii, stlpdnii rlului pe pdmdnt, au s6-i dea acum pe fa15

toate faptele sale rele, pe care sufletul pi le va recunoagte gi se va teme
cumplit. Prin recunoaqterea aceasta va preveni judecata lui Dumnezeu,
cea asupra sa. Deci toate gregelile m[rturisite la duhovnic, cu inima
inffint5 9i smeritE gi pentnr care suflehrl gi-a fdcut canonul, nu se mai
afld ca piedicl Al cale, la trecerea printre cumplifii vame;i ai
v[zduhului, cdci puterea lui Durnnezeu le-a gters pe acestea din c[rfile
lor. La aceastli infricogati cercetare a sufletului st6 de fafl gi ingerul
pdzitor, care insolegte sufletul toatd ctrldtoria aceasta.

Vdmile cunogtinfei sunt pentru sufletele de mijloc, care mai
vdd fala lui Durnnezeu, chiar dac1 vor fi osdndite. Vrdjmagii lui
Dumnezeu, ateii, care se innebunesc, ncilnd cu urA cd nu este

Dumnezeu, nu mai trec prin v6mi, ei fiind cu totul fiii pierzlrii.
Sufletul acestora il trag din tnrp cu sil6 mare o droaie de diavoli gi

osdnditul suflet n-are nici mdcar ming0ierea sd vadd de departe fafa
ingerului pdzitor, dac6 necredinciosul acela era dintre cei botezafi.
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Precum nu se apropie ingerii buni de sufletul ce s-a dat pierzlrii,
a$a nu se apropie ingerii rdi de sufletele sfinfilor care, intr-o stare de
contemplafie, se suie la Dumnezeu ca un guvoi de foc. Acum, sufletul
se inchind lui DumnezeqTatdlui si[1 nu prin credinfE, ci prin vedere.
Cei curafi cu inima vor vedea pe Dumnezeu - asta-i fericirea.

Cunogtinla trebuie sd fie deplind, pentru stadiul in care se afl6
sufletul acum. De aceea e condus de inger s[ vadl Raiul, fericirea
drepfilor, r5splata faptelor bune, dar mai ales e condus s6-gi vad[
faptele sale bune pe care le-a fdcut, sau pe care le-ar fi putut face, dar
nu le-a f6cut. Acum va pricepe suflehrl ce inzestrare ii dlduse Tatdl, gi

ce putea sE facd, iar din acestea" cdt a fdcut. Acum cunoagte care-i era
mdsura datit lui de Dumnezeu gi cdt a irnplinit-o el.

lar ca la a noua zi pilmdnteasc[ (a $asiea zi de la tngroparea
tnrpului) sufletul se reintoarce la Dumnezeu gi I se inchin6. Pe plmdnt,
Biserica face rugdciune a noua zi pentru cel ce s-a mutat. Cunoscufii 9i
rudeniile de pe pilm6nt, in obgtea Bisericii fiind, ridicl rugtrciune cdtre
Dumnezeu gi iubire cltre fratele lor, ca s6 fie rdnduit in ceata drepfilor,
cu ingerii buni.

De la aceasta, a doua inchinare a sufletului, din porunca lui
Dumnezeu, sufletul merge sit vad[ gi iadul, suferinfele p[cltogilor,
scrdgnirea dinfilor, focul cel vegnic, intunericul cel mai de dinafarl,
unde e plAngerea demtrdejdii ultime.

Dincolo nu e timp, cala noi, ci vegnicia. Toh4i citldtoria asta a
sufletului prin iad, fine ca la 30 de zile pdmdntegti. in wemea aseea
sufletul cunoagte cu de-amitnuntul plata pitcatului, urmilrile relelor pe
care le-a f6cut el. Dacd s-a pocilit de ele, se va teme mai pufin; dacd nu
se poclise de ele gi-l prinsese moartea tntr-insele, ingrozirea lui va fi
cumplitii. Acum igi cunoagte "locul" dupil dreptate, in care are s[ se

munceascd gi tremur[ de fric5.

ruDECATA PARTICULARA A SUFLETULUI

Dupd vederea iadului, sufletul se intoarce pentm a treia oar6 sd

se inchine Domnului. Acum e lamwit. A vdzut binele gi rdul. Acum nu

l-t
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mai vorbegte, ca pe pdrn6nt, ctr nu este Rai gi Iad. Acum nu mai zice,
ca hoful fdr6 minte: 'T',Iu cred cI este temnif6 !" $i fiindcd nu crezi,
nrmeaz[ cd nu existit ? Dar dacl exist5" ce te faci ? DacI crezi cI este

iad gi - str zicem, prin absurd, ctr nu este - n-ai pierdut nimic. Dar dacd
este? Te'ai pierdw pe tine insufi, ai pierdut totul !

IatI de ce ne spun Perinfii nou6 plmfuttenilor, cE de aceea ne

tdrguim noi cu credinla, fiindcl n-arn vdzvt nici Raiul, nici ladul.
Parcd pricepem intmcdtva r6vna propov[duirii lui Pavel Apostolul,
cane a fost r[pit in Rail: cu asta avea evidenfa absolutE a imptrr$iei
spiritnlui, de care e,ra nai sigrn decdt de toatii existenta celor vdnfiez
acesta era zorul unei nemaiint6lnite apostolii.

ln imparapa nevdzutii a dutlrilor, la a patntzecea zi peman-
teantr, are loc o nnre hotlrdre asupra sufletului, care s-a ldmurit in aga

de scnrti vFeme, cdt nu se lf,mtrise in zeci de ani de zile de viafl
pim6nteanE

Biserica pe pemdnt se roagd lui DumnezetJ a treia oar6, pentru
sufletul care-gi agteaptn judecata h,paot"lui lumii. Sfilp6nul viefii are

in m6ntr cheile morfii gi ale iadului3. Deci, dacl suflettrl, in viafa
paminteane, a fost oqtaS bun al tmparatutui Flristos, intr[ in obgtea
sfinfilor, a ingailor buni, bucurdndu-se de toate ostenelile pi sufe-
rinlele ce le-a indrmt bucuros pentru llristos pe pdm6nt. DacE insl n-a
triit pentnr Elristos, ci pentnr sine gi pentnr toate amdgirile lumii
acesteia, petrecerea lui va fi cu diavolii, tn "locul" de muncS-

Deci judecata particulare, adic6 a fieclrui suflet indeosebi, iese
a patruzeceazl. de la mutarca sufl€tului din corhrl lui de lut. Hot5rdrea
pe care o d[ t]umnezeu asupra sufletrlui de-a petrece in imparalia
luminii, sau a se os6ndi in imperafa chinurilor, e o hotdr6re
provizorie, gi line pene h judecata cea de obte, judecata de pe urmE.
Aceea e definitivd gi fdrd de sfDrgit.

I 2 Corinteni 12,3.
2Ibidem.
3Apocalipse l, 18.
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O DESCRIERE A IADULUI

intai o descriere teologic[.
in imparefia lui Dumnezeu nu intra nimic necurat. Osci ne

putem inchipui ce pufini sunt aceia care rlmdn in imp5rafie, inc6 de la
j udecata particularli, pentnr vegnicia nesfErgitd.

$i tofi ceilalli?
- Tofi ceilalli, degi credinciogi, dar dacl nu s-au curdfit prin

poc[inf5 de pdcatele lor, de mindria lor, de slava degartii gi celelalte,
trec in lumea nevdzutl! aga-zicAnd, in stare de boaltr" dar n-au pierdut
putinfa de-a ajunge odatii gi ei in obgtea Bisericii lui llristos.

Dar p6nd atr:nci?
- Pane atunci suferl in iad. Cdci in iad sunt mai multe feluri de

os6ndili. Unii pentnr vecii vecilor, alfii pdna la judecata de pe urmi,
cAnd ii scoate Biserica luptiitoare de pe pdmdnt, prin rugdciune gi

milostenie.
Aici, in viafa pdmAnteand, wei si te pocdiegti, pofi s[ o faci. E o

faptl a libertlfii voinfei. Dincolo, nu mai e libertatea voinlei. Cei ce in
viafa tnrpeascd au robit p6catului, cu voia erau robi incd de aici, gi de

aici gi-au pierdut libertatea voinfei. Deci in ce stare de libertate i-a
surprins moartea" in aceea vor petrece, cdt le va hotnri Dumnezeu.

Sufletul a plecat din viafa aceasta cu indemnare de pocdinfd ?

indimnarea aceasta i se socotegte ca bund degi, pentnr cd n-a desd-
vdrgit-o, are sI petreacd in iad; dar in iad nu poate sd continue poclinfa
- nemaiavdnd libertatea voinfei - ci suferinta lui e socotiti de

Dumnezeu gi cdndva, odat4 cind Dumnezeu gtie, e iertat gi el.

Pocdinfa nu gi-o poate desdv6rgi sufletul in iad gi pentnr motivul ci
acolo nu mai lucreaz[ Hanrl lui Dumnezeu. Deci, dacl cineva ar fi
scos din iad, aceasta se datoregte ostenelii rudeniilor gi rug[ciunilor
Bisericii luptiltoare, pe care socotinduJe Dumnezett ca pe-o faptii a
iubirii de oameni, care trece dincolo de hotarele mormdntului, va
implini cu ele ceea ce lipsea din pocilinfa sufletului osdndit. FdrI
libertate gi fdr[ Har, nici o suferinfit nu pl[tegte nimic, cu at6t mai
putin suferinfa din iad. Suferinfa aceea, degi foarte mare, nu rodegte

nici o nddejde de pe unna ei. Dar libertatea, iubirea gi Harul celor de

pe p[mdnt pot indupleca pe Dumnezeu s[ scoatli din munc6 sufletul ce
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n-a ajuns la sfinfenie deplind. Cdci, precum nimic necurat nu intrd in
imperefia lui Dumnezeu, aga nimic bun, oricdt de pufin ar ft, nu
rdmdne in iad pentru totdeauna, subinlelegdndu-se prin acest bun gi

ruglciunile Bisericii. Iubirea a cobordt pe Dumnezeu in tnrp, iubirea a

sfdr6mat porfile iadului, iubirea "scoate din moarte gi nu te lasl sd te
pogori in intuneric"r. E vorba de-o iubire ardtatL prin fapte. De aceea

zicem cd iubirea n-are marginile omului, nici spafiul, nici timpul; nu
piere niciodatfr, e puternicd, incAt strdbate dincolo de mormdnt gi

ajunge pe cel iubit; strdpunge iadul care nu-i poate sta impotrivi gi

strdbate cerul. Iubirea e insugirea lui Dumnezeu, prin care a creat
lumea vdnfiA gi nevizutii, gi toatii fdptura care-L cunoagte de Tatit e

strebetutil de iubire. DacE am stirui cum trebuie in iubirea aceasta fue
margini, s-ar rdsfrdnge $i in noi obdryia noastrd divind, chipul 9i
asemilnarea fiilor cu Tatiil, am avea gi noi mullime de insugiri
dumnezeiegti, prin Har nu prin natur6, in primul rdnd n-am fi aga de

m[rginifi intr-o multime de privin]e.
Iati ce rost are imbunItiifirea celor vii, nu numai pentru folosul

mantuidi lor personale, ci gi pentru izbdvirea celor din inchisoare, care

au plecat din viafa pdm6nteascd cu poc6infa inceputii dar neisprlvite.
Cu adevdrat, iubirea e calea cea mai scurtd gi mai presus de

orice cale, spre deslvdrgire2; printr-insa avem inlIuntrrl nostnr
impar{ia Cerurilor.

*

Trupul trdiegte, dactr e locuit de suflet; iar sufletul tr[iegte, dacd
e locuit de Dumnezeu. Agadar, sunt oameni care au intr-ingii suflete
vii, gi sunt oameru care au suflete moarte3. Moartea trupului este

desplrfirea sa de suflet; iar moartea sufletului e despldirea lui de

Dumnezeu. Astfel, un trup viu poate fi locuit de un suflet viu sau de

un suflet mort.
Starea suflehrlui dincolo de morm6nt este continuzrea stirii sale

plmintegti, fie de viafil" fie de moarte. Cel ce a inviat in sufletul s6u

cunogtinfa gi iubirea lui Dumnezert, c6tli weme era pe plmdnt, acela a
inviat pentru vegnicie; iar cel ce a omordt acestea in sufletul s[u gi

I Tobit 4, lo.2l Corinteni 12,31.

3 Apocalipsil3, 1.
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moartea l-a prins in acestea, acela a murit pentm vegnicie. Acela a

omorit implrfiia lui Dumn ezev dinlIuntnrl stru 9i a inlocuit-o cu im-
plrdfia chinurilor vegnice, in care a inffat incd din viafa plmdnteascI.

Trupul nu are o consistenf[ sau temei in sine insugi, ci ddinuieg-
te in temeiul suflehrlui, al acestei f6pturi spirituale, nemuritoare, de

obdrgie divin6. Iar ceea ce dtr suflehrlui pecetea de fiinfn spirittrala e

funcfiunea congtiinfei, a acelei cunogtinle de sine insugi, in relatie cu
Dumnezeu, Tatill sdu, gi cu toate cdte decrug din rudenia aceastal.

Acestei fiinfe spirituale i s-a dat tnrpul ca o unealtll, nu ca un tovar[g.
Iar dacd un om oarecare nu ascultil de congtiinfe, ci de animalitate, se

int6mpll cd glasul congtiinfei tot mai slab se aude, mintea tot mai mult
se intunecd, gi aga" faptele trupului pun pecetea lor intunecoasl pe

suflet. Sufletul, cu negrija lui, se face el o unealtl a trupului.
Sufletul, amIgit de conviefuirea cu animalitatna tnrpului, are sd

poarte chinurile rlsturnlrii rolurilor de indatit dupd despddirea sa din
robia uneltei sale.

intr-un cuvdnt de mai-nainte s-a vdzut cd orice faptit tnrpeascd a

fost mai int6i o faptn sufleteascE. O cldere in desfrdu e mai intAi o

cadere in spirit. ln spirit e inclinarea gi c[derea. Iar aceasta e de la con-
viefuirea cu trupul in care s-a retras ispititorul gi-l muncegte cu pofte.
Dar ispititorul nu poate face nimic fdrd consimlirea spiritului. Aceasti
consimfire insd innegregte sau spurcd fala sufletului; il face din ce in
ce mai mdnjit de poftele impotriva firii. Iar cu trecerea wemii, trupul
slibegte gi se saturtr de pofte, pe cdnd sufletul, fiind nemuritor,
nlrtrvindu-se cu ele, cautd s[ le implineasctr" chiar dac[ tnrpul nu mai e
in stare sd le facd. Sr:nt patimi trupegti care inrduresc sufletul gi sunt
patimi sufletegti care se ritsfring asupra trupului. Slava degart6,
mindria" orgoliul, viclenia, p[rerea de sine gi dtele asemenea, se vdd
de departe tn finuta dinafard a trupului. Aceastii spurcare a obrazului,
sufletul are s[ o pl[teascl de pe unna consimfirii cu patimile iscate de

wdjmag contra firii, printr-un chin de nedescris. Totugi incerc.
Deci, in cazul cind trupul gi-a robit stdpdnul, cind petele

animalitlfii s-au intip[rit pe fdptura nemuritoare a sufletului, cAnd
sufletul s-a aprins de dorinfele tnrpului, aceste pofte, toate, insofesc
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sufletul, gi-l aprind mereu, zorindu-l sd le implineascl in fapti, chiar
dacd nu mai are unealta tnrpeascd" precum o avea in viafa pdman-
teasc6. Sufletul, in viafa p[mdnteascd, nu avea o corvoad6 aga grea de
purtat cu poftele, pentru cd ele, implinite cu trupul, ii dddeau sufletului
iluzia stingerii lor gi deci, mullumirea odihnei. Dar de indatil dupd
incetarea trupului, poftele, stropii acegtia de noroi improgcafi din trup
pe suflet, st6rnesc in sufletul desfdcut de trup, o vlpaie de pofte, care-l
muncesc cel pufin tot atdta, cdt l-ar chinui setea pane la moarte, pe

unul care ar trece Sahara gi n-ar gdsi apd.

Sufletul, izgonit din tmp de moartea acestuia, are sd se chi-
nuiasc[ in felul fiecilrei patimi, care l-a ros in viafa pdmdnteascE.

Orice intoarcere a voinfei, deci orice faptL, dincolo e cu nepu-
tinf6. Deci ugor putem pricepe c6 fiecare patimd pe care a iubit-o
sufletul, nemaiavdnd cum sd se implineascd, se stirnegte mereu, cregte

mereu gi-l chinuiegte pe cliptr ce trece cu o tot mai aprinsl vdpaie. Su-
fletul, degi chinuit de zdd[rnicia vlpdii, nu mai are libertatea voinfei
de-a sclpa de muncirea aceasta, cum o avea pe pdmdnt. Dacd n-a vrut
sd scape de pofti cdti weme putea s-o fac6, acum, trecAnd vremea, a

ajuns sd nu mai poati voi una ca acee4 ci culege silit roadele amare
ale robiei cu voia. Chinuirea poftelor ce cresc - $i, pe m6sur6 ce cresc,
mfuesc chinuirea - nu are nici o izblvire, de weme ce sufletul e

nemuritor gi nu se poate ucide pe sine, ca s[ nu mai simti v[paia care-l
arde cu o iufime din ce in ce mai mare. Un iubitor de argint, un lacom
de avere, un lacom de mdncare, un betiv, un desfrAnat, nu scapl de
tirania poftelor sale, ci acestea il chinuiesc fllr6 de sfbrgit gi se mlresc
pe mdsurl ce nu pot fi satisfdcute - lipsind tnrpul, iar congtiinfa ii
strig[ mereu osdnda lui Dumnezeu gi z6dlrnicia suferinfei sale.

Invidiosul, tnrfagul, iubitorul de sine, sunt rogi de rn[ asupra oame-
nilor, asupra sufletelor pe care nu le cunosc Ai asupra lui Dumnezeu.
Ura cregte mereu gi le macind mintea, ardrlindu-i intr-o nebunie
furioasd, dar destrvirgit neputincioasil. Iar chinul cel mai mare t*c-ui
acesta este, c[ r6utatea se vede pe sine m[rindu-se in degert gi

zvdrcolindu-se, in neputinfa de-a mai face ceva. Toati isprava acestor
patimi e muncirea neincetati, pane la nebunia absolutil a sufletului.
Sufletul arde ca intr-o mare de foc. Congtiinfa ii vestegte neincetat
pedeapsa lui Dumneznu, ii aratit sufletele drepfilor in Rai - ceea ce ii
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mfuegte suferinfele - dar nu vede pe cei ce se muncesc ca gi el in
vlpaia aceloragi pofte; vede insd chipurile fioroase ale demonilor, care
intefesc vdpaia care-i arde.

Precum in viafa p[mdntean6, lucra Harul asupra celor ce se

sfinfeau gi sporea in ei iubirea, iar la dezlegarea lor din trup, r[m6n6nd
in impdrefia Harului, acesta sporegte, desdv&qind in ei iubirea; aqa

prin contrast, in starea de iad a congtiinfei, in implrdfia fdr[ de Har,
lucreazd demonii asupra sufletelor chinuite gi sporesc in ele ura. Ura
aceasta care nu poate face nimic, ndrcolirea neputinfei furioase, ura
demonilor care chinuiesc sufletele gi vdd cd nu isprdvesc nimic, ura
aceasta arde, ura aceasta infernald e focul nestins, care nu lumineazd
nimic. Sufletele acelea, care s-au amagit de poftele lumii, de slava de-

$art6 gi de tn:fia viefiir, ingelate de iubirea de sine care le-a povdfuit la
toate poftele, iat5-le inecdndu-se in ura care le arde gi care s-a intirit
peste ele ca o mare implrdfie a rdului. in aceastd impdrdtie infernald i-a
dus iubirea de sine, primul pui al diavolului gi tata atoatl amlgirea.

intr-o aga impdr6fie au sd sufere toli cei ce n-au scos cu desd-
vdrgire iubirea de sine din l[untrul lor, ci au m6ngiiat-o cu toate
pldcerile, gi i-a surprins moartea inc6 neinfelepfifi la minte gi necurdfifi
la inim6. Au plecat cu n6dejde, le rtrmdne nddejdea. $i dacd se va afla
cineva dintre rudenii sau unnagi, ca sd implineascd pentru ei faptele
iubirii, cu acestea acoplr mullime de pdcate gi-i scot din moarte'. Iar
dac[ Dumnezeu nu pune nimlnui in gdnd s[ implineascd mila gi

pocdinfa pentm ei, e semnul cd nu are planul sd-i scoat6 din munc5.

{.

Pentru cei ce vor fi scogi din muncE se roagd gi Biserica lupt2i-
toare de pe pdmdnt gi mijlocegte cdtre Dumnezeu gi Biserica biruitoare
din Cenrri. Obgtea Sfinfilor in frunte cu Maica Dornnului mijlocegte cu
mare osdrdie luminarea noastril a pdmdntenilor, c6 mult mai ugoari ne
este nou[ izbdvirea de munci pane ce suntem in viafa p[mdntean6,

3t7

decdt dupd moarte c6nd vom fi lepldafi de la nunta Fiului de Impdrat,
legati de m6ini gi de picioare3, adic6 fdr[ libertatea voinlei de-a ne mai

' I Ioan 2,16.
2 Tobit 4, lo.

L!

3 Matei 22,13.
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putea schimba gi fer[ putinla de-a mai lucra ceva pentru poclinfa
noastrd, de weme ce puterile suflehrlui sunt legate.

Pane la judecata din r:rmd - cum zice Sfhntul Nichita - "lumea
de sus fiind incil nedesilvdrgitii, agteaptii plinire4 agteaptil intoarcerea
celor dintii niscufi ai lui Israil, care vdd pe Dumnezeu. C[ci lumea de
sus se des6vdrgegte implinindu-se prin cei ce aleargd spre cunogtinfa
lui Dumnezeu. $i, odatii desevdrgitE" hotlrEEte sftrgiturile lumii de jos,
a credinciogilor gi a necredinciogilor."l

SEMNI.JL LUI IONA

Cel ce S-a str6duit mai mult pe plmdnt cu luminarea oamenilor
in cunogtinfa de Durnnezeu 9i de cele viitoare, a fost insugi Fiul lui
Durnnezeu. Boierii gi mazorefii lui Israil, mugcafi de vipera rdutifii,
clocoteau de ur6 gi-gi astupau urechile gi-gi rupeau hainele de pe ei, ori
de cdte ori Iisus Se afirma pe Sine a fi mai inainte de Awaam gi mai
inainte de a fi lumea. Cupringi de ur6 impotriva lui Iisus, cI le stricl
stitpdnirea despoticd asupra poporului pe care-l oc[rau din vdrfirl
mdndriei, se inchideau in nebunia necredinfei, care nu mai primegte
nici o invdfdturd despre viafa vegnic[. Drept aceea se luau la wajbd cu
Mintuitorul, incit nici un semn al dumnezeirii Sale nu rlzbea la inima
lor inr[iti, 9i totugi cereau semn.

Mdntuitorul f cea ochi unde nu erau din nagtere, invia pe LazAr,
gi iudeii voiau s6-i omoare pe am&rdoi, tocmai ca s[ nu r6mand sernn.
Pe acegti iudei necredinciogi gi pe tofi unnagii lor, de atunci gi p6nd
astizi, Mdntuitorul n-a putut s[-i vindece, fiindc[ orice boal6 sufle-
teasc6 are leac Ai iertare, nnmai pdcatul impotivirii faf5 de adevdrul
propovlduit aretat gi dovedit, nu are nici indreptare, nici iertare.
Neintrerupt au stat impotriva Fiului lui Dumnezou, cerind un sernn, ca
prin el sit fie constr6ngi sd cread6. Dar ei nu voiau sE creadS, ci doar
ispiteau pe Dumnezeu, de aceea Iisus le rdspunde cuvintele acestea:

I Sf. Nichita Stithatul, Despre anoStinfiI, despre iubire gi fuspre destt-
vdrgirea vielii, Filocalia, Bucuregti, 197 7, vol. 6, p. 352.
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"Neam viclean gi desfrEnat, cere semn, dar nu i
se va da decdt semnul lui Iona proorocul. Ce
precum a fost Iona in pdntecele chitului trei zile
gi trei nopfi, a$a va fi pi Fiul Omului in inima
pdmdntului, trei zile gi frei nopfi."r

Dar necredinciogii de atunci gi din toate vremile nu se dau betuf
nici de semnul lui Iona. Iar semnul lui Iona e minunea invierii Domnu-
lui, chezEgie gi a invierii noastre gi temelia cregtinismului.

Dar, sd ldrgim pufin "semnul lui Iona":
Dumnezeu sldvitul, in nemdrginita-I cunogtinf5, prin care gtie

toate mai inainte de a fi lumea, gtie ctr r6utatea necredinfei nu va fi
invins6 decAt atunci cAnd fiecare dintre oameni va trece el insugi prin
semnul lui Iona. $i vor trece nu nurnai trei zile gi trei nopJi, ci toate
zilele gi anii ce vor fi pAnA la semnul ce-i va birui, care este: invierea
morfilor.

"IatE Eu voi deschide mormintele voastre gi vd
voi scoate pe voi, poporul Meu, din mormintele
voastre gi voi pune in voi Duhul Meu gi vefi invia,
numai astfel vefi cunoagte, cI Eu sunt Domnul,
Cel ce am zis $i am f6cut acestea."2

Minuriea aceasta dumnezeiascE va fi deodatd cu a doua venire a
Mdntuitorului, - dupd Sfinfii PErinti tot intr-o zi de Duminicd, precum
a fost gi invierea Domnului. Mirele vine la rniezul nopfii, adic6 pe
neagteptate, cdnd nimeni nu se mai gdndegte tocmai la invierea mor-

filor 9i la a doua venire in slav6 a Mdntuitorului. Va fi intr-o vreme de

addncd noapte a minfii oamenilor.

"in cele din urml wemi ale impdrdJiei, cdnd cei
cdzvli de la credinfit vor fi fdr6 numdr

Iatii semnul lui Iona, prin care au sd treacd tofi oamenii din toate
wemile gi locurile, c6nd spaima va fi mare, incdt mulfi ar vrea sE

' Matei 12,3940.
2lezrccfuil37,12-14.
3Daniil 8,23.
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moar6, dar nu mai pot, - tdnguirea e degeaba; gi aga vor fi tragi din iad
gi de prin morminte, la darea de seaml in ziua-nfricogatii a judecdgii

din urmtr.

inlelepciune 4:
20. Veni-vor lnsp6imAntali de gtiinfa p6catelor

lor, gi fdr[delegile lor ii vor mustra pe fafe.

inlelepciune 5:
1. Atunci cel drept va sta cu multJi indrdzneald

inaintea celor ce l-au prigonit gi au disprefuit
preful ostenelilor lui.

2.Iar ei, vdzdndu-l, se vor tulbura cu cumplitd
fricd gi se vor minuna de minunea mdntuirii
dreptului.

3. Ei vor zice, cdindu-se in inima lor gi gemdnd
intnr strdmtoarea duhului lor: acesta este pe care-l
aveam altf datA de batjocurtr gi toba de ocdri.

4. Nebunii de noi ! Am socotit viaJa lui o
cdpiald gi moartea lui o ticllogie.

5. $i iatE" cum a fost socotit printre fiii lui
Dumnezeu, gi partea lui intre sfinfi.

6. Agadar noi am rdticit de la calea adev[rului
gi lumina dreptitfii n-a sffilucit pentru noi gi noul
soarele nu ne-a reserit.

7. Ne-am sEturat de clrdrile fbrddelegii 9i ale
pierztrrii, am strebItut pustietlifi neumblate, iar
calea Domnului n-am cunoscut-o.

8. Ce folos ne-a adus trufia ? La ce ne-a slujit
bog{ia gi toati fala ei?

9. Toate acestea au trecut ca umbra 9i ca o
veste, ce se duce pe aci incolo.

13. Tot a$a $i noi ne-am ndscut $i am isprlvit cu
viafa gi nu putem sd arltim nici un sernn de faptd

' bun[, ci intru rlutatea noastrd ne-urm risipit.
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in ziua aceea nu mai incape t6rguial6 intre credinfi gi

necredinfI, atunci vid tofi, - nu mai trebuie sE cread6. Atunci, dar cu
desdvdrgire t6rziu, sufletul, primindu-gi trupul pentnr totdeauna, igi va
destrvdrgi cunogtinla pe care n-a vrut s-o primeascf, pdnf, oe era in viafa
pdmAnteascs.

MARnvmA nAsptxoerut

in ziua acelei infricogate cunogtinfe cu Dumnezeuva fi o vedere
minunatil: toate faptele fiecdntia, pe care le-a fdcut intru ascuns, acum
sunt date pe fa!5 gi le vede nu numai cel ce le-a frcut, ci toli oamenii,
dimpreunl cu ingerii, vdd deodata intreolaltii toate faptele lor gi ale
tuturora. Mai mult decdt atAta; oamenii au sd vadd 9i toate urmlrile
faptelor lor, in urmagii gi in inaintagii lor. Au sd vadE pe Cuvdntul lui
Dumnezeu, pe care trebuiau s6-L primeasctr gi s[-L asculte, ca sI nu
pricinuiascI osdndd peste aga mullime de oameni.

Cuvdntul lui Dumnezru ii va judeca pe ei dupl faptele lor. Vor
vedea toate vorbele ce au spus cdt au tr[it in lume, gi-gi vor vedea gi

gdndurile gi clrfile ce au scris, dimpreun[ cu toate unnf,rile lor peste

oameni. Pdrinfii iqi vor vedea faptele in copiii lor; toate se vor
descoperi in ziua aceea .

Iatii de ce o judecatii dreaptii gi vegnicd nu se face decAt
chemdndu-se tofi martorii, tofi oamenii, din toate vremile, s6-gi vadd
toate faptele gi sd-gi cunoasc6 toate urmdrile lor gi pe dreptate sd-gi ia
plata vegnic6. Atunci matelofii lui Columb vor vedea turma de nebuni,
pentru care au sI dea seama, c[ le-au adus cu fapta lor germenele
nebuniei. Luther se va vedea pricinuitorul puzderiei de secte, iar
ingelalii lui se vor aptrra gi ei de urgia judec6fii, zicdnd: "Doamne,
Doamne, au nu in numele Tdu am profefit 9i in numele Tdu am scos

demoni gi in numele Tdu multe minuni am fdcut ?" Dar cap[tii
rdspunsul: 'Niciodati nu v-arn cunoscut pe voi. DuceJi-vd de la Mine,
cei ce lucrafi fdrddelegea !"1 $i vor merge cu lucrltorii fbr5delegii toli
cei ce-au ascultat de ei. $i aqa mai departe, ftecare va vedea gi va
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culege roadele, nebdnuit de mari, ale faptelor sale, fie bune, fie rele.
Cdci viafa pdmdnteanil era wemea semilnatului, iar viafa viitoare,
wemea secerigului.

LEGILE JIJDECATtr

Ziua judec{ii omului e totodatil gi ziua nagterii din nou a lumiir,
cdnd va fi cer nou pi pemdnt nou, c5ci acestea care sunt, de istov vor
arde2. DeodatE cu aceastii minune a innoirii cosmosului prin foc, omul
e innoit prin focul judecdfii. Astfel pe pdmdnt sunt adeseori puzderii
de legi omenegti; la judecata lui Dumnezeu sunt numai dou6: legea
iubirii de Dumnezeu gi legea iubirii de oaneni, in care se cuprinde
toatii Scriptura. ln loc de dosare, sunt clrfile modii gi Cartea vielii, in
care-s scrise toate faptele oa:nenilor.

in ziua judecifii se implinegte des6v6rgit cuvdntul, care zice:
"Mila gi adevlrul merg inaintea Td'3, cdci atunci oamenii vor fi lntre-
bafi despre: l. faptele iubirii gi 2. mrrturisirea dreptei credinfe, dupd
cuvintul:

'Cine se va rugina de Mine 9i de cuvintele
Mele in neamul acesta desfrdnat gi p6cltos, gi
Fiul Omului se va rugina de el cdnd va veni
intru milrirea Tatilui S6u, cu sfintii ingeri'/.

Mila gi adevdrul, iubirea gi curajul mdrturisirii lui Dunnezeu,
iar pe de altd parte, ura gi minciun4 ac,estea ii despart pe oameni in
douii, ln buni gi r6i, precum desparte p6storul oile de capre; oile de-a
dreapta gi caprele de-a stdnga.

Iubirea lui Dtmrnezounici la judecatd nu uitit pe sdracii pe care
i-a iubit, numindu-Se in locul lor gi binecuvdntind pe cei ce au awt
mild:

rMatei lg,28.
'2Petv3, 13.

3Psalm 88, 15.
oMarcu 8,38.
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"Flemand am fost gi Mi-ati dat sd m5nAnc,
insetat am fost gi Mi-afi dat sd beau, strdin am fost
gi M-afi primit, gol, bolnav gi in temniF arn fost gi

afi venit la Mine, - cd intrucdt ali fdcut acestea
slracilor, fralilor Mei mai mici, Mie Mi-afi fEcut.
Venili, binecuvdntafii Tatdlui Meu, de mogtenifi
impdrdtia, cea gdtita voud de la intemeierea
lumii."

Faptele iubirii de oameni i-au adus pe acegtia in implrdfia
iubirii lui Dumnezeu.

Iar celor de [a stdnga, pentru faptele iubirii de sine, care calcd
peste oameni 9i nesocotegte pe Durnnezeu, le va spune os6nda:

"Duceti-v[ de la Mine, blestemafilor, in focul
cel vegnic, gdtit diavolului gi ingerilor lui".

Pentru c5:

"Flemand am fost gi nu Mi-afi dat se mdndnc;
insetat, 9i nu Mi-afi dat sA beau; strdin, gi nu M-afi
primit, gol, bolnav gi in temnip am fost gi n-afi
venit la Mine".

$i se vor aplra acegtia zicdnd:

"Doamne c6nd Te-am vdzvt flemand, sau inse-
tat, sau sffiin, sau gol, sau bolnav, sau in inchi-
soare gi nu fi-un slujit fie?"

"intrucdt nu afi fdcut acestea sdracilor, fratilor
Mei mai mici, pe care pururea i-afi avut intre voi,
nici Mie nu Mi:ali fdcut !"r
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LUCIFER $I ANTIHRIST

Dar, intre cei de-a stdnga va mai fi de fa15 incd cineva: Lucifer,
sau Satan4 cu ingerii sdi. Cel din urmd va fi judecat gi Satanar, parpele

cel mare care a amdgit atAta lume. El, Lucifer, care a fost odatll inger,
va fi judecat de sfinfi2, adicd de cregtini. Cici sfinfii, sub povard de

tnrp fiind, au dobindit sfinfenia, pe cdt5 vreme el, duh fiind, a

pierdut-o, pierzdnd cu ddnsul gi puhoaie de oameni.
Dar Lucifeq in nebunia rdzvrdtirii, vrdnd s[ se facd mai presus

de Dumnezorr, nici in ziua judecdfii nu se va supune cu una cu doud,
cici trufia nu are tndreptare niciodatii, ci se va apdra:

- Ce vrei, Dumnezeule, asupra mea? Nu vezi c6-s mai presus de

Tine? Cd mai mulli sunt cei ce mi-au slujit mie, decAt lie?
"Satand, SatanS, (Fiica Babilonului) dornicd de pustiire,"... cu

dor agtept zil.n tnfricogatei judecdfi sd v6d rdspldtindu-fi Atotpu-
ternicul Dumnezeu, "dupd fapta care ne-ai frcut tu nou6."3

C6ci atunci Mdntuitorul nostnr, Dreptul Judecdtor, cu suflarea
gurii Sale, ii va pr5vdli pe tofi: iadul, moartea, diavolii, pe Antihrist pi
pe dumnezeul nebun $i pe tofi cei nescrigi in Cartea Vielii ii va
cufunda in marea cea de foc, in moartea cea de-a douaa. Aga incepe
Gheena de congtiinle chinuite gi de trupuri arse de un foc intunecos gi

fdrd de sftrgit, foc ce se deosebegte de cel cunoscut de noi, precum se

deosebegte focul angrdvit de pictori de focul adevlrat.
Dumnezeu taie para focului in dou6; cu puterea arzAtoare, dar

neluminoasE" arde p5c6togii, iar cu puterea luminoasE, dar nearzdtoare,
sffilucegte pe sfin1i. Aga cd pe unii ii lumineaze nearzdndu-i, ca un
Soare neapus in vecii vecilor; iat pe alfii ii arde neluminAndu-i,
intunecali gi la intuneric, in vecii vecilor...

$i d6inuiegte Gheena ca mirturie vegnic6, pentru toat5 ndirea
Sfrntului Dumnezeu, ca sI nu mai cadL nimeni ispitit de noutatea
pdcatului, care, deslvdrgindu-gi rdutatea, a d[rdmat atdtz zidire.

| 2Petrtt2,4.
t l Corinteri6,2.

3Psaln 136,8.
o Apocalips az}, Il-15.
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eENTRU o cRE$EarA vnnwnucA, o pEDEnpsA vrgmcAr

lntr"batea aceasta zvdcnegte aproape in toate minfile. intr-ade-
vf,r, pentnr cf, n-ai fost milostiv cu sEracii, frafii mai mici ai lui
Dunnezeu, pentru cd nu le-ai dat sI rndndnce, nu i-ai imbrdcat, nu i-ai
primit cind erau strdini, nu i-ai cercetat c6nd erau in temnif5, numai
pentru atilta vind, fdcuti intr-o viaf6 scurtS" se poate ca Dumnezeu sd

te dea focului gi diavolilor sit te munceasc6 in vecii vecilor?
Ce taind ar putea rEspunde gi la intrebarea aceasta?
Totuqi este r6spuns:
Cel flAmand 9i tnsetat, Bol, strlin gi bolnav 9i, peste toate

acestea, in temnifS, in infelesul tainic, nu mai surt sdracii, ci
Mdntuitorul lisus Flristos insugi, pe Care il avem in noi, in fiecare, de

laBotez.
Dacd in wemea viefii, in vremea minfii depline nu ne intoarcem

de la cele dinafard gi wemelnice la cele dinldrurtnr gi vegnice, la
faptura noastrd cea n6scuti de la Dumnezeu, la Flristos Cel ce petrece
in adAncul profund, dar apropiat al fieclrui om; dac[ nu vom c6uta
darul nagterii noastre celei din Duhul Smnt, atunci Fkistos lisus se afl6
in noi: flemand gi insetat, Bol, strlin gi bolnav de durerea intunec[rii
noastre, $i pe deasupra, intr-o temnifi in care miguni viermii patimilor
9i gerpii rdutiifilor.

"Se poate sd nu cunoagtefi cd Flristos lisus este
in voi ? Afar6 numai dacd nu strntefi cregtini
netrebnici"l, z;Lce Sf. Pavel, asprindu-se cdtre
Corinteni.

latii se face lumin6...
Adicd noi, fiecare din noi, ori gtim, ori nu gtim, ori credem, ori

nu credem, purtllm pe Flristos Iisus $i pe Duhul cel Sfbnt in temelia
flpurii noastre celei duhovnicegti. llristos Iisus cel cu Cruce, este

agadar piatra unghiularE, temelia zidirii noastre celei duhovnicegti.
Aceasta e adev6rat pentnr tofi cei botezafi. Cend ins6, "din inmullirea

LI_

'2 Corinteni 13,5.
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frrndelegii, dragostea de Dumnezau a multora se va r6ci"l, cdnd "gija
acestei lumi gi ingelEciunea avufiei (materialismul), inEbugl cuvdntul
lui Dumnezeu giJ face neroditor"z, atunci credinla se va stinge, gi

ahnrci se vor afita cei nebotezali care nu vor mai avea de temelie pe

flristos qi nici temelia in llristos. Pricepem de aici, cd in aceeagi

situalie a nebotezagilor sunt gi toli sectarii care se leapddi de primul 9i
singnnrl Botnzde weme ce: "Este un Domn, o credinfl $i un Botez"3.
Deci botezul al doilea e lepldarea de primul gi singurul Botez. Vai de

zilele gi vegnicia lor. IatI prin rumare un rdspuns descoperit.
Acum $im pe Cel ce flemenzegte gi inseteaztr dup[ noi, acum

Ein pe Cine finem in temnifE pe viafii, dac[ nu cumva ne-am lepddat
de El cu voia noashd, sau cu ingel[ciunea diavolului, gi aga il
r5stignim zi gi noapte, cdt ffiim-

Sfiintul Pavel ne invafi:

'Nimeni nu poate pllne altii temelie, decAt cea
odde pusd, cme este Iisus Hristos. Iar pe aceastd
temelie, car€ ce zidegte: aur, arging pietre scumpe,
lernne, frn sau trestie: lucrtrl fiecdnria se va face
cunoscrs il va da pe fag ziua Dornnului. Pentnr
cd aceastd zi se descoperl prin foc, $i ce fel este
lncrul fiecdnria: focul insugi va cerca<). Dacd
lucrul lui, pe care l-a cladig va rtrmdne, platl va
lua; dacd lucrul lui va arde, va fi pdgubag de plat5,
dar el s€ va mentui insfl aqa, ca prin foc." 4

E limpede. Fafd de Hristos Iisus din noi gi de Duhul Sdu cel
Sfrnt, temelia gi viaB noastril cea &ryE Drmnezerg putem avea in
wemea viefii noastre plmdntegti una din cele doutr atitudini: fie
trldarea lui Iuda" fie iubirea lui Ioan. De la acestea se decide soarta
noastrl in vecii vecilor. Dac6 am ffii anii lui Matusalem tot aga am
face.

Prin urmare: "Nu este nedreptate la DumnezeLf', cind ne df, o
plat2t vegnicd pentnr o mici decizie.

I Matei 24,12.
2Mat"i 13,22.

3 Efeseni 4, 5.
o I Corinteni 3, I l-15.
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cHEMAREA LL ixvrenr

Tainele lui Dumnezeu glitsuiesc inainte:

"Amin, Amin, gr6iesc vouii" cine ascultii cu-
vdntul Meu, gi crede in Cel ce M-a trimis pe Mine,
are viafi vegnicl gi la judecatii nu va veni, ci s-a
mutat din moarte la via16"l.
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Cand a trimis Mdntuitorul pe cei doisprezece ucenici, de-
prinz&rdu-i la propovdduirea imperAfiei Cerurilor, printre alte porunci,

Hotilrilqte-te suflete al lui Dumnezeu pentru cuvdnnrl Tattrlui
tiiu !

Cand trimis Mdntuitorul cei doisprezece

le-a dat 9i aceasta:

"inviafi pe cei modi"2.

Porunca aceasta o avem gi noi preofii, urmagii Sfinfilor Apos-
toli, ucenicii de azi ai Domnului. ins4 nu pentru tnrpuri i-a fost grije
Domnului, ci pentru sufletele moarte, pentnr oamenii ciirora le merge
numele c6-s vii dar, netrdind invlphra cregind, sunt mo4i3.

A gesi in tine pe l{ristos, Cel cu Cruce, temelia ta dumneze-
iasc[, 9i a cl6di pe ea viafa tL a denrolta viala lui Fhistos in viata t4
asta e invierea ta din morfi, inainte de invierea cea de obgte.

"Fericit 9i sfrnt este cel care are parte de in-
vierea cea dintiii. Peste acesta moartea cea de-a
dou4 nu are putere."4

"Amin, Amin, grdiesc vou6, c[ vine ceasul, gi

acum este, cdnd mo(ii vor auzi glasul Fiului lui
Dumnezeu gi care vor auzi vor invia."s

'Ioan 5,24.
2 Matei lo, 8.
3 Apocalipsil3, l.

a Apocalips A2O, 6.
5Ioao 5,25.

=,.l
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Aci e vorba de morfii acegtia, clrora li se pare, dupd nume, c5-s
vii. E vorba de o inviere indeosebi, nu de invierea cea de obgte, cdnd
vor invia 9i tnrpurile, de aceea zice:

"CARE vor auzi. vor invia".

Cdci glasul Fiului lui Dumnezev, este glasul Care, prin preofii
Bisericii, ucenicii gi trimigii SAi din toate vremile, cheami morfii la
inviere.

Clopotnila Miinlstirii Prislop,
conceput5 gi ziditl de Plrintele Arsenie

in stil athonit, in anul 1952.
Desen realizat in email.



Ptrrintele Arsenie, la 36 de ani,

-. 

I

cdnd a inceput s[ scrie Cdrarea Impardsiei, in anul 1946



Iubite Plrinte Arsenie,

A fost o vreme c6nd te-am gtiut pictor de suflete dup6 modelul
Domnului nostru Iisus Hristos. Ce vreme indlfdtoare cdnd toatd fara lui
Avram Iancu se migca in pelerinaj, c6ntdnd cu zdpada pAna la piept,
spre SAmbdta de Sus, ctitoria voevodului martir ! O fi fost aga de la
Dumnezeu ca toatd acea bulboand spirituald uriagd sI se desumfle la
comandi ca gi cum n-ar fi fost?

Ceea ce am admirat la Sfintia Ta e cd nu te-ai ldsat. Din zugrav
de suflete, fericite sd se modeleze dup6 Domnul tuturor, iat6-te a)grav
de biserici, adic6 al celor ce poartd pe chipurile cuvioase reflexul
desdvdrgirii Fiului lui Dumnezeu. E o mare mdngAiere, acum c6nd nu
mai ai prilejul sd des6vdrgegti pe aspiranfi, sd poli mdngdia cu penelul
pe cei desivdrgifi pentru a-i da pildA pe zidurile sacre.

Mica biserictr de la Drdgdnescu are norocul sd simtd pe zidurile
ei zugrdvite predicile fierbin1i, pe care miile de oameni le ascultau la
Sdmbata de Sus.

E o picturd noud ca gi predica de-atunci.
Nimic intunecat in aceast[ primdvari care imbracd cu plai

inflorit boltile bisericii. E o lumin[ de tonuri deschise c[tre lume ca
spiritul gi chipul Mdntuitorului cobordt sd ne aduc6 lumina de sus, ce
iradrazA din pictura Sfinliei Tale. E un stil nou, e o picturd nou6, dupd
viziunea nouf, pe care o podi in suflet.

Pictura sacrd e istoria in imagini a viefii Mdntuitorului gi a celor
transfigurafi de El. Adic6 imaginea raiului. Sfintia Ta ai infeles sd faci
o picturd transfiguratd in nuanle clare gi deschise, paradiziace pentru a
sugera lumea feericd de dincolo. Biserica de la Drdgitnescu iradiazd
lumina raiului. Ceea ce dominl in ea pan6 acum e imaginea Maicii

-.,
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Domnului. Cea care ocrotegte biserica din bolta altarului e pur gi

simplu magnificd in milostivirea ei de mijlocitoare a lumii cdtre
dumnezeescul ei Fiu. Cea care plutegte vizionar peste Sinodul de la
Efes e fdcutil din atitea nuanfe gi numai din nuanfe incdt nici nu pare
picturd, ci o aparifie vaporoasd 9i diafand care, cu cerescul Prunc in
brafe, apare sd intlreascl pe sinodali cd ea e intr-adevdr Maica lui
Dumnezeu - @eot6roc.

Not6:
Aceasti scrisoare a fost datil de Nichifor Crainic ucenicului sdu

spiritual Pdrintele Arsenie Boca dupd int6lnirea de cdteva ceasuri pe
care au avut-o in toamna anului 1971, in biserica din satul Drlgdnescu
de ldngd Bucuregti, pe care Pilrintele incepuse sd o picteze.

Dupd mai multe convorbiri avute in Bucuregti, Nichifor Crainic
a venit sd pecetluiascd" cu iubirea gi competenfa cu care scrisese

Nostalgia Paradisului, valoarea picturii ucenicului s6u ajuns plrinte
duhovnicesc de staturd filocalic[.

Menfiondm cd in wemea cdnd la Mdndstirea BrAncoveanu-Sdm-
b6ta de Sus izbucnise acea "bulboan5 uriag[ spirituala", Nichifor
Crainic era ocrotit de Pdrintele Arsenie, cu incuviinfarea Mitropolitului
Nicolae Bdlan gi cu consimftrmand tacit al lui Petnr Groza care, cu
prilejul unei intrevederi, ii spusese Plrintelui Arsenie: "Omul acesta
trebuie p[strat pentru neamul rom6.nesc".

Aga se explicd primele trei paragrafe ale scrisorii, care descriu
atAt de sugestiv 9i inllfntor ceea ce Nichifor Crainic avdzltrt gi a trdit cu
25 de ani in urm6.

Scrisoarea e neterminat5, urmind sd o completeze pe mdsura
inaintlrii picrurii. Dar in 1972 Nichifor Crainic s-a sdvdrgit din viaJi la
v6rsta de 83 de ani.

Monalria Zarcffva Constantinescu
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MARTURISIRI

Aparifia cA{ii Ccirarea impdrd(iei a Prea Cuviosului Pdrinte
Arsenie Boca" este ca o adevdrati "man6 cereascd" pe care fiii sdi

duhovnicegti - gi nu numai - o agteaptd de aproape cincizeci de ani.
Conceputii 9i realizatil in urma numeroaselor experiente spirituale pe

care Sfinfia Sa le-a avut in minunata lucrare pe care a desfdgurat-o in
mijlocul credinciogilor, lucrarea de fafi este un rdspuns cregtin la unele
probleme esenfiale care au frdmAntat, frdm6ntd gi vor fr5m6nta
existenfa uman6.

Pornind de la alegerea titlului cdrfii: Ccirarea impclrdlier, putem
spune cE lucrarea P6rintelui Arsenie are o linie orientativd, intrucdt in
ea ni se arati "caIed'care duce spre impdr6fia lui Dumnezeu.

Sffurta Scripturi ne invafd cd existd doui "c6rdri": una duce la
pieire gi mulfi sunt cei ce merg pe ea; iar alta (cf. Ioan 14, 6) duce spre

"Cetatea noastrd stdtiitoare" din ceruri (cf. Ewei 13, 14) gi pufini sunt
cei ce merg pe ea (cf. Matei7,13-14).

M6ntuitorul nostru Iisus Flristos "S-a micaorat pe Sine, a luat
chip de rob, fEcdndu-se asemenea oamenilor, gi la infdligare dove-
dindu-se ca un om" (Filipeni 2, 7), tocmai pentru a ne ardta "calea",
mergAnd El insugi primul pe ea.

Cdrarea Implrdfiei e strdmti gi "plin6 de spini", pe ea vor putea

sd meargd numai cei ce s-au hotirdt irevocabil sd lupte cu ispitele, cu
pdcatele, cu cel rdu. E o cale anevoioas5" deoarece a c6ldtori pe ea

inseamnd sI fii intr-o continud trezvie, intruc6t cel rdu: "rdcnegte ca un
leu, cdut6nd pe cine sd inghit5' (cf. I Petru 5, 8).

Lucrarea P[rintelui Arsenie Ctirarea impdrdliei descrie punct
cu punct taina mAntuirii neamului omenesc sdvdrgitd de Mdntuitorul
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nostru Iisus Flristos gi "oferiti in dar" tuturor celor care cred gi-L
mlrturisesc cu viafz gi cu faptele lor.

Prea Cuviosul P6rinte Arsenie a fost unul dintre cei mai mari
teologi-duhovnici ai monahismului romdnesc din ultimii 50 de ani.
inzestrat de Dumnezeu cu multe daruri, "ce nu au fost puse sub obroc",
a cilutat "sd se fac6 futuror toate", dupd indemnul SfEntului Apostol
Pavel. Lumina intelectuald gi spiritualE care era in Sfinfia Sa,

dobdnditd prin studiu gi meditalii adAnci, dar gi prin gcoala suferinfelor
gi a rlbd6rilor de tot felul, a luminat pe tofi cei ce i-au ascultat gi urmat
sfaturile, fie la MAndstirea SAmbEta de Sus sau Mdndstirea Prislop
(de ldnge Hafeg), fie la Biserica din satul Drdgdnescu (de l6nge
Bucuregti) sau la Agezdmantul mdndstiresc de la Sinaia.

P6rintele Arsenie a simfit cd in Biserica noastrd strdrnogeascd
este nevoie de un nou duh, cel al Sfintilor P6rinfi. Preocupat din
tinerele de viafa gi operele Sfinfilor PErinJi, a dorit cu toatd ardoarea ca

invltdtura gi viafa lor sf, fie cunoscuti gi ffiit6 de tofi credinciogii.
"Prea Cuviosul Plrinte feromonah Arsenie a reinviat cu

viafa gi cu propovlduirea duhul Filocaliei in viafa religioasE a
poporului nostru", spunea Pdrintele Frofesor Dumitru Stdniloae (vezi
dedicafia Filocaliei, vol. III, Sibiu 1948). Apoi, "Prea Cuviosul
Ptrrinte Arsenie Boca impreuntr cu migcarea religioasl din jurul
Mindstirii Brincoveanu sunt ctitorii Filocaliei romAnegti", afirma
din nou Pdrintele Profesor Dumitru Stdniloae in: Cuvdnt inainte,
(Filocalia vol. III, Sibiu, 1948,p.2).

A fost preocupat de tot ceea ce este bun gi sfhnt pentru viafd
c5utflnd "s[ culeagS" dup6 sfanrile Sfinfilor Pdrin]i, mierea gi nectarul"
inteligenlei gi spiritului uman spre a le converti in iaroare de progres
spiritual.

Generafii de credinciogi au crescut gi s-au format sub impresia gi

lucrarea personalit ifii de excepfie a P[rintelui. Locurile pe unde a
trecut au rflmas marcate pentru totdeauna de amintirea Sfinfiei Sale. A
fost cunoscut in fare li peste hotare. De viala gi opera Pdrintelui s-au
interesat oameni gi teologi de seam6; unii dorind s6-i editeze opera in
strdinltate inainte ca s2i apariin far6.

\r
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A fost cEutat gi ascultat in timpul viefii sale de o mulfime de
oameni: de la oamenii simpli pane la profesorii universitari, gi continud
sd fie cdutat 9i dupd moarte.

Cartea Cdrarea impdrdlief este dialogul de taini pe care
Pdrintele l-a anrt gi-l are cu fiii stri duhovnicegti de atunci gi de acum.
Ea este o adevdrati sintezd a invdfnturii filocalice din Biserica
ftodoxE.

in duhul Sfintei Scripturi 9i al Sfinfilor P6rinfi a cIutat sI
tiimilduiasc6 sufletele gi trupurile bolnave de cancerul p6catului. S-a
folosit cu destul[ chibzuinfl gi de rezultztele gtiinlei timpului Sfinfiei
Sale, in scopul piltnanderii cdt mai adAnci in tainele fiinfei umane, in
vederea descoperirii cauzelor plcatelor gi a inlIturlrii lor prin lucrarea
MAntuitorului nostru Iisus Fkistos ldsatit Bisericii. Iatii de ce lucrarea
P[rintelui este agteptatil atit de mult.

Tonul blAnd gi pdrintesc, plin de infelepciune - aproape fiecare
propozifie este o axiom6 - ii rezervd lucr[rii de fafd un loc unic in
literatura teologici romineasctr, aga cum unic in trIire gi invdfiturd a
fost gi autorul ei.

Preot Conf. Univ. Dr. Simion Todoran
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13 iunie 1946
Dtrruiesc Plrintelui Protopop Nistor

din Bragov, aceste prime patru capitole, in
manuscris, probabil ale unei car;i vii-
toale, pentru ostenelile ce-a fdcut ca s[ le
afle cuprinsul inainte de glefuirea lor defi-
nitivl - cu ruglmintea de-a opri multipli-
carea gi publiciatea rnanuscrisului, din
pricina repetatelor rwizii.

D6ruitI cu p6rinteascE iubire tuturor
cititorilor gi ostenitorilor,

Arsenie.

Aceastii dedicafie scrisd de Piirintele Arsenie ldmuregte deplin
inceputnl gi evolufia Cardrii impdrrgiei. Am gilsit-o pe un exemplar
care cuprindea cele patm prime capitole. N-am prtut afla incit dacE mai
este cineva din familia Plrintelui Protopop, dar faptul dovedegte c[ ori
Plrintele Protopop, ori unnagii n-au respectat rugiimintea P[rintelui
Arsenie, $i a'ga se face cd s-a rAspdndit aceastil prim6 schifn gi s-a
multiplicat intne credinciogi.

Pe conhacoperta manuscrisului se afl6 urmf,toarea notiftr:
Prima schifd a Cardrii, pentnr iulie 1947.
Corecturile de faJi s-au fdcut dupd un an,
in vederea lui august 1948.

UrmeazA, mai jos, trei subtitluri, dintre care Plrintele a subliniat
pe ultimul:

Un rdspuns cregtin la trebuinfele rnemii.
Un rdspuns cregtin la unele probleme ale vremii.
Un rdspuns creStin la nelinistile vremii.

-- 

I
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Pe pagina urmdtoare stii scris cu creionul: 3 iunie 1946 - 19 iulie
a.c. (probabil 1946), ceea ce dovedeqte cd scrierea Cararii a inceput in
vara anului 1946, cdnd au venit la MAndstirea Brdncoveanu-SAmbdta
de Sus prima serie de studenli din Bucuregti gi din alte centre
universitare.

Aceastli vacanfd spiritual6, la care ne-am dus intdi cu scepticism,
ne-a cucerit repede gi ne-a inflIcdrat pe tofi, incdt gi in anii urmdtori,
1947-1948, mergeam cu convingere gi entuziasm in minunata agezare

de atunci a Mdndstirii Brdncoveanu, ca s6 ascultllm indrum6rile
Plrintelui Arsenie devenit duhovnicul nostru. A$ putea spune cd pentru
fiecare era altul, dup6 structura, educafia gi cerintele fiecdruia. Se

identifica cu fiecare, ca s6-l ajute sd-gi descifreze intenJia divind
ascunsd in destinul fiecdrui4 fapt care la v6rsta tinerelii nu-l prea
pricepe nimeni, sau intrebare pe care aproape nici un tAndr nu gi-o
pune, nu gi-o punea atr:nci gi cu atdt mai mult nu gi-o mai pune astdzi,
cdnd nu duhovnicul este cdlilya tinerilor. Astdzi se folosesc toate
mijloacele, mult mai mult decdt atunci, pentru a trezi cdt mai devreme
instinctele gi a indepErta astfel pe tineri de interioritatea, de sufletul gi

de spiritualitatea lor. Ptrintele Arsenie a dorit sd lEmureascd mai ales
pe tineri s5-9i indrepte via[a inc6 din tinerefe dupd legile divine,
prevenindu-i de urmdrile care atdm6 asupra pdcatelor, sfdtuindu-i s6-gi

cl[deascd viata pe temelia Fkistos. Fie deci ca aceast5 carte iegitzi din
cea mai profundd congtiinld duhovniceascd sd fie primiti spre zidirea
sufleteascd a generafiei de acum.

Avalanpa poporului gi a tineretului spre Mdnlstirea Brdncovea-
nu-Sdmbdta de Sus, foarte sugestiv prinsd gi descris5 de Nichifor Crai-
nic in scrisoarea de mai tArziu, a determinat "glefuirea" gi amplificarea
continul a Cararii imprtuciliei pdn6 in noiembrie 1948, cdnd PErintele a

fost dus cu magina de Mitropolitul Nicolae B6lan personal, insofit de

Protoiereul-Vicar T. Belagcu gi Arhidiaconul Circov, la Mdndstirea
Prislop de ldngd Hafeg, strdveche mdnlstire ortodox[ de la 1399-1405,
ctitoria Sf. Nicodim de la Tismana gi Vodila, rectitoritii de Domnila
Zarnfira fiica lui Moise VodI din Bucuregti, redobandite de curAnd de

sub stipdnirea absurdd a greco-catolicilor, pentru a fi restauratd. De
fafi au mai fost preotul Faur din Silvagul de Sus gi autoritdlile locale.
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Vdzerlrd Mitropolitul Nicolae Bdlan paragina locului, a bisericii
gi a clldirii, a spus Pdrintelui Arsenie: "Din orice lucru urdt, un om cu
talent poate face un lucru frumos; dar cdnd fi se va uri te-ntorci
inapoi".

Deci nu autoritdfile wemii l-au scos pe Pdrintele de la M6-
ndstirea Sambeta, trimifandu-l la un schit gol, fdrl importantS, cum se

insinueazil intr-o carte tipfiti la Bragov in 1993. Iar schitul este

tocmai Mdndstirea Prislop al cdrei al treilea ctitor a devenit Pdrintele
Arsenie, care a adus-o la infbfigarea gi frumoasa dezvoltare de astlzi.

Mai existii de asemenea documente, atdt personale cdt gi oficiale,
de unde reiese clar cd nu autoritdfile locale l-au scos de la Mdndstirea
Brdncoveanu, ci Mitropolitul Nicolae Bdlan i-a dat ascultarea de a
restaura Mdnistirea Prislop, ceea ce a gi ftcut. Altil dovadtr este gi

misiunea avutli intre uni1i, cu care a fost tncredinJat de Patriarhul
Justinian, curdnd dupl aceea.

O altii insinuare se incearcd acum prin sfinfirea unui monument,
care s-a f6cut duminicd 29 octombrie 1995 la M6ndstirea Brincoveanu,
in amintirea celor care au murit in lupta impotriva comunigtilor, in
rezistenfa din Munfii Fegeraq, in care este implicat gi Ptrrintele Arsenie,
cu gtirea Prea Cuv. PdrinJi de la Mdn[stirea Sdmbdta gi cu binecu-
vdntare arhiereascI.

Or, tofi cei care au participat la acele cursuri de spiritualitate
cregtind din anii 1946-1948, care alcdtuiesc Cdrarea impclrdliei, gtiu

foarte bine cI Plrintele n-a indrumat pe nimeni la rezistenfd 9i nesu-
punere, ci tuturora le-a spus cd n-au c[derea gi puterea s[ impiedice ce

trebuie sE vin6, imbiindu-le trdirea cu toatJl sinceritatea a idealului
cregtin, sintetizat in Predica de pe Munte, pe care l-a mdrturisit pdna in
ultimele ceasuri ale viefii. Deci Dumnezeu este Cel care rdnduiegte ce

trebuie sd vind asupra oamenilor, in funcfie de puntrrile lor, de ascul-
tarea lor de Dumnezeu, gi de incregtinarea viefii lor cea de toate zilele.

Aga se explicd de ce, arestat ca legionar in vara anului 1948, i s-a

dat drumul dupd o lund, o lunl jumdtate, in orice caz la I septembrie

era la mdn6stire. Oricine igi poate da seama cI dac[ ar fi fost dovedit
legionar sau partizhn, nu ar mai fi fost eliberat. $i de cdte ori a fost

arestat, tot aga i s-a intAmplat, incdt chiar Patriarhul Justinian a fdcut

urmltoarea afirmafie la Seminarul Monahal Horezu, in fafa maicilor

-.t
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profesoare, care gi ele participaserd la acele cursuri de neuitat: 'T.Iu gtiu
ce-i cu omul acesta, cil mereu e luat, gi mereu eliberat, gi de fiecare
datit iese mai luminat".

Cititorii acestei clrti vor putea s6-9i dea seama singuri ctr este

cel mai puternic argument impotriva acestor insinuilri, al cdror scop
nu-l tnlelegem: nu existii in Cdrarea implirdllei weun rdnd mdcar, care
sI indemne la rezistenfd sau insurecfie de orice fel.

Pilrintele a fost cercetat intotdeauna pentru popularitatea pe care
a avut-o, fiindcd se bilnuia ctr acolo rxrde este adunare de oameni
tnebuie sE fie gi instigafie. Adevlnrl e cd in mijlocul mulfimii erau gi

unii care nu veneau pentru formarea lor religioasd, ci ca doar6, doar6,
sf, glseascd in spusele Pdrintelui weun sprijin al convingerilor sau
ideilor lor. $i erau cdte r.rnii care rdstiilm6ceau 9i interpretau gregit
vorbele - gi de acegtia.mai sunt panl astlzi! Un alt motiv de cercetare a
mai fost gi faptul cd unii au venit str-i ceard sfat gi ajutor, 9i era destul
s[ declare cd s-au intehit gi cu Plrintele Arsenie ca sI fie ridicat, pane
la proba contrarie.

Ca ultiml dovadl cI niciodat5 n-a indemnat la revolt5, sti
rdspunsul pe cane mi l-a dat mie - pe atunci starela Mdndstirii Prislop -
in anul 1959, cdnd s-a petrecut scoaterea forfatl a cdlug5rilor gi

cdlugdrifelor din mflndstiri. in fala dispoziliilor primite am fost de
pdrere se ne opunem. PErintele mi-a rispuns : "N-ai dreptul sd

antrenezi poporul intr-o persecutie; de unde gtii cdti sau c6te vor rezista
in pugcErie ?" Am infeles, $i a$a a inceput rezistenta pasiv6. Ftrr[
exemplul Sfinfiei Sale n-am fi reugit !

Am fi dorit ca prima editie a Cararii impdrrgiei sE aparl intr-o
atrnosferi seninE. Dar aceastii ultiml incercare de a rdst5Lnici rostul gi

sensul profund cregtin al activittrtii Perint€lui Arsenie, - $i tnc6 cu
incuviinfarea Prea Cuv. Perinfi de la Mdnlstirea Br6ncoveanu-simbdta
de Sus gi cu binecuvdntare arhiereascd -, ne obligl s[ l5murim toate
incercdrile de a minimaliza gi carrcat'xtza aceasti complexd" haricd gi

marcanti personalitate a monahismului din Ardeal.
Prima s-a f6cut prin articolul Pdrintelui Prof. Teodor Bodogae,

apdnrt in Telegraful Romdn, indatil dupd slvdrgirea din viafi a

Ptrrintelui. Fiind acum gi ddnsul in "fara de peste veac", il trecem sub
ticere, mai ales cd, cu pulin inainte de a muri, a trimis un buchet de
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flori la mormdntul P[rintelui. $i i-au fost florile mai frumoase decdt
articolul. Poate cI articolul a fost scris la comand4 iar florile le-a
trimis din inime ! Dumnezeu s6-l ierte.

Ne referim apoi la ndravul, pe care-l au unii, de a-l lua pe
Plrintele ca stindard sau paravan al acfiunilor 1or, atribuind Plrintelui
propriile lor idei, sau niirawl altora care pdnd mai ieri l-au ponegrrt gi

acum deodatil intrec milsur4 crednd cL dacf,-l declar[ luptiitor
impotriva comunismului ii adaugl - sau igi adaug6 ! - o cunun[ in plus.
Dar tocmai aparilia Cardrii impdrdliei arruleaz}. oice incercare de

acest fel, fiindc6 oricine o citegte poate sE-gi dea seana cI Pirintele a
urmtrrit numai realizarea idealurilor cregtine, intre care gi

problema majortr a regenerlrii neamului prin regenerarea cregtinl
a viefii de familie. Or, prin triirea cregtinl a viefii nu mai pofi fi in
conflict cu nimeni, incepind cu stlpinirea politicl (Cezarul), care
oricine ar fi gi oricum ar fi, este cu or€nduire dumnezeiascl, spre
bucuria sau pedeapsa oamenilor, dupl cum implinesc sau nu
rinduielile divine ale viefii.

Alt lucru care trebuie limurit este ciudata apucEturd a unor
aga-zigi credinciogi, care pretind cd-l cunosc de nu gtiu cdnd pe
Ptrrintele (degi ar trebui sI aibd cel pufin 70 de ani ca se-l fi putut
cunoagte la MAndstirea Sambdta) gi care cred "ipso facto" cd au datoria
s6-l facd ei cunoscut pe Pdrintele. in acest scop aduni zscensau predici
de ale Pdrintelui, pe care unii le mai modificd gi le amestecii cu predici
fdcute de ei, scot texte din contexte, copiazA de pe unde pot prima
schifi a Cdrdrii, [e multiplicl gi in felul acesta igi fac o sursd de cd6tig,
inducAnd in eroare sufletele simple gi necunoscdtoare.

Tofi acegtia nu-gi dau seama cd prin ce fac dovedesc cE au

despre P[rintele o concepfie minor5. Parc6 Plrintele ar fi fost un fel de
monah peregrin, iar ei ii fac binele de-a-i aduna "predicile" de pe unde
le nimeresc, autentice sau neautentice, intregi sau fragmentare, gi a le
oferi oamenilor - contra cost firegte ! Or, din dedicafia scris[ Pdrintelui
Protopop Nistor din Bragov reiese limpede cI Plrintele Arsenie nu
admitea s6-i fie multiplicate scrierile de oricine gi oricum.

Tuturor acestora le facem cunoscut cd a fost gi a r[mas
duhovnicul Mdndstirii de maici de la Prislop, din anul 1950 pdnd in
anul 1989, cdnd s-a sdvdrgit din viald. Dupe izgonirea forfati din

34r
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mindstire in anul 1959, obgtea s-a reorgailzat intr-un Agezimdnt
mdnlstiresc in ora,gul Sinaia, care acum este metocul Mdnlstirii
Prislop.

In acest agezilm6nt, construit gi organizat cu neintrecutu-i dar
artistic, Pdrintele gi-a arnrt chilia gi atelierul de pictur[ din anul 1969
pane in anul 1989, c6nd s-a sdvdryit din viaf5. Aici gi-a l6sat intr-o
r6nduialtr desivdrgitE li predici gi meditafii gi desene, dar 9i ultima
dorinjd de a nu-i fi date publicitefii.

Vezend insl cdte variante circuld gi mai ales cdfi antreprenori
sau patroni are, dintre care unii nu l-au mai vdzut din anul 1949, care
n-au mai vnrt s6 gtie de Sfinfia Sa in wemea de surghiun, ba se mai dau
gi ucenici gi calzi apdr6tori, ne-am hotirdt sE dtrm forma definitivd a
Cararii imparapef, cum a gindit-o gi cum a ldsat-o in 1949, dupl care
vor unna predicile - care gi ele circulEln nu gtiu cdte variante -, pe care
gi le-a legat singur intr-un volum - se pricepea sI lege foarte frumos
clrfile - dupd o anumitl ordine gi cu o caligrafie unic6.

I se atribuie cdteva scrieri, intre care Pravila Alba, un manuscris
care i s-a furat modificat apoi gi rescris. Circuld pe numele Parintelui,
ajnngAnd pana in Franfa. Dem in original caracterizareape care o face
Plrintele pe un asemenea exemplar din Pravila Alba.

hk d-(/^-.-
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I s-a mai atribuit gi aga-zisa scriere: Sundor Singh vorbeSte

globului ptimdntesc. latl gi caracterizarea frcutli de Ptrrintele asupra

acestei scrieri:

SUNDAR. SINII

Mai circuld apoi zvonul cI dupl 7 ail va fi dezgropat gi mutat la
Mdnlstirea Brincoveanu-Sdmbdta de Sus.

Suntem trei martori care am fost de fafd in ziua cind P[rintele
l-a rugat pe P[rintele Nicodim (dutrovnicul de atunci al Manestirii
Prislop, care s-a sdvflrgit din viafi la datz de 20 noiembrie 1998) se-i

aduci patnr pociurnbi, pe care i-a bdtut in cele patru colfuri ale locului
ales de mormdnt 9i care este mormdntul de azi. Toatit obgtea m6ndstirii
gtie acest lucru.

Iar martorul cel mai puternic este fostul staref al Mdndstirii
Brdncoveanu, Prea Cuv. Arhimandrit Veniamin Tohineanu care, c€lm

cu 10-15 ani inainte de sdvdrgirea din viaf6 a Pdrintelui, s-a dus la
Drdglnescu unde picta gi i-a spus: "P[rinte, am hottrrdt ca dupl 7 ail
de la inmormdntare sd v[ aducem la SAmbIta !" Plirintele i-a rlspuns:
'Nici mort nu m[ mai intorc la Simbdta". Despre aceasta pot da

mdrturie PErintele Savian Bunescu de la Drdg[nescu gi toatit obgtea de

la Sinaia gi Prislop, cdrora Pdrintele le-a relatat intAmplarea.

in legdturd cu aceasta, ca sd se linigteasc[ cei care, din como-
ditate sau din alte interese ar dori schimbarea, mai fac urmdtoarea

mdrturisire: cu pufin timp inainte de slvirgirea din viafd a Sfintiei Sale,

l-am intrebat dac[, dupd 7 arri, sd urmdm obiceiului care este prin
mdndstiri, de a dezgropa pe cei adormili. Mi-a r[spuns lapidar:

l,r
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"Pecetluit s[-mi fie mormdntul pAnA la a doua venire". $i n-a fost
vorba decdt de dezgropare nu gi de mutare !

Mai menfionitm c[ are doul case pdrintegti zidite in aceastd

mdnitstire, in afbrd de propria-i viaf5" pe care gi-a riscat-o $i jertfit-o
pentru Prislop, pfu6 cu cdteva luni inainte de sdvdrgirea din viaf6.

Ar fi absur4 ar fi strigdtor la cer, ca cel socotit al treilea ctitor al
Prislopului, sI fie dus unde'Nici mort n-a vnrt sd se mai intoarc6".

Ceea ce sigr:r nu se va tntAmpla, fiindcl tofi cei ce i-au stat

ahturi in surghiun, incep6nd cu Plrintele Nicodim, duhovnicul actual
al Menestirii Prislop, nu vor ingddui sub nici o formd sd se treacd peste

hotirdrea din unnd a unui om, a unui pdrinte duhovnicesc, ctitor de

mdnEstire, rug6ndu-L pe Dumnezeu sd nu ingdduie sd se scrie o a doua
'?ldngere a Mdnistirii Prislop".

Ultima l[mnrire este asupra celor doud scrieri apocrife: "Acatis-
tul Prea Cuviosului Plrinte Arsenie" gi "Viata Sfrntului Prea Cuvios
Ptrrinte Arsenie", scrise de Ieromonahul Dometie de la Mindstirea
Brdncoveanu-SSmbdta de Sus, preotit la 75 de ani, cu 4 clase primare,
maniac Ai exaltat religios, care venea pe la Plrintele, ii scria scrisori,
dintr care din intSmplare i s-a pdshat ultim4 dar care mereu pleca
supdrat cE Pdrintele nu-i da sfatul pe care-l voia el.

Culmea este ctr acest Acatist a fost scris cu incuviinfarea Prea
Cuv. Perinfi de la Sdmbdta gi cu binecuvdntare arhiereascl (dupd
mdrturisirea autorului), unii fiindc6 sunt probabil de acelagi nivel cu
autorul, iar alfii ca sd-l denigreze. Dovadd cii, cu toate demersurile
fdcute de conducerea Menestirii Prislop atdt cdtre conducerea
Mdndstirii Sembeta, 6t gi ciltre Arhiepiscopia Sibiului, precum gi

annngurile publicate in TelegrafuI Romdn Si Crdinla Strabud (anul
1992), cele douii apocrife, scrise sub o form[ puerill" cu multe
minciuni, exagerdri gi invenfii, circulf, gi acum nu nr-mai in pra ci gi

peste hotare, ajungdnd pane in America, incdt nu gtim cui i-a fdcut mai
mult r[u acest pseudo-acatist, Piirintelui sau Mdndstirii Sdmblta gi

Arhiepiscopiei Sibiului, cd inglduie asemenea scrieri, fdrd sd le
interzicd gi str l5rnureasc[ pe credinciogi.

Ca urmare, nu nurnai ctr nu s-a luat nici o m6sur6 de a stivili
ritspdndirea acestei necuviinfe, dar au pus pe un cllug[r iegit din
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Sinodul mitropolitan intrunit la 9 noiembrie 1998, ludnd in
dezbatere situalia ambigu[ de la Mdndstirea Prislop, privitii cu
precddere din punct de vedere istoric Ai care se rdsfrdnge negativ
asupra intregii obgti din prezent, socotegte potrivit ca dupd Revolufia
Romdnd, cdnd s-au limpezit aspecte critice din trecut, s[ reabiliteze pe
tofi slujitorii gi viefuitoarele de aici, cu osebire pe toate maicile gi

surorile din perioada Decretului 41011959. Aparte socotegte cazul Prea
Cuviosului Pdrinte Protosinghel Arsenie Boca, indeplrtat din
mAndstire prin actul Episcopiei Aradului nr. 2407/1959 semnat gi

parafat de Prea Sfinlitul Episcop Andrei Magieru. De asemenea gi

cazul Cuvioasei Maici Zarnfira Constantinescu, impotriva cdreia s-a
procedat identic, cu actul nr.2408/1959 (ambele decizii se anexeazl in
copie). Fundamentarea prezentei hotnrhri este urm[toarea:

- Motivarea deciziilor este superficialI, poate mai mult incd,
incorectE, anume: "activitate ce dEuneazd intereselor bisericegti",
pentru Plrintele Arsenie gi "neascultare gi nerespectarea dispozifiei
date de autoritatea bisericeascE", pentru Maica Zanfira. Or, este
cunoscut faptul cd Pdrintele Arsenie a lucrat constant, potrivit
intereselor bisericegti, restaurdnd in acest rlstimp m6ndstireain cavzd,
prin angajarea personald in toate muncile de aici: tencuiala pentru
pregdtirea frescei, ridicarea schelei pentru pictura ce urma sE o execute
personal, sculptarea iconostaselor gi a sfranelor, in general lucrarea
intregului mobilier, restaurarea bisericii gi a clddirilor anexe, la care a

aditugat altele noi, inzestrdndu-le cu toate cele privind gospoddria
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(saivan de oi, grajd de vite etc.), pentru a nu intreldsa amenajarea gi

decorarea intregii curfi, un adev6rat parc natural, strdjuit de o
clopotnild pe stdnc5, in admirafia tuturor. Toate lucrdrile efectuate
dup[ anul redeschiderii, adicd 1976 $i pe parcursul a mai mult de doud
decenii, au respectat planurile Prea Cuviogiei Sale, viala insdEi a

mAn[stirii fiind tributarl rAnduielilor pe care cu obgtea incropitd in
1949 gi transformat[ in mAn[stire de maici in luna aprilie 1950, le-a
respectat cu sfinfenie. De subliniat c5, obgtea nu s-a instrdinat nici un
moment de viafa Bisericii Ortodoxe Romdne, ci s-a reorganizat pe
mdsura posibilitnlilor, de-a lungul unui deceniu, in localitatea Sinaia,
unde Agezdmdntul compus din doud case in str. Privighetorilor nr. 16,

timp de 30 de ani, adicd parle in prezent, s-a considerat un adevdrat
metoc al Mdndstirii Prislop, ajut6nd perrnanent mdndstirea gi

prosperitatea ei.

- Se menlioneazd c6, degi s-a considerat nevinovat, reintrdnd
chiar in serviciul Sfintei Patriarhii, la Atelierul de la Schitul Maicilor,
cu incadrarea de muncitor pictor, Pdrintele Arsenie nu a voit sd incalce
decizia unui ierarh, in semn de adevdratii ascultare cdlugdreascS,
nemaislujind, ci doar participdnd la slujbe, ca gi cd.nt5ret de stran6,
rdm6nAnd incd duhovnic, lerd a spovedi, ci doar in infelesul de
indrumdtor spiritual, pentru generafii de preofi gi credinciogi, care i-au
pdstrat gi ii poarti o recuno$tinfd aleas[. De subliniat c5, atdt in timpul
viefii, personal, Prea Cuviogia Sa, cdt gi dup[ moarte, obgtea mAndsti-
reasc6, nu a implrt2igit devialiile unora dintre credinciogi.

- in c"ea ce privegte pe Maica Zamfta, neascultarea ei a constat
in refuzul ducerii la indeplinire a deciziei amintite. (De observat insl
c[ numerele succesive ale actelor denotil caracterul premeditat al
acestora legat de doud personalit2ifi ce nu intrau direct in prevederile
decretului ar6taQ.

- Din merturiile celor care au trdit evenimentele din 1959 gi

imediat urmtrtoare, renrlt} cd P.S. Episcop Andrei, 'in momentul
redactllrii actelor de referinfd, nu era in mdsurd de a isc6li valid. in
plus, a fdgdduit cd va rechema imediat pe cei indepertali, dupd ce va

l^t
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primi avizul Patriarhului Justinian. (Pentru edificare se anexeazd
scrisoarea Maicii Teofana. Totodatil, se citeazd lucrtrrile Pr. Prof. M.
Pdcurariu, Istoria Mdndstirii Prislop, P. Berariu, Episcopul Andrei
Magieru).

- Odatii cu reluarea viefii monahale la Prislop, in 1976, ierarhii
Eparhiei Aradului, in asentimentul preofilor gi cu concursul cre-
dinciogilor, au plstrat caracterul inddtinat al sfintei mindstiri, aga cum
l-a reliefat Pdrintele Arsenie.

in consecinfd, respect6nd dreptarul bisericesc, se anuleazd
Deciziile w. 2407 gi 240811959, consider6nd reintegrafi in viata obgtei
prislopene pe tofi cei impricinafi.

+ ('UtceLO-P
MITNOPOLIT,

348



r|!r=-

NOTA ASUPRA EDITIEI A II.A

A doua edilie a Cararii impttraliei inm6nuncheazA doud
momente de o egal6 valoare gi insemniltate.

Primul moment il constituie Hotilrdrea Sinodului Mitropolitan
intnrnit la 9 noiembrie 1998 semnatll de inalt Prea Sfinfitul Plrinte
Dr. Nicolae Corneanu Mitropolitul Banatului, Prea Sfinfitul Pdrinte
Dr. Timotei Seviciu Episcopul Aradului gi Hunedoarei gi Prea Sfinfitul
Pdrinte Dr. Lawenfiu Streza Episcopul Caransebegului, prin care se

revine asupra deciziilor de alungare din Mdnlstirea Prislop a Pf,rintelui
Protosinghel Arsenie Boca, a maicii starele stawofora Zamfra
Constantinescu, care a rcfazat sd execute dispozifia de alungare
semnati de consilierii infiltrali in Episcopia Aradului, in vreme ce Prea

Sfinlitul P[rinte Dr. Andrei Magieru, Episcopul de atunci al Aradului,
era bolnav, nemaiputind semna decdt cu o gtampile gi de alungare a

tuturor maicilor din Mdndstire in decurs de un an de zile (1959-1960),
precum gi desfiintarea Mdndstirii Prislop, in care s-a organizat un
cf,min de bdtrdni. Prin aceeagi HotirAre, Agez[mdntul monahal din
Sinaia, a doua ctitorie de zidire gi duhovnicie a P6rintelui Arsenie, a

fost recunoscut ca metoc al Mdndstirii Prislop.
Al doilea mornent de egal6 valoare gi insemndtate il constituie

"smerita inchinare" a inalt Prea Sfinlitului Pfinte Nicolae Corneanu
Mitropolitul Banatului, care exprim[ ca nimeni altul pdn6 acurn
momentul de intAlnire cu Pf,rintele Arsenie.

Asemuind aceastli "smerit2l inchinare" a inalt Prea Sfintitului
Pdrinte Mitropolit Dr. Nicolae Comeanu cu crinul unei bune vestiri,
crescut din trecerea soborului MAnlstirii Prislop vreme de 40 de ani
(1959-1999) prin pustia acestui veac (dupA ce vreme de 10 ani

}L
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restaurase Mdndstirea gdsitil intr-o stare de pdrdginire cumplitd), qi cu
bucuria cd acest crin ne-a fost trimis de Dumnezeu prin cel mai ales
reprezentant al generatiilor de studenfi dintre anii 1943-1948, generatii
care l-au descoperit pe Plrintele Arsenie gi l-au cercetat, cum spune
atdt de simplu gi firrmos o tandre studentil de atuncir, aducem
mulfumirile gi adAnca recunogtinld a soborului Mdndstirii Prislop inalt
Prea Sfinfiei Sale Plrintelui Mitropolit Dr. Nicolae Corneanu, Prea
Sfinfiei Sale Ptrrintelui Episcop Dr. Timotei Seviciu gi Prea Sfinfiei
Sale Pdrintelui Episcop Dr. Laurenfiu Streza.

Monahia Zamfta Constantinescu

t Otilia Redulef Aroneasa: "Am ar^lt fericirea str-l cunosc in timpul
vacanfelor de Pagti din anii 1945-l946la M6n[stirea Br&rcoveanu de la SAmbdta
de Sus. Cu generozitatea cunoscutE" asoepta si rtrspundtr inteblrilor gnrpului
nostru de studenfi ctrltruzindu-ne prin hIligul "certitudinilor" gtiinfifice spre imensa
bucurie pe care fi-o poate da credinfa gi rugdciunea. Dimensiunea spirituala a
P[rintelui Arsenie nu poate fi cuprinsl in cuvinte, iar eu cunosc mult prea pulin din
tot ce el a repreznntat pentru neamul nostru." Evocltri, capitol din Lacrima
prigoanei,Ed. Gordian, Timigoar4 1994, p. 48.

Aceasti mdrtwisire este o dovadl cI tineretul, ajuns in fafa Pilrintelui
Arsenie, avea preocupdri mai str4funde gi mai serioase decit politica-
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APOCALIPSA PARINTELUI ARSENIE

-  Cuvioase  Parinte,  in  primul  rand,  multumindu-va  pentru  primirea  ce 
ne-ati facut-o aici la Sfanta Manastire Surpatele, am dori ca, pentru inceputul 
acestei  convorbiri  si  pentru  cei  ce  nu va cunosc,  sa  ne povestiti  cate  ceva 
despre viata Cuviosiei voastre..

- Viata mea incepe practic nu de cand m-am nascut, ci de pe la varsta de 
3 ani, cand am simtit asupra mea mana lui Dumnezeu. Aveam deci trei ani cand 
mi s-a aratat Ingerul de la botez si Ingerii de la Sfintele Moaste din apropiere. 
Locuiam intr-un sat de langa Hurez, Romanu de Sus, si ma aflam intre doua 
mari manastiri: Sfanta Manastire Bistrita, ce odihneste Sfintele Moaste ale lui 
Grigore  Decapolitul  si  Sfanta  Manastire  Hurez.  Viata  mea incepe  practic  la 
varsta cand aveam primele prevestiri de la Dumnezeu prin Sfantul Grigore…

- Aveati trei ani pe atunci …
- Exact, aveam trei ani.
- Si ce va spuneau prevestirile acestea?
- Imi spuneau sa tin legatura cu Sfantul si cu Ingerii. Sfantul ma indruma 

incontinuu, de la varsta de trei ani, imi spunea cum sa-mi traiesc viata.
-  Dar  intelegeati  Cuviosia voastra,  la  varsta  de trei  ani,  ce va spunea 

Sfantul Grigorie?
 - Ma duceau parintii mei la manastiri ……
- Parintii erau oameni credinciosi?
- Da, erau oameni care credeau in Dumnezeu …
- Mai aveti frati sau surori?
- Am mai avut o sora, care a adormit la Domnul ceva mai inainte si mai 

am inca doua surori si doi frati.
- Cand sunteti nascut?
- M-am nascut la data de 24 noiembrie 1930.
- Si, deci, de la varsta de trei ani vi s-a aratat Ingerul ce v-a indrumat 

calea in viata. Spuneati ca va duceau parintii la Sfintele Manastiri, dar ce puteati 
totusi intelege la acea varsta din toate acestea ….
   - Poate nu intelegeam dar pastra sufletul, simteam cele spuse de Inger si 
de Sfantul Grigorie …. Stiam ca trebuie sa am siguranta in credinta Bisericii 
ortodoxe si nu puteam actiona astfel in viata, in alte rataciri, nu puteam sa fiu 
ghidat decat de regulile bisericii noastre.

- Deci Ingerul si Sfantul Grigorie va spuneam atunci, la trei ani, ca, practic, 
veti ajunge aici…

- Da. Ceva mai tarziu am primit mesaj de la ei ca, in Germania, va incepe 
razboiul.  Aveam vreo 9-10 ani si stiam deja ca Germania va incepe razboiul 
cum  stiam  si  cum  va  trebui  sa  actioneze  Romania,  cum  va  fi  Maresalul 
Antonescu ghidat sa intre in razboi ….

- Asta va spunea Ingerul?
- Asta imi comunica Sfantul Grigore, care cerea de Sus.
- Si ce a urmat?



- Am incercat, dupa ce am primit mesajul, sa anunt autoritatile si sa le 
indrum in asa fel incat sa ia o decizie justa ….

- Cum ati facut asta? Erati practic un copil de 10 ani … Unde ati mers?
- Eu nu am mers nicaieri, dar am avut un frate care lucra pe atunci in 

militie si care s-a dus la Bucuresti si a anuntat autoritatile ….
- Ce le-a spus? Le-a zis ca fratele lui de zece ani a avut o vedenie, ca I s-

a aratat Sfantul Grigore si ca aprimit un mesaj in legatura cu razboiul?
- Exact.
- Banuiesc ca nu l-a crezut nimeni.
- Nu l-a crezut nimeni pentru ca asa era oranduit de Sus. Nu realizam eu 

pe atunci ca, chiar de ar fi sa anunt acel razboi, oricum lucrurile se intampla 
cum era hotarat de la Dumnezeu ….

-  Dar  Sfatul  Grigore  nu  v-a  aratat  si  unde  va  ajunge  Roamnia  dupa 
razboi?

- Mi s-a arata absolut tot ….
- Stiati deci ca vor veni comunistii ….
- Stiam asta dinainte de a incepe razboiul mondial, mi se aratasera toate 

lucrurile acestea … Am incercat eu sa opresc evenimentele acestea dar nu s-a 
putut … A trebuit sa trecem prin ele, am trecut prin toate si pana la urma s-a 
intamplat ceea ce a fost scris in apocalipsa – unde se vorbeste si de zebra si de 
toate celelalte … Nu s-a putut schimba nimic.

- Si Parintele Mina Dobzeu vorbeste de lucrurile acestea din Apocalipsa…
- Sunt lucruri tainice, putini stiu sa le desluseasca si, mare parte din ele, 

s-au petrecut deja. Tot ce ne ramane de facut este pocainta. Acesta este lucrul 
principal.

- Deci, la varsta de 10 ani ati avut inca o viziune importanta … Erati elev 
pe atunci?

- Eram elev la o scoala de meserii din Hurez.
- Parintii stiau de viziunile acestea?
- Le-am spus in cele din urma ….
- Si ce v-au spus?
- Mi-au zis : “Se poate sa fie cum spui tu. Prin ce este oranduit nu se 

poate trece!”
- Nu v-au privit ciudat?
- Nu. Mai ales ca, de atunci, incepusem sa fiu mai interesat de cele sfinte, 

sa citesc Biblia  si  celelalte carti  ortodoxe,  sa ma duc la Sfanta Biserica,  sa 
postesc, sa ma rog, sa ma feresc de lume ….

- Venisera deja comunistii?
- Venisera, dar si ei si eu ne vedeam de treburile noastre …
- Ati avut probleme cu ei din cauza viziunilor ce le aveati?
- Nu am avut probleme cu nimeni … Lucram la padure, imi vedeam de 

treaba  si,  din  cand  in  cand,  cand  mi  se  arata  Sfantul,  si  imi  permitea  sa 
impartasesc si altora Mesajele, le spuneam si eu lumii.

- Dar stiti foarte bine ca pe atunci nu era voie sa se vorbeasca de viziuni 
si de biserica ….

- Stiam dar imi vedeam de treburile  mele si  nu am avut neplaceri  din 
cauza asta…



- In monarhism cand ati intrat?
- Povestea este mai lunga aici … Cand am aflat ca va fi  razboi si am 

vazut  ca  nu  pot  face  nimic  pentru  cei  de  pe  front  sa  nu  moara,  am cerut 
Sfantului sa mor si eu. Ma aflam la Sfanta Manastire Bistrita si ma rugam in fata 
moastelor Sfantului Grigore: Sfinte Grigore cheama pe Sfantul Arhanghel Mihail 
ca sa imi permita sa trec si eu prin moarte. Si rugandu-ma asa in fata sicriului 
Sfantului, am simtit cum mi s-a taiat capul si cum s-a rostogolit pe pardoseala 
manastirii. Mi-a aparut apoi Ingerul care mi-a spus: “Iata , ti s-a implinit dorinta!” 
Se slujea atunci Sfanta Liturghie si Parintele Varahiil, savarsea slujba, a iesit din 
altar, mi-a luat capul mi l-a pus la loc, si m-a inviat.

- Practic ati fost inviat pentru a va dedica viata monahismului…
- Da, fusesem chemat!
- Apoi ce a urmat?
- Am plecat apoi la Sfanta Manastire Hurez. Insa pe drum ma simteam din 

ce in ce mai rau si  nu mai stiam de mine, si  am fost internat in spitalul  din 
Hurez, Mi-au dat medicii niste pastile, dar nimeni nu stia ce am. Spre seara am 
adormit si mi s-a aratat Sfatul Arhanghel Gavril, cu aripile albe. Imediat dupa ce 
am avut acea vedenie m-am trezit , era vreo 4 dimineata si am lepadat venin in 
cele doua ligheane de langa pat. Apoi m-am ridicat si nu mai aveam absolut 
nimic. Fusesem din nou inviat.

- Toate acestea se petreceau in spital?
- Da, in spital … Nimeni nu si-a putut explica ce am avut si toti priveau 

ligheanele  pline  cu  venin.  Dupa  atatia  ani  ,  tot  citind  eu  Sfintele  carti, 
rugandu-ma,  postind,  mergand  la  Biserica,  am  hotarat  sa  merg  sa  ma 
calugaresc. Am mers intr-un sat vecin , la o ruda. Cand m-am intors acasa, am 
fost ca dus de Inger pe un deal invaluit in ceata, Daroaia se numeste, am facut 
un mic popas, m-am asezat in genunchi si  am inceput sa ma rog. Si m-am 
pomenit cum se lumineaza deodata totul in jurul meu, cum norii si ceata au fost 
stranse ca de o nevazuta mana si cum s-au deschis deodata norii  in sus. A 
aparut in acel moment Domnul Iisus, Mantuitorul cu crucea..

- V-a vorbit?
- Da.
- Ce v-a spus?
- Mi-a zis:”Vei avea si in Sfantul Munte un mesaj. Caci toate se petrec 

precum in cartile Parintelui Staniloae, cartile spun Adevarul! Si acum mergi la 
calugarie, la adevarata viata ingereasca!”

- Cuviosia voastra doreati sa ajungeti la Sfatul Munte?  
- Pe atunci nici nu-mi puneam problema asta, nici calugar nu eram…
-  Si  deci  v-a  vorbit  despre  drumul  la  Sfantul  Munte  si  despre  cartile 

Parintelui Staniloae … Stiati despre ce carti era vorba?
- Desigur, citeam volumele Parintelui si mi s-a comunicat de sus ca toate 

se vor petrece intocmai ca acolo, ca sunt lucrari divine …
- Si deci Mantuitorul v-a spus sa va tundeti in monahism …
- Exact. Asa ca am plecat la Sfanta Manastire Frasinei unde era Parintele 

Simion,  vechiul  staret,  impreuna  cu  parintele  Neonil  Arhimandritul,  actualul 
staret. Le-am spus ca vreau sa, ma fac calugar si m-au tinut un timp ca sa ma 
obisnuiesc  cu  rugaciunile  si  cu  viata  monahala.  Apoi  Prea  Cuviosul  Neonil, 



actualul staret, mi-a spus:”Am primit Mesaj de Sus, ca drumul tau trebuie sa 
duca acum la Cozia! Asa este oranduit nu-I de la mine!”

- Prin ce an era asta?
- Aveam vreo 48 de ani, deci era in 1978. Am stat deci la Cozia 7 ani de 

zile ca frate si rasofor. Dupa vreo 7 ani, a venit la Cozia Prea Cuviosul Chesarie 
Gheorghescu, care actualmente este la Sfanta Manastire Dintr-un lemn. Venise 
in vizita in manastire si  a primit  grai  de Sus. Mi-a zis:  ”Trebuie sa mergi  la 
Manastirea Caldarusani! Acolo sunt niste lucrari pe care trebuie sa le faci.” I-am 
raspuns:  “Daca-I  asa,  merg.”  M-am  dus  la  Parintele  Staret,  era  pe  atunci 
Parintele Gamaliil,  si  la Parintele Daniil,  un duhovnic bun,  si  le-am zis:  “Am 
primit  mesaj  prin  parintele  Chesarie  ca  va  trebui  sa  plec  la  Manastirea 
Caldarusani.” Mi-au dat cu greu drumul de acolo, caci aveau nevoie de mine. 
Si, in 1985 am plecat la Sfanta Manastire Caldarusani, langa Bucuresti, unde 
am stat vreo 10-12 ani…

- Deci imediat dupa revolutia din 1989 …
- Da, revolutia acolo m-a prins. Serveam la Manastirea Caldarusani ca 

paracliser, cautand ins acelasi timp sa invat cat mai multe lucruri. Era, si inca 
mai este, o manastire foarte vizitata, veneau oameni din toata lumea acolo ….

- In tot acest timp Sfantul Grigore vi se mai arata?
-  S-a  intamplat  de  s-a  inecat  unul,  Gheorghe  il  chema -   ne  ajuta  la 

diverse  munci  in  Manastire,  luase  niste  tuica  in  barca,  s-a  dus  in  dreptul 
schitului , pe balta, si nu s-a mai intors inapoi. Au venit fratii calugari si m-au 
anuntat:  “Cuvioase,  hai  ca s-a inecat  Gheorghe si  nu-l  putem gasi…” Ei au 
plecat cu o alta barca , sa-l mai caute, iar eu m-am dus in Biserica, la Sfintele 
Moaste, unde am cerut ajutorul Sfintilor Flor si Lavru. Apoi am iesit si eu din 
Biserica si m-am dus la ei. Aveau un fel de lance cu carlig pe care o bagau in 
apa si cautau sa prinda cu ea trupul mortului. M-am dus si I-am ghidat, mai la 
stanga, mai la dreapta, pana au reusit sa-l scoata, sa-l puna in barca si sa-l 
duca la mal.

- De unde stiati unde era trupul?
- Imi comunicasera Sfintii, de Sus…
- Si ce a urmat?
- Am mai stat la Caldarusani cativa ani dupa revolutie….
- Cum ati perceput Cuviosia voastra evenimentele acelea din decembrie 

1989? A castigat Romania ceva prin acele jertfe?
- Principalul lucru pe care l-a castigat tara a fost credinta in Dumnezeu, 

puterea de a birui pacatele…
- Erau mai multe pacate inante de 1898 sau sunt mai multe acum?
- Aparent sunt cam la fel insa acum diavolul are putere mai putina, caci 

astazi cred multi in Dumnezeu si lupta impotriva raului.
- Deci evenimentele din 1989 le-ai prins acolo….
- Da, fusesem intre timp hirotonit ca diacon la Manastirea Caldarusani, 

Parintele  Vasile  Targovisteanu  ma  hirotonise,  si,  ca  apoi  am  plecat  la 
Manastirea  Bistrita,  timp  de  un  an.  A urmat  apoi  o  revenire  la  Manastirea 
Caldarusani, unde parintele staret al Manastirii Sinaia, parintele Lavrentie, mi-a 
zis:  “Stiu  ca  ai  de  la  Dumnezeu chemare sa  fi  hirotonit  ieromonah!”  Si  am 
devenit ieromonah. Timp de aproape 2 ani am stat la Manastirea Caldarusani, 



apoi am plecat din nou la Bistrita, la sarbatoarea Sfintelui Grigore, si de acolo 
mi s-a spus sa fac o cerere sa vin la Manastirea Surpatele. Aici nu avea cine 
sluji asa ca m-au numit pe mine.

- Si la Sfantul Munte cand ati ajuns?
- La Sfantul Munte am plecat de aici, de la Surpatele, dupa ce am avut o 

vedenie in timp ce slujeam, care mi-a spus:”Este oranduit de la Dumnezeu sa 
mergi la Sfantul Munte, sa slujesti acolo!”

- Ca o implinire a ceea ce va spusese Mantuitorul …
-  Da.  Cand  am  ajuns  acolo  am  vorbit  la  telefon  cu  parintele  de  la 

Prodromu care mi-a spus: ”Noi te asteptam si pe aici, caci parintele Petroniu 
raspunde aici de toti monahii din Romania ce vin la Sfantul Munte!’ Acolo se 
tineau destul de des un fel de consiliu in care sunt stareti delegati sa spuna cine 
si cu ce scop viziteaza Sfantul Munte. La Sfantul Munte am fost la Chilia Sf. 
Gheorghe – Colciu, unde se afla Parintele Dionisie Ignat,  un mare duhovnic 
lipsit de vedere, ai apoi am cerut incuviintarea Parintelui Filip, de la Manastirea 
Lavra, pentru a-mi permite sa merg ca ieromonah in pestera Sfantului Atanasie. 
Am mers 3 zile si 3 nopti, dar am fost oprit si intors din drum de calugarii greci. 
Acolo,  unde  ma  intalnisem  si  cu  fostul  presedinte  al  Romaniei,  Emil 
Constantinescu,  care  venise  insotit  de  oficialitati,  am mai  primit  de  Sus  un 
mesaj.

- Asta se petrecea unde?
-  Aflandu-ma  la  Prodromu,  la  hramul  manastirii,  dorind  sa  continui 

rugaciunea in pestera, m-am pomenit cu o lucrare de Duh de Sus, din varful 
Sfantului Munte. Mi s-a spus atunci:”Este cu siguranta ceea ce a scris Parintele 
Staniloae, cerul si pamantul vor trece, dar cuvintele Evangheliei nu vor trece. Ia 
aminte,  in duminica de dupa Schimbarea la fata,  in calendarul  nou,  Domnul 
Iisus se va arata si, pe cine va gasi curatit de pacate, il va trece prin schimbarea 
trupului dupa marele cutremur. Va fi un cutremur!’’

- Era mesaj trimis Cuviosiei voastre de sus..
- Da, un mesaj de la Sfantul Duh. Eram la Vatopedu si parintele staret 

impreuna cu fratii monahi greci au pus sa se inregistreze toate lucrurile acestea.
- Au inregistrat convorbire.
- Da, au inregistrat totul pe banda.
- Se putea lucrul acesta, auzeau ei cum vi se incredinta Mesajul?
- Se auzea in toata biserica, nu auzeam numai eu. Mi s-a comunicat, deci, 

ca  va  fi  marele  cutremur,  capatul  de  lume,  dupa  Schimbarea  la  Fata,  in 
calendarul nou, duminica seara, in jurul orei 4, ora Romaniei, si 3 zile si 3 nopti 
ce  va ramane viu  va  fi  tainic,  cutremurul  fiind  atat  de  puternic  incat  se  va 
impreuna Polul Sud cu Polul Nord. Totul este deci hotarat de Dumnezeu, cel ce 
a facut toate…

- Vorbiti de un cutremur in ce sens?
- Va fi Sfarsitul Lumii, asta este prevazut.
- Deci asta este prevazut intr-o duminica, la ora 4 ora Romaniei..
-  Da,  dupa  Schimbarea  la  Fata,  duminica…  Si  cu  7  zile  inainte  de 

cutremur toata lumea va trebui sa-si opreasca toate activitatile sa intre in post si 
rugaciune si sa traiasca dupa invatatura Bisericii, fiecare cat poate.

- Asta era porunca?



- Era Mesaj de la Dumnezeu, ce poate fi realizat doar daca exista vointa. 
Mi s-a mai spus ca semnul de dinaintea cutremurului va fi in anul 2002, cand se 
va scoate icoana de la  Sfatul Munte pe mare. Acela va fi semnul si lumea va 
trebui sa lepede totul …

- Deci se apropie …
- Se apropie, dar nu avem ce face … Va trebui sa ne ducem viata pana la 

capat si cu 7 zile inainte le vom uita pe toate ne vom spovedi….
- Si apoi va fi cutremurul!
- Da, un cutremur atat de mare incat se va impreuna Polul Nord de Polul 

Sud. Toate vor trece prin foc, iar oamenii vor invia ca la inceputul lumii, fara 
tendinte materiale, ca ingerii. Vor fi doua cete in care se vor aduna cei drepti si 
cei pacatosi si apoi totul va ramane in vesnicie…

- Le-ati spus toate aceste lucruri si Maicutelor de aici?
-  Maicutelor  le-am impartasit  aceste  mesaje mai  usor  caci  sunt  foarte 

sensibile….
- Sa nu se sminteasca…. Dar satenilor de aici le-ai spus?
- Nu am prea spus multor oameni.
- Lumea crede in lucruri de acest gen?
- Unii cred, altii …;
- Ce se va intampla cu cei ce nu cred?
- Fiecare va fi trimis in ceata ce I se cuvine. Nu ai cum sa nu crezi caci 

este un lucru sigur, nu-I de la mine ci de la Dumnezeu ….
- Si toate acestea s-au petrecut la Sfantul Munte……..
-  Da.  La  Prodromu,  de  la  icoana  Maicii  Domnului,  am  primit  apoi 

incuviintare sa ma intorc in tara urmand sa revin la Sfantul Munte in mai, in 
acest an, pentru rugaciune…. Caci Maica Domnului mi-a spus: “Esti calauzit de 
Fiul Meu si trebuie sa te intorci aici , la rugaciune!”

- Deci ati prmit mesajele si acum trebuia sa reveniti in Romania pentru a 
le impartasi oamenilor….

- Si am revenit in tara, la Surpatele, de unde am plecat.
-  Purtand  cu  dumneavoastra  mesajele.  Si  la  Sfantul  Munte  cand  mai 

plecati?   
- Am depus deja cerere de plecare……
- Mergeti pentru a primi viitoarele mesaje?
-  Merg pentru  a  ma ruga in  continuare.  Mesajul  acesta a fost  si  l-am 

impartasit.
- Cutremurul acesta se referea, din cate inteleg la intreaga lume. Dar un 

mesaj referitor la soarta Romaniei nu vi s-a incredintat?
- Din marele cutremur stiu ca tarile ce vor scapa cel mai usor vor fi Grecia 

si Romania, tari  in care exista cu adevarat credinta. Dar, repet, daca se vor 
lepada de pacate  macar  cu 7  zile  inainte  de acest  dezastru.  Doar  asa,  cu 
spovedanie, cu rugaciune, se va trece in ceata ingerilor ….

- Cuvioase, credeti in lucrurile acestea? Viata v-a fost indrumata mereu de 
catre cei de Sus….

- Mi-au indrumat pasii dar tainic! Tainic! Cum greseam ceva, nu se mai 
stia nimic, pana nu ma indreptam.



-  Cuvioase,  cunoasteti  probabil  Despre  vise  si  vedenii,  semnat  de 
Parintele Cleopa. Se spune acolo ca vedeniile pot fi si de la diavoli. Si Petre 
Titea spunea ca diavolul poate face minuni, te baga si in biserica pentru a te 
avea de partea lui …

- Si diavolul  are putere, nu contest asta, dar mesajele primite de mine 
incepand cu cele de cand aveam 3 ani si  pana astazi,  nu sunt  decat  de la 
Dumnezeu. Majoritatea s-au adeverit asa ca nu am de ce sa ma indoiesc….

- Deci sunteti sigur de ele ….
-  Este  un lucru  de  la  Dumnezeu.  Ca au  mai  iesit  in  fata  si  fapte  ale 

diavolului…
- V-a incercat si diavolul?
- De cate ori …
- Cum? Prin bolile acestea, prin ce?
- Ma incearca tot timpul, prin toate mijloacele …. Absolut tot timpul. Si nu 

ma incearca doar pe mine, ci si pe altii. Totul este sa nu ne lasam doborati!
- Cum sa ne dam seama de ne incerca diavolul sau nu?
- Intotdeanuna te incearca diavolul  cand nu vrei  binele si  cand nu faci 

binele!
- Si cum ne dam noi seama care este binele?
- Binele este totdeauna atunci cand te ghidezi dupa invatatura Bisericii.
- Cei care nu pun mana niciodata pe o Biblie stiu ce inseamna invatatura 

Bisericii?
- Sa stiti ca si cei care citesc Biblia uneori o citesc degeaba. De aceea eu 

pun mai mare acceant pe rugaciuni, pe cartea de rugaciuni. Asta trebuie citita! 
Celelalte sunt lucruri mult mai serioase, care nu sunt la nivelul oamenilor simpli. 
Majoritatea insa pot invata o rugaciune, pot sa posteasca…

- Aveti asemenea credinciosi aici?
- Peste tot sunt si oameni pentru care conteaza banul si oameni pentru 

care conteaza binele si credinta. Sunt amestecati! 
- Si buni si rai!
- In Grecia am vazut ca se da o mai mare atentie asupra credintei decat la 

noi. 
- Dar noi discutam de miliardari, de hoti, de Sorin Ovidiu Vantu ….
- Oameni ca acestia exista pe tot pamantul, dar poate nu li se da atata 

atentie ….
- Oameni de acest fel se pot mantui? Un hot sau un criminal se poate 

mantui?
- Numai care sunt lasati de la Dumnezeu.
- Nu toti?
- Nu, doar cei ce au pus capt pacatului si au facut cele necesare credintei.
- Au venit genul acestia de oameni pe la Cuviosia voastra?
- Au mai venit….  
- Oficialitatile vin pe aici?
- Mai trece cate unul… 
- Cu folos sau asa in vizita?
- Mai mult in vizita.
- Cuvioase spuneti-mi despre Ecumenism, ce parere aveti?



- O parere proasta, caci se incearca sa se introduca in inima omului o cu 
totul  alta  credinta.  Noi  suntem ortodocsi  si  asa trebuie sa ramanem. Sa nu 
renuntam dupa atat timp de mii de ani la Sfintii si minunile noastre.

- Deci nu sunteti de acord cu unirea Bisericilor?
- Unirea se poate realiza doar asa: toti sa se boteze din nou in Biserica 

noastra ortodocsa.
- Dar invers nu? Ca poate si ceilalti spun: “Suntem de acord doar daca 

trec ei la noi.” 
- Sa trecem noi? Nu se poate! La ei nu este adevarata oranduiala lasata 

de Dumnezeu si  de Sfintii  Apostoli.  Noi  avem icoane,  avem Sfinti,  minuni… 
Toate ni le-a lesat Dumnezeu.

- Dar catolicii nu au aceste lucruri?
- Daca le au nu sunt cele lasate de Dumnezeu. 
- De vizita Papei Ioan Paul al 2-lea in Romania ce parere aveti?
- Tin minte ca pe atunci eram la Manastirea Caldarusani si le-am spus 

fratilor monahi:” Hai sa nu ne certam cu el, mai bine sa-I aratam ce inseamna 
ortodocsia.” Si I-am pus sa-l duca sa-I arate Sfintele Icoane.

- La inceputul discutiei  noastre ati  amintit  de Manastirea Frasinei.  V-as 
intreba daca il cunoasteti pe Parintele Ghelasie…

-  Manastirea  Frasinei  are  o  foarte  buna  oranduiala,  iar  pe  Parintele 
Ghelasie il cunosc, am slujit chiar o data si impreuna. 

- Cum vi s-a parut Parintele Ghelasie? Multi il considera eretic ….
- Eu nu am avut niciodata probleme cu dansul, am facut slujba ortodocsa

impreuna.  Mi  s-a  parut  insa  un  parinte  doct,  nu  prea  seamana cu  monahii 
pamanteni care sunt legati si lucreaza cu tot sufletul pentru Dumnezeu. Am avut 
impresia ca face unele lucruri formal dar, atata timp cat se nevoieste acolo, nu-I 
pot reprosa nimic.

- Cuvioase, a castigat ceva Romania in ultimii 12 ani ce s-au scurs de la 
revolutie? Ajuta cu ceva libertatea pe care o avem acum?

- Sigur ca ajuta. Poti intelege mai bine ce inseamna cerdinta, te poti pocai 
mai usor, te poti apropia mai usor de biserica, poti tine Sfintele sarbatori… Cei 
ce sunt si acum prin inchisori trebuie eliberati si lasati sa se pocaiasca…

- Sunteti de acord cu acest lucru?
-  Da,  asa  trebuie  facut.  De  la  1  august  sa-I  elibereze,  sa  le  dea  de 

mancare, sa le dea serviciu…
- Dar oamenii aceia poate au ucis, poate au furat….
-  Indiferent  ce  au  facut,  trebuie  eliberati.  Daca  sunt  probleme  sa 

intareasca politia, sa le dea de munca …
- Poate o sa intre la loc… 
- Frate, o sa intre in vesnicie!
- O sa intre in vesnicie si nu o sa-I mai scoata nimeni de acolo, asa este 
- Deci, sa elibereze, sa le dea de mancare, sa le dea slujbe, si daca tot nu 

se vor pocai, vor intra in vesnicie? Si banii, si crimele, si toate relele planetei vor 
intra in vescnicie de nu se vor pocai cu 7 zile inainte.

- Tineretul Romaniei cum vi se pare? Merge pe drumul cel bun?
- Daca sunt crescuti bine sunt buni, daca nu …



- Cuvioase, dar sunt unii care au fost crescuti pe timpul comunistilor fara 
ore de religie, fara sa stie ce inseamna o Biblie…

- Nu conteaza asta … Totul este sa fi fost crescuti bine, sa fie indrumati de 
parinti pe drumul cel bun ….

- Atitudinea tineretului ar trebui sa fie alta?
- Trebuie lucrat cu fiecare in parte. Sa-I arati omului, sa-I dai sa citeasca, 

sa mearga la Biserica …  
- Cuvioase in finalul discutiei noastre, v-as ruga sa ne dati un cuvant de 

folos pentru toti cei ce vor citi aceste randuri ….
- Cuvantul de folos catre tara este unul singur: “Avem un cult ortodocs 

bine oranduit, Prea Fericitul Patriarh cauta si indruma bine pe toti prin predici si 
carti,  preotii,  episcopii  si  mitropolitii  slujesc  spre  binele  poporului  si  pentru 
mantuire. Si in curand, in august, vom da fiecare socoteala pentru ceea ce am 
facut. Nu ne vom mai putea apara atunci nici cu cuvintele, nici cu armele, nici 
cu tot  ceea ce mintea omului a creat.  Trebuie sa nu capitulam, sa traim cu 
Dumnezeu.

-  Si  ne  promiteti,  cand  va  veti  intoarce  de  la  Sfantul  Munte,  sa  mai 
realizam o convorbire ….

- Alta convorbire de acolo nu va mai fi. Atat a fost!
- Multumim mult!
- Cele bune, mantuire si spor in lucrarea cartilor pentru mantuirea a toata 

tara.        
                 



APOCALIPSA
PARINTELUI

ARSENIE



RECOMANDARE

Sunt tot mai puţini cei ce l-au cunoscut pe Părintele Arsenie Boca. Tot mai puţini sunt cei ce-şi amintesc de Părintele Arsenie şi 
pot să dea mărturie despre el. Din toţi aceia câţi mai sunt, nu toţi au competenţa necesară, iar unii dintre ei au un cerc prea restrâns de 
acţiune şi de răspândire a cuvântului. Mai sunt şi din aceia care, deşi sunt bine informaţi, au ezitări când e vorba să dea mărturie 
despre cel ce a fost, este şi va fi Părintele Arsenie, în cer şi pe pământ. În acelaşi timp, sunt însă mulţi, în vremea noastră, cei ce 
doresc să afle şi să ştie câte ceva despre Părintele Arsenie cel de odinioară, dar cu acţiune şi în vremea noastră, mai ales prin lucrarea 
sa, intitulată Cărarea Împărăţiei.

Eu însumi am fost întrebat adeseori în mânăstirea noastră, în alte mânăstiri şi în multe oraşe: „Ce ne puteţi spune despre 
Părintele Arsenie?” La fel, mi s-a cerut de multe ori: „Spuneţi-ne ceva despre Părintele Arsenie.” De fiecare dată am răspuns cu 
plăcere la aceste solicitări şi am pus în atenţia ascultătorilor tot ce am socotit mai important din cele ce le ştiu despre acest om mare, 
ca şi care nu ştiu să mai fi fost unul asemenea dintre cei cunoscuţi de mine, ca lucrători în Biserică. Aceasta a fost până acum.

De acum înainte şi deocamdată, cel mai bun răspuns, răspunsul cel mai autorizat la întrebarea „Cine a fost, ce a făcut şi ce a 
gândit Părintele Arsenie?” ni-l dă cartea de faţă, pe care o recunoaştem ca cea dintâi carte competentă despre Părintele Arsenie, o 
carte serioasă şi vrednică de a fi luată în seamă, pe care o recomandăm cu toată inima, în vederea folosului duhovnicesc.

Autorul cărţii de faţă a făcut această lucrare ca proiect de teză de licenţă în teologie. El a lucrat cu seriozitatea cuvenită, a 
adunat material, l-a selectat şi l-a organizat cu rigorile cerute pentru o lucrare ştiinţifică. Lucrarea a fost apreciată ca foarte bună, iar 
autorul ei, pe nume Ioan Gînscă (Ionuţ, cum îi zicem noi, prietenii) a fost declarat licenţiat în teologie. Ea este a doua lucrare de 
licenţă a autorului, pentru că ei îi premerge licenţa realizată la Facultatea de Arte Vizuale, cu care a obţinut titlul de licenţiat la prima 
facultate.

Când Ionuţ mi-a oferit un exemplar din lucrarea sa despre Părintele Arsenie, am aranjat lucrurile în aşa fel ca această lucrare 
să-mi fie imprimată pe casete ca s-o pot studia, iar studiind lucrarea, mi-am dat seama de valoarea ei şi l-am îndemnat s-o tipărească,  
spre a ajunge la cititori. La fel au gândit şi alţi prieteni ai noştri şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, iată că s-a ajuns la această carte, care 
porneşte la propovăduire ducând la cititori nu numai informaţii despre Părintele Arsenie, ci şi multe din gândurile lui, cuprinse în 
partea de mijloc a cărţii, intitulată „O sinteză a gândirii Părintelui Arsenie în 800 de capete”. Sinteza gândirii Părintelui Arsenie este 
prezentată pe idei puse în ordine alfabetică, aşa încât cititorul se poate orienta şi îşi poate alege ceea ce-l interesează în primul rând.

Ca unul care am contribuit şi eu la această lucrare cu informaţiile pe care le-am dat, dar şi ca unul care am insistat pentru 
tipărirea ei, bineînţeles, o recomand din toate puterile mele. O recomand pentru toate categoriile de vârstă, dar în mod special pentru 
tinerii intelectuali şi, mai cu seamă, pentru studenţi. Tinerii, care au viaţa în faţă şi se pregătesc pentru viitor, e bine să pornească în 
viaţă cu nişte lucruri ştiute, cu nişte lucruri învăţate de la Părintele Arsenie, care le vorbeşte din carte.

Socotesc că nu-i cazul să insist asupra faptului că recomand această carte, deoarece cartea se recomandă ea însăşi pe sine. Ceea 
ce trebuie să fac eu, este doar să spun cu apăs că această carte nu este o carte de lectură, ci este o carte de studiu. O singură lectură, o  
lectură superficială, este pur şi simplu fără rost. Cartea fiind foarte densă, mai ales în partea în care se prezintă gândirea Părintelui 
Arsenie, ea nu poate fi asimilată şi impropriată decât insistând şi revenind. Deci, când recomand cartea, recomand şi această stăruinţă 
asupra cuprinsului ei.

Ionuţ Gînscă ne face un mare dar, prin cartea pe care ne-o oferă spre luare aminte, pentru binele nostru şi al celor din jurul 
nostru şi pentru înmulţirea binelui din această lume. Îi mulţumim şi îi suntem recunoscători că ne-a oferit această carte, care nu-i o 
carte ca cele multe, ci este o carte de referinţă, al cărui folos îl vor cunoaşte toţi cei ce vor lua aminte la cele scrise în carte şi le vor  
împlini după a lor putere. Nouă nu ne rămâne decât să mutăm gândurile din carte în mintea noastră şi să le dăm viaţă, prin împlinirea 
lor cu fapta. Dacă vom face aşa, va fi ca şi când Părintele Arsenie va fi între noi, cu povăţuirile sale de odinioară. Luând aminte la  
gândurile Părintelui Arsenie, va fi ca şi cum l-am fi întâlnit fiecare dintre noi, la Mânăstirea de la Sâmbăta, la Mânăstirea Prislop, la 
Bucureşti şi Drăgănescu, ori la Sinaia. Pentru noi, cei de azi, cartea de faţă ţine loc de orice loc pe unde a putut fi întâlnit Părintele 
Arsenie. Ea este Părintele Arsenie adus lângă noi, cu cuvântul său, care e acelaşi pentru noi, cum a fost pentru cei care l-au auzit rostit 
prin viu grai. 

Pentru toate acestea, 
„Să mulţumim Domnului”, „Sus să avem inimile!”

Arhimandrit Teofil Părăian
Mânăstirea Brâncoveanu,
Sâmbăta de Sus
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ARGUMENT

„Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat 
viaţa şi urmaţi-le credinţa” (Evrei 13, 7).

Acest îndemn, pe care îl pun ca început al lucrării de faţă, mi-a fost pus în vedere în chip deosebit în urmă cu cîţiva ani de un 
pustnic, pe când mă aflam într-un pelerinaj la Muntele Athos. Eram împreună cu trei prieteni (dintre care unul – Ioan, Dumnezeu să-l 
odihnească – s-a mutat la Domnul) şi eram tare bucuroşi de întâlnirea noastră cu dânsul. Eram dornici de cuvânt de învăţătură, aşa că 
Părintele a fost bun şi ne-a vorbit. Nu ne-a spus prea multe, deşi nouă poate că nu ne-ar fi ajuns nici o noapte întreagă să-l ascultăm. 

Au trecut anii, însă reţin şi acum din acea întîlnire mai ales îndemnul din Evrei 13, îndemn cu care am început. 
De atunci încoace, am încercat, după puterile mele, să împlinesc acest cuvânt, să-l fac lucrător. Şi, împreună cu câţiva prieteni, 

ne-am propus, pe lîngă rânduiala şi profesia pe care o are fiecare în parte, următorul obiectiv: recuperarea şi promovarea gândirii şi a 
scrierilor marilor părinţi duhovniceşti ortodocşi, în special români. 

Este un demers care îşi arată actualitatea şi necesitatea mai ales azi, când lumea creştină a cam început să orbecăiască ea însăşi 
„în noaptea neştiinţei şi a lipsei de sfat, de unde vin toate relele care chinuiesc pe oameni, întunecă vremile şi prea adesea cruntă 
pământul” (Arsenie Boca). 

Deci motivele pentru care avem nevoie şi trebuie să ne îngrijim de aceşti Părinţi, pe drept cuvânt, „ca de ochii din cap”, sunt  
evidente, întrucât ei sunt luminătorii trupului eclesial, ei sunt „luminătorii lumii” – „Luminătorul trupului este ochiul; de va fi ochiul 
tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat” (Matei 6, 22-23).

Aşa am ajuns, cu ajutorul lui Dumnezeu, să ne îngrijim de editarea câtorva cărţi de spiritualitate ortodoxă şi de organizarea 
unor expoziţii de fotografii, documente şi scrisori, acestea din urmă, închinate Părintelui Paisie Olaru de la Sihla. 

Prin urmare, şi studiul de faţă, închinat şi el unui Părinte, se înscrie în acelaşi demers, de redescoperire şi promovare a gândirii 
părinţilor duhovniceşti, pentru că, fără nici o îndoială, Părintele Ieromonah Arsenie Boca este unul din mai-marii noştri, căruia i se 
cuvine amintirea noastră, după cum se zice în Epistola către Evrei.

Aşadar, să aducem lui Dumnezeu jertfă de laudă, adică rodul buzelor, care preaslăvesc numele Lui (cf. Evrei 13, 15).

Ca absolvent al unei Academii de Arte Vizuale, pot afirma că mi-ar fi mult mai uşor să zugrăvesc, nu prin cuvinte, ci cu 
ajutorul penelului, sau să modelez în lut chipul Părintelui Arsenie Boca. Dar, şi în această situaţie, mă simt oarecum ca şi Anania, 

zugravul Regelui Avgar al Edessei, care, cu toate că era un „zugrav iscusit”, nu a reuşit să „isvodească” chipul Mântuitorului.1 
Desigur, nu se pune problema că aş fi şi eu un zugrav iscusit, dar mi-a venit în minte această comparaţie pentru că mă simt şi 

eu neputincios din pricină că, studiind personalitatea şi scrierile Părintelui Arsenie, la câte am reuşit eu să ajung, îmi dau seama că 
dimensiunea spirituală a Părintelui Arsenie Boca e greu de cuprins în cuvinte (de „zugrăvit”) şi, pe lângă aceasta, mai mărturisesc, ca 

mulţi alţii, că „cunosc mult prea puţin din tot ce Părintele Arsenie a reprezentat pentru neamul nostru”.2 
La toate acestea se mai adaugă, să-i zic aşa, încă o dificultate, şi anume faptul că vorbesc despre un călugăr, şi-atunci s-ar  

putea pune întrebarea: cum pot eu înţelege un călugăr din afara acestei condiţii, care, atâta timp cât nu ai trăit-o, rămâne o taină, cum 
pot eu să vorbesc (fără să exagerez) şi să înţeleg gândirea unui călugăr pe care mulţi îl socotesc un sfânt, sau unii chiar un geniu?

Deci,  se poate totuşi  vorbi,  se  poate scrie,  fără a  te  afla în  treabă şi  fără a  aluneca în  disertaţii  pietiste  sau în  aprecieri 
„suficiente şi deştepte”? 

Când ai un îndrumător, se poate. Iată de ce, în această situaţie aflându-mă, m-am bucurat de sprijinul şi călăuzirea unui bun 
prieten,   Părintele  Arhimandrit  Teofil  Părăian,  care de  la  bun început  m-a  ajutat,  m-a sfătuit  şi  mi-a oferit  cele  mai  multe  din 
materialele pe care le-am folosit în această lucrare. 

Pe de altă parte, având în vedere prietenia mea cu Părintele Teofil (care l-a cunoscut pe Părintele Arsenie şi ale cărui ziceri, 
Părintele Teofil, se ştie foarte bine, le popularizează cu timp şi fără timp) şi având în vedere şi faptul că am făcut şi eu, ca oarecând 
Părintele Arsenie, o Academie de Arte Frumoase, m-am simţit oarecum dator să studiez şi, în cele din urmă, să „isvodeasc” chipul 
Părintelui Arsenie Boca.

Gândită şi redactată iniţial ca lucrare de licenţă, cartea de faţă a ajuns în mâinile, şi cred că şi în inimile, mai multor prieteni şi 
cunoscuţi ai mei, căci aşa se explică faptul că ei au insistat şi  m-au sprijinit ca s-o şi tipăresc. Le mulţumesc tuturor, în special 
Părintelui Arhimandrit Teofil Părăian şi dau slavă lui Dumnezeu, Căruia mă rog să mă ajute să nu greşesc.

Ioan Gînscă
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VIAŢA ŞI LUCRAREA PĂRINTELUI 
ARSENIE BOCA

Părintele Arsenie Boca s-a născut la 29 septembrie 1910, la Vaţa de Sus, lângă Brad,  judeţul Hunedoara. Părinţii săi, Iosif şi  

Cristina, i-au pus la botez numele Zian.1 

Şcoala primară şi liceul
Zian Boca face şcoala primară în satul natal (4 clase) şi apoi intră la Liceul Naţional Ortodox „Avram Iancu” din Brad, al 

cincilea liceu românesc din Transilvania, după cele de la Blaj, Beiuş, Braşov şi Năsăud, ctitorie a Mitropolitului Andrei Şaguna, pe 

care-l absolvă în 1929.2

Coleg de bancă l-a avut pe viitorul preot Petru Boldor (ce semna cu pseudonimul D’or Uragan), autorul amplului poem Horia 
redivivus (poem care îl face pe Nichifor Crainic să exclame: „Onomatopee! În toată literatura universală nu cunosc o metaforă de o 
asemenea amploare”), şi autorul poeziei Sfântul, închinată Părintelui Arsenie.

Mărturiile colegului de bancă, cuprinse într-un caiet (jurnal) ascuns cândva de Romulus Neag (absolvent şi el al liceului mai 
sus amintit), îl înfăţişează pe Zian ca „Excepţional de înzestrat, de-o voinţă extraordinară, o memorie formidabilă, o putere de muncă 
şi o tenacitate ieşite din comun”.

„Manifestă încă de acum deschiderea spre universalitate; de o curiozitate intelectuală remarcabilă, totul îl interesează. Întocmai 
cum un fluviu adună în albia sa afluenţii dintr-un întreg bazin hidrografic, se varsă în mare, de aici se pulverizează în cosmos şi din 
nou se revarsă pe pământ sub forma ploii roditoare, refăcând «circuitul elementelor», el asimilează informaţii din toate domeniile 
cunoaşterii, pe care le trece prin filtrul personalităţii sale şi le transfigurează într-un mod de existenţă, prevestindu-l pe teologul erudit 

şi duhovnicul deschis spre sufletul omului, ridicând braţe de energie spre tainele universului”.3 
Liceul Naţional Ortodox din Brad, cu un corp didactic de elită, format la universităţile din ţară sau de la Viena, cu profesori 

mireni şi teologi, îşi pune profund amprenta asupra receptivităţii intelectuale şi sensibilităţii sufleteşti a tânărului Zian Boca, liderul 
recunoscut şi respectat de profesori şi colegi. 

„«Statură pozitivistă»,  excelează la matematică,  fizică,  chimie,  biologie, are preocupări care depăşesc nivelul programelor 
şcolare în domeniul artelor: desen, caligrafie, muzică. Munceşte suplimentar la desen şi pictură cu profesorul Körmendy, cântă la 
flaut, multiplică partituri pentru profesorul de muzică Gheorghe Pârvu. 

De la această vârstă, este extrem de interiorizat, solitar. Spre sfârşitul clasei a VII-a, le-a făcut colegilor mărturisirea că la orele 
de desen şi pictură i s-a descoperit ideea potrivit căreia «omul nu este numai carne, sânge şi oase, ci există şi altceva. Inspiraţia nu ţine 
de materie, de raţiune». Se prefigurează de acum teologul din viziunea lui Nichifor Crainic preocupat să aducă teologia în arena largă 
a vieţii intelectuale care să îmbrăţişeze o misiune spirituală totalitară, universalitatea manifestărilor omeneşti, aşa cum Ieromonahul 
Arsenie Boca va confirma mai târziu în opera sa de valoare universală Cărarea Împărăţiei: «… precum urmărim o armonie între 
facultăţile sufleteşti, tot aşa trebuie să urmărim o armonie şi între cunoştinţele din cât mai multe domenii, precum şi o sinteză a  
acestora cu viaţa. Multă ştiinţă apropie pe om de Dumnezeu, puţină ştiinţă îl îndepărtează şi de ştiinţă şi de Dumnezeu. Iar omul atâta  
preţuieşte câtă apropiere de Dumnezeu şi-a câştigat în sine.  Dumnezeu i-a dat o valoare mare, însă trebuie şi el să şi-o câştige» 

(Cărarea Împăraţiei, p. 210)”.4

În două momente deosebite se ştie că Părintele Arsenie a revenit la liceul din Brad: revederea cu colegii după 50 de ani de la 

absolvire şi cu ocazia celebrării centenarului celui de al cincilea liceu românesc din Transilvania, în 1969.5 

Gorunul lui Zian
În afara matricolelor şcolare, alte documente care să ateste trecerea prin liceul brădean a lui Zian Boca s-au pierdut, rămâne 

însă peste timp o mărturie vie pe care Părintele Boldor o evocă cu emoţie: 
„Era în primăvara anului 1929, de 10 mai, după o serbare în piaţa oraşului, când promoţia de absolvenţi din acest an, în frunte 

cu dirigintele, profesorul Candin Ciocan, se deplasează în curtea liceului pentru a sădi un stejar, ca un simbol al biruinţei, intrat în 
tradiţia poporului român. Mă pregăteam să iau puietul, când dirigintele mă opreşte: «Nu Boldor, ci Boca Zian plantează pomul». M-
am uitat cu ciudă la diriginte şi cu aceeaşi ciudă mi-am înfipt degetele în rădăcinile puietului. Zian ţinea şi scutura puietul să se taseze 
pământul, eu îl presam, apoi fiecare coleg stropeşte cu stropitoarea la rădăcină, după care l-am legat de tutore. Cu toţii atunci am 
hotărât ca stejarul plantat să poarte numele Gorunul lui Zian, şeful promoţiei de absolvenţi a liceului. El s-a dezvoltat frumos, ca un 
simbol al vigorii, al trăiniciei, al frumuseţii, al înălţimii idealului spiritual-moral pe care educatorii noştri ni le-au insuflat, ca să facă 

din noi caractere tari, puternice, personalităţi proeminente în slujba patriei şi neamului”.6 

Institutul Teologic
Cu zestrea intelectuală şi spirituală dobândită la Brad, se înscrie la Institutul Teologic din Sibiu (1929-1933) unde este „extrem 

de sârguincios şi studios”, încât între colegi are aureola unui „Sfânt”.
Cu toate că au şezut pe aceeaşi bancă, vreme de patru ani, pe când făceau studiile de Teologie la Sibiu, Părintele Teodor 

Bodogae mărturiseşte despre Părintele Arsenie că n-a ajuns să-i poată cunoaşte toate adâncurile sufletului. Totuşi, Părintele Teodor 
Bodogae, în textul de pomenire pe care îl publică în „Telegraful Român”, la scurtă vreme de la mutarea la cele veşnice a Părintelui 

Arsenie, socoteşte concludente următoarele aspecte ale personalităţii colegului său7:
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„Poate că faptul că nu s-a prea bucurat în tinereţe de căldura unei vieţi  familiale explică firea sa puţin sociabilă,  retrasă, 
introvertită. Vacanţele le petrecea adeseori la o rudenie a sa. Ne-a impresionat tăria de voinţă cu care răbda frigul, fiind îmbrăcat 
adeseori în îmbrăcăminte redusă. Tot astfel abţinerea de la bucate mai grele, renunţând regulat la «porţia» de carne din Institut.

Nu l-a pasionat prea mult studiul limbilor străine.  Cunoştea totuşi foarte bine limba franceză şi citea cu aviditate studii de 
psihologie, de caracteriologie, de grafologie, căutând să se adâncească în descifrarea tainiţelor sufletului. A iubit de mic desenul, 
sculptura şi mai ales pictura. Îmi amintesc şi acum de uşurinţa cu care interpreta la flaut compoziţii destul de pretenţioase. Toate 
acestea erau tot atâtea dovezi care ne ajutau să întrevedem în el pe pictorul şi pe duhovnicul de mai târziu, care căuta să redea în 
compoziţii clare şi în analize psihologice destule adâncuri ale sufletului omenesc.

Se ştie că în această privinţă fostul Mitropolit Nicolae Bălan l-a trimis cu bursă la Academia de Arte Frumoase din Bucureşti, 
unde a făcut studii  deosebite cu profesorul Costin Petrescu. În  acest context  maestrul  Costin Petrescu i-a încredinţat  pictarea la 
Ateneul Român a scenei privitoare la Mihai Viteazul. Cine vrea să se convingă că în urma acestor studii Părintele Arsenie n-a pus în 
fresca de pe pereţii bisericilor la care a pictat doar scene şi compoziţii creştine remarcabile, ci a sesizat, în linii şi culori, adevăruri vii 
şi luminoase ale vieţii harice, cum puţine s-au realizat la noi, acela n-are decât să cerceteze pictura bisericească din Drăgănescu (Ilfov) 
ca să nu mai vorbim de tot atâtea lucrări de coloristică şi de modelaj cunoscute atât la Sâmbăta, cât şi la Prislop. Nu trebuie uitate nici 
coperţile minunate ale primelor patru volume ale Filocaliei şi ale Vieţii în Hristos.

În  sfârşit,  la «mişcarea» de reînnoire religioasă de la Mănăstirea Sâmbăta,  prin  care s-a încercat  din totdeauna mai  ales 
depistarea patimilor  omeneşti  şi  vindecarea lor prin lucrarea de înduhovnicire creştină,  Părintele  Arsenie şi-a  adus o contribuţie 
deosebită, care nu trebuie uitată, chiar dacă în metodologia ei au mai rămas multe aspecte de îndreptat.

Pentru toată strădania de bine, Dumnezeu să-l odihnească cu aleşii Săi.”8 
„Extrem de rezervat,  reţinut,  şi  solitar”,  continuă să studieze în particular pictura într-o cămăruţă rezervată în calitate  de 

infirmier al Institutului. 
La intervenţia profesorului Nicolae Popovici, proaspăt reîntors de la studii în străinătate, Părintele Arsenie (Boca Zian), după 

absolvirea Institutului Teologic (1933), este trimis cu bursă la Institutul de Belle-Arte din Bucureşti. Aici urmează cursuri de medicină 
(în special cele de anatomie, ale Profesorului Rainer Francisc – cf. Pr. Nicolae Streza), participă cu interes la prelegerile de mistică ale 

lui Nichifor Crainic, şi frecventează şi alte cursuri în domeniul culturii şi artei.9 

Ucenicia la Muntele Athos
La puţină vreme după terminarea Institutului de Belle-Arte, urmează o scurtă perioadă de ucenicie în monahism la Sfântul 

Munte Athos, când ar fi refăcut, după spusele unora, total sau parţial, „călătoria Sfântului Apostol Pavel din Grecia”.
Mitropolitul  Nicolae  Bălan,  care  o  restaurat  Mănăstirea  de  la  Sâmbăta,  mănăstire  Voievodală  zidită  de  Constantin 

Brâncoveanu, dar dărâmată şi rămasă în ruină până în 1928, când s-a îngrijit de restaurarea bisericii şi de reînfiinţarea Mănăstirii, voia 
să  aibă  acolo  numai  absolvenţi  de  Teologie.  Cu  gândul  acesta  a  pornit.  Aşa  că  „Mănăstirea  a  început  cu  trei  oameni  mari” 
(Arhimandritul  Teofil  Părăian), cu trei  candidaţi  la călugărie,  cu trei  absolvenţi  de Teologie,  şi  anume cu: Părintele  Arsenie,  cu 
Părintele Nicolae Mladin, care a ajuns profesor la Teologie prin purtarea de grijă a Mitropolitului Nicolae Bălan, iar din 1940 cu 
Părintele Serafim, care venea de la studii din Grecia. 

Dar Mitropolitul Nicolae Bălan îşi dădea seama că începe cu oameni nepregătiţi în altă mănăstire şi atunci i-a trimis la Sfântul 
Munte. Părintele Arsenie a stat acolo trei luni, din 1939 din martie începând, iar Părintele Serafim a rămas acolo 6 luni şi un an şcolar 
la Atena la Teologie.

Se spune despre Părintele Arsenie că la Sfântul  Munte Athos a căutat  să fie sub ascultarea unui părinte aspru, care să-l 

povăţuiască cu autoritate. Şi se spune că ar fi ajuns la un duhovnic10 care i-ar fi zis de la început: „Măi, tu nu eşti în stare de nimic! 
Nici la măturat nu eşti bun!”. Şi Părintele Arsenie s-a gândit atunci: „Aici e de mine, la ăsta stau!”. (cf. Arhimandritul Teofil Părăian)

Sigur este că, la reîntoarcerea în ţară, aduce câteva manuscrise ale Filocaliei pentru fostul său profesor de la Sibiu, Părintele 

Dumitru Stăniloae, cu care colaborează la realizarea în limba română a acestei monumentale lucrări.11 

Ctitor de frunte al Filocaliei româneşti
Fiecare cititor poate afla din prefeţele primelor 4 volume ale Filocaliei româneşti (nu cele editate de Editura Harisma, unde, în 

mod surprinzător, prefeţele primelor ediţii nu apar şi deci nici menţionarea demersurilor Părintelui Arsenie) contribuţia însemnată a 
Părintelui Arsenie la traducerea Filocaliei, prin care Părintele Stăniloae, aşa cum zicea Părintele Arhimandrit Serafim Popescu de la 
Sâmbăta de Sus, „a adus cerul ortodox pe pământul românesc”.

Contribuţia Părintelui Arsenie a fost mare şi aceasta s-a concretizat asfel: Dânsul a adus cu sine de la Sfântul Munte Athos 
copii de pe manuscrise mai vechi şi a insistat apoi pe lângă Părintele Stăniloae pentru traducerea Filocaliei; Părintele Arsenie a scris 
după dictatul Părintelui Stăniloae; a realizat coperta Filocaliei; a susţinut lucrarea de tipărire prin numărul mare de abonamente pe 
care  le-a  procurat.  De  aceea,  pe  bună  dreptate,  Părintele  Profesor  Dumitru  Stăniloae  l-a  numit  „Ctitor  de  frunte  al  Filocaliei 
româneşti”. 

Reproducem aici două fragmente din prefeţele volumelor 1 şi 2 ale Filocaliei, pentru a sublinia mai bine eforturile Părintelui 
Arsenie la această lucrare extrem de importantă pentru spiritualitatea ortodoxă:

„La unele scrieri am folosit şi copii de pe manuscrise româneşti mai vechi, de la Athos, aduse de P.C. Sa (Părintele Serafim 
Popescu) şi de Părintele Arsenie. (…)

Un cald cuvânt de mulţumire trebuie să aduc P.C. Părinte Ieromonah Arsenie, de la Mănăstirea Brâncoveanu, bunul meu 
student de odinioară, care mi-a rămas mereu aproape. P.C. Sa a binevoit să scrie după dictatul meu cea mai mare parte din traducere, 
la prima ei redactare. În afară de aceasta, prin prezenţa aproape necontenită şi prin stăruinţa ce-a pus-o pe lângă mine de-a face 
această traducere, mi-a alimentat curajul în mod considerabil ca să pot duce până la capăt o muncă atât de ostenitoare, pe care altfel 

nu cred că aş fi săvârşit-o. Tot P.C. Sa a executat şi coperta.”12 
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„Ajutorul hotărâtor la tipărirea acestui volum l-a dat însă iarăşi bunul meu fost student, Părintele Ieromonah Arsenie de la 
Mănăstirea Brâncoveanu. Datorită abonamentelor masive ce le-a procurat P.C. Sa, am putut face faţă unor greutăţi ce se ridicau ca 
munţii în calea tipăririi acestui volum. P.C. Sa poate fi numit pe drept cuvânt ctitor de frunte al Filocaliei româneşti. După imboldul ce 
mi l-a dat necontenit la traducerea acestei opere, acum susţine cu putere neslăbită lucrarea de tipărire. Dacă Dumnezeu va ajuta să 
apară întreaga operă în româneşte, acest act va rămânea legat într-o mare măsură de numele P.C. Sale şi de mişcarea religioasă pe care 
a trezit-o în jurul Mănăstirii de la Sâmbăta de Sus, pe cele mai autentice baze ale tradiţiei ortodoxe şi cu mijloacele celei mai curate 

duhovnicii, ale învăţăturii stăruitoare şi ale dragostei de suflete.”13

Intrarea în monahism la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus

Zian Boca s-a închinoviat la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus în iunie 1939,14  fiind deja diacon celib (probabil 
hirotonit în 29 septembrie 1935, cf. Părintele Veniamin Tohăneanu).

După aproape un an de zile, în 3 mai 1940, are loc tunderea în monahism la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, primind acum numele 
de Arsenie. Evenimentul este consemnat şi de „Revista Teologică” din 1940, editată la Sibiu. 

„Pelerinajul de la Mănăstirea Brâncoveanu a întrunit la rugăciunea de obşte şi în acest an, în Vinerea din Săptămâna Luminată 
(deci de praznicul Izvorului Tămăduirii n.n.), cler şi popor din tot jurul. Î.P.S. Mitropolit Nicolae şi P.S. Episcop Nicolae Colan al 
Clujului, au slujit Sfânta Liturghie şi au cuvântat închinătorilor.

Cu acest prilej – se spune mai departe – s-a săvârşit impresionanta slujbă a tunderii în monahism a Părintelui Ierodiacon 
Arsenie Boca. Despre nevoinţele şi virtuţile acestui prim cetăţean al restauratei ctitorii  voevodale de la Sâmbăta de Sus, vorbim 

altundeva.”15 
Tot aici mai aflăm următoarele:
„Cu prilejul îndătinatului pelerinaj anual de la Sfânta Mănăstire Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, a fost tuns în monahism 

tânărul diacon Zian V. Boca, luând numele de Arsenie.
Cuviosul Ierodiacon Arsenie Boca este absolvent al Academiei noastre Teologice «Andreiane». Remarcat încă de pe băncile 

şcolii pentru deosebitele-i înclinări spre viaţa monastică, a fost trimis de Î.P.S. Mitropolit Nicolae al Ardealului la Şcoala de Arte 
Frumoase din Bucureşti, pentru a-şi perfecţiona marele său talent de pictor, iar apoi la Sfântul Munte Athos şi la Atena. Întors în ţară, 
şi-a petrecut viaţa la Sfânta Mănăstire Brâncoveanu, departe de forfota lumii, alternând rugăciunea cu studiul picturii bisericeşti. E un 
caracter integru şi un monah de aspră tărie duhovnicească.

Vechiul şi statornicul gând al Î.P.S. nostru Mitropolit Nicolae de a alcătui o trupă de călugări luminaţi, prin aceste intrări în 

cinul monahal, este pornit pe calea înfăptuirii”.16 
Şi presa vremii ţine să vorbească despre „mişcătoarea şi emoţionanta tundere în monahism” a unuia din „luminaţii absolvenţi 

ai Academiei Andreiane”:
„Duhul lui Brâncoveanu se va fi bucurat împreună cu îngerii din ceruri că în această zi mare, «Vinerea» din Săptămâna Învierii  

Domnului, «Isvorul tămăduirii», poporul român ortodox venit pe timp ploios, ca să-şi întâmpine ierarhul care îi poartă bucuriile şi 
necazurile în sufletul său de mare român şi de mare creştin, a simţit  încă o dată cum se revarsă peste el binefacerile cerului la  
rugăciunile şi binecuvântările pe care cei doi ierarhi, Î.P.Sf. Mitropolit Nicolae, şi P.S. Nicolae Colan al Clujului înconjuraţi de sobor 
de preoţi, le îndreptau către Cel Atotputernic.

În adevăr, săvârşirea sfintei liturghii a fost pentru toţi cei ce veniseră la Sâmbăta de Sus, prilej de bucurii care au făcut să 
stoarcă lacrimi din ochi. Vreau să vorbesc de mişcătoarea şi emoţionanta tundere în monahism pe seama acestei ctitorii voevodale, a 
unuia din mulţii şi  luminaţii absolvenţi ai «Academiei Andreiane», părintele diacon Boca, diplomat al Şcoalei de Belle-Arte din 
Bucureşti. Moţ după locul de naştere, crescut şi îndrumat în studiul teologiei, tânărul monah a înţeles să dea ascultare gândurilor 
marelui Ierarh al Bisericii noastre, consacrându-şi viaţa lui Hristos prin studiul picturii bisericeşti, pe care s-o desfăşoare acolo în 
liniştea munţilor pe care Brâncoveanu îi alesese ca loc de retragere şi de rugăciune.

Iată de ce, cred că duhul lui  Brâncoveanu a tresăltat de bucurie văzându-şi  opera reînviată şi  împodobită în chip atât  de 
minunat de Mitropolitul Ardealului din România Mare, care se pare că a fost înscris în planul Providenţei să reia şi să afirme în chipul 
cel mai solemn testamentul Voevodului martir împotriva tuturor gândurilor celor rele atât dinlăuntrul, cât şi din afara hotarelor ţării 

noastre.”17 

Preot-duhovnic la Mănăstirea Brâncoveanu

În 10 aprilie 1942 Părintele Arsenie a fost hirotonit preot.18 

„În Vinerea Izvorului Tămăduirii din acest an (1942 n.n.) a avut loc la Mănăstirea de la Sâmbăta de Sus obişnuitul pelerinaj.

Pelerinii, veniţi în număr destul de mare, faţă de timpurile grele ce le străbatem şi de vremea ploioasă, au avut mari bucurii 

duhovniceşti. 

S-a slujit  Sfânta Liturghie atât  la altarul mănăstirii,  cât şi  în aerul liber.  Î.P.S.  Sa a  hirotonit  cu acest  prilej  pe Cuviosul 

prodiacon  Arsenie  Boca  întru  ieromonah,  iar  pe  tânărul,  absolvent  de  Teologie,  Vasile  Şortan  întru  diacon  pentru  trebuinţele 

mănăstirii.

Predica înălţătoare şi duioasă a Î.P.S. Sale a stors lacrimi pelerinilor. 

A urmat sfinţirea apei la fântâna tămăduitoare şi un Sfânt Maslu cu mare sobor de preoţi. 

Mănăstirea lui Constantin Brâncoveanu a reînviat în toată puterea duhovnicească. Peste Ţara Oltului suflă cu putere duhul lui 

Dumnezeu prin mijlocirea mănăstirii reînviate din mormântul în care o aşezaseră adversarii neamului şi ai credinţei drepte”.19 
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Curentul spiritual de la Sâmbăta sau 
„Filocalia pentru toţi”

„În anii de ctitorie la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, se remarcă în chip strălucitor ca «pictor de suflete după 

modelul Domnului nostru Iisus Hristos» (Nichifor Crainic). Se reînvie acum o tradiţie a marilor pelerinaje la locurile sfinte. La acea 

«bulboană spirituală uriaşă», mulţimile nu mai contenesc, cum exclamă cu admiraţie Nichifor Crainic: «Ce vreme înălţătoare când 

toată ţara lui Avram Iancu se mişca în pelerinaj, cântând cu zăpada până la piept spre Sâmbăta de Sus, ctitoria voievodului martir».”20 

După  numai  un  an  de  la  hirotonia  întru  preot  a  Părintelui  Arsenie,  deci  în  1943,  Părintele  Profesor  Dumitru  Stăniloae 

mărturisea, cu sufletul plin de bucurie, despre lucrarea duhovnicească cu totul deosebită a fostului său elev, „încrestând”, cum zice 

chiar dânsul, „faptele care ilustrează modul în care trebuie să se lucreze în zilele noastre şi care pot influenţa astfel asupra altora, 

preoţi şi credincioşi”.

„De mult ne simţeam datori să scriem în această foaie despre lucrarea duhovnicească ce se săvârşeşte zi de zi la Mănăstirea 

Brâncoveanu, cu largi şi adânci efecte în viaţa poporului nostru.

Într-o foaie ca a noastră, nu se dau numai îndemnuri pentru ceea ce ar trebui să se facă în scopul întăririi credinţei, ci se 

încrestează faptele care ilustrează modul în care trebuie să se lucreze în zilele noastre şi care pot influenţa astfel asupra altora, preoţi 

şi credincioşi.
Cu atât mai mult eram datori să vorbim despre o lucrare de proporţiile celei de la Sâmbăta de Sus, care taie azi brazdă adâncă 

în viaţa sufletească a unor întinse cercuri de credincioşi.
Am evitat totuşi până acum să scriem, mai ales pentru că simţeam că mişcarea de la Mănăstirea Brâncoveanu e ceva care se 

situează deasupra întâmplărilor în jurul cărora se pot face exerciţii  gazetăreşti;  ea trebuie să continue a se desfăşura dincolo de 
zgomotul şi de curiozitatea întreţinute în jurul unor realităţi umflate de gazete, ca lucrurile sfinte şi mari, ca creşterea grâului, ca viaţa 

intimă a familiei, ca respiraţia continuă, ca rugăciunea zilnică.21 
Dar precum se opreşte omul măcar câteodată din galopul atenţiei spre atâtea lucruri neesenţiale şi zgomotoase, privind într-o 

meditaţie serioasă la ceea ce e cu adevărat plin de valoare pentru exitenţa sa, tot aşa era necesar să aducem vorba cândva despre ceea 
ce se petrece la Mănăstirea Brâncoveanu, ca să nu merităm bănuiala de cine ştie ce păcat.

O facem deci cu riscul de a supăra pe Părintele Arsenie, ostenitorul smerit de la Sâmbăta, care consideră vorba bună care i se 
spune ca cel mai mare rău ce i se poate face.

Gândul  Î.P.S.  Mitropolit  Nicolae  de-a  iniţia  prin  restaurarea  mănăstirii  martire  a  lui  Constantin  Brâncoveanu  nu  numai 
reînfiinţarea monahismului din Transilvania, ci, cu voia lui Dumnezeu, o refacere generală a duhului călugăresc ortodox, atât de 
scăzut în ultimele timpuri, a început să-şi arate rodul cel mai promiţător.

Mănăstirea de la Sâmbăta de Sus nu e loc pitoresc de excursii şi de distracţii înrămate în chenare arhaice, ci mediu de zguduiri  
sufleteşti  înnoitoare,  de  întâlniri  serioase  ale  sufletelor  cu  vocea  lui  Dumnezeu  care  le  obligă  la  o  viaţă  scoasă  din  mocirla 
inconştienţei şi plăcerilor uşoare.

Pe pajiştile mănăstirii  şi prin încăperile ei se află zilnic 200-300 de fiinţe omeneşti îngenuncheate pe sub streaşinile ei în 
rugăciune şi scrutându-şi trecutul de păcate a căror povară nu o mai pot suporta.

Mulţi dintre ei, veniţi de la sute de kilometri, stau acolo câte 2 până la 5 săptămâni, hrănindu-se numai cu pâine şi apă, dar 
simţindu-se atât de bine şi de întremaţi, încât nu le-ar mai veni să plece, iar dacă pleacă se întorc la scurte intervale.

Cine  îi  urmăreşte  dimineaţa  în  timpul  predicilor  Părintelui  Arsenie,  trecând rând pe  rând din  starea  de  încântare  pentru 
frumuseţile duhovniceşti care le sunt dezvăluite, la hohotele de plâns pentru păcatele lor, nu mai poate fi în mod continuu omul care a  
fost.

Dar ceea ce te covârşeşte lângă aceşti oameni este încordarea cu care aşteaptă să le vină rândul la mărturisirea păcatelor, când 
fiecare ştie că Părintele va sta numai cu el 4-5 ore în convorbire intimă purificându-i toate măruntaiele sufletului şi toate colţurile 
trecutului  de petele  chinuitoare ale păcatului.  Te înduioşează să-i  auzi  sărmanii  alergând în întâmpinarea Părintelui  cu strigătul: 
«Părinte, dar de mine când vezi, că nu mai pot purta povara pe mine».

În ce constă taina acestor impresionante efecte ale lucrării Părintelui Arsenie şi care sunt elementele programului său de lucru?
Fără îndoială că mijlocul prin care lucrează Dumnezeu în suflete este cuvântul pe care îl rostim în numele Lui. Dar cuvântul 

are o eficacitate deplină numai când are acoperirea aurului care este viaţa celui ce-l rosteşte. Atunci e un cuvânt ce se rupe dintr-o 
fiinţă care a devenit rug al credinţei şi mută focul la auzitori. Despre viaţa Părintelui Arsenie nu e necesar să vorbim, căci asprimea ei 
e cunoscută şi nu vrem să-l supărăm lăudându-l.

Cuvântul său porneşte din neclintirea de stâncă a celui ce nu se târguieşte şi nu se clatină ca trestia bătută de vânt, ci e întreg 
aşa cum îi este vorba: curat, opus oricărei patimi şi oricărui gând de mândrie.

Programul Părintelui Arsenie? Prin ceea ce a făcut din sine şi prin ceea ce propovăduieşte, este o vie restaurare a celui mai 
autentic duh ortodox. La noi credeau mulţi că tradiţia răsăriteană, cu duhul ei de înfrânare, e prin definiţie ceva pasiv, lipsit de forţă. 
Cine vrea să vadă gâlgâitul vieţii celei mai cuceritoare şi forţa cea mai copleşitoare, n-are decât să meargă la Sâmbăta de Sus.

Predica de la Sâmbăta de Sus are ca obiect principal combaterea păcatului prin trezirea gândului la prezenţa vie a lui Hristos. 
De  aceea  treapta  în  care  culminează  pregătirea  pelerinului  este  mărturisirea.  Te  minunează  acuta  sensibilitate  faţă  de  povara 
insuportabilă a păcatului ce se trezeşte în oameni la Sâmbăta.

Părintele Arsenie arată cât de mult se poate înflăcăra prin trăire tot tezaurul dogmaticei şi al disciplinei răsăritene. Hristos 
lucrează numai prin Sfintele Taine şi în Biserică. Fiecare credincios e obligat să rămână între semenii săi, rugându-se pentru ei, 
crezând pentru ei, fiind răspunzător pentru ei. Orice individualism sau mândrie dornică de afişaj, de nuanţă sectară este lovit în cap. 
Smerenia şi puritatea vieţii sunt condiţiile sau mai bine zis condiţia neapărată a mântuirii.

Ne este imposibil să redăm măcar schematic toate laturile propovăduirii de la Sâmbăta de Sus.
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Ţinem doar să mai accentuăm importanţa naţională pe care o are lucrarea de acolo. Peste neamul nostru s-a abătut ca un 
adevărat flagel obişnuinţa avorturilor. Nimic nu poate zăgăzui revărsarea lui. Statul ca entitate impersonală îl combate. Dar organele 
personale  ale  lui  îl  practică  şi  îl  promovează.  Numai  o  zguduire  religioasă a  conştiinţelor  poate ajuta  aici.  Părintele  Arsenie  a 
identificat aici o mare racilă şi a pus fierul roşu pe ea. Se cunosc deja numeroase cazuri de familii care, trezite la conştiinţa acestui  
păcat, s-au recules cu hotărâre. E de aşteptat ca această trezire să treacă de la om la om şi să putem înregistra nu peste mult efecte 
remarcabile.

În orice caz mişcarea de înnoire, de radicalizare a vieţii creştine în sensul restaurării ei sănătoase, chiar de va fi reprezentată 

numai prin elemente puţine în satele noastre, va exercita o influenţă binefăcătoare asupra unor cercuri cât se poate de largi.”22 
Atras de mişcarea de la Sâmbăta, Petru Boldor (colegul de bancă de la Liceul din Brad) petrecea aici trei săptămâni, când l-a 

auzit pe Părintele Stăniloae afirmând cu admiraţie: „Părintele Arsenie e un fenomen unic în istoria monahismului românesc”.23 
Prin urmare, reţinem „importanţa naţională” pe care o avea lucrarea de acolo şi faptul, pe care trebuie să-l recunoaştem şi noi  

astăzi,  că „Ne este  imposibil  să  redăm măcar schematic  toate  laturile  propovăduirii  de  la  Sâmbăta  de Sus”  (Părintele  Dumitru 
Stăniloae).

În anii aceia de profundă efervescenţă spirituală, de trăire în duhul Sfinţilor Părinţi, în lăcaşul de închinăciune de la Sâmbăta de 
Sus, Părintele zideşte în sufletul miilor de oameni care caută aici răspuns la marile întrebări existenţiale.  Într-o scrisoare trimisă 
fostului său coleg de bancă de la liceul din Brad (Petru Boldor), Părintele Arsenie se destăinuie: „M-am înhămat la carul unui ideal 
cam greu: Transformarea omului în Om, fiul mai mic al lui Dumnezeu şi frate al Fiului Său mai mare. Însă toate idealurile mari au în 

ele ceva paralizant: nu te lasă să te preocupi de nimicurile acestei vieţi”.24 

Mănăstirea Sâmbăta, o altă „Filocalie”
„Spaţiul din jurul bisericii era o veritabilă lucrare de artă, cu mici izvoraşe, podeţe ca într-o lume de basm, mici bazine de apă 

cristalină de munte, lăsând să se întrevadă reflexe diamantine de roci alese ca pietre semipreţioase, totul înconjurat de boschete 

înflorite şi pajişti ireale prin frăgezimea lor.”25 
Părintele Arsenie nu se străduia numai cu cuvântul rostit să împodobească sufletele credincioşilor cu virtuţi şi să-i facă pe 

aceştia sensibili la armonie şi frumos, ci şi împrejurimile mănăstirii, pe care dânsul, ca un artist, le-a aranjat şi îngrijit în aşa fel încât 
totul să arate ca un colţişor de rai (fotografiile din acea vreme sunt foarte grăitoare în acest sens), mărturiseau în chip tăcut despre 
misiunea doxologică şi iconografică a omului, prin aceasta Părintele arătând că îndemnul „Fiţi desăvârşiţi, precum şi Tatăl vostru Cel 

din ceruri desăvârşit este” înseamnă şi: „Fiţi frumoşi, precum şi Tatăl vostru Cel din ceruri este frumos”.26 

Legătura Părintelui Arsenie 
cu rezistenţa anticomunistă din munţi

Între  rezistenţa  anticomunistă  care  exista  în  Munţii  Făgăraşului  şi  Părintele  Arsenie  Boca,  în  acea  perioadă duhovnic  la 
Sâmbăta, s-a spus şi se mai spune că a fost o legătură, şi anume că Părintele i-a ajutat „direct” pe luptătorii din munţi, „moral şi  
material”. Aşa mărturisesc supravieţuitorii rezistenţei anticomuniste, care, în 1995, au ridicat în faţa Mănăstirii Sâmbăta o cruce-
monument „în memoria celor ce s-au jertfit în luptele cu comunismul ateu” şi pe care monument, la „loc de cinste”, au trecut numele 
Părintelui Arsenie Boca, din următoarele motive: „În calitate de stareţ al Mănăstirii  Brâncoveanu, a ţinut ca nimeni altul flacăra 
credinţei,  împotriva  comunismului  ateu,  aducând  lumea  lângă  altarele  lui  Hristos.  Am evaluat  această  rezistenţă  ca  fiind  mai 
importantă  decât  lupta  politică  sau  armată  anticomunistă;  Părintele  Arsenie  Boca  i-a  ajutat  direct  pe  luptătorii  din  Rezistenţa 
făgărăşeană, în anii 1945-1948, moral şi material; Cu sprijinul său s-au ţinut aici, în anul 1947, consfătuirile ce au dus la o unitate de 
luptă a tuturor forţelor anticomuniste din ţară; Pentru atitudinea sa anticomunistă, Părintele Arsenie a fost alungat, arestat în mai 1948, 
torturat de Securitate şi condamnat la închisoare şi Canal, peste tot fiind un exemplu de demnitate şi un sprijin pentru fraţii săi de 
suferinţă.  A fost ţinut apoi cât mai departe de Sâmbăta, până la moarte,  umilit  şi  izolat,  dar permanent căutat de năpăstuiţii  din 
regiune, cărora le dădea sfaturi şi îmbărbătare. Pentru toate acestea am socotit că Părintele Arsenie Boca a fost omul cu cel mai mare 
aport în lupta anticomunistă. Şi, ca un semn de înaltă preţuire, i-am trecut numele pe crucea ridicată la mănăstirea unde a fost atâţia 

ani stareţ. Fie-i pomenirea neîntinată!”.27 
Despre legătura Părintelui Arsenie cu rezistenţa din munţi, în afară de supravieţuitorii rezistenţei anticomuniste făgărăşene sau 

de alţi foşti deţinuţi politici28 ne vorbeşte chiar Mitropolitul Ardealului, Î.P.S. Părinte Antonie Plămădeală. 
„De rezistenţa din munţi se vorbea şi în ziare, deci nu era un lucru de care să nu se ştie. Se ştia că există grupuri de ofiţeri, se  

ştia de grupul din părţile Timişoarei, de grupul din Carpaţii  Meridionali.  Eu ştiam chiar mai mult decât atât. Am avut relaţii cu 
Părintele Arsenie Boca, la acea vreme stareţ la Mănăstirea Brâncoveanu, care era mentor spiritual al întregii Transilvanii şi chiar 
dincolo de hotarele munţilor. Veneam şi-mi petreceam vacanţele aici. (…) 

Student la Bucureşti fiind am auzit de mişcarea de la Sâmbăta, dar nu numai eu, ci mulţi alţii. Cu banii pe care am putut să-i 
economisim din bursă, am venit într-o primă vacanţă la Sâmbăta. (…) După ce am făcut o primă vacanţă aici, după ce am avut o 
primă discuţie cu Părintele Arsenie aici, el a pus cumva ochii pe mine. Deşi aici veneau studenţi de la Cluj şi din alte părţi, eu am 
devenit preferatul lui. (…)

În felul ăsta, el a căpătat în mine o încredere deosebită, atât de mare, încât ieşeam numai eu cu el uneori, la plimbare pe lac. O 
dată a avut îndrăzneală, dar şi-a mărturisit şi încrederea în mine, încredere pe care eu nu am călcat-o niciodată, că ne-am întâlnit acolo 
cu cei din munţi, cărora el le umplea sacii cu mâncare. Asta deja vă poate spune ceva!

Cel care a ridicat de curând troiţa aceasta din faţa Mănăstirii Brâncoveanu în memoria celor care au murit în rezistenţa din 
munţi ştie foarte bine aceste lucruri. Delegaţi de-ai lor, îmbrăcaţi în ciobani, veneau aici în mănăstire şi Părintele Arsenie le umplea 
desagele cu pâine, cu slănină şi cu de toate. La multe din acestea am fost şi eu martor. Nu se poate spune, cum a spus un anumit  
părinte, care a şters numele Părintelui  Arsenie de pe această cruce, că înseamnă că l-am politizat  pe Părintele Arsenie. Nu este 
adevărat!  Eu ştiu lucrurile aşa cum s-au petrecut şi nu înseamnă că-l politizez pe Arsenie şi că îl scot din rândul sfinţilor aşa cum 
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încearcă el să o facă... El apăra atunci o cauză sfântă, care era a libertăţii şi a credinţei şi îi ajuta pe cei din munţi, indiferent de ce 
culoare politică erau ei.

Deci, eu am fost martor cum Părintele Arsenie le transmitea şi le dădea traistele acestea pline cu alimente pentru cei din munţi. 
Eu am fost martor, de mai multe ori, la convorbirile Părintelui Arsenie cu Nicolae Pătraşcu, cel care a fost după Codreanu şi după 
Sima,  conducătorii  Mişcării  Legionare  din  România,  şi  cel  care  a  făcut  pactul  cu Teohari  Georgescu în  legătură  cu  încadrarea 
legionarilor în noua societate. Sigur, era un pact de formă, pe care nu l-au respectat şi pentru care Pătraşcu a fost după aceea arestat şi 
a şi murit în închisoare, dar eu am asistat la convorbirile lui Pătraşcu cu Părintele Arsenie Boca. Eu am asistat la convorbirile pe malul  
lacului ale Părintelui Arsenie cu cei paraşutaţi prin anii aceia din Germania, care venau să organizeze rezistenţa românească. Cred că 
printre ei era şi Vică Negulescu, cel care a scris, de curând, o carte şi nu spune că Părintele Arsenie era legionar cumva. Nu! El o făcea 

în numele credinţei creştine şi în numele datoriei lui îi ajuta pe cei persecutaţi.”29 
Cu toate acestea însă, „toţi cei ce au participat la acele cursuri de spiritualitate creştină din anii 1946-1948, care alcătuiesc 

Cărarea Împărăţiei, ştiu foarte bine că Părintele n-a îndrumat pe nimeni la rezistenţă şi nesupunere, ci tuturora le-au spus că n-au 
căderea şi puterea să împiedice ce trebuie să vină, îmbiindu-le trăirea cu toată sinceritatea a idealului creştin, sintetizat în Predica de 
pe Munte, pe care l-a mărturisit până în ultimele ceasuri ale vieţii. Deci Dumnezeu este Cel care rânduieşte ce trebuie să vină asupra 

oamenilor, în funcţie de purtările lor, de ascultarea lor de Dumnezeu, şi de încreştinarea vieţii lor cea de toate zilele”.30 
Este foarte potrivit să menţionăm aici mărturia realistă a Părintelui Arhimandrit Teofil Părăian şi să luăm aminte la ea:
„Părintele Arsenie spune undeva, într-o predică de-a lui, este undeva scris, că antisemitismul nu ţine de creştinism, că creştinul 

nu-i voie şi nu poate să fie antisemit. Pe monumentul de la Sâmbăta scrie: «Mamă ţară, ei pentru tine au murit». Şi este scris (era) 
numele Părintelui: «Ieromonah Arsenie Boca». Ori Părintele nu a murit pentru ţară. Părintele poate că o fi avut o legătură cu vreunul 
dintre ei, dar nu avea nici un rost. Adică partizanii, în momentul în care au ajuns în munţi, nu au mai putut face nimic pentru ţară, 
pentru binele ţării, cu credinţă religioasă. De ce? Pentru că ei, din momentul în care s-au retras în munţi, nu au mai făcut altceva decât  
să-şi păzească pielea. Au rezistat cât au rezistat, dar, se ştie, unii dintre ei au fost prinşi, iar alţii au murit în luptele cu Securitatea.” 

Chilia din munte
„Cât de frumoase sunt pe munţi picioarele trimisului care vesteşte pacea, a solului de veste bună, care dă de ştire mântuirea 

…” (Isaia 52, 7).
Părintele Arsenie a avut mereu în vedere nevoinţele ascetice şi aceasta începând încă de timpuriu, de când era student, încât 

între colegi era considerat un „sfânt”. 
„Dintr-o autentică dorinţă de trăire spirituală, fără îndoială şi cu multă sinceritate, a început să ducă o viaţă foarte ascetică. 

Pleca dimineaţa la pădure, având cu el o scândurică subţire pe care îngenunchea la rugăciune şi medita îndelung.”31 
Prin urmare Părintele Arsenie avea deja o pregătire ascetică când s-a aşezat la mănăstire.  Şi atunci, dorinţa construirii unei 

chilii în inima muntelui şi dorinţa retragerii ne pare firească. 
După constatările la faţa locului  ale Părintelui  Boldor,  la izvorul  văii Sâmbăta,  pe o muchie de „cleanţ”,  cu un povârniş 

aproape vertical, terasează stânca. În interiorul masivului, „scobeşte” o deschizătură cu înălţimea 1.65-1.75 m şi lăţimea de 0.80 m, pe 
care o lărgeşte în interior,  cu intenţia de a realiza o chilie în „inima” muntelui.  Ivindu-se fisuri  în stâncă, construieşte o schelă 
suspendată în faţă, spre cursul văii, şi „atacă” frontal muntele printr-o deschidere boltită de circa 2 m, înaintează cam 1 m, după care 

lucrarea se opreşte.32

„Părintele Arsenie a fixat un loc socotit de retragere, care până la urmă nu a fost de retragere, nici pentru el şi nici pentru 
altcineva, pentru că e în apropiere o cabană turistică. Nu Părintele a săpat singur chilia, aşa cum se crede. Părintele a lucrat cu oameni. 
(Părintele dacă a vrut să facă o treabă găsea totdeauna priză la oameni. Oamenii veneau şi îl ajutau. Dacă găsea la râu o piatră mare 
care se potrivea undeva la mănăstire, imediat aranja cu cineva să aducă piatra cu un car cu bivoli.) 

Chilia e un început, un hol din care urma să se desfacă o cameră în stânga. A renunţat pentru că a constatat că se infiltrează 
apă. Şi atunci, a renunţat şi din motivul acesta, a renunţat şi pentru că el a plecat, şi s-a renunţat şi pentru că erau partizani pe munte şi 
să nu se facă o legătură între Părintele şi partizani.” (Arhimandritul Teofil Părăian)

(Nu ştim dacă Părintele Arsenie ar fi vrut să se retragă acolo cu totul sau numai în anumite perioade, însă suntem convinşi că 
dacă s-ar fi retras, nu o făcea de dragul senzaţionalului sau ca să se pregătească pentru vreo datorie oarecare, ci ar fi făcut-o cu 
convingerea, dragostea şi dorinţa pe care au avut-o şi alţi oameni cu viaţă îmbunătăţită care „au fugit de lume” din dorinţa, care-i  
mistuia, de a rămâne singuri cu Dumnezeu.)

Dar, în cele din urmă, şi cu Părintele Arsenie s-a întâmplat ca şi cu alţi părinţi duhovniceşti: Dumnezeu a primit iubirea lor şi i-
a trimis înapoi în lumea din care doreau să se retragă ca tămăduitori ai ei. 

„Chiar dacă nu i-ar fi trimis înapoi, fuga lor ar fi fost la fel de creatoare şi ar fi avut o însemnătate uriaşă pentru societate; 
fiindcă monahul ajută lumea nu prin cele pe care le spune sau face, ci prin însăşi existenţa sa, prin stare de rugăciune neîncetată care 
se identifică cu sinea lor cea mai lăuntrică. Dacă Antonie cel Mare şi Sfântul Serafim de Sarov n-ar fi făcut nimic altceva decât să se 
roage în pustia în care se găseau, ar fi fost la fel de mari făcători de bine pentru semenii lor. Dar Dumnezeu i-a menit din veci să 
slujească celorlalţi într-un mod mai direct. Această slujire directă şi văzută era însă o consecinţă esenţială a slujirii nevăzute pe care o 

aduceau prin rugăciunea lor.”33 
Chilia Părintelui a rămas până astăzi un loc de pelerinaj unde credincioşii se roagă, pun o floare sau aprind o lumânare.

Ultimul mare praznic sărbătorit 
de Părintele Arsenie la Sâmbăta

Acesta a fost de Izvorul Tămăduirii (7 mai) din anul 1948, şi, după spusele unui martor, a fost cel mai înălţător dintre toate 
praznicele la care participase până atunci la Sâmbăta. Mişcarea religioasă de aici avea deja anvergură naţională. 

„Am fost  şi  în anul acesta în pelerinaj la Mănăstirea de la Sâmbăta de Sus din jud.  Făgăraş.  Cu toate că sunt  un vechi 
cercetător al mănăstirii, prăznuirea de acum m-a covârşit cu desăvârşire.
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Timpul era nehotărât, pe alocuri plouase şi-n alte părţi se pregătea de ploaie. Vineri, în ziua praznicului, a început ploaia din 
zori  la  mănăstire,  o  ploaie  măruntă  şi  deasă,  stăruitoare.  Cu  toate  că  ploaia  era  binevenită  pentru  pământul  însetat,  fiind  o 
binecuvântare de la Dumnezeu, ne săgeta totuşi inima, întrucât ea avea să împiedice pe credincioşii pelerini din satele vecine de a 
veni la praznic. Şi ploaia a ţinut până către ora 8. Atunci, ca prin minune, norii s-au risipit şi raze aurii de soare şi lumină au înveselit 
făptura gingaşă a mănăstirii.

Câteva sute de închinători veniseră din ajun, iar acum au început să curgă miile din toate părţile. Veneau cu căruţe pe drumul 
cel mare pietruit, şiruri, şiruri. Veneau apoi cete, cete, pe jos, bărbaţi şi femei, bătrâni şi tineri, fete şi copii. Tineretul din Drăguş,  
Vişti, Arpaşe, Sâmbete, Lisa şi alte sate, în hainele de sărbătoare, măiestrit cusute şi împodobite în cele mai felurite şi mai plăcute 
culori. Închinătorii cei mai îndepărtaţi au fost cei din părţile Braşovului, ale Branului, ale Târnavelor, cu excepţia unor oaspeţi distinşi 
şi studenţi de la Bucureşti.

Liturghia arhierească
La ora 9.30 clopotele mănăstirii au început să sune într-un dangăt prelung şi într-o armonie cerească. Două zeci şi patru de 

preoţi în odăjdii de mare sărbătoare au ieşit întru întâmpinarea Î.P.S. Sale Nicolae, Mitropolitul Ardealului, care venea ca în fiecare an 
să  slujească  la  altarul  ridicat  în  mijlocul  pădurii  de  fag.  Miile  de  închinători  îşi  arătau  bucuria  şi  mulţumirea  sufletească  şi 
îngenuncheau cu evlavie în faţa înaltului păstor, primindu-i binecuvântarea.

În tot decursul Sfintei Liturghii, alte şi alte cete de închinători soseau, astfel încât la ceasul predicii am putea spune că se aflau 
în jurul altarului cam 10.000 de suflete. Întreg acest popor păstra cea mai adâncă reculegere şi urmărea cu evlavie desfăşurarea Sfintei 
Liturghii. Răspunsurile liturgice le-a dat şi în anul acesta corul din Făgăraş, sub foarte iscusita conducere a D-lui Prof. Roşeală, iar  
troparul Învierii, Hristos a Înviat, răsuna ca un strigăt de biruinţă din miile de piepturi ale închinătorilor.

Predicarea Evangheliei
Vatra Mănăstirii de la Sâmbăta a ajuns astăzi un puternic amvon de propovăduire. Obişnuit, pelerinii vin la Mănăstire pentru a 

se împărtăşi cu Sfintele Taine şi pentru a asculta cuvânt de învăţătură şi zidire sufletească. Aceste daruri li se împărtăşesc în toată 
vremea. Mănăstirea de la Sâmbăta în această privinţă corespunde pe deplin cerinţelor vremii de astăzi: ea este o şcoală de luminare a 
poporului, de deşteptare din somnul păcatelor, de orientare la o viaţă curată şi de folos oamenilor şi plăcută lui Dumnezeu. Nu numai 
la marile praznice, ci duminică de duminică şi sărbătoare de sărbătoare, slujitorii mănăstirii, ieromonahi cuvioşi ca: Arsenie, Mihail, 
Serafim,  ierodiaconul  Nicolae,  toţi  licenţiaţi  şi  doctori  în  Teologie,  ţin  sus  predicarea  cuvântului  Evangheliei,  dând  cu  putere 
învăţătură poporului. Ba unii din părinţii mănăstirii au ţinut cicluri întregi de predici, pentru tot poporul în general şi pentru studenţi şi 
tineret în special. (Aici se face referire la Părintele Arsenie, care, se ştie, organiza acele „vacanţe spirituale” la care participau cu mult 
interes tineri şi studenţi din Bucureşti şi din alte centre universitare.) În felul acesta predicarea Evangheliei la mănăstire e socotită ca 
ceva de sine înţeles şi aşteptată cu sete de închinători.

În ziua praznicului, rostirea cuvântului fu începută de către Î.P.S. Sa Mitropolitul nostru Nicolae. Mulţimea s-a strâns şi mai 
mult în jurul altarului. Era în faţa noastră o mare de capete, mii de perechi de ochi atârnau de figura senină, impunătoare, brăzdată de 
cei 66 de ani, dar plină de părintească iubire, a Î.P.S. Sale Nicolae, Mitropolitul nostru. Predica Î.P.S. Sale curgea natural, ca o apă 
limpede din izvorul său. A mânecat de la cuvintele Mântuitorului: «De însetează cineva, să vină la Mine şi să bea» (Ioan 7, 37),  
punând în faţa ascultătorilor icoana vie, plină de lumină şi putere dumneziască a Mântuitorului Hristos. Mulţimea asculta mişcată şi 
sorbea cu nesaţiu din cuvintele vieţii.

Au urmat apoi  la  rând alţi  8  predicatori,  protopopi,  preoţi  şi  diaconi:  Părintele  Prof.  Dr.  Dumitru  Stăniloae,  a  vorbit  cu 
adâncime despre Hristos, fântâna vieţii şi a nemuririi. Părintele consilier Nanu din Sibiu, cu străfulgerări de lumină, a mărturisit 
despre realitatea Învierii lui Hristos şi despre datoria noastră de a învia cu El. Protopopul Făgăraşului, Traian Ciocănelea, a zugrăvit 
icoana duioasă a unei cete de femei, în frunte cu o bătrână de 70 de ani, care au ţinut să facă pe jos, refuzând de a se urca în camion,  
pelerinajul  la  mănăstire.  Părinţii  ieromonahi:  Arsenie,  Serafim şi  Mihail  au vorbit  despre marile  daruri  ale  mănăstirii  şi  despre 
trebuinţa înnoirii sufleteşti a închinătorilor.

Părintele Mladin a evocat în cuvinte de foc mucenicia pentru Hristos a celor credincioşi, arătând că ctitorii de la Sâmbăta fac 
parte din ceata mucenicilor credinţei lui Hristos.

În încheiere, Părintele consilier Secaş din Sibiu a lăudat râvna închinătorilor, mai ales a femeilor, a căror râvnă este deosebită. 
A îndemnat apoi pe ascultători să-şi păstreze credinţa şi să împlinească cu sfinţenie datinile strămoşeşti. În fine, a adus mulţumiri 
tuturora pentru osteneala ce şi-au dat venind în pelerinaj.

Cele nouă predici, prin frumuseţea şi puterea lor, au înviorat pe ascultători, lucrând adânc în sufletul fiecăruia.
Fântâna cea frumoasă
Ca şi altă dată s-a făcut sfinţirea apei la fântâna de lângă altarul bisericii şi Taina Sfântului Maslu pentru bolnavi. Lucrul 

deosebit al acestui an a fost sfinţirea fântânii, botezată «cea frumoasă» din partea Î.P.S. Sale. Această fântână, clădită în mijlocul 
grădinii de pomi este o nouă înfăptuire după desenele şi planurile Părintelui Arsenie. Este o lucrare de mare artă. Numele primit la 

Botez şi l-a dobândit pe bună dreptate”.34 
Fireşte că regimul comunist nu putea tolera aşa ceva şi era de aşteptat ca în cele din urmă să reacţioneze. Avalanşa poporului şi 

a tineretului spre Mănăstirea Brâncoveanu i-a speriat. Se bănuia că acolo unde este o aşa de mare adunare de oameni trebuie să fie 
neapărat şi instigaţie. Şi cine altcineva putea fi spionat şi arestat decât „instigatorul”, care devenea incomod şi care, în mentalitatea 

lor, putea ajunge oricând periculos având în vedere popularitatea pe care a are.35 
Otilia Rădulescu Aroneasa mărturiseşte că l-a reîntâlnit pe Părintele Arsenie în vara anului 1948 la Securitatea din Braşov, 

unde a fost dusă şi dânsa pentru cercetări. 
„Din spusele gardianului Raicu, un om în vârstă, care (după posibilităţile lui) m-a ajutat foarte mult, ocrotindu-mă, Părintele 

Arsenie era închis în subsolul clădirii. Datorită însă entuziasmului enoriaşilor din Schei care aduceau zilnic, în grupuri compacte, 
mâncare la poartă, sau poate altor interese, în ultima săptămână a lunii iulie, Părintele era scos la soare timp de o oră pe zi, pe o terasă 
a clădirii. La terasa aceasta aveam şi noi acces. Eu şi prietena mea Ita Tâmpănaru, eram «cazate» într-un birou gol şi la amiază, când 
era ceva mai multă linişte, puteam ieşi la aer. Părintele Arsenie era îmbrăcat în alb şi părea detaşat de tot ce-l înconjura. Din când în 
când se uita însă la noi, cu o privire pătrunzătoare. Puţinele cuvinte pe care ni le adresa erau pline de înţelepciune şi încurajare.(…) 
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De altfel era ştiut că Părintele Arsenie, arestat ca legionar, nu era văzut cu ochi buni de guvern şi, poate, nici de mai marii Ierarhiei  
Bisericeşti.

Totuşi, harul său le impunea respect şi teamă.”36 

Aceasta  era  starea  lucrurilor  când  Părintele  Arsenie  a  plecat

la Prislop.37

Chemat la treapta arhieriei
Într-o  cuvântare  rostită  (liber)  la  5  iunie  1998  în  aula  Palatului  Patriarhiei,  cu  prilejul  comemorării  a  50  de  ani  de  la 

întronizarea  Patriarhului  Justinian,  Î.P.S.  Bartolomeu Anania,  Arhiepiscopul  Vadului  Feleacului  şi  Clujului,  îşi  aduce  aminte  că 
Patriarhul Justinian se gândea să-l cheme pe Părintele Arsenie la treapta arhieriei. 

„În această ordine de idei, surprinzătoare a fost aplecarea lui Justinian, fost preot de mir, nu numai pentru viaţa monahală, ci şi 
pentru marile curente duhovniceşti.  Primul dintre  acestea,  ca amploare,  a fost  cel  creat  de Părintele  Arsenie Boca,  pe atunci  în 
Mănăstirea Sâmbăta de Sus, a cărui puternică influenţă spirituală cuprinsese, practic, întreaga ţară. Ştiu cu siguranţă că Patriarhul se 
gândea să-l cheme la treapta arhieriei, dar, precum se cunoaşte, Arsenie a fost arestat, dus în lagăre de muncă forţată şi apoi, practic, 

obligat să rămână inactiv.”38 

Stareţ şi duhovnic la Prislop
„La 25 noiembrie 1948, mitropolitul de atunci al Ardealului, Dr. Nicolae Bălan (1929-1955), a adus personal la Prislop pe 

Ieromonahul Arsenie Boca, licenţiat în Teologie de la Sibiu şi absolvent al Academiei de Arte Frumoase din Bucureşti, până atunci 
stareţ al reînviatei ctitorii brâncoveneşti de la Sâmbăta de Sus, care, cu două veacuri în urmă, avusese aceeaşi soartă ca şi Prislopul,  
fiind distrusă cu tunurile din ordinul generalului Bukow. Au fost de faţă noul vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, preotul Traian Belaşcu, 
cel care, cu câteva săptămâni în urmă, a condus acţiunea de revenire a preoţilor şi credincioşilor uniţi la sânul Bisericii strămoşeşti, 
arhidiaconul Ioan Circov de la catedrala mitropolitană din Sibiu şi preotul Traian Faur din Silvaşu de Sus. Mănăstirea era într-o stare 
jalnică, părăsită de ultimii trei vieţuitori uniţi – cu pereţii tuturor clădirilor plini de igrasie şi ameninţaţi cu dărâmarea, cu porţiuni mari 
din terenul aflat în preajma clădirilor duse de torentele pârâului Silvuţ, cu acoperişurile clădirilor mâncate de rugină, cu o gospodărie 

anexă foarte săracă şi neîngrijită.”39 
„Poate că a fost o soluţie pe vremea aceea, pentru că Părintele începuse să fie prigonit şi urmărit de Securitate. Dar a avut loc şi 

un eveniment care s-a numit atuncea «revenirea greco-catolicilor în sânul Bisericii Ortodoxe». Şi Părintele Arsenie poate că trebuia să 
plece de la Sâmbăta, să nu mai fie în atenţia mulţimii şi în atenţia Securităţii. În urma acestui eveniment al «revenirii», Mănăstirea de 
la Prislop, care a fost de fapt iniţial ortodoxă, dar a devenit greco-catolică, a fost părăsită de călugării greco-catolici. Erau câţiva şi au 
plecat şi a rămas mănăstirea goală.  Şi Mitropolitul Nicolae Bălan trebuia să se îngrijească de reactivarea Mănăstirii, mai ales că 
bunurile fostei Biserici Greco-catolice au trecut în patrimoniul Bisericii Ortodoxe. Şi Mitropolitul l-a dus pe Părintele Arsenie să 
organizeze Mănăstirea de la Prislop. Acesta este motivul ştiut al mutării. 

Părintele Arsenie, după ce s-a aşezat acolo, a avut şi el motivele lui ca să nu se mai întoarcă la Sâmbăta. În 1954 a fost o 
rebeliune la noi la Mănăstire. Ceva de neînchipuit: călugări să se răzvrătească! S-au răzvrătit împotriva Mitropolitului Nicolae Bălan 
care a restaurat mănăstirea, care i-a făcut călugări, care i-a hirotonit.  A fost un preot şi 4 monahi. Şi părintele acela care a fost 
conducătorul acestei rebeliuni a fost sancţionat de Mitropolit, la fel ca şi ceilalţi patru. Preotul a fost caterisit şi exclus din monahism 
şi ceilalţi au fost excluşi din monahism. Şi atunci, părintele acela, înainte de a fi depus din treaptă a zis: «Părintele Arsenie nu a fost 
bun – l-a dat afară. Părintele Mihail nu a fost bun – un părinte care s-a mutat la o altă mănăstire; Eu nu-s bun.  Cine-i bun?!».  Şi 
atunci,  un părinte de la Sibiu,  Părintele Ieronim Grovu, care a fost  conducătorul lucrărilor de restaurare de la Mănăstirea de la 
Sâmbăta, fiind el pe atunci consilier la Mitropolie la secţia economică, avea nişte scrisori. A scos din arhiva Mitropoliei nişte scrisori 
ale Părintelui Arsenie adresate Mitropolitului, scrise de la Prislop, şi nişte scrisori adresate Părintelui Ieronim Grovu – pe acestea le 
avea acasă, nu erau în arhiva Mitropoliei – şi astea le-a adus la Mănăstire şi le-a predat Părintelui Serafim să le citească obştii şi să se 
ştie de ce Părintele Arsenie nu a mai venit la Mănăstire, respectiv să se ştie că Mitropolitul l-a chemat pe Părintele Arsenie înapoi la 
Sâmbăta.  Între timp ce s-a întâmplat:  Mănăstirea Prislop a ajuns în Eparhia Aradului,  deci Mitropolitul  l-a chemat pe Părintele 
Arsenie, nemaifiind în Eparhia lui, l-a chemat la Sâmbăta. «Părinte Arsenie, hai la Sâmbăta, că eşti din eparhia mea, nu rămâne la 
Arad.» Şi Părintele Arsenie l-a rugat pe Mitropolit să îl lase în continuare la Prislop ca să consolideze relaţia între ortodocşi şi foştii  
greco-catolici şi Părintelui Grovu i-a scris, rugându-l să intervină la Mitropolit să îl lase la Prislop. Şi cu acest prilej Părintele Arsenie 
i-a  scris  Părintelui  Grovu că «Oamenii  sunt  tot  oameni».  Adică cât  s-a străduit  el  să realizeze ceva pentru ei  (pentru cei  de la 
Sâmbăta),  însă oamenii  au rămas tot oameni,  nu i-a schimbat cu nimic.  Asta era amărăciunea Părintelui.”  (Arhimandritul Teofil 
Părăian)

Dar şi aici, cum vom vedea, Părintele a fost căutat de Securitate. Mutarea, aşa cum s-ar putea crede, nu a fost şi nici nu putea fi  
o rezolvare a acestei probleme. 

Deci, Părintele Arsenie, îndrumat de Mitrolopitul Nicolae Bălan, a plecat la Mănăstirea Prislop unde a fost numit stareţ apoi 
duhovnic, loc unde îşi va pune iarăşi pecetea de ziditor de suflete şi ziditor de aşezăminte. Este cunoscut faptul că Părintele Arsenie a 
lucrat constant la Prislop, prin implicarea personală în restaurarea mănăstirii  şi  în toate celelalte munci de aici: tencuiala pentru 
pregătirea  frescei,  ridicarea  schelei  pentru  pictura  cu  care  dorea  chiar  dânsul  să  împodobească biserica,  icoanele  de  pe tâmpla 
altarului, sculptarea iconostaselor şi a stranelor – în general lucrarea întregului mobilier liturgic, restaurarea bisericii şi a clădirilor 
anexe, la care a adăugat altele noi, amenajarea şi decorarea întregii curţi, un adevărat parc natural (ce ne aduce aminte de cel de la 

Sâmbăta), străjuit de o clopotniţă pe stâncă, gândită şi zidită tot de Părintele Arsenie.40 
Primul hram la Prislop a fost în data de 8 mai 1949, de pomenirea Sfântului Ioan Evanghelistul şi a constituit „prima mare 

bucurie ortodoxă a mănăstirii, după două veacuri de năpăstuiri”.41 
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La 14 septembrie 1949, ziua Înălţării Sfintei Cruci, Vlădica Andrei a săvârşit, în curtea mănăstirii, prima liturghie arhierească 
ortodoxă. Cu acest prilej, Părintele stareţ Arsenie a fost hirotesit protosinghel. În cadrul aceleiaşi slujbe au fost tunşi în monahism: 

Stelian Manolache, cu numele de Dometie, şi Leonida Plămădeală42, care a primit numele de Antonie.43 
În curând au fost hirotoniţi tot de Episcopul Andrei, unul ca ieromonah, celălalt ca ierodiacon. Cei doi tineri monahi însă n-au 

rămas mult timp la Prislop.44 
Activitatea Părintelui Arsenie ca stareţ se încheie în 1950, pentru că între timp Prislopul devenise mănăstire de maici cu viaţă 

de obşte. În aprilie 1950, la decizia episcopului Andrei, au rămas primele 6 surori, care au fost închinoviate aici în luna mai 1950,  
punând începutul vieţii  de obşte.  Dintre acestea, sora Julieta Constantinescu,  licenţiată în Teologie şi  cu diplomă de absolvire a 
Facultăţii  de Filozofie din Bucureşti, a fost tunsă în monahism la 6 august, de praznicul Schimbării la Faţă, primind numele de 
Zamfira, în amintirea celei de a doua ctitoră a mănăstirii.  În 1951 Monahia Zamfira a fost numită stareţă a mănăstirii. Părintele 
Protosinghel Arsenie Boca a rămas în continuare la Prislop ca preot-duhovnic, ajutat pentru o vreme şi de Ieromonahul Dometie 

Manolache.45 Deci mănăstirea devenise între timp de maici, iar stareţa lor era acuma Monahia Zamfira Constantinescu.46

Aşa cum am amintit puţin mai sus, Părintele Arsenie a fost în continuare urmărit de Securitate. Oamenii autorităţii de stat îl 
„ridică” pe Părintele  Arsenie pentru anchetă în noaptea de 15 spre 16 ianuarie  1951. Într-o scrisoare din  26.01.1951, Părintele 
Dometie scria către Episcopia Ortodoxă Română a Aradului:

 „…la ora 5 dimineaţa, părintele Arsenie Boca, stareţul astei mănăstiri, a fost ridicat de un grup de 10 oameni din partea 
autorităţii. Nu ni s-a prezentat nici un ordin. Procedeul a fost brutal. Au intrat în chiliile surorilor, vorbind necuviincios. Toate acestea, 

fără nici o motivare.”47 
Într-o altă scrisoare, scrisă tot în data de 26.01.1951, Părintele Dometie împreună cu maicile Prislopului solicită  sprijinul 

ierarhului Aradului, pentru stareţul lor. Aşa cum am zis, Părintele Arsenie s-a întors la Prislop după un an, adică în 1952, de Buna 
Vestire. Ajuns acasă, îi scrie episcopului Andrei al Aradului următoarele:

„De Buna Vestire, cu ajutorul lui Dumnezeu, am ajuns acasă, la Prislop: sănătos, mult folosit şi tot atâta de senin.
Bucuria n-are multe vorbe, de aceea, dimpreună cu obştea, V-o împărtăşim aşa cum e: cu recunoştinţă şi smerită metanie, 

pentru că faceţi parte, în toate privinţele, din motivele ei.
Am aflat că după Paşti veniţi la noi. Vă aşteptăm, aşa cum vechii creştini îşi aşteptau Părinţii. Dar, pe lângă motivul străvechi, 

mai e  şi  unul local,  mai nou: îndeplinirea ultimelor  forme în conducerea obştei  de aci,  – ceea ce-mi va asigura şi  mie răgazul 
preocupării şi de ceilalţi talanţi ce-i am, cu care încă n-am lucrat nimic pentru Iisus.

Al Prea Sfinţiei Voastre fiu duhovnicesc, Arsenie. Prislop, 3.04.1952.”48 

Se ştie că în această perioadă Părintele Arsenie a fost dus la Canal unde a stat 9 luni de zile. În cartea Viforniţa cea mare a lui 

Dimitrie Bejan49 aflăm că Părintele Arsenie a fost dus, înainte de a fi la Canal50, şi la Ocnele Mari. Nu spune însă în ce an. 

Părintele Arsenie a rămas duhovnic al Mănăstirii Prislop până în 1959, când, prin actul Episcopiei Aradului nr. 2407/1959 

semnat şi parafat de Prea Sfinţitul Episcop Andrei Mageru, a fost îndepărtat din mănăstire.51 La fel s-a procedat şi în cazul stareţei 

Mănăstirii Prislop, Monahia Zamfira Constantinescu, cu actul nr. 2408/1959. Prin urmare maicile au fost alungate iar mănăstirea 

desfiinţată.52 În incinta ei s-a organizat un Cămin de bătrâni.53

După anul redeschiderii Mănăstirii Prislop, adică 1976 şi pe parcursul a mai mult de două decenii, toate lucrările efectuate au 

respectat  planurile  Părintelui  Arsenie,  viaţa  însăşi  a  mănăstirii  fiind  tributară  rânduielilor  pe  care  obştea  încropită  în  1949  şi 

transformată în mănăstire de maici în luna aprilie 1950, le-a respectat cu sfinţenie.54 

Pribegia în Bucureşti

După ce a fost alungat de la Prislop, Părintele Arsenie şi-a început pribegia în Bucureşti. A fost angajat la Biserica Sfântul 

Elefterie ca pictor secund pe lângă pictorul Vasile Rudeanu, iar în 1961 a fost angajat la Atelierul de pictură al Patriarhiei de la Schitul 

Maicilor cu încadrarea de muncitor pictor.55 

Este foarte important să amintim aici că „Părintele Arsenie nu a voit să încalce decizia unui ierarh, în semn de adevărată 

ascultare călugărească, nemaislujind, ci doar participând la slujbe, ca şi cântăreţ de strană, rămânând încă duhovnic, fără a spovedi, ci 

doar în înţelesul de îndrumător spiritual, pentru generaţii de preoţi şi credincioşi, care i-au păstrat şi îi poartă o recunoştinţă aleasă”.56 

Pictarea bisericii din Drăgănescu

Ieşind la pensie, o pensie minoră, în 1968 a început pictura bisericii parohiale din Drăgănescu, de lângă Bucureşti, la care a 

lucrat vreme de 15 ani. Părintele Arsenie a pictat-o de două ori, aceasta pentru că, pe alocuri, din pricina lumânărilor, pictura s-a 

„pangarit” (afumat), după expresia Sfinţiei Sale. (La anumite compoziţii se observă cu uşurinţă cele două straturi picturale.) Aici, cum 

chiar dânsul spunea, a fost căutat de o „adevărată avalanşă de oameni”. 
Pictura de la Drăgănescu nu este una obişnuită, în înţelesul că Părintele Arsenie nu s-a limitat strict la programul iconografic 

clasic. 
Încercând să actualizeze mesajul Evangheliei, Părintele a introdus în pictura de aici, pe lângă scenele clasice, deja consacrate, 

şi compoziţii de-a dreptul şocante care au un rol vădit catehetic şi care se adresează oamenilor zilelor noastre. 
Dacă i s-a interzis să predice, o face acum într-alt chip, cu ajutorul penelului şi al culorilor. Oamenii care-l căutau aveau ce 

învăţa doar din lectura picturii, care le grăia direct, fără ocolişuri şi pe înţelesul tuturor, „ca să nu mai orbecăiască şi ei în noaptea 

neştiinţei şi a lipsei de sfat, de unde vin toate relele care chinuiesc pe oameni, întunecă vremile şi prea adesea cruntă pământul”.57 
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„Mica biserică de la Drăgănescu are norocul să simtă pe zidurile ei zugrăvite predicile fierbinţi, pe care miile de oameni le 
ascultau la Sâmbăta de Sus.

E o pictură nouă ca şi predica de atunci.”58

Ca „predica” de  acum să fie  cât  mai  convingătoare,  Părintele,  cu  splendida-i  caligrafie,  aşterne pe ziduri,  lângă scenele 
reprezentate, numeroase sentinţe scurte, lămuritoare, care reprezintă o sinteză a gândirii Sfinţiei Sale.  Ele nu sunt simple vorbe de 

spirit, ci mai degrabă sunt aşchiile ţâşnite din coerenţa şi vigoarea unui trunchi cu rădăcini adânci.59 
Ar mai fi foarte multe de spus şi în ceea ce priveşte felul în care Părintele Arsenie a gândit programul iconografic în ansamblul 

lui, adică dispunerea fiecărei compoziţii în parte, însă nu acesta este scopul lucrării de faţă. Totuşi, nu se poate trece cu vederea o 
amplă compoziţie pe care Părintele a zugrăvit-o pe absida altarului. Ea ne prezintă momente „Din viaţa şi patimile Cuviosului Ştefan 
cel Nou, pe vremea Împăratului iconoclast Constantin Copronimul, care a tiranisit biserica între anii 741-775; Iar cuviosul primind 

mucenicia la 53 de ani ai vârstei sale în 28 ale idelor lui noemvrie, cu vina de pe urmă: «Ştefan mi-a făcut temniţa mănăstire!»”.60

Este ştiut faptul că în nici o altă biserică nu este zugrăvită pe absida altarului mucenicia acestui Cuvios, care oricum este destul 
de rar reprezentată. Deci pictarea ei aici este firesc să ridice semne de întrebare, mai ales că ocupă un loc important în absidă, atât în 
ceea ce priveşte dimensiunea ei, cât şi în ceea ce priveşte spaţiul pe care se desfăşoară, şi anume cel din dreptul ochilor. Prin urmare, 
este limpede că Părintele Arsenie nu a pus întâmplător această compoziţie aici. 

Nu aş vrea să fiu înţeles greşit şi să se creadă că, în cele ce urmează, doresc să accentuez doar latura profetică a personalităţii 
Părintelui Arsenie, însă, căutând un răspuns la semnificaţia amplasării compoziţiei cu pricina în acel loc însemnat, nu pot să nu observ 
asemănările dintre cele două vieţi – a Cuviosului Ştefan cel Nou şi a Părintelui Arsenie – şi mai ales faptul că amândoi s-au săvârşit  

din viaţă în 28 ale lunii lui noiembrie!61

Aşezământul de la Sinaia
După izgonirea forţată din mănăstire în anul 1959, obştea s-a reorganizat într-un Aşezământ mănăstiresc în oraşul Sinaia, care 

acum este metocul Mănăstirii Prislop. În acest aşezământ Părintele Arsenie şi-a avut chilia şi atelierul de pictură din anul 1969 până în 
anul 1989, când s-a săvârşit din viaţă. Aici şi-a lăsat într-o rânduială desăvârşită şi predici şi meditaţii şi desene, dar şi ultima dorinţă 

de a nu-i fi date publicităţii.62 

Scrierile Părintelui Arsenie
Pe lângă faptul de a fi  fost un mare propagator al gândirii  patristice,  al  gândirii  filocalice, Părintele Arsenie a fost şi  un 

înzestrat scriitor bisericesc.

Scrierile  Părintelui  Arsenie  au  circulat  între  credincioşi  în  mai  multe  variante.  Cea  mai  cunoscută  dintre  ele  şi  cea  mai 

răspândită a fost Cărarea Împărăţiei. Mai erau apoi cunoscute şi multiplicate (dactilografiate) şi predici ale Sfinţiei Sale şi, o dată cu 

acestea, mare căutare au avut şi fotografiile Părintelui Arsenie din perioada de când era la Sâmbăta, fotografii care erau şi sunt puse de 

mulţi credincioşi lângă icoane. 

De viaţa şi opera Părintelui s-au interesat şi se interesează oameni şi teologi de seamă, credincioşi care l-au cunoscut sau nu l-

au cunoscut, care l-au cercetat sau nu l-au cercetat, care l-au ascultat sau nu l-au ascultat vreodată, aşa încât, în acest context,  scrierile 

Părintelui e firesc să cunoască o rapidă răspândire. 

Dar, văzând câte variante ale scrierilor Părintelui Arsenie circulă, cei care-i deţin manuscrisele s-au gândit că în cele din urmă 

este mai bine să le publice, chiar dacă Părintele Arsenie nu a dorit acest lucru. S-a început cu câteva cuvinte de învăţătură publicate în 

revista „Gândirea”, Serie nouă, iar în 1995 şi în 2000 s-a ajuns să se tipărească (în două ediţii deci) „forma definitivă a  Cărării 

Împărăţiei, cum (Părintele) a gândit-o şi cum a lăsat-o în 1949, după care vor urma predicile – care şi ele circulă în nu ştiu câte 

variante –, pe care şi le-a legat singur într-un volum – se pricepea să lege foarte frumos cărţile – după o anumită ordine şi cu o  

caligrafie unică”.63 
S-au mai tipărit şi se mai tipăresc şi în continuare predicile şi meditaţiile Părintelui Arsenie cuprinse în manuscrisul numit Fiii 

Învierii, în „Foaia duhovnicească pentru popor – Străjerul Ortodox”.
De o largă răspândire s-a bucurat şi scrierea Pravila Albă, un manuscris care i s-a furat Părintelui Arsenie şi care pe urmă a 

fost modificat şi rescris. Iată caracterizarea pe care o face Părintele pe un asemenea exemplar: „Pravila Albă – model de strâmbare a 

unui original furat”.64 
I s-a mai atribuit şi scrierea numită  Sundar Singh vorbeşte globului pământesc, mai puţin răspândită decât celelalte.  Iată 

caracterizarea pe care o face Părintele şi asupra acesteia: „Sundar Sing – Ce frumos scrie Sundar Singh şi de ce proastă calitate e 

apocrifa aceasta, a unui fanatic, incult şi mincinos”.65 
O altă scriere care o găsim deja publicată în câteva site-uri ortodoxe web este Trepte spre vieţuirea în monahism, care se 

adresează în special monahilor care doresc să-şi rânduiască viaţa interioară în vederea urcuşului duhovnicesc. În final lucrarea mai 
cuprinde şi o tâlcuire a rânduielii tunderii în monahism.

Trebuie amintite aici şi zicerile Părintelui Arsenie, care şi ele circulă, şi pe care mai ales Părintele Arhimandrit Teofil Părăian le 
popularizează cu timp şi fără timp. (Nu există carte a Părintelui Teofil în care să nu apară cel puţin o zicere a Părintelui Arsenie. Cele 
mai frumoase şi cunoscute cuvinte ale Părintelui Arsenie le-am cuprins în cartea Părintelui Teofil Veniţi de luaţi bucurie, de editarea 
căreia m-am ocupat personal.) 

La fel, nu trebuie uitat că Părintele Arsenie a lăsat acel program de angajare într-o viaţă duhovnicească autentică în cinci 
puncte: „Oxigen, glicogen, somn, păstrarea hormonilor şi concepţia de viaţă creştină”, îndreptar de viaţă care nu a fost cuprins în vreo 
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scriere publicată (de pildă Cărarea Împărăţiei), ci a fost auzit de către un tânăr din gura Părintelui Arsenie, lucru care nu înseamnă 
deloc că nu ar fi şi acesta foarte important.

Tot aici trebuie să amintim şi scrisorile pe care Părintele Arsenie le-a trimis celor apropiaţi, pentru că, să nu uităm, scrisorile 
Părinţilor sunt unele dintre cele mai frumoase opere din literatura patristică. Unele dintre ele au fost deja făcute cunoscute cititorilor, 
iar altele probabil că vor urma a fi publicate. Până una alta, mai ales de când există posibilitatea ca ele să fie fotocopiate (xeroxate), 
copii după scrisorile Părintelui au ajuns la foarte mulţi credincioşi. 

Îndrumător al monahilor
„De vrei să te faci călugăr, fă-te ca focul!” (Părintele Arsenie Boca)

Părintele Arsenie a fost  cercetat  de mulţi  doritori  de viaţă monahală.  Le spunea Părintele:  „Măi,  nu toţi  cei  din lume se 
prăpădesc, nici toţi cei din mănăstire se mântuiesc”.

Era şi un foarte bun psiholog. Dintr-o singură privire şi schimbând două-trei cuvinte putea să înţeleagă şi să cântărească exact 
ce-i de făcut cu doritorul de călugărie ce-i stătea în faţă. Nimeni nu putea înşela ochiul său ager cu prefăcătorii sau vicleşuguri. Nu 
stătea să se tocmească cu nimeni în privinţa asta. Spunea răspicat ce avea de spus. Dar, înainte de a da un verdict în ceea ce priveşte 
recomandarea pentru călugărie, Părintele Arsenie „căuta să vadă prin tine dincolo de tine”. Lua foarte în serios problema călugăriei. 
Foarte elocventă în acest sens este relatarea despre întâlnirea din 1942 dintre Părintele Arsenie şi pe atunci tânărul de 13 ani Ioan 
Părăian (azi Arhimandritul Teofil Părăian) care dorea să rămână în Mănăstirea de la Sâmbăta:

„Când m-am dus eu la Mănăstirea de la Sâmbăta în 1942 să mă fac călugăr, aveam treisprezece ani şi jumătate. Părintele era 
acolo. M-a luat la spovedit, am stat de vorbă, mi-aduc aminte şi de amănunte, de întrebările pe care mi le-a pus, între care o întrebare  
care am spus-o eu de multe ori, prin care vroia să intre dincolo de mine, prin mine dincolo de mine. Mă întrebă dacă mi-a venit în 
gând vreodată să omor un om. Mie mi s-a părut foarte curios la vârsta aceea că m-a întrebat dacă mi-a venit în minte să omor vreun 
om, că nu-mi venise niciodată un gând de acesta, nici până atunci, şi nici de atunci încoace, dar i-am mai auzit pe oameni zicând: «Te 
omor, fire-ai …» şi nu ştiu ce. Şi nu m-am gândit decât după aceea că Părintele a vrut să vadă de unde vin, care sunt străfundurile 
existenţei mele. De ce? Pentru că Părintele avea în gândurile lui şi după aceea în afirmaţiile lui, zicerea aceasta că copilul e oglinda 
părinţilor, că moştenim din străfunduri de existenţă lucruri pozitive şi negative, că fiecare dintre noi aducem o încărcătură în existenţa 
noastră. 

A zis odată părintele către unul: «Mă, tu eşti sinteza harababurii din casa voastră». Deci, părintele îşi dădea seama de anumite 
lucruri, pe care ceilalţi nu le observau, sau treceau pe lângă ele, sau, în orice caz, nu aveau posiblitatea să le formuleze aşa de fain: 
«Tu eşti sinteza harababurii din casa voastră». 

Deci, dacă vrei să ştii cine eşti, cercetează-te şi vezi de unde ai venit! Şi părintele, bineînţeles că ştia toate lucrurile acestea, că 
noi nu începem propriu-zis de la conceperea noastră, ci începem cu rădăcini, mai departe, Dumnezeu ştie de unde, îi cumulăm pe 
părinţii noştri, pe bunicii noştri. 

Eu aveam o bunică, mama mamei, şi când zicea câte cineva de un nepot al ei: «Seamănă cu dumneata», ea răspundea: «Păi 
numai de-ar semăna cu mine, că-i bine». 

Vedeţi, sunt nişte lucruri pe lângă care noi trecem uşor. Adevărul este că fiecare dintre noi suntem o sinteză, a unei harababuri, 
a unei linişti, Dumnezeu ştie cum suntem, cine suntem. Dar lucrurile acestea trebuie rezolvate, şi dacă nu le rezolvăm noi, nu le 
rezolvăm niciodată şi nu le rezolvă nimeni. Şi atunci părintele ştiind lucrul acesta, şi având capacitatea aceasta de a intui esenţialul în 
orice chestiune, ca şi când ar fi zis către mine: «Uite ce-i, tu vrei să te faci călugăr? Păi îţi spun eu ce să faci tu, dacă vrei să te faci 
călugăr. Nu te faci călugăr, dar faci ce fac călugării: zici rugăciunea cu care se mântuiesc călugării». Şi mi-a spus să zic: «Doamne, 
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul». Mi-a zis aşa: «S-o zici cu gândul, deci cu cuvântul gândit, nu 
cu cuvântul  vorbit,  deşi  se poate şi  cu cuvântul vorbit,  e  voie,  dar s-o zici  cu cuvântul  gândit».  Nu mi-a  dat nici  o explicaţie, 
bineînţeles că s-a gândit la asta, ca să o zic cu cuvântul gândit, pentru că lupta se dă în gând, şi atunci, ca să scoatem din lucrare 
gândurile negative, trebuie să avem gânduri pozitive; nu mi-a făcut nici un fel de teorie, ci mi-a zis aşa: «Zici în gând, Doamne, Iisuse 
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul», lipeşti de respiraţie rugăciunea, în felul următor: între respiraţii zici 
«Doamne», trăgând aerul în piept, o dată cu asta zici «Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu», şi dând aerul afară din piept, o dată cu 
asta zici «miluieşte-mă pe mine, păcătosul». Atât mi-a spus, despre altceva nu mi-a spus nimic. Am mai vorbit noi de una, de alta, am 
plecat,  mi-am văzut  de şcoală,  am făcut liceul,  am făcut  Teologia şi  după unsprezece ani m-am făcut  călugăr.  Deci,  înainte  cu 
unsprezece ani de a mă face călugăr, ştiam rugăciunea cu care se mântuiesc călugării şi foloseam rugăciunea cât o puteam folosi. 

Interesant, însă, că Părintele nu mi-a dat directiva să iau legătura cu vreun practicant al rugăciunii, cu vreun duhovnic, cu 
cineva care să mă îndrumeze, doar mi-a spus să mă angajez la rugăciune. Nu mi-a spus cât să zic, de câte ori să zic, cât timp să stau în 
rugăciune, să am o pravilă, cât timp să zic rugăciunea, dar s-o zic. Bineînţeles că mi-am văzut de treabă, nu m-am gândit niciodată că 
trebuie să o fac cu exclusivitate, dar am ştiut de rugăciune şi de câte ori îmi aduceam aminte ziceam: «Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul 
lui  Dumnezeu,  miluieşte-mă pe mine,  păcătosul»,  cum m-a învăţat  părintele:  între  respiraţii:  «Doamne»;  trăgând aerul în piept: 
«Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu»; dând aerul afară: «miluieşte-mă pe mine, păcătosul». Bineînţeles, nu e absolut necesar să se 

facă aşa, dar aşa m-a învăţat părintele, şi eu aşa am făcut.”66 
Au ales calea călugăriei mulţi dintre tinerii care l-au căutat pe Părintele Arsenie. Amintim aici pe cei mai cunoscuţi: Leonida 

Plămădeală, viitorul Mitropolit  al Ardealului,  Stelian Manolache, devenit vestitul  duhovnic de la Râmeţi,  Julieta Constantinescu, 

ajunsă stareţă la Prislop, şi lista ar putea continua.67

 Petru tinerii de atunci, dar şi pentru tinerii de azi care doresc să urmeze calea monahală, cât şi pentru cei care au făcut deja 
acest pas, Părintele Arsenie Boca a lăsat o scriere care se referă la creşterea duhovnicească a doritorilor de desăvârşire. Este vorba 
despre Trepte spre vieţuierea în monahism, o lucrare destul de puţin cunoscută, din pricină că încă nu a fost editată. 
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Dar negrăit mai importantă decât această scriere este pilda vieţii Părintelui Arsenie68, care arată călugărilor că pot trăi ca 
Părinţii din vechime, „că le poate fi viaţa aşa cum le este şi numele” (Arhimandritul Teofil Părăian), adică pot fi „bătrâni frumoşi”, 

chiar şi în mijlocul unei lumi plină de confuzie, disperare şi abandonare a adevărului.69 

Concepţia Părintelui Arsenie despre monahism
Părintele a văzut de-a lungul vieţii sale şi cazuri de călugări rataţi. Despre ei zicea: „Unii dintre călugări nu sunt călugări, ci 

cuiere de haine călugăreşti”. 
Pentru a evita apariţia acestora, Părintele Arsenie i-a scris Episcopului Aradului, Prea Sfinţitului Andrei Mageru, în eparhia 

căruia  era  în  acei  ani,  spre a-i  arăta  cu  iubirea,  experienţa  şi  competenţa cu  care scrisese  Cărarea Împărăţiei  şi  Trepte spre 
vieţuierea în monahism, că înnoirea monahismului (atât de dorită şi atunci, ca şi acum), de care depinde şi înnoirea mai generală a 
Bisericii şi a societăţii, nu se face prin înmulţirea numărului de mănăstiri şi schituleţe şi nici prin simple directive venite „de sus”. 

Alcătuită cu precizie, claritate, profunzime şi cu o putere de discernământ cu totul aparte, epistola lămuritoare a Părintelui 
Arsenie – o adevărată sinteză a gândirii Sfinţiei Sale despre monahismul contemporan – poate fi socotită, pe bună dreptate, „un 
luminos punct de reper într-o eventuală încercare de înviorare a monahismului”.

„Am văzut şi răsăritul şi apusul multor mănăstiri.
Răsar, când grăiesc conştiinţei  poporului prin simplă existenţa lor; şi apun, când această existenţă e pătată de nevrednicia 

vieţuitorilor lor. De răsăritul sau apusul acestora atârnă încrederea sau neîncrederea ce le mai rămâne oamenilor în forţa de creaţie a 
creştinismului. E destul să pomenim bisericile şi mănăstirile din Ardeal, înfiinţate de ctitorii de peste munţi, ai căror vieţuitori au ţinut 
trează în conştiinţă unitatea ortodoxă a neamului. Iar când vitregiile trecutului – urzite de Vatican – le-a dărâmat şi ars, s-au arătat 
mucenicii.

E un apus frumos.
Acesta ne-a ferit de cel ruşinos, al decadenţei actuale, când mănăstirile şi le desfiinţează călugării.
Aci e cazul de popas. Ce reînfiinţăm, care situaţie?
E frumoasă iniţiativa şi trebuie apreciată, dar fără oameni îndeajuns formaţi, care să conducă cuminte ceea ce se adună la 

întâmplare, nu se ajunge decât la o situaţie decadentă.
Iată câteva decadenţe:
Sărăcia, cu care uneori se începe o mănăstire, determină cerşetoria, umblatul cu «pantahuza», pretarea la slujbe pe rufărie, taxe 

pe slujbe – ruşini.
Din diferenţa de zestre,  pe care şi-o aduce fiecare,  se  nasc în  obşte  atitudini  umilitoare,  întâietăţi  nedrepte –  destrămare 

sufletească.
Oamenii din afară, care ajută prin donaţii  mai de seamă, ba şi care n-ajută cu nimic, dacă nu li  se are grija, încep să se 

amestece în treburile interne ale mănăstirii, să învrăjbească obştea şi să se învrăjbească şi între ei înafară – smintelile.
Sănătatea fizică a fiecărui ins în parte trebuie medical şi dinainte ştiută. Aci e un punct gingaş, care nu mai trebuie neglijat. Nu 

pot fi primiţi în această nevoinţă de o viaţă a sfaturilor evanghelice, decât oameni perfect sănătoşi cu plămânii, inima, dar mai ales cu 
sistemul nervos, sângele şi glandele endocrine. Acestea din urmă, pricinuind oarecare jenă, rămân de obicei la voia întâmplării şi 
pradă unei  păreri  cu  totul  pe  dos,  mai  ales  între  femei,  că  încetarea  mai  devreme a  unor  funcţii  de  natură  endocrină,  ar  fi  o 
învrednicire,  un preludiu al  sfinţeniei.  De fapt  e  o tragedie care bate la uşă:  dezorganizarea mintală,  în  diferite  grade,  de unde 
înclinaţia  spre  exagerări,  denaturări,  habotnicii,  închipuiri,  năluciri  –  toate  tulburări  psihice  din  cauze  netratate.  De  multe  ori, 
«înclinaţia spre mănăstire» nu e de fapt o înclinaţie, ci o infirmitate de adaptare, din cauze organice sau din alte cauze.  Adevărata 
chemare însă nu are nimic cu infirmitatea.  Curajul de a alege liber acest mod de mântuire nu aruncă ponoase pe celălalt mod de 
mântuire, al familiei. Infirmii văd în mănăstire: vis, uşurare, litanie, ca să sfârşească în decepţii şi sminteli.  Adevăraţii chemaţi văd 
limpede eroica nevoinţă a desăvârşirii, fără ispita sfinţeniei.

De asemenea e foarte bine să se ştie de la început care e punctul de vedere al fiecărui ins asupra răului. Multe structuri psihice 
sunt  pradă  obsesiei  răului,  a  păcatului,  a  diavolului,  manihei  asupra  trupului  şi  osânditori  ai  familiei  –  obsesii  şi  interpretări 
nesănătoase ca obiecte de cugetare, dovedind un climat nesănătos al minţii sau ducând la el. Speriaţii aceştia se dedau de capul lor la 
nevoinţe care le ruinează amândouă sănătăţile – nu sunt de nici o treabă în mănăstiri.  Iar dacă totuşi sunt primiţi,  sub influenţa 
structurii lor, obştea poate ajunge pradă mâncătoriei, lucrăturilor, viciilor, străini la trapeză şi rugăciune, ba chiar duşmani. Infirmii se 
fixează pe îngustimi neesenţiale creştinismului, ca de pildă pe amănunte de tipic, de calendar (stilismul), chiar de pravilă, îngustimi 
habotnice, care au pricinuit Bisericii numai supărări.

Întotdeauna se găsesc vieţuitori de mănăstire, dar foarte arareori se nasc povăţuitorii: stareţii şi duhovnicii. Aceştia trebuie să 
fie  minţi  luminate,  vederi  largi,  buni  cunoscători  ai  omului:  limpezi  în  doctrină,  îmbunătăţiţi  în  smerenie  şi  iscusiţi  în  dreapta 
socoteală şi, pe deasupra, structuri cu o fericită îmbinare între iubire şi autoritate. Din câte au ei de făcut pomenesc doar una:

Unificarea sufletească a obştii, ca toţi să fie într-un cuget. E atât de anevoios lucrul acesta dar şi atât de mare, încât atrage 
prezenţa nevăzută a lui Iisus într-o atare obşte. Iubirea de Dumnezeu şi de oameni, într-o obşte de un cuget, e ridicată de Noul 
Testament la valoarea de argument al existenţei lui Dumnezeu. Aceasta este ultima Lui definiţie, poruncă şi rugăciune. Iată rostul şi 
sarcina povăţuitorilor. Ziduri se pot face uşor, gospodărie la fel, adunare de vieţuitori foarte uşor – greutatea-i la ales. Căci mulţi par 
buni, luaţi în parte, dar devin răi adunaţi laolaltă – devin ceea ce erau de fapt.

Obştile mari, mari din neprevedere, chiar de-ar avea povăţuitori cu calităţi, cu cât sunt mai mari cu atât au o viaţă mai scurtă. 
Fiecare ins e o lume de necunoscute. De aceea, a face unire între oameni, chiar puţini,  e o dovadă de lucrare dumnezeiască şi, 
desăvârşit, numai El o poate face.

Deci,  ca  încheiere  a  părerilor:  decât  realizări  sortite  decadenţei,  sub  raportul  aşezării,  al  înzestrării  şi  al  componenţei 
personalului, mai bine fără ele. Căci pietrele, păstrate aşa: moment de culme al trecutului grăiesc mai bine conştiinţei poporului, decât 

realizările prezente fără nădejde. Nu multe mănăstiri, ci puţine: cât mai puţine, dar cu atât mai bune, şi nu prea mari.”70 
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Plecarea la cele veşnice
Părintele Arsenie a murit la Sinaia, în 28 noiembrie 1989, acolo şi-a dat sfârşitul. 
„Se fac fel de fel de vorbe, fel de fel de aprecieri de către oameni necompetenţi, de către oameni care nu ştiu realitatea şi care 

vreau să îl pună pe Părintele în atenţia altora. Că a vorbit cu Ceauşescu, că i-a spus lui Ceauşescu că va muri, şi nu ştiu ce … Nu-i 
adevărat! Sunt nişte lucruri care nu s-au întâmplat şi pe care le inventează oamenii şi pe care le citesc credincioşii şi necredincioşii,  
după care trag nişte concluzii care nu sunt adevărate. A suferit, a avut ceva cu rinichii şi din aceasta i s-a tras şi sfârşitul. Apoi, la 79 
de ani, nu se mai pune problema din ce pricină ai murit. Mori, că moare lumea la 79 de ani şi mai devreme. Deci Părintele Arsenie s-a 

sfârşit în Sinaia, la ora 9 şi ceva seara, în 28 noiembrie 1989.”71 
Prohodit de o mulţime impresionantă de credincioşi, Părintele Arsenie a fost înmormântat în cimitirul Mănăstirii Prislop, în 

ziua de 4 decembrie 1989. 
„Mormântul Sfinţiei Sale de la Mănăstirea Prislop, duhul Sfinţiei Sale de la Mănăstirea Sâmbăta-Brâncoveanu, ctitoria Sfinţiei 

Sale de la Sinaia, pictura Sfinţiei Sale de la biserica din Drăgănescu, vor vorbi şi vorbesc chiar pentru foarte multă vreme, dacă nu 
cumva pentru totdeauna, despre trăirea în Hristos, credinţa în Hristos, dragostea faţă de Hristos, despre adevărul Bisericii Ortodoxe, 
mormântul Sfinţiei Sale şi crucea de la mormânt fiind dintre cele mai cunoscute şi importante în acelaşi timp şi discrete locuri de 
pelerinaj, unde vin creştini din toată ţara şi chiar şi din alte părţi. Vin, se roagă, aprind o lumânare, se închină şi cer mijlocirea prin  

rugăciunea de foc a Părintelui Arsenie pentru ei, pentru familie, pentru ţară, pentru lume, pentru Biserică, pentru noi toţi.”72 
La parastasul de 12 ani, P.S. Părinte Daniil Partoşanul, în predica rostită cu acest prilej, tâlcuind duhovniceşte viaţa şi lucrarea 

Părintelui Arsenie Boca, a spus printre altele:
„Am meditat şi m-am gândit: Oare ce semnificaţie, printre multe altele, a avut pentru veacul nostru, pentru timpul nostru, 

pentru vremea noastră şi personalitatea şi activitatea şi lucrarea duhovnicească şi cea scrisă şi cea reprezentată estetic sau artistic, 
iconografic a Părintelui nostru Arsenie? Şi am găsit o asemănare, am găsit o comparaţie, cu ceea ce s-a petrecut în Babilon pe vremea 
Împăratului Belşaţar, când la ospăţul idolatru şi păgânesc al acestuia, Dumnezeu trimite o mâna care scrie pe tencuiala peretelui din 
interiorul palatului nişte cuvinte. Împăratul s-a cutremurat. N-a ştiut ce semnificaţie au aceste cuvinte şi nici altcineva din anturajul 
său, dar, proorocul Daniel, chemat de Împărăteasă, a venit şi a tâlcuit cuvintele: „Mene, mene, techel ufarsin” – „Număraţi, număraţi, 
cântăriţi şi împărţiţi”. 

Aşa mi se pare că a făcut şi Prea Cuviosul Părintele nostru Arsenie, în veacul acesta, în Biserica noastră, în ţara noastră, în 
poporul nostru, în familiile noastre, în sufletele noastre: ne-a descifrat, ne-a tâlcuit, ne-a tălmăcit mesajul lui Dumnezeu, cuvântul lui 
Dumnezeu, harul şi darul lui Dumnezeu, ne-a citit chiar şi ne-a descifrat parte din semnele timpului pe care noi le trăim şi cu care 
suntem martori şi contemporani, pentru ca astăzi să ne trăim viaţa noastră creştineşte, în duh curat ortodox, în fidelitate şi credincioşie 
faţă de Biserica noastră Ortodoxă, cea una singură, sobornicească şi apostolească. De aceea suntem noi astăzi aici, ca şi femeia din 
Şunem pe Muntele Carmel, nu din curiozitate, nu din alte gânduri, ci din necesitate sufletească şi spirituală, pentru că, repet, avem 
nevoie, ca şi Sfântul Elisei, de pietrele Carmelului, avem nevoie de focul Carmelului, avem nevoie de urmele paşilor Sfântului Ilie pe 
Carmel, avem nevoie de duhul şi puterea şi rugăciunea şi mijlocirea şi binecuvântarea Prea Cuviosului Părintelui nostru Arsenie 

Ieromonahul.”73  
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OMAGIU PĂRINTELUI DRAG

Noi, cei ce l-am cunoscut,
Şi Părinte drag l-am avut,
Simţim astăzi adâncă durere,
Dar şi mare mângâiere.
Căci noi ştim că şi acum,
Nu va înceta nici cum,
Viu să fie-n amintiri,
Chipul sfintei lui iubiri.
Şi cu toţi nădăjduim,
Cu Părintele să fim,
De vom împlini curat,
Sfaturile ce ne-a dat.
Iar acum la despărţire,
Cu smerenie şi iubire,
De la cel plecat în zare,
Cerem binecuvântare...

Cu nemărginită recunoştinţă,
Teodosia - Zorica Laţcu,
împreună cu toţi credincioşii,
copii ai Părintelui.

Braşov,
3-4.XII.1989
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O SINTEZĂ A GÂDIRII PĂRINTELUI ARSENIE BOCA

Tradiţia vie a apoftegmelor

„Din fericire, Părinţii  au vorbit iar unele din cuvintele lor au fost transmise posterităţii,  prelungind de-a lungul veacurilor 

iradierea pe care au avut-o în timpul vieţii lor. Pe drept cuvânt, zicerile lor sunt numite «Apoftegmele Părinţilor», căci ele emană de la 

Părinţi ca atare, în însuşi exerciţiul paternităţii lor. Nu sunt cuvinte rostite în văzduh, nici sentinţe frumoase mai mult sau mai puţin 

pioase scrise de un autor duhovnicesc. Sunt cuvinte ţâşnite din viaţă şi întrupate în viaţă, pentru a răspunde unei întrebări vitale, unei  

chestiuni stăruitoare şi presante. (...) Mai mult, trebuie remarcat că transmiterea orală a acestor cuvinte a trebuit să se facă cel mai 

adesea în acelaşi context al îndrumării duhovniceşti, fiii deveniţi părinţi transmiţând la rândul lor ucenicilor lor ceea ce primiseră. 

Apoi, când apoftegmele au fos aşternute în scris, ele au continuat să se transmită şi să se propage într-o tradiţie monastică vie. (...)

Începând de la sfârşitul secolului V circula în Palestina o culegere ce aduna în ordine alfabetică cuvintele şi faptele atribuite 

«bătrânilor» celor mai faimoşi. Era ca o galerie de portrete vii ale marilor strămoşi, în care monahii îşi puteau regăsi de acum, din 

generaţie în generaţie,  portretele familiale ale celor pe care-i  considerau întotdeauna drept părinţii  lor,  ai  tuturor.  Corespondenţa 

avvilor Varsanufie şi Ioan, faimoşii zăvorâţi din Gaza secolului VI, ne furnizează o mărturie deosebit de remarcabilă asupra locului pe 

care, prin intermediul apoftegmelor, Părinţii deşertului îl deţineau în viaţa monahilor palestinieni ai acestor epoci, şi nu numai ai 

monahilor, pentru că vedem aici că şi laicii puteau discuta între ei asupra Cuvintelor Părinţilor. Monahi şi laici rumegau apoftegmele 

ca pe cuvintele Sfintei Scripturi, găsind în ele o hrană pe gustul lor şi potrivită gustului fiecăruia, ca mana.”1 

Apoftegmele Părinţilor contemporani

Fireşte, şi zicerile şi apoftegmele marilor duhovnici contemporani exercită asupra credincioşilor noştri o atracţie evidentă. Cine 

nu cunoaşte astăzi, de pildă, cuvântul Părintelui Cleopa: „Mânca-v-ar Raiul!”, sau zicerile Părintelui Paisie: „Să ne întâlnim la uşa 

Raiului!”, sau „Să nu crezi tot ce auzi, să nu faci tot ce poţi, să nu spui tot ce ştii, să nu dai tot ce ai”? 
Mulţi credincioşi le-au auzit şi le-au ţinut minte, în primul rând pentru că au în ele acea notă de spontaneitate, prospeţime şi 

dulceaţă specifică rostirii mai mult decât scrisului.
Cînd le citesc de prin cărţi parcă şi aud glasul Părintelui care le-a rostit.  Mulţi credincioşi mărturisesc acest lucru.  Cel mai 

adesea mi se întâmplă asta când citesc cuvintele Părintelui Teofil. Vocea inconfundabilă a dânsului le însoţeşte şi parcă le dă o putere 
şi mai mare. Acesta-i avantajul celor care „culeg” direct de la sursă astfel de ziceri.

La fel putem vorbi şi despre cuvintele Părintelui Arsenie Boca, atât de citite şi citate în ultima vreme. Pe câţi prieteni sau 
credincioşi  nu i-am auzit  rostind ziceri  de-ale Părintelui,  sau în câte predici  nu am auzit  deja  celebrele cuvinte:  „Dragostea lui 
Dumnezeu pentru cel mai mare păcătos este mai mare decât dragostea celui mai mare sfânt faţă de Dumnezeu.”; „În mintea strâmbă şi 
lucrul drept se strâmbă.”; „Mustrarea învinge, dar nu convinge.”; „Cine face curte nu face carte.”; „Nu toţi din lume se prăpădesc, nici 
toţi din mănăstire se mântuiesc.”; „Cea mai lungă cale este calea care duce de la urechi la inimă.”?

Poate mai mult decât oricare alt duhovnic de la noi, Părintele Arsenie Boca are o mulţime de astfel de cuvinte care au o 
expresivitate proprie celebrelor apoftegme din Pateric. Oricine a citit  măcar o predică a Părintelui, se poate convinge de această 
realitate. Zicerile, sentinţele Sfinţiei Sale, atât de aparte formulate, îl arată pe Părintele Arsenie ca pe un om cu o putere de sinteză 

deosebită, o putere de intuiţie şi o putere de a cunoaşte totdeauna esenţialul într-o chestiune.1 
Acesta este unul din motivele pentru care am socotit ca foarte binevenită realizarea, în partea a 2-a a lucrării de faţă, unei 

Sinteze a gândirii Părintelui Arsenie Boca, deci relizarea unei antologii, care să cuprindă cu precădere acele cuvinte scrise într-un 

limbaj aforistic.2 Un alt motiv care m-a determinat să fac această selecţie, este latura practică pe care am avut-o în vedere, adică 
folosul duhovnicesc al cititorilor. 

Zicerile şi fragmentele cuprinse aici au fost selectate din mai multe surse, pe care le voi enumera în cele ce urmează: 
Cărarea Împărăţiei; 
Predicile Părintelui publicate în revista „Gândirea” (Serie nouă); 
Predicile din manuscrisul intitulat Fiii Învierii, publicate în „Străjerul Ortodox”; 
Trepte spre vieţuirea în monahism; 
Predicile din caietul Părintelui Ioan Fărcaş (predici copiate de Maica Miruna de la Sinaia, care era rudă cu Părintele Ioan 

Fărcaş din Blaj, de pe un caiet al Părintelui Arsenie cu notiţe, cu binecuvântarea Părintelui Arsenie, cu specificaţia ca să nu schimbe 
nimic din text. Părintele Ioan Fărcaş a înregistrat Părintelui Teofil, cu care este prieten, aceste predici pe bandă de magnetofon. Între 
timp acest caiet s-a pierdut, dar au rămas benzile magnetice.) 

Caietul cu predicile şi zicerile culese de Părintele Petru Vanvulescu, un ucenic apropiat al Părintelui; 
Cuvintele culese de Părintele Arhimandrit Teofil Părăian, adunate în cartea Veniţi de luaţi bucurie; 
Cuvintele culese de cei care l-au cercetat duhovniceşte pe Părintele Arsenie.
Scrierile  Pravila Albă şi  Sundar Singh vorbeşte globului pământesc, atribuite de unii Părintelui Arsenie Boca, dar aspru 

caracterizate chiar de Părintele Arsenie, prima ca fiind „un manuscris furat, modificat şi rescris”, iar cea de-a doua ca fiind „o apocrifă 
a unui fanatic, incult şi mincinos”, nu le-am luat în discuţie. 
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Întrucât partea aceasta are structura unui dicţionar, cititorii vor putea afla, fără să mai caute ei înşişi în întreaga operă, ce 
anume îi interesează din gândirea Părintelui Arsenie. Forţa formativă şi varietatea ţintelor atinse de cuvintele Părintelui sper să-i 
convingă pe toţi de utilitatea acestui demers.
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O SINTEZĂ A GÂDIRII PĂRINTELUI 
ARSENIE BOCA ÎN 800 DE CAPETE

ADEVĂRUL

1. Adevărul este fiinţă vie. 

2. Iniţiativa omului spre Adevăr tot Dumnezeu o trezeşte. 

3. Oamenii sunt oile cele mai greu de păstorit. Nu sunt toate oi, mai sunt şi berbeci şi ţapi; în veacul acesta oile sunt amestecate 

cu caprele. Nimic mai împărţit pe lume decât părerea oamenilor asupra adevărului. Oare este vina adevărului? 

Dumnezeu a ştiut această infirmitate a omului, a aflării adevărului curat, de aceea a dat Bisericii şi slujitorilor ei legiuiţi – lor 

singuri –, grija învăţării lui curate. 

4. „Scriptura nu se tâlcuieşte cum îl taie capul pe fiecare”, strigă Sfântul Apostol Petru.

Adevărul nu se înfăţişează cum i se năluceşte oricărei minţi întâmplătoare. Creştinismul nu este ceea ce poate strâmba fiecare 

neputincios din el. 

5. Cel mai greu păcat, veşnic fără iertare este starea omului împotriva adevărului. 

ASCEZA

6. Termenul  de  curăţire  (asceza)  are  două  vârste  şi  s-a  încetăţenit  sub numele  de  purificare.  Perioada  ascetică  cuprinde 

purificarea activă în care intră toate nevoinţele din partea omului şi purificarea pasivă, adică de curăţire a firii de patimi dincolo de 

puterile omului, pe care o face Dumnezeu Însuşi. El Îşi face loc curat în cei ce-L caută cu dragoste, dar puterile lor nu le mai ajung 

pentru aceasta şi atunci ei trebuie să sufere curăţiri mai presus de fire, ca să poată locui în ei cu slavă Cel mai presus de fire. 

7.  Faza de culminaţie a ascezei şi de adâncire a trăirii duhovniceşti se numeşte iluminare. În faza aceasta Darurile Duhului 

Sfânt primite la Botez se dezvoltă în toată deplinătatea lor şi întăresc sufletul pentru şi mai grele încercări. În faza aceasta pot apărea 

amăgiri şi daruri extraordinare şi cine le are e sfătuit să nu-şi lipească inima de ele, pentru că nu numai că nu înaintează, dar poate 

pierde şi tot ce a agonisit. Iar calea e din ce în ce mai subţire şi tot mai mult trebuie să te lepezi de toate. 
8. Asceza are şi un caracter hristologic. În nevoinţe nu e numai omul, e şi Hristos prezent. În sforţările noastre e prezentă forţa 

din firea omenească a lui Hristos. 
9. Partea începătorilor este nevoinţa de a seca izvoarele patimilor din pământul inimii, precum şi grija de a nu se sui cu mintea 

în văzduhul părerii, căci acolo bat furtuni mari şi se rup aripile minţii.

ASCULTAREA
10.  Dintre cele trei făgăduinţe (monahale) cea mai grea e ascultarea, pentru că are de biruit mai mult patimile minţii care 

discută cu Dumnezeu în loc să asculte fără discuţie. 
11. Dintre cele trei făgăduinţe monahale, ascultarea necondiţionată s-a dovedit cea mai grea, din două motive cu totul opuse: 

unul infirmitatea firii, iar celălalt personalitatea ei. 
12. Disciplina ascultării ridică firea din infirmitate precum scoate şi mândria din personalitate. Ascultarea face şi pe leneşi şi pe 

vicleni să-şi dezgroape talantul, precum acoperă şi pe cei talentaţi de jefuirea slavei deşarte.
13. Chiar când se realizează sfinţenia, nici aceasta nu dezleagă de acoperământul ascultării. 
14. De Dumnezeu ascultăm necondiţionat toată viaţa şi fără abatere. Dacă însă povăţuitorii noştri după Dumnezeu, stareţii şi 

duhovnicii, devin eretici şi, ca atare, se încarcă din partea Bisericii cu pedeapsa afurisirii sau caterisirii, atunci suntem dezlegaţi de 
ascultarea lor, pentru că ei au strâmbat dreapta credinţă şi prin conştiinţa lor nu se mai exprimă voia lui Dumnezeu. Dar ascultarea de  
Biserică nu încetează. 

15.  Mănăstirile  cu viaţă  de sine au slăbit  votul  ascultării  şi  al  sărăciei  şi  din  pricina aceasta sunt  o  formă decadentă de 
monahism. 

16. Spre folosul vieţii duhovniceşti eşti de mare câştig ascultând pe oricine. 
17. Ascultarea e lepădarea de sine, luarea crucii în fiecare zi (Luca 9, 23). 
18. Ascultarea stinge orice frământare şi opreşte orice iniţiativă, deci toată energia, cu vremea, trebuie să se convertească în 

virtuţi duhovniceşti. 
19.  Ascultarea  stinge  personalitatea  de  pe  planul  lumii  şi,  dacă  e  ceva  de  capul  ascultătorului,  toată  înzestrarea  lui  se 

preschimbă în sfinţenie, pe care, de multe ori, se poate întâmpla să n-o ştie nimeni fără numai Dumnezeu.
20.  Aşa creşte ascultătorul o personalitate a spiritului, când izbuteşte să treacă peste grămada sa de oase ca şi cum ar trece 

altul. 

ATEISMUL
21. Obârşia ateismului este în Templul din Ierusalim. 
22. Ateismul este o infirmitate, o monstruozitate şi o eroare fundamentală a naturii umane.
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23. Dacă ai bate pe un ateu cu dovezile ca pisălogul în piuliţă şi tot nu vei desface pe nebun de la nebunia sa. 
24. Mintea care cugetă că nu există Dumnezeu cade în propria sa sentinţă, căci a te lupta din toate puterile împotriva a ceea ce 

nu există dovedeşte nebunia acestei lupte, nonsensul, absurdul şi prin urmare şi (nebunia) minţii care o conduce. 
25. Necredincioşii, spre ruşinea noastră, îşi cred necredinţei lor mai mult decât credem noi credinţa noastră. 

AVORTURILE
26. Altă durere pe care o aveţi voi, mamelor, taţilor, sunt copiii lepădaţi. Acesta este un păcat strigător la cer. Este uciderea la 

mijloc, nu este cu nimic mai uşoară. 
Ascultaţi toţi cu luare aminte: sângele lor cere răzbunare. De asemenea, nu vei avea noroc cu ceilalţi, ci numai plâns şi jale. 

Răzbunarea sângelui vărsat se face fără milă, ori îţi ia Dumnezeu şi pe ceilalţi, ori vor cere însuşi capul mamei.
Ştiţi bine că aceasta se întâmplă la multe atunci pe loc. Iar aceasta aşa se tocmeşte că altă supărare vei avea în casă, că îţi pierzi 

cumpătul şi uiţi de marea milă a lui Dumnezeu, ce o are cu toţi păcătoşii, şi se apropie diavolul de tine şi îţi bagă în cap gândul să-ţi 
iei lumea în cap şi să-ţi faci capătul. Acesta este glasul împotriva tuturor celor care fac aşa. 

27. Mare ispitire păţesc mamele care fac aşa, care au ucis copii. Iar dacă vrei să scapi tu şi ceilalţi copii, pe care i-ai făcut,  
trebuie să pui în loc tot atâţi copii, ai altor femei sărace şi să-i botezi, iar dacă nu, ia-i şi botezaţi gata şi să îngrijeşti de dânşii ca de  
copiii tăi, cu îmbrăcăminte, cu încălţăminte, făină, bani de şcoală, până ce sunt în stare să-şi câştige pâinea, şi ce scoţi din copiii tăi, să  
iasă şi din aceia. Iar toate necazurile pe care le vei avea în vremea aceasta, fie pentru ei, fie de la ei, să le rabzi pe toate, nădăjduind în 
mila lui Dumnezeu, că îţi va ierta păcatul, căci prin răbdare ispăşeşti păcatul. Milostenia cu osteneală, biruie înaintea judecăţii. 

28. Vrei copii puţini, nu lăsa bărbatul să se atingă de tine. Însă ca să puteţi face lucrul acesta, trebuie să vă înfrânaţi cu postul,  
iar eu zic cu foamea. Căci trupului acestuia de pe noi nu-i pasă dacă ne bagă în focul iadului. De aceea, ar trebui ca nici nouă să nu ne 
pese de poftele lui, ci să le mai ucidem cu postul. 

29. Te sfătuieşte bărbatul ca să ucizi copiii? Sfatul este ucigaş, nu-l asculta, ci mai bine rabdă să fii alungată de la casa lui şi 
Dumnezeu va vedea osteneala ta şi nu te va părăsi, ci te va milui, de vei fi vrednică. În toate acestea de până aici se încurcă oamenii 
care nu postesc, căci aceştia sunt izbiţi de toate relele care de la stomac încep, iar eu vă spun că şi de la brâu în jos.

Prin urmare, să vă pocăiţi şi să nu mai păcătuiţi. Să alergaţi la spovedanie curată şi la Sfânta Împărtăşanie, căci altfel nu vine 
ocrotirea lui Dumnezeu asupra voastră şi asupra avutului vostru. Nu uitaţi însă, că postul este poarta, iar patrafirul este uşa. Iar, cu 
acestea, vine ocrotirea vie a lui Dumnezeu, fără de care nu putem face nimic, «Mărturisi-voi Domnului fărădelegea mea şi îndată a 
ridicat pedeapsa păcatului meu» (Psalm 31).  Asupra noastră atârnă pedeapsa păcatului şi urmează să-l ispăşim şi să-l scoatem din 
obicei.  «De aceea, toată sluga să se roage la vreme, chiar potop de ar veni, să nu-l poată potopi».  Vedeţi cum trebuie să vă fie 
aşezământul minţii, inimii şi trupului vostru, curăţite, căci Dumnezeu nu păzeşte trup spurcat, inimă şi minte cu vicleşug, iar dacă ne 
îndreptăm, zilele se înseninează şi ne vom bucura. 

30. Din cauza avorturilor românilor ne vor stăpânii ţiganii. 

BĂTRÂNEŢEA
31. Nu mai sunt bătrâni – bătrâni venerabili, adevărate chipuri ale lui Dumnezeu printre oameni. 
32. Şi bătrâneţea-i un cavou ajutător. 
33. Ruşine este bătrânului plin de pofte. 

 BEŢIA – CEI CE-ŞI BEAU MINTEA
34.  Grozavă expresie şi adevărată cuvânt cu cuvânt. Ne reamintim efectul hormonilor asupra scoarţei cerebrale: excită spre 

poftele genezice. Exact acelaşi lucru îl face şi alcoolul, sub orice formă şi la orice grad de tărie; aprinde mintea spre aceleaşi pofte. Nu 
suplineşte însă nici un hormon în rolul său binefăcător, ci pe oriunde trece ameţeşte, arde şi atrofiază. Omoară alte milioane de celule 
nervoase şi fire telefonice. Toate isprăvile se trec la activ, întocmai ca mai sus şi se transmit zestre părintească la copii.

Mai grav: dacă prea din tinereţe se dedau flăcăii la must, se întâmplă că ajung neroditori. Glandele lor genezice se vor atrofia 
şi vor produce nişte celule incapabile de rodire. Se apără şi firea pe cât poate: nu ia în spate orice i se încarcă. Chiar dacă se dau la vin 
mai tîrziu şi încă nu scapă de pedepse. Aşa de pildă, cercetătorii în chestiune au găsit forme monstruoase de spermatozoizi, avînd ba 
două capete, ba două cozi, ba alte forme, efecte ale beţiei. Beţia îşi înscrie urmările pînă şi în celula genezică, mică de 60 de miimi  
dintr-un milimetru.

Ceea ce e dureros e faptul următor: dacă se întâmplă vreo zămislire cu o atare sămânţă beată, şi care-i mai mult siluire decît  
iubire, urmaşul va fi, cu maximă probabilitate, epileptic – boală de nervi fără leac. Aceasta e cu atît mai sigur, cu cât la scârba şi  
spaima bietei mame, se mai adaugă şi bruftuluiala cîtorva înjurături de Dumnezeu. Deci, dezechilibru în toate părţile, dezechilibru în 
mediul umoral, dezastre în patrimoniul erediar, dezechilibru moral, o mai fi având şi mama ceva de adaus, dacă nu alta, cel puţin 
spaima ce-o mănîncă, şi încă e de ajuns ca să se arate pe lume, în loc de un chip senin, un chinuit de draci şi martor la judecată 
împotriva părinţilor săi.

Sfârşitul beţivului e sau în şanţ sau în casa de nebuni; iar sufletul în iad încă de aici. Urmaşii lui – nu mai zic nimic, mila mă 
opreşte; totuşi, mai am şi o milă preventivă, pentru viitor, care mă face să scriu.

BISERICA
35.  Ceea ce odinioară era corabia lui Noe peste puhoaiele potopului, aceea e Biserica lui Hristos – Cel cu cruce – peste 

puhoaiele pierzării. Deosebirea e aceea că corabia lui Noe a fost închisă pe dinafară de Dumnezeu şi nimeni n-a mai putut intra 
(Facere 7, 16), pe când corabia Bisericii – coarbia cu crucea pe catarg – are intrarea deschisă şi mai pot intra oameni învălmăşiţi de 
puhoaie. Acolo era Noe, aci Hristos, iar în valuri ucigaşul, înecând pe oameni.

Se întâmplă însă ceva de neînţeles: că cei ce se chinuiesc în valuri, deşi toţi ţin să trăiască, totuşi nu toţi vor să scape în coarbie. 
Mai mult chiar, scuipă mâinile ce li se-ntind de la intrarea corăbiei. Iar mâinile sunt braţele părinteşti: braţele celor şapte Sfinte Taine 
ale lui Dumnezeu care izbăvesc pe oameni din potop, născându-i din trup în Duh (Coloseni 2, 12), din amărâta viaţă la viaţa cerească.
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BLESTEMELE
36. Nu ascultă Dumnezeu toate blestemele nebunilor, dar cei ce blestemă se osândesc. 

BOGĂŢIA
37. Dacă de fapt şi de drept, proprietatea şi stăpânia lumii e a lui Dumnezeu, atunci omul e numai un fel de chiriaş, un fel de 

administrator şi nicidecum proprietarul absolut al lumii. Că, de se va crede stăpân absolut al lumii, seamănă cu credinţa îngerului 
nebun. Pentru ca să înfrâneze pe om de la o căderea ca aceasta, Dumnezeu l-a numit iconom nedrept, pe de o parte, pe motivul că n-
are proprietatea absolută, ci numai proprietatea relativă; iar pe de altă parte, ca să-l ferească de căderea în nebunia îngerului rău.  
Aşadar, de îndată ce se dă pe sine proprietar absolut al lumii, se ciocneşte cu Dumnezeu, Îl tăgăduieşte, Îl înlătură, Îl expropriază, şi 
cu asta crede întocmai ca Lucifer. Nu-şi dă seama bietul om că, primind ispita, va fi zdrobit sub dărâmăturile propriei sale iubiri 
nebune. 

Când omul se lipeşte de făptură, de avuţie, de slavă, acestea i se fac mamona, care însemnează bani sau bogăţii. Deci nu poţi 
sluji şi lui Dumnezeu şi lui mamona. Cu toate acestea, Dumnezeu laudă pe iconomul pârât, care şi-a făcut prieteni din mamona 
nedreptăţii, şi-i făgăduieşte că-l va primi în împărăţie când o va isprăvi de risipit, după legea dumnezeiască a iubirii de oameni – se 
înţelege  că  e  vorba de risipirea  mamonei.  De aici  putem scoate  înţelesul  bogăţiei:  nu sărăcia te  mântuieşte,  nici  bogăţia  nu te 
osândeşte; şi precum nici bogăţia nu te mântuieşte, aşa nici sărăcia nu te osândeşte, ci precum ai sufletul şi faţă de bogăţie şi faţă de 
sărăcie.

38. Eşti sărac şi zorit cu gândul după avuţie, iată că nu te mântuieşte sărăcia. Eşti bogat, dar desfăcut cu inima de bogăţia ta, 
iată că nu te primejduieşte bogăţia ta. Faptul cum stai cu sufletul: şi faţă de una şi faţă de alta, de asta atârnă mântuirea sau osânda ta. 

39. Nici bogăţia, nici sărăcia în sine n-au calitatea de a osândi sau ferici pe planul veşniciei. Atitudinea sufletului faţă de ele 
este cea care determină veşnicia. Pot fi bogaţi care se mântuiesc şi pot fi săraci care nu se mântuiesc sau se osândesc. Dincolo de cele 
văzute, poate în fondul lor, este Raiul şi Iadul, două eternităţi paralele, cu o prăpastie de netrecut între ele. 

40. Bietul Dumnezeu, săracul, n-are unde să-şi plece capul, că bogaţii şi pana cea vicleană a cărturarilor (Ieremia 8, 8) lumii 
acesteia L-au expropriat din dreptul de proprietate şi autor al lumii. Cine ştie, dacă nu cumva I-a rămas totuşi dreptul să se supere pe 
ei şi să le măture toate gândurile cu mamona lor cu tot. Căci dreptul de proprietate derivă din atributul de autor, mai mult ca din actul 
de proprietate. Deci, când clatină Dumnezeu mamona, e semn că n-a fost iconomisită bine de oameni, şi le cere socoteală; a zis doar: 
„Fii celor săraci ca un Tată!” (Înţelepciunea lui Isus Sirah). Deci, fiind în drepturile absolute peste valoarea economică, poate să-şi 
pună iconomi pe cine vrea, chiar şi pe cei ce-L tăgăduiesc. Cu această orânduire atotputernică, prin care Dumnezeu Îşi lucrează voia 
Sa, întrebuinţând chiar şi pe vrăjmaşii Săi, ca să-i trezească din împietrirea inimii cu care ţin Lazării la poartă.

41. Câtă vreme iconomisim averile după legea iubirii de oameni, Stăpânul averii ne-o menţine. Dar, dacă uzurpăm dreptul lui 
Dumnezeu şi punem altă lege în iconomia lumii, avuţia se ia de la noi sau se risipeşte. Cu orice altă lege decât cea a lui Dumnezeu 
avuţia se risipeşte. 

42. Părinţii au zis că singura noastră avuţie cu adevărat sunt păcatele. Căci, după ei, nu eşti proprietarul decât al lucrului pe 
care l-ai făcut din nimic. Iar, împlinind condiţia asta, din nimic Dumnezeu a făcut făptura, iar făptura a făcut păcatul. 

43. Nu poţi propovădui Împărăţia Cerurilor cu plumbul materiei pe aripi. 
44. Poate că şi de aceea mai clatină Dumnezeu bogăţia bogaţilor, ca totuşi să se mai mântuiască unii din ei. 
45. Noi însă să ne îmbogăţim în Dumnezeu: cugetându-L, iubindu-L, împărtăşindu-ne cu El, silindu-ne a gândi şi a iubi ca El, 

între toate împrejurările vieţii. Iată adevărata bogăţie, care nu se va lua de la noi. 
46. La două feluri de oameni le-a zis Dumnezeu „nebuni”: la cei ce „zic că nu este Dumnezeu” (Psalmul 52, 1) şi bogaţilor, 

cărora stomacul e tot dumnezeul lor (Filipeni 3, 19). 
47. Am băgat de seamă umblând că aproape la toate porţile bogaţilor a pus Dumnezeu câte un Lazăr. La mulţi le-a arătat şi le-a 

atras aminte de rostul lor. Bubele lui Lazăr şi toată mizeria lui cutremură fireşte, dar groaza ne cuprinde când sub strălucirea trupească 
a bogatului, vedem ascunsă neagra mizerie a unui suflet fără nici o virtute, fără nici o bunătate, un om decăzut al tuturor păcatelor, 
bubele spurcăciunii, pe care nu i le ling nici câinii. Pe acestea i le gâdilau dracii. 

BOLNAVII
48. Dumnezeu a pedepsit până şi cu lepră. Deci lepra şi orice lepră, urmărite la obârşiile ei, arată că păcatul sufletului atrage 

după sine pedeapsa trupului, dar îi aduce sufletului smerenia, sănătatea minţii.
Boala apare întâi în psihic. Aceasta este o propoziţie a medicinii moderne. Scriptura vedem că întregeşte cu lămuriri ceea ce 

spune medicina. Este o retragere a lui Dumnezeu din susţinerea sănătăţii omului. Poate chiar o izgonire a Lui. 
49. Cei bolnavi să ţină regimul bolii în loc de post. 
50. La boli grave aleargă la cel mai bun doctor. 
51. Din trei pricini se îmbolnăveşte trupul:
1. De otrăvuri din lipsa postului. Carnea este o otravă şi se mistuie tot cu ajutorul unei otrăvi care este fierea;
2. Din naştere, pentru că fie mama sau tata nu a fost treaz când s-a zămislit copilul. Fugiţi de bărbaţi când sunt ameţiţi de 

băutură, ca de foc;
3. Din desfrânare, pentru că trec măsura cuvenită şi începe să-i doară spatele, spinarea, şalele, slăbesc nervii, devin iuţi şi 

nerăbdători. Toate acestea, pentru că nu şi-au înfrânat poftele (puterile). Este tocmai ca bogatul care sărăceşte. Aşa şi trupul care şi-a 
mâncat toată vlaga. 

BOTEZUL
52.  E foarte  semnificativă  întreita  cufundare  a  celui  ce  se  botează  în  numele  Sfintei  Treimi.  Cufundarea  aceasta  totală 

însemnează  atât  moartea  Domnului  pentru  noi  cât  şi  moartea  omului  vechi,  omul  păcatului.  Numai  cu  preţul  acestei  morţi  ne 
învrednicim de ungerea cu Sfântul Mir, prin care ni se împărtăşesc, după orânduirea lui Dumnezeu, Darurile Duhului Sfânt şi unirea 
cu Omul Cel nou, Cel venit din ceruri, prin Taina Sfintei Împărtăşanii. 
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53. Mântuitorul nostru nevăzut se îmbracă cu noi, şi pe noi ne îmbracă cu Sine: „Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi  
şi-mbrăcat” (Galateni 3, 27). 

54. Omul cel dintâi, luat din pământ şi pământesc, se îmbracă în omul cel de-al doilea, care este din cer şi se face ceresc (1 
Corinteni 15, 47). Iar primul om ceresc este Iisus Hristos: Omul Cel nou, care este chipul şi asemănarea lui Dumnezeu (Efeseni 4, 
24). Făptura noastră cea sufletească sau duhovnicească se uneşte cu Dumnezeu, iar El Se face – aşa zicând – duhul nostru. Iată pe 
scurt ce este tămăduirea firii noastre sau înnoirea omului. 

55.  Toţi creştinii sunt botezaţi şi totuşi nu toţi se mântuiesc. De ce? Iată de ce: Darurile Botezului stau înlăuntrul făpturii 
noastre nevăzute, aşteptând sporirea vârstei şi vremea minţii, când, prin propovăduirea Bisericii, aflăm despre comoara cerească cea 
ascunsă în ţarina fiinţei noastre. 

56. Curăţirea deplină a firii, întâmplată prin Botez, aşteaptă şi vremea minţii, când curăţirea e aflată efectiv prin porunci. 
57.  Deşi înzestraţi cu darurile Botezului,  totuşi n-am scăpat de războiul momelilor.  Momeala nefiind păcat, e permisă de 

Dumnezeu să cerce cumpăna libertăţii noastre. (...)
Sfântul Marcu Ascetul ne lămureşte: Hristos prin cruce şi prin Harul Botezului „slobozindu-ne de orice silă, n-a împiedicat 

aruncarea gândurilor în inimă. Aceasta pentru ca unele din ele, fiind urâte de noi, îndată să fie şterse; altele, fiind iubite, în măsura în 
care sunt iubite să şi rămână; şi astfel să se arate şi harul lui Dumnezeu şi voia omului, ce anume iubeşte: ostenelile din pricina 
Harului, sau gândurile din pricina plăcerii”. Aici stă pricina pentru care noi, deşi botezaţi, totuşi mai avem trebuinţă şi de al doilea 
Botez, al pocăinţei, întrucât nu suntem ca îngerii neschimbabili. 

58. Darurile Sfântului Botez ne îmbie, lăuntric prin conştiinţă, şi dinafară prin cuvântul Bisericii, la împlinirea poruncilor lui 
Dumnezeu. 

59. Cel cu un talant din Sfânta Evanghelie are numai botezul şi talantul lui i se va da celor fără botez, dar cu fapte. 
60. Fiecare din noi, ori ştim, ori nu ştim, ori credem, ori nu credem, purtăm pe Hristos Iisus şi pe Duhul cel Sfânt în temelia 

făpturii noastre celei duhovniceşti. Hristos Iisus Cel cu Cruce, este aşadar piatra unghiulară, temelia zidirii noastre celei duhovniceşti. 
Aceasta e adevărat pentru toţi cei botezaţi.

61. În veacul al VIII-lea al erei creştine a fost, printre altele, o mare luptă pentru icoane. A trebuit un sobor ecumenic, ultimul 
sobor, al VII-lea, să apere cinstirea sfintelor icoane. Atunci erau iudeii care pârau icoanele la împăraţi, precum că sunt chipuri cioplite 
şi închinare la lemne. Deşi atunci s-a pus capăt răutăţii şi multe veacuri icoanele au fost în cinste, astăzi iarăşi li se găseşte vină.  
Atunci li se zicea că-s o închinare greşită lui Dumnezeu. Azi vina lor e că amintesc de Dumnezeu. 

Dar mai e o icoană în primejdie: icoana lui Iisus, pe care o avem în noi, în fiecare – căci de la Botez fiecare suntem destinaţi să 
fim o icoană a lui Iisus. Împotriva acestei icoane a lui Iisus în noi se dă azi o luptă mai vrăjmaşă ca odinioară împotriva sfintelor 
icoane.

Se dă o luptă împotriva icoanei omului! Unde-i sunt apărătorii!? 

CALEA MÂNTUIRII
62. Calea mântuirii e chiar cărarea pe care a mers Dumnezeu Însuşi ca om adevărat, făcându-ni-Se pildă întru toate (Ioan 13, 

15) şi dându-ne îndrăzneală. Pe cărarea mântuirii încă merg două feluri de călători, căci de-atunci... un Tovarăş nevăzut şi bun merge 
cu noi, cu fiecare, în toate zilele, cu fiecare rând de oameni, până la sfârşitul veacului (Matei 28, 20): Dumnezeu Însuşi şi cu sfinţii 
Săi, întovărăşind nevăzut pe oameni.

63. Calea mântuirii, sau Cărarea, începe când omul vine – de cele mai multe ori abia viu din gâlceava cu moartea – şi intră în 
Biserica văzută, cea adevărată, care e: „Una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică”.

64. Calea mântuirii o numim calea lui Dumnezeu, pentru că, cel dintâi, El a mers pe ea. 
65. Cine vrea să vadă pe Domnul în veacul fără de sfârşit, după înviere, trebuie să meargă cu El toată calea, iar nu numai până 

la un loc, sau numai până la o vreme. Rămaşi în urmă de frică (Apocalipsă 21, 8) sunt destui în toate vremile, dar mai ales în zilele 
noastre, temându-se ca nu cumva din cauza credinţei să-şi primejduiască viaţa aceasta.  Noi însă zicem: unde e fericirea aceea, să 
cădem şi noi în „primejdia”, în care a căzut Dumnezeu? Iar de nu ne primejduim pentru Dumnezeu, e semn că nu suntem vrednici. 

66.  E bine de observat că Iisus Hristos, întrupat în om adevărat, a biruit pe diavolul ca om, iar nu ca Dumnezeu; căci cu 
puterea de Dumnezeu, ca fulgerul l-a aruncat din ceruri (Luca 10, 18). Iisus a venit să se lupte cu diavolul, ca om adevărat, întrucât 
numai aşa ne putea împinge la toată îndrăzneala câtă trebuie; iar câştigând – ca om – o biruinţă desăvârşită asupra lui, biruinţa ne-a 
dat-o nouă, în dar, dar numai dacă ne luptăm şi noi ca El. Cu biruinţa Sa, Mântuitorul ne-a învăţat şi pe noi meşteşugul războirii, ne-a 
dat cunoştinţa şi ne-a dat şi puterea. Deci El e meşteşugul, cunoştinţa şi puterea; El e modelul de luptă, cât ţine cărarea. Mântuitorul 
de aceea a şi venit, ca să sfărâme lucrurile diavolului (1 Ioan 3,8) şi să surpe stăpânirea lui în care ţinea pe oameni.

67. Pe calea mântuirii nimeni nu poate merge singur de nu se va lăsa condus de mâna nevăzută a Mântuitorului, prin preoţii  
Bisericii, slujitorii Săi văzuţi. Căci zice: „Cine vă primeşte pe voi pe Mine Mă primeşte” (Matei 10, 40). Deci, în calea Duhului, nu 
poţi merge fără ucenicie la duhovnic. 

68. Mulţimea ispitelor, vicleniile potrivnicului nevăzut, războindu-ne prin lucrurile sau oamenii văzuţi, oricând ar putea scoate 
pe ucenicul Domnului din calea mântuirii şi să-l rătăcească, dacă duhovnicul n-ar avea meşteşugul, ştiinţa şi puterea de la Dumnezeu, 
ca să împrăştie şi mereu să strice lucrăturile potrivnicului. Pricepem, prin urmare, că ucenicul sau credinciosul e dator cu ascultarea 
din dragoste către duhovnicul său, căci fără darul acestuia e cu neputinţă izbăvirea de necazuri şi mântuirea. 

69. Ar trebui să urmăm Mântuitorului toată calea Sa pământească, măcar tot aşa de zornic, pe cât ne zoreşte foamea şi setea 
după cele pieritoare. 

CANCERUL

70. De obicei, pătimesc de cancer cei ce nu postesc niciodată. Cancerul încă n-are leac şi apare fără alte explicaţii, decât ca o 

frână pedepsitoare a desfrânării stomacului. Se vede că prin el se pedepseşte lăcomia mâncărilor şi obârşia desfrânării. 
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71. Cancerul, această misterioasă anarhie celulară, mi se pare că vine tot cam din aceleaşi pricini din care vine şi o anarhie 

socială, tot un dezechilibru dovedeşte în vreo zonă necunoscută a organismului, sau vreo slăbire în serviciul de siguranţă al sistemului 

nervos. Bănuiesc despre roiul celulelor canceroase că au chiar o altă formă cromozomică; în tot cazul recesivitatea e sigură.

CĂLUGĂRIA

72. De vrei să te faci călugăr, fă-te ca focul! 

73. Mantia (călugărului), deşi e neagră, nu înseamnă gândul morţii, deşi cuvioşii adormiţi se înfăşoară în mantie. Mantia e o 

îmbrăcăminte plisată, ceea ce aminteşte o îmbrăcăminte de raze a unei lumini necreate, ţâşnind ca fulgerele din fiinţa lui Dumnezeu 

aşa cum s-au învrednicit s-o vadă pe Muntele Tabor Petru, Iacov si Ioan, şi aceasta numai cât îi este cu putinţă firii omeneşti. Aceasta 

este îmbrăcămintea nestricăciunii şi a sfinţeniei, lumina dumnezeiască în care au strălucit mulţi, „oameni după fire şi dumnezei după 

har” (Sf. Simeon Noul Teolog). 

74. Camilafca (pe care o primeşte candidatul la călugărie n.n.) e un văl uşor, aproape străveziu, care pogoară de pe cap la corp. 

Deşi e negru şi el, nu înseamnă gândul morţii. E un simbol al minţii care, sub puterea curăţitoare a Harului, devine străvezie, devine 

de culoarea cerului şi se vede pe sine ca lumină înţelegătoare. 

Aici e o mare taină a vieţii duhovniceşti. Altarul minţii în care s-a sălăşluit Hristos la Botez devine tot luminos şi lumina 

dumnezeiască din Iisus străbate catapeteasma, care este trupul în întregimea lui, şi astfel mintea noastră se uneşte cu mintea lui  

Hristos – cum spune Sfântul Apostol Pavel – şi tot trupul nostru se face primitor de lumină înţelegătoare.  Iată unde are să ajungă 

rugăciunea minţii, să străbată nu numai luptele, ci şi nepătimirea. 
Într-o atare tărie şi deplinătate de Duh mintea nu mai cugetă greşit sau rătăcit pe Dumnezeu ca obiect, ci ne întâlnim noi şi 

Dumnezeu  în  acelaşi  subiect  al  unei  altfel  de  cunoaşteri,  mai  presus  de  firea  de  dincoace  a  minţii  (Dumnezeu  este  subiectul 
universului văzut şi nevăzut şi tot universul este obiectul cugetării lui Dumnezeu; deci Dumnezeu gândeşte lumea, iar nu făptura Îl  
gândeşte pe Dumnezeu; când face aceasta nu e de mirare că nu-L găseşte, de vreme ce-L face ceea ce nu e: obiect). În felul acesta El 
Se face hrană minţii noastre, căci în ea s-a sădit putinţa unirii omului cu Dumnezeu.

75. Însemnătatea făcliei în rânduiala călugăriei vrea să spună că noi înşine trebuie să ne transformăm într-o făclie. Noi suntem 
pietrele, lemnele sau jertfa de bună voie pe altarul lui Ilie, altarul de dovedire al adevăratului Dumnezeu. Iar de foc se va îngriji 
Dumnezeu. 

76. Intrarea în călugărie se săvârşeşte în vremea Sfintei Liturghii, îndată după intrarea cea mică cu Evanghelia. Spre ştiintă, pe 
scurt, Sfânta Liturghie este slujba de căpetenie a Bisericii în care e prezentată viaţa şi învăţătura Mântuitorului, precum şi lucrarea de 
mântuire a omului prin Jertfa de pe Golgota. Sfânta Liturghie este repetarea sau continuarea peste veacuri a aceleiaşi jertfe şi taine. 
Fratele care vine la călugărie este o roadă a acestei jertfe. Braţele părinteşti îl aşteaptă deschise pe cruce. Aceasta e cea mai puternică 
chemare ce s-a putut face vreodată oamenilor. 

77.  Libertatea conştiinţei  e cel mai adânc bun spiritual pe care-l avem la îndemână în viaţă.  Acesta este factorul de care 
Biserica  ţine  seama  şi  garantează  seriozitatea  convingerii,  alegerii  şi  statorniciei.  Sila  împrejurărilor,  sila  neputinţelor,  sila 
înfrângerilor, dacă nu se vor converti în convingere, nu stau garanţie pentru călugărie. Făgăduinţele călugăriei sunt, aşadar, pe viaţă, 
viaţă petrecută într-o mănăstire. 

78. Oamenii prea legaţi de fire nu au înţeles niciodată vieţuirea cea mai presus de fire, de aceea s-au temut de aceia cu o astfel 
de vieţuire ca de un rău, ca de o mustrare şi i-au făcut mucenici. 

79. Cel mai frumos dar pe care îl putem face lui Dumnezeu e să ne dăruim Lui pe noi înşine, pe viaţă. Dumnezeu primeşte şi 
îmbrăţişază, apără şi întăreşte un asemenea dar. Abia cu această dăruire a dragostei prindem putere asupra greutăţii, asupra neputinţei 
si căpătăm curaj în nevoinţe. Un duh nou se sălăşluieşte întru noi din clipa aceasta. Îl avem noi mai de demult, dar acum a prins el 
inima noastră în razele lui. Căci duh dumnezeiesc este dragostea care a făcut sfinţi. 

80. Călugăria e o logodnă cu modul mai presus de veac al vieţuirii îngereşti. (…) Logodna aceasta începe însă cu foarfecele, 
unelte care taie vălul necunoştinţei de Dumnezeu de pe suflet sau mrejile patimilor de pe minte. La această tăiere nu numai că te 
învoieşti, dar săruţi şi foarfecele, mijloacele fizice sau morale cu care se face această rupere a sufletului şi a minţii de patimi. Aceasta 
a fost ultima zi din viaţă în care ai mai avut păreri personale si voinţă proprie. De la logodna cu îngerescul mod de viaţă sub o nouă 
lege, tăierea voii şi a toată părerea îţi este lege. 

81. De la darea numelui, monahul e un nou botezat, care îşi înţelege personal Botezul. Aceasta nu e repetarea primului Botez, 
ci înnoirea lui. Viaţa lui viitoare, deşi continuată pe pământ, va avea să fie o slavă a Sfintei Treimi. Întreaga Sfântă Treime îşi face  
sălaş într-un ales. Chemaţii sunt mulţi, dar vin numai câte unii care se aleg. Cu acestea începe noua îmbrăcare în Hristos. 

82. Pe această cale nu poti călători fără primejdie decât condus de mâna nevăzută a lui Dumnezeu, prin conştiinţa unei călăuze. 
83. Călugăria se întemeiază pe sfaturile evanghelice. 
84. Cinul monahal urmăreşte trăirea creştinismului până la măsurile desăvârşirii. Dar ca să facă firea omenească o cale atât de 

lungă trebuie înţelese bine mijloacele şi foarte bine cunoscută calea. 
85. Fiţi de-a dreptul ucenicii lui Iisus, cum au fost apostolii; dar putem fi nişte ucenici mai smeriţi ai unui slujitor al lui Iisus, 

cum este duhovnicul. Călugăria nu se învaţă atât din cărţi, cât din această ucenicie. 
86. Ştiind Iisus că patimile opresc sufletul de la calea Sa, întrucât îl lipesc de viaţa aceasta, ne-a cerut să ne lepădăm de tot ce 

avem, să urâm familia,  ba să urâm şi propria noastră viaţă în condiţiile lumii acesteia (Luca 14, 26). Călugăria stabileşte o altă 
înrudire între oameni: rudenia cea după Duh. Căsătoria şi copiii îi părăseşti înainte de a-i avea şi n-o iei pe calea aceasta. 

87. Nici o patimă nu vrea să părăsească firea fără nevoinţe, adică silinţe ale conştiinţei întărite de voinţă. Din pricina acestei 
lupte între convingeri şi patimi călugăria e dătătoare de har şi e numărată la Taina Pocăinţei. 

88.  Drepte sunt căile Domnului şi cei drepţi merg pe ele, dar îndărătnicii pe aceleaşi căi se poticnesc şi cad. Pentru calea 
călugăriei trebuie, prin urmare, sănătate deplină şi majoritate de minte. 
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89. Mulţi vin la călugărie cu o părere bună despre ei înşişi, părere pe care nemărturisit şi-o păstrează şi în mănăstire. Părerea 
sau iubirea de sine e o formă subţire a mândriei. În mănăstire visează sfinţiri şi litanii şi viaţă fericită, iar când aici dau de severitatea 
luptelor  cu  patimile,  de  tăierile  dureroase  ale  pedepsirii  întru  toată  fapta  bună,  visul  se  destramă  şi  începe  dezamăgirea  şi 
nemulţumirea, camuflările mândriei. Dacă cel în cauză îşi închide sufletul de către povăţuirea duhovnicească, pentru că aceasta taie 
amăgirea de sine din care creşte dezamăgirea, bobul de grâu se schimbă în tăciune şi se crede grâu nedreptăţit. Aceasta este iubirea de 
sine pe care o menţine mândria şi punctul de vamă al diavolului. 

90. Sufletele slăbănogite de mândrie stau totuşi pururea încordate în legitimă apărare de către orice îndregători, gata să-şi apere 
dreptatea şi să-şi justifice întristarea, să-şi explice ei mai bine cauza şi niciodată nu simt trebuinţă să asculte şi să urmeze, dacă este o 
cale mai presus de ce pot ei pricepe. Aşa se explică îndepărtările, împuţinările şi chiar întunecările de la rostul luminos al călugăriei. 

91. Monahul leneş de mântuirea sa începe să uite înţelesul celor ce are de făcut, se mulţumeşte numai cu intrarea în călugărie, 
ca şi cum cu aceasta şi-ar fi ajuns scopul. Potoleşte râvna de războire cu slăbiciunile firii patimilor, îmbrăcămintea sa de luptător al  
duhului pierde însemnătatea ei de la început. Sandalele nu mai aleargă pe calea gătirii evangheliei păcii, calea duhului, ci o iau iarăşi 
pe calea pământului. Nici nu observă monahul molatic de minte când a fost scos din luptă şi redus la un simplu cuier de haine 
călugăreşti. Cu alte cuvinte nu vede că a ajuns o mizerie căzută între tâlhari, un mincinos al Domnului Hristos. 

92.  Dacă monahul se complace într-o călugărie de uniformă şi nu-l doare stingerea luminilor sufletului său – întristarea e 
chipul unui suflet cu luminile stinse – înseamnă că a dat în micime de suflet şi a ajuns un om de nimic. Potrivit acestei îndreptări el 
caută altă  hrană sufletului  său:  lauda oamenilor,  aprobarea voilor  sale.  De povătuiţorii  săi  se  desparte  sufleteşte,  judecându-i  şi 
găsindu-le tot felul de pricini. Aşa se cuibăreşte viclenia în suflet şi îl face pe monah om cu două feţe, morminte văruite pe dinafară, 
neîngrijit pe dinăuntru, ipocrit. 

93.  Când monahul a realizat făţărnicia, a ajuns pe punctul de a părăsi călugăria. În ochii lui toţi sunt făţarnici, e o victimă 
nevinovată a nedreptăţilor, de aceea, osândindu-i, iese dintre ei. De aici se vede destul de limpede că mândria singură, chiar sub cea 
mai subţire formă a sa, cum e părerea de sine, dacă nu e tăiată din rădăcini, e în stare să risipească din suflet toată viaţa după duh. Nu 
e mândria urâciunea pustiirii? De aceea, când te crezi bun, să ştii că eşti nebun şi să aştepţi ocara ca să te curăţeşti. Întunecarea 
aceasta însă ne aduce aminte de învinuirile pe care le-a adus Iisus peste capul celor ce făţărniceau virtutea.

94.  Astăzi  pentru  obrazele  celor  din  îndărătnicie  părăsesc  lupta  călugării.  Biserica  încearcă  pedepsirea,  scoaterea  din 
monahism, afurisirea sau caterisirea. Creştinii nu au de învăţăt nimic bun de la aceşti dezertori şi mincinoşi. Biserica, prin slujitorii ei, 
nu face degrabă lucrul acesta, dar ce nu poate rugămintea poate pedeapsa.

Plata neascultării de Biserică este pierderea mântuirii. Îndărătnicii dau, aşadar, de primejdia pierzării, ca să se dezmeticească. 
Aşa se întâmplă când se întăreşte fariseul şi slăbeşte vameşul. 

95. Prinderea sufletului într-o viaţă dinafară de duh prin tărâţele vieţii, e totuna cu ducerea lui iarăşi în temniţa patimilor. 
96. Călugăria nu creşte visători ai Împărăţiei lui Dumnezeu, ci oameni hotărâţi care duc trăirea creştinismului până la ultimele 

lui consecinţe de disciplină şi frumuseţe. Altfel Hristos nu ne-ar fi spus că „Împărăţia lui Dumnezeu” – chiar aceasta lăuntrică – „se ia 
cu năvală şi năvălitorii pun mâna pe ea” şi „Îndrăzniţi, Eu am biruit lumea”. 

97. Călugăria cere smerenie şi curaj. Smerenia şi curajul s-ar părea doi termeni opuşi. Cu toate acestea, în viaţa duhovnicească 
ei se armonizează, ba se şi completează. Absenţa sau împuţinarea unuia slăbeşte pe celălalt şi între ei trebuie ţinut un echilibru. Căci 
viaţa creştină orientată numai spre umilinţă ia o înfăţişare de sclavie spirituală, de pipernicire la literă şi pierde curajul. De asemenea, 
orientarea numai spre îndrăzneală personală şi spre profetism distruge bisericitatea şi sobornicitatea creştinismului, provocând fie 
erezie, fie schismă, deci pierde smerenia. 

98. Călugăria slăbeşte în suflete slabe şi se întăreşte în suflete mari. 
99.  Mănăstirile  cu viaţă  de sine au slăbit  votul  ascultării  şi  al  sărăciei  şi  din  pricina aceasta sunt  o  formă decadentă de 

monahism.
100. Cea mai bună justificare a monahismului o fac cele trei rosturi cu care a străbătut el istoria: rostul spiritual, rostul cultural 

şi rostul social. 
101. Acesta este rostul de căpetenie al monahismului: trăirea creştinismului până la tensiunile desăvârşirii, când existenţa lui 

Dumnezeu devine un fapt de natura evidenţei absolute pentru toţi. Călugării care realizează monahismul sunt în lume făcliile aprinse 
ale lui Dumnezeu. Ceilalţi, care nu-l realizează, umblă cu ele stinse, iar pentru înfrângerile lor morale Dumnezeu este hulit printre 
oameni (Romani 2, 24). Dar nu aceştia califică monahismul, ci cei dintâi.

102. Călugăria dezleagă pe monahi de obligaţiile îngrijirii familiei în lume. Cu toate acestea, legătura nu e ruptă, ci rămâne în 
dreapta cumpănire a situaţiilor şi a celei mai bune soluţii. Dacă dai stareţului toată grija ta, o dai şi pe aceasta, şi cum va rândui, aşa va 
rămâne. Prea multă întâlnire cu rudele nu e bună, pentru că ele aduc grijile lumeşti, tânguirea că au fost părăsite şi felul de a gândi 
după lume. Sunt totuşi rude care se bucură cu adevărat de calea noastră. O viaţă îmbunătăţită a noastră le-ar fi singura mângâiere şi 
bucurie care ar cântări în sufletul lor mai mult decât amărăciunile. Acesta-i primul folos sufletesc ce se aşteaptă de la noi. Iar al doilea 
e acela al rugăciunilor pentru mântuirea lor. 

103.  Precum când merg la oaste, oamenii lumii lasă toată grija de acasă, ca să nu-i încâlcească în vremea ostăşiei, aşa şi 
nevoitorii mântuirii lasă toată grija lumii pentru Împăratul cerurilor. 

104. Lepădarea de lume e o convingere, pe care poţi s-o ai şi-n mijlocul lumii stând, precum poţi să n-o ai în mijlocul pustiei 
petrecând.

CĂLUGĂRII
105. Viaţa monahului este lăuntrică, duhovnicească, pe când viaţa în lume e înafară. Una cu alta nu seamănă.
106. Mirenii mai vin la mănăstire pentru rugăciune, călugării nu se mai duc în lume să se odihnească. Toate profesiunile au 

vacanţă sau concediu, numai călugăria nu. Aşa ceva ar însemna încetarea călugăriei. 
107. Călugărul trebuie să se ferească în sufletul lui de cel ce-l iubeşte, ca să nu fie rănit de slava deşartă, precum trebuie să se 

ferească şi de cei ce-l ocărăsc, ca nu cumva poate din nepăsarea lui să fie hulit Dumnezeu. De aceea călugării nu umblă printre 
oameni cu ochii pe ei, cătând cunoscuţi sau dorind să stea de vorbă, ci îşi văd de cale cu gândul la Dumnezeu. 
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108. Toţi călugării care pentru neapărată trebuinţă au mers prin oraşe au simţit trebuinţa ocrotirii lui Dumnezeu. Rugăciunile 
celor din mănăstire i-au însoţit ca o mână de apărare. Un drum în lume îţi face dovada statorniciei în calea cea duhovnicească. De 
altfel nici nu se trimit din mănăstire decât cei mai statornici în călugărie. În ce constă primejdia? Firea omenească a fost asemănată cu 
câlţii, patimile cu focul. Dacă te atingi cu focul, câlţi fiind, patimile amorţite prin înfrânare se aprind prin simpla vedere. Călugării 
trăiesc într-un altfel de foc al Duhului Sfânt. Acesta se stinge când se apropie de ei întinăciunea prin simţuri. 

109. Chipul monahului a trezit întotdeauna şi în tot locul mâncărimea de limbă a mirenilor. Ei caută oarecum fie să defaime 
modul acesta de viaţă, fie să-l fericească pe al lor.

110. Mirenii ştiu toate înfrângerile călugărilor, dar nu ştiu niciodată pe vreunul din sfinţii care să fi biruit el aceste înfrângeri.
111.  Mirenii văd pe călugări prin patimile de care sunt stăpâniţi ei şi nu le vine a crede că-i cu putinţă şi o viaţă de virtute. 

Virtutea e neînţeleasă, ba uneori e numită făţărnicie. Aşa frate călugăre, învăluie pe oameni în dragostea ta cea din multă rugăciune şi  
vei vedea trezindu-se în necunoscuţii cu care stai de vorbă şi o scânteie dumnezeiască, pe care nu şi-o pot exprima, ci numai o 
suspină.

112. Călugării, prin viaţa lor de obşte, sunt o icoană străveche a lumii noi. 
113. De la aşezământul inimii în duhul lui Dumnezeu izvorăşte toată purtarea monahului către cele dinafară, iar cele dinafară, 

după modul cum le face, sporesc duhul celor dinlăuntru. 

114. Un călugăr trist, este un călugăr cu luminile stinse.

CĂRTURARII
115.  Sunt mulţi cărturari „aproape de Împărăţia lui Dumnezeu”.  Sunt toţi cei care cred în Dumnezeu, dar nu cred în Iisus 

Hristos. Aceştia au simplificat tot aparatul religiei, ca odinioară cărturarul cu care a vorbit Iisus. Au rămas cu un Dumnezeu abstract, 
care nu le cere mai mult decât să-i recunoască existenţa. Se mulţumeau foarte bine cu un Dumnezeu pe Care Îl deduc ei, creat de ei, 
chiar un Dumnezeu al lor, deşi absolut, inaccesibil, dacă nu chiar inexistent.

Fără revelaţia lui Dumnezeu în Iisus Hristos şi fără angajarea în toate consecinţele concrete ale acestei Revelaţii, cărturarii 
rămân aproape pe „dinafară de Împărăţie”.

CĂSĂTORIA

116.  La căsătorie nu ajunge numai numărul anilor, îngăduiţi de lege, ci se cere şi vârsta credinţei în Dumnezeu, prin care, 

„păzind  hotarele  legii”,  să  se  asigure  stăpânirea  acestei  patimi.  Majoratul  părţilor  îl  decide  mintea,  nu  instinctul;  credinţa,  nu 

necredinţa; înfrânarea nu desfrânarea.

117. Viaţa noastră are trei faze în dezvoltarea ei: faza vegetativă – până la naştere; faza bio-psihică, fără limite precise; şi faza 

spirituală. Mulţi nu trăiesc decât primele două faze ale vieţii, iar mai sus nici n-au de gând s-ajungă. Trăind într-o căsătorie cu aceştia, 

nu poţi fi decât într-un permanent dezechilibru cu cerinţele spiritului. Viaţa acestora e o înjurătură continuă la adresa spiritului, iar 

pentru partea creştină e un fel de mucenicie fără nădejde sigură.

118. În opera recreaţiunii omului în Hristos, cele două părţi trebuie să se simtă că sunt chemate la cinstea de colaboratori ai lui 

Dumnezeu (1 Corinteni 3, 9), care urmăreşte printr-înşii o intenţie divină, îmbrăcată în pui de om. O căsătorie cu o aşa socoteală o 

binecuvintează Dumnezeu când ridică nunta de la instinct la rostul ei spiritual, la cinstea de Taină. E singura garanţie a unei căsătorii 

durabile şi plăcute lui Dumnezeu.
119. Prin Isaia proorocul, Cuvântul se tânguie: „Piere dreptul şi nimeni nu ia aminte; se duc oamenii cinstiţi şi nimănui nu-i 

pasă că din pricina răutăţii a pierit cel drept” (Isaia 57, 1). 
Cum pier drepţii şi nimeni nu ia aminte?
Foarte simplu: că nu se mai nasc.
Şi e de vină omul? Trebuie să se întrebe omul, de ce nu se mai nasc drepţii?
Iată că trebuie, de vreme ce-i aflat de vină; iată că dispariţia dreptului e o problemă, de care suntem traşi la răspundere. 

Căsătoria are cuvântul. 
120. De multe ori haosul îl anunţă prima celulă a mediului: familia necreşină.
121. Tinerii să se mute de la bătrânii care le strică casa.
122. Dacă nu-i dă pace la copil în vremea sarcinii, va avea precocitate sexuală.
123. În timpul sarcinii, mama să nu stea în fum şi să nu ia medicamente.
124. Copiii născuţi numai după distracţii şi destrăbălări au ieşit răi.
125. Femeia (luată din bărbat) are nevoie de completare endocrină prin contact de la bărbat.
126. Copiii nefăcuţi strică pe cei făcuţi.
127. Iobagii aveau câte 16 copii şi erau slugi.
128. Din 3 familii, 2 divorţează.
129. Căsătoria pentru mântuire şi prunci, nu pentru plăceri. 
130. Abstinenţa sexuală dă vigoare, dar din când în când, şi mai rar, trebuie soţii să se împreuneze, în afară de posturi (Sfântul 

Pavel).

CÂRMUITORII DE NEAMURI
131. Din toate timpurile se ştie că, atunci când puternicii vremii ridicau mâna asupra slujitorilor lui Dumnezeu, n-a mai dăinuit 

puterea lor. 
132. Cârmuitorii de neamuri, abia dacă mai pot fi văzuţi ca muritori. Pe vremuri, iubirea îi trecea printre zeii nemuritori.
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133. Cârmuirea neamurilor tot de sus se face.

CHEMĂRILE LUI DUMNEZEU
134. Dumnezeu îşi cheamă copiii prin mai multe graiuri, prin mai multe surle. Iată câteva dintre ele:
1. Chemarea lăuntrică a conştiinţei;
2. Chemarea din afară a cuvântului;
3. Chemarea prin necazurile vieţii;
4. Chemarea prin necazurile morţii;
5. Chemarea prin semnele mai presus de fire;
6. Chemarea prin chinurile de pe urmă de la Antihrist;
7. Chemarea la judecată.
135.  Dumnezeu ne caută,  ne cheamă, ne strigă, dar dacă nu vrem să înţelegem, începe să ne urmărească cu primejdii  şi 

năpaste. 
136. Când nu mai răspund oamenii la chemarea dragostei lui Dumnezeu, dau de asprimea dreptăţii Sale, când, spre pedepsirea 

răutăţii, îngăduie războaiele. Atunci viaţa oricui se află în primejdie de moarte, şi a celor de acasă şi a celor de pe fronturi.

CONCEPŢIA DE VIAŢĂ CREŞTINĂ
137. Aşa suntem noi în condiţiile vieţii acesteia: o candelă cu untdelemn şi fitil, dar încă neaprinsă.
Când ajungem la cunoştinţa a ceea ce suntem de fapt, că avem o înrudire cu Dumnezeu, că locuieşte chiar în structura noastră 

spirituală, că suntem în pragul liberei alegeri a unei concepţii de viaţă de care să ne ţină chiar de n-om fi pe placul lumii, atunci 
Dumnezeu aprinde candela şi luminează toată viaţa noastră cu concepţia creştină despre lume şi viaţă.

138. Obişnuit, concepţia creştină nu prea e dusă, nici chiar de credincioşi şi nici chiar de cei ce o cunosc teologic destul de 
bine, până la finalitatea sa – mai păstrând şi pentru egoism o bună parte de „viaţă”. Cu alte cuvinte sunt puţine exemplarele omeneşti 
care îşi „riscă” toată viaţa lor pentru Dumnezeu, pentru cauza lui Dumnzeu în lume. 

CONŞTIINŢA – GLASUL CONŞTIINŢEI
139.  E un grai tăcut, o chemare lină, pe care o auzi sau o înţelegi că vine dinlăuntru, dar totuşi de dincolo de tine, de la 

Dumnezeu. Însuşi cuvântul con-ştiinţă însemnează a şti împreună, la fel. Iar cei ce ştiu împreună, la fel, sunt Dumnezeu şi omul. Prin 
urmare cugetul sau conştiinţa e ochiul cu care vede Dumnezeu pe om şi acelaşi ochi cu care vede omul pe Dumnezeu. Cum Îl văd aşa 
mă vede – aşa simt că mă vede – vedere deodată dinspre două părţi. 

140. Patimile, reaua voinţă şi peste tot păcatele, dar mai ales nebăgarea în seamă a acestui glas, îngrămădesc nişte valuri peste 
ochiul acesta, nişte solzi, care-i sting graiul, încât abia se mai aude. Atunci şi Dumnezeu se stinge din ochiul nostru încât ne pare că  
nici nu mai este Dumnezeu. Prin păcatele noastre, capătul omenesc al conştiinţei noastre s-a îmbolnăvit. Înţelegem prin urmare, cum 
se face că s-a întunecat Dumnezeu aşa de tare în ochii păcătoşilor, încât aceştia ajung de bună credinţă, în răutatea necredinţei care i-a 
cuprins şi li se pare că abia acum au ajuns la „adevăr”. 

141. Glasul conştiinţei însă, fiind şi capătul lui Dumnezeu din fiii Săi, prin firea Sa, nu va putea fi înăbuşit mereu, toată vremea 
vieţii  noastre pământeşti.  Odată şi  odată începe să strige la  noi,  pârându-ne înaintea lui  Dumnezeu şi  înaintea noastră de toate 
fărădelegile făcute; iar dacă nu ne împăcăm cu pârâşul acesta, câtă vreme suntem cu el pe cale (Matei 5, 25), drumeţi prin viaţa 
aceasta, avem cuvântul lui Dumnezeu, că El va asculta pâra şi-i va da dreptate, şi ne va băga în chinurile iadului.

142. Sunt oameni care s-au învechit în rele – nevrând să ştie de Dumnezeu – şi, mai către capătul zilelor, când îndărătnicia firii 
s-a mai stins, s-au pomenit cu o răbufnire năpraznică a conştiinţei bolnave, rupând toate zăgazurile fărădelegilor şi azvârlindu-le pe 
toate în faţa lor, încât şi somnul le-a fugit, iar la unii le-a fugit şi mintea. Căci cu adevărat a fugit mintea omului care o viaţă întreagă 
nu face altceva decât să stingă glasul conştiinţei. De aceea nu vrea Dumnezeu să ieşi din viaţa aceasta, fără să ştii şi tu că ţi-ai omorât  
sfătuitorul cel mai bun, ce-l aveai la îndemână pretutindeni, şi nu te lasă să pleci fără să vezi, încă de aici, unde te vei duce. Aşa sunt 
tocmite lucrurile, ca odată să vadă fiecare, vrând-nevrând, ceea ce trebuia, prin credinţă, să vadă totdeauna. 

143a. Conştiinţa, prin natura ei, nu aprobă niciodată viciul şi păcatul, prin natura ei e de a nu se lăsa învinsă, chiar dacă frâna 
ei nu e luată în seamă şi firea decăzută săvârşeşte păcatul peste opreliştea ei. De aici vin mustrările de conştiinţă – „pârâşul tău, cu 
care trebuie să te împaci pe drum”, care „nu tace” până ce omul nu-şi revizuieşte înfrângerile sale şi nu se întoarce de la păcat, ca să 
poată primi iertarea lui Dumnezeu. În cazul când înfrângerile morale se ţin lanţ prin desimea sau gravitatea lor, urmează sancţiuni ale  
conştiinţei, mai grele decât mustrarea: dezechilibrul minţii – mai uşor sau mai profund, din care se mai poate reveni – şi celelate 
forme mai grave, schizofrenia, paranoia, nebunia acută şi, în final, sinuciderea.

Toate acestea sunt urmarea în organic a capitulării conştiinţei, ca organ spiritual al omului, şi, ca urmare, cufundarea lui în 
întuneric şi în muncă. Aceasta-i perspectiva lugubră a vieţii în păcat.

143b. Când ai conştiinţa curată să nu te temi niciodată de nimic.

COPIII
144. Însuşirile copilului atârnă de gradul de pervertire la care a ajuns instinctul maternităţii la femeie. Dacă i-a fost stârnită 

senzualitatea – ceea ce e o decădere de la rostul firii sale, o pervertire convenabilă pentru mascul – evoluţia embrionului în atari 
condiţii de viaţă intrauterină aduce pe lume un copil uşor aplecat spre onanie precoce şi târzie, şi va fi un copil arţăgos, ereditar 
nervos, şi predispus spre boli nervoase. Toată această povară îşi are rădăcina numai în această trezire afară de cale a senzualităţii 
mamei.

Invers, dacă mama n-a fost  încă împinsă în acea aprindere a senzualităţii,  nici în vremea dezvoltării  intrauterine n-a fost 
tulburată de bărbat şi nici în vremea alăptării copilului, noul venit va fi un copil prea puţin înclinat spre trezirea genezică prematură, 
neatras spre onanie şi aproape deloc dispus spre nervozitate. 
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Dacă mama îşi perverteşte rostul maternităţii sale, aduce pe lume copii predispuşi unor pervertiri sporite care le va distruge 
sistemul nervos sau, de se vor căsători, vor mări decăderea şi necazurile. Ăsta-i ocolul de cercuri şi se soldează cu stingerea neamului 
celui ce apucă pe panta pervertirii rosturilor firii.

145. Toată vremea sarcinii şi a alăptării bărbatul trebuie să se înfrâneze, ca să nu tulbure viaţa viitoare a celui ce vine în lume 
cu un anumit rost de la Dumnezeu.

146. Omul care se întunecă despre Dumnezeu şi suflet, despre morală şi orânduirea spirituală a venirii copiilor pe lume, omul 
care n-are nici un Dumnezeu şi nu-l interesează nimic decât desfrâul lui, sigur că roada sa va însuma în sine toată lipsa lui de echilibru 
cu marele mediu divin, în care ne mişcăm, trăim şi suntem (Fapte 17, 28).

147. Naşterea de fii, deodată cu o petrecere de acest fel, e ceva care contravine instinctului poligamic şi fără altă socoteală al 
bărbatului fără Hristos; deci nu e cu putinţă împlinirea intenţiei divine, decât cu un soţ în stare de aceeaşi credinţă şi petrecere. 
Convingerea că se poate şi ceea ce ni s-ar părea că nu se poate, e o putere nebănuită; un fel de amplificare a voinţei omului cu voinţa 
lui Dumnezeu.

Avem probe unde nici n-am bănui: în fizica modernă, despre puterile sufletului asupra lumii fizice, deci şi asupra trupului. Prin 
simpla atingere a unui obiect structura acestuia s-a schimbat întrucâtva. Prin simpla îndreptare a energiei cunoscătoare a sufletului 
asupra unui lucru, acesta se influenţează şi se schimbă întrucâtva, încât nu e identic în mod absolut cu el însuşi de mai înainte de 
experienţă. 

De aici reţinem faptul că organismul viu înregistrează cu atât mai uşor un bombardament al energiei sufletului şi-i pricinuieşte 
mutaţia infinitezimală, după dorinţă. Iar o mică schimbare în microbiologie dezlănţuie, prin amplificare, procese uriaşe în configuraţia 
persoanei, uneori chiar şi în macrobiologia societăţii.

Deci, cum să nu fie în stare blestemul unei babe, aproape cojită de materie, zvârlit cu urgia cea mai mare pe urma unui vinovat, 
ca voinţa ei să nu-l ajungă şi să nu-i schimbe configuraţia fizică şi psihică? Gândirea îndreptată ca o săgeată poate pricinui la ţintă 
leziuni organice. Şi iarăşi: cum să nu fie în stare rugăciunea cu iubire să-l folosească şi să-l schimbe, din rău în bun? Cu ce să fie mai  
prejos rugăciunea unei mame pentru mugurele său, zisă cu tot focul fiinţei sale, ca aceasta să nu-l folosească în chipul pe care îl  
doreşte? Mai mult: toate stările trupeşti şi sufleteşti ale celor doi părinţi, iar mai cu deosebire ale mamei în vremea celor nouă luni, se 
întipăresc în copil, cu tendinţe sau predipoziţii, pe care copilul le va avea pentru toată viaţa. Supărări, amărăciuni, dureri, predispun 
copilul la tristeţe, melancolie, nesănătate. Deci toate acestea trebuie ocolite. În vremea aceea, dacă mama fură oarece, copilul va fura 
toată viaţa. Se îmbată mama o dată,  copilul se va îmbăta toată viaţa – mai ales beţia are şi suport ereditar.  Se roagă mama lui 
Dumnezeu, se va ruga şi copilul.

148. Nota sufletească dominantă în familie, cu deosebire din vremea aceea, şi mai ales a mamei, va fi caracteristica întregii 
vieţi a urmaşilor.

Acum e vremea când să faci ce vrei din copilul tău, acum eşti cu deosebire datoare să-l păzeşti de toate relele, cu care n-ai vrea 
să te supere, fiindcă numai acum poţi şi te ascultă cu desăvârşire.

149. Îndreaptă purtările tale, mamă, către Dumnezeu, Care săvârşeşte prin tine minunea îmbinării unui pui de om cu un pui de 
cer, răsplată de fericire pentru ostenelile tale.

În atari strădanii, orice mamă se va mântui.
Iată faza spirituală a vieţii de familie, răbdând pentru un rost divin o pravilă sfântă, despre care zice Sfânta Scriptură: „Cei ce 

au păzit pravila sfântă sfinţi-se-vor şi cei ce-ar învăţa-o vor şti ce să răspundă“ (Înţelepciunea lui Solomon 6, 10).
Iată de ce vin: Iisus la nuntă şi nuntaşii la judecată.
150.  În copiii veniţi  dintr-o vieţuire curată a căsătoriei, precumpănesc înclinările bune şi nu-i biruie împrejurările rele ale 

mediului,  ce  eventual  l-ar  găsi  şi,  poate  că,  chiar  împotriva  acestui  mediu  sunt  rânduiţi.  Ei  sunt  de  mici  mai  străvezii  pentru 
Dumnezeu şi prin aceasta se vede că au chemare să-I fie ucenici, iar, dacă vremea le-o va cere, Îi vor fi şi mucenici.

151. Împărăţia lui Dumnezeu este făgăduită copiilor, oamenilor ce o primesc fără discuţie, asemenea copiilor, oamenilor ce au 

venit la Iisus de copii. Deci, cum să nu Se supere Împăratul, când copiii sunt opriţi de a veni la Iisus, când Iisus este interzis?

152. Iată o supărare a lui Iisus. Supărarea că copiii nu sunt lăsaţi, de mici să vină la Iisus.

153. Cei care opresc copiii de la credinţă sunt osândiţi mai rău ca sinucigaşii.

154. Indiferent cum este dirijată educaţia copiilor, tot Dumnezeu este Tatăl sufletului şi cele ce lucrează educaţia pe dinafară, 

pot fi zădărnicite de cele dinlăuntru.

155. Lui Iisus lucrurile, întâmplările, oamenii de tot felul, până şi copiii Îi prilejuiau motive de revelaţie. De la toate lucrurile 

lumii Iisus ridică oamenii la raţiunile supranaturale ale Providenţei. Pe copii, de pildă, Iisus i-a găsit modelul sufletului deschis spre 

Dumnezeu. Ei, deşi nu înţeleg nimic şi nu schiţează nici o împotrivire dialectică, cred totul şi pun întrebări uimitoare de credinţă. 

Pentru ei existenţa lui Dumnezeu şi prezenţa divină este un lucru de la sine înţeles. Nu în zadar s-au alăturat aceste două cuvinte: 

copilărie şi sfinţenie. De fapt, omul începe viaţa cu sfinţenie, apoi o pierde: devine păcătos, devine „întrebătorul complicat al veacului 

acestuia”.

156.  O natură bună (îmbunătăţită) îşi simplifică de la sine principiile şi marginile. S-ar apropia de natura originară, a cărui 

icoană, printre noi, numai copiii o au.

157. Dacă nu poţi vorbi cu copiii despre Dumnezeu, vorbeşte cu Dumnezeu despre ei.

158. Copiii nefăcuţi strică pe cei făcuţi.

COPIII ÎNDRĂCIŢI, NEASCULTĂTORI, NECREDINCIOŞI ŞI DESFRÂNAŢI
159. Toţi părinţii, luaţi aminte, ceilalţi, de asemenea, fiţi cu mare băgare de seamă, ca să nu cădeţi în astfel de greşeli, când vă 

va veni rândul. Copiii îndrăciţi vin din următoarele pricini:
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1. Părinţii nu au păzit postul şi nu s-au putut înfrâna de la poftele trupeşti şi aşa au călcat zilele şi timpurile neîngăduite care 
sunt: Miercurea, Vinerea, Duminica, sărbătorile de peste an şi posturile întregi. Toţi copiii care rezultă, sunt neascultători, îndărătnici, 
pentru că nici părinţii lor nu au ascultat de poruncile lui Dumnezeu de a păzi zilele sfinţite.

Întrebaţi-vă cugetele şi vă vor spune ce este îngăduit. Astfel, îi veţi vedea plângând şi veţi plânge şi voi şi aşa veţi ispăşi 
păcatul în care i-aţi zămislit. Desigur că vă doare, dacă nu le-aţi fi făcut, nici nu v-ar fi durut.

2. Mamele nu s-au păzit până la curăţenie deplină şi aşa se nasc copii plini de bube şi pot muri. Şi dacă în vremea aceea tata a 
mai fost şi beat, se naşte un copil ce va fi slăbănog, fie cu mintea, fie cu trupul, fie cu amândouă. Şi iată cum vei avea pocania de la  
Dumnezeu cu propriul tău rod.

3. În vremea sarcinii nu te-ai păzit de bărbat, de aici mulţi copii se nasc morţi, sau mor de tineri, sau, dacă trăiesc alunecă în  
curvie, pentru că s-a întipărit pecetea curvească pe ei încă din pântecele mamei lor.

Se găsesc acestea în Sfânta Scriptură, căci toate prin câte trece mama, în vremea celor 9 luni de sarcină, fie bune, fie rele, se 
întipăresc şi în copil. Când va creşte mare, toate îi vor răsări în oale. 

COPIII NĂSCUŢI ÎN LANŢURI
160. Presupunem că un copilandru, la primele anunţări ale instictului, cade în viciul onaniei. Nu-l află părinţii, face excese, e 

din ce în ce mai retras, mai tăcut, mai obosit, nu mai învaţă la şcoală; memoria – scoarţa cerebrală a minţii – e atinsă; nu mai e agerită 
de hormonii ce izvorau din sectorul respectiv, încleştat de viciu. Cu alte cuvinte, mintea se tâmpeşte şi încă repede. Creşterea corpului 
încetinită, cearcănele vinete pe lîngă ochi îl dau de gol – pentru cine ştie să vadă. Imaginaţia nu mai e vioaie, nu-i mai place joaca,  
parcă e bătrân, serios, şi, mîinile – cu care a greşit – îi tremură. Iarăşi dovadă că nervii sunt într-o primejdie.

Dacă n-are norocul să dea de un sfat, sau măcar de o carte, sporind cu vârsta, sporesc şi urmările viciului, după cum urmează.
Pomeneam că glandele genezice au o dublă funcţiune: una endocrină, vărsînd hormonii în sânge, şi alta externă, formând 

celule genezice. De îndată ce viciul sau desfrânarea de orice fel, şi la orice vârstă – cazul e acelaşi – încleştează pe om, atunci 
ţesuturile glandelor masculine sau feminine, sunt peste măsură de mult solicitate şi silite să furnizeze material extern şi, prin urmare, 
nu mai  pot  secreta  şi  mediul  endocrin.  Acest  dezechilibru  se răsfrânge  asupra sistemului  nervos,  în  felul  că celulele  nervoase, 
nemaiavând  agenţi  simulatori  cuveniţi,  degenerează,  mai  întâi  funcţional,  şi  insul  respectiv  începe  să  fie  un  fleşcăit;  iar  dacă 
desfrânarea continuă, celula nervoasă moare. Desfrânarea omoară milioane de celule nervoase.

Mai trebuie ştiut şi aceasta că toate ţesuturile se refac, afară de celula nervoasă. Omorîtă o dată, nu mai învie niciodată.
Presupunem că tânărul-bătrîn vrea să fie şi el în rând cu lumea, vrea să se însoare. Nu izbuteşte. Nici pe el nu-l prea atrage 

femeia şi nici fetele nu se simt atrase spre el. Ce e la mjloc? Viciile instinctului i-au stins vioiciunea, i-au şters farmecul, l-au fleşcăit 
cu totul, nu mai aprinde dragoste, ci milă. De milă, ca de silă, nu faci casă.

Doctorii sfătuiesc: femeile sau căsătoria. Fireşte, un viciu nu va ieşi cu alt viciu, – chestiunea rămâne mereu într-un cerc vicios. 
Dar căsătoria, chiar dacă se face, poartă ponoasele trecutului şi mustrările viitorului.

Astfel bărbatului, de pe urma viciilor de tot felul şi de pe urma dezechilibrării funcţionale totale sau locale a sistemului său 
nervos, i se întîmplă că pierde frâna nervoasă a ritmului său funcţional şi nu se va potrivi poate niciodată cu ritmul femeii sale – 
neostenită în astfel de vicii. Osteneala şi scârba ei abia acum încep, căci mereu va rămâne nemulţumită, ceea ce îi va pricinui nevroze, 
dureri regionale şi gânduri de căutare în altă parte. Nu e ea de vină că-l va părăsi, ci trecutul bărbatului se răzbună. Bărbatul, aşa cum 
l-au desfrânat viciile, nu mai corespunde instinctului maternităţii femeii sale, şi aşa trebuie sa-şi tragă plata: rămâne fără urmaşi şi fără 
soţie.

Dar, să presupunem că, totuşi-totuşi, i se va nimeri ca să aibă şi urmaşi. Aceştia vor purta următoarele poveri părinteşti: o 
sănătate şubredă, un chip îmbătrînit, diferite neputinţe fără leac, iar de scapă cu zile vor fi nişte chinuiţi ai soartei şi slabi de minte.  
Cum şi de ce? Iată cum şi de ce: ştim de adineaori că toate faptele insului se înseamnă în două locuri: undeva într-o contabilitate 
nevăzută, şi al doilea, ceva mai văzut, în grăuncioarele de cromatină, în genezele cromozomilor, adică în factorul biologic al eredităţii. 
Şi-a distrus părintele cu viciile lui milioane de celule nervoase? Acestea, nemairefăcându-se niciodată, ci totalul celor distruse şi 
sănătatea la care se găsea în momentul când îşi chema un urmaş pe lume, reprezentând situaţia lui, se şi însemnase în stocul de 
cromozomi, cu atâtea geneze recesive mai mult, ceea ce n-ar fi păţit dacă ar fi avut o purtare mai bună. Vreţi dovadă la îndemâna 
oricui? Iat-o, nu lovesc pe nimeni, dimpotrivă simt alăturea cu durerea oricui.

Să zicem că o pereche de oameni n-au avut pacoste cu viciile tinereţii, deci n-au sistemul nervos şubrezit dintr-o vină ca aceea. 
Totuşi, nevoile vieţii ostenesc nervii oricui. Această ostenire a vieţii e de fapt o ostenire a elanului, a agerimii, a vioiciunii rezistente a 
sistemului nervos şi a celorlate ţesuturi şi umori. Acestea toate se înscriu numaidecât în patrimoniul genetic al eredităţii, în vreme şi 
pe măsură ce se adaugă. Factorul biologic al eredităţii rezumă starea oricărui moment, precum şi situaţia biopsihică a părinţilor, fie 
aparte, fie angajaţi în procesul rodirii. Proba o dau copiii, care vin la intervale mai mari de vreme. Cei din tinereţe sunt mai vioi, mai 
sprinteni, mai sănătoşi, mai ageri la minte; pe când copiii veniţi mai la bătrâneţea părinţilor sunt mai molâi, mai împiedicaţi, mai 
bătrâni. Nu au nici o vină şi nici un leac. Aşa sunt construiţi genetic şi ireversibil, realizându-se armonia ce se vede, cu materialul ce li 
se dete, în răstimpuri de vreme. Revenind la corespondenţă, pricepem mecanismul după care apare în lanţul cromozomilor roiul 
boabelor de neghină, genezele recesive şi ravagiile ce le pot face ele, dacă nu sunt scoase din lucru de perechea mai sănătoasă a 
celuilalt părinte.

Mai sunt şi urmări ale desfrânării şi destul de grele încă din tinereţe. Poate s-a bănuit din cele de până aici, că organismul  
întreg se piperniceşte, glandele în totalul lor rămân atrofiate, scoase din lucru şi cu toate urmările acestui dezechilibru umoral. Aşa se 
ajunge pe rând la atrofierea diferitelor organe în iconomia generală a corpului şi aşa apar sterilitatea, nevrozele şi o stare generală de 
boală, sau o predispoziţie spre tot felul de boli.

Nu mai vorbesc de stările sufleteşti: frica, slăbirea minţii, obsesii, ideile fixe, răstălmăcirea înţelesurilor şi o continuă muncire 
de conştiinţă. E reacţiunea sufletului la starea mizerabilă în care i-a ajuns casa prin patimi. 

CREDINŢA
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161. Credinţa e un risc al raţiunii; Dar nicidecum o anulare ci dimpotrivă, o iluminare a ei. E o absorbire a sufletului într-un 
dincolo al lumii acesteia, în modul divin al existenţei. 

162. Credinţa are revelaţia cu care omul credinţei nu se tocmeşte. 
163. Dumnezeu ne însoţeşte mereu şi, pe măsură ce-L cunoaştem, viaţa noastră biologică şi psihologică se străbate tot mai tare 

de adevăr şi de lumina cunoştinţei. Asta e ceea ce posedă credinciosul printr-o cale mult prescurtată, cunoştinţa pe care savantul n-o 
poate prinde prin ştiinţă, ci numai dacă şi-a împins ştiinţa până la toate marginile şi i-a recunoscut neputinţa.

164. Religia se întemeiază pe grăuntele de credinţă. 
Grăuntele de credinţă este, de fapt, grăuntele de comuniune în care suntem cu Dumnezeu. 
165. Iisus răspunde odată ucenicilor Săi care-I „cereau mai multă credinţă”, le-a spus cam aşa: să înceapă din a crede că au 

credinţă şi vor sfârşi prin a avea de fapt. 
166. La temperaturile la care se alege aurul fiinţei noastre de zgura acestei fiinţe, în firea noastră apare modul divin de a fi, de 

a voi şi de a gândi.
167. Credinciosul în Dumnezeu depăşeşte limitele omului, care este creator numai în ordinea conceptelor şi nu intervine, ca 

Dumnezeu în ordinea realului.
168. Credinţa este un risc: împotriva raţiunii, împotriva vieţii, împotriva limitelor omeneşti, câteodată şi împotriva normalului. 

De aceea, sfinţii se şi fereau de a face minuni, deşi doar în multe cazuri era doar dovada iubirii de oameni şi alinarea suferinţei  
omeneşti. Este un factor de purificare. 

169. Grija zilei de mâine este o grijă presantă. Când conducea pe israeliteni în pustie, Dumnezeu nu le îngăduia asigurarea zilei 
de mâine: mana se strica.

Pâinea cea de toate zilele o cerem pentru astăzi. Aşa suntem sfătuiţi, chiar nevrând, să trăim prin credinţă.
Sfinţii pustnici au trăit numai în condiţia credinţei. Ei au crezut cuvântului lui Iisus, având mai întâi grijă de mântuire şi pe al 

doilea plan grija vieţii. De aceea crinii au ajuns până la strălucirile lumii divine. 
170. Iisus era chemat de durerea unui tată, ca să întoarcă la viaţă o copilă de 12 ani.
Iisus iubea copiii, de aceea mergea la ei cu durerea iubirii. Totuşi o femeie bolnavă L-a mai zăbovit, ba L-a chiar furat pe 

drum. Stăruim puţin asupra acestui furt, unic în viaţa lui Iisus. Oare de unde ştia femeia aceasta, că atingându-se, chiar pe furiş, de 
marginea hainei lui  Iisus,  se  va tămădui?  O ştia din credinţă şi  femeia nu s-a înşelat.  Deşi puterea de tămăduire era de natură 
spirituală, totuşi, bolnava a furat-o printr-o atingere materială. Sluga sutaşului este un caz de tămăduire de la distanţă, prin credinţă, 
adusă de două delegaţii şi e pur spirituală.  Aici Iisus „n-a simţit puterea care a ieşit din El”.  Aceasta înseamnă că boala a încetat, 
îndată ce organismul s-a refăcut la plinătatea lui spirituală. Sfinţenia este o energie, păcătoşenia – o degradare. Una reface organismul, 
alta dărâmă. Dărâmarea se opreşte îndată ce organismul împrumută, sau chiar fură, pe firul credinţei, acea energie rară a sfinţeniei. 
Iisus însă, a vrut să dea pe faţă credinţa femeii şi sigur că a privit cu dragoste acest furt original.

171.  Iisus doreşte de la toţi  credincioşii  lumii o linişte de adâncime: liniştea credinţei în Dumnezeu. Aceasta ar da să se 
înţeleagă că în jurul unui om liniştit (din cauza rădăcinilor lui în cer) se face linişte pe pământ. 

172. Pământean fiind, a te hotărî să-L mărturiseşti pe Dumnezeu cu orice preţ şi luare în derâdere e o şi mai mare bucurie ce te 
poate duce până la deschiderea ochilor credinţei: să ţi se descopere Iisus, Fiul lui Dumnezeu. El, Care e cu noi în toate zilele, până la 
sfârşitul veacurilor.

A vedea pe Iisus e o fericire ce nu se aseamănă cu nici o bucurie pământească, iar aceasta se întâmplă din când în când şi din 
neam în neam, ca să nu se stingă dintre oameni siguranţa existenţei lui Dumnezeu.

Credinţa în Dumnezeu şi  mărturisirea Lui sunt ieşirea sufletului  din întuneric în lumina dumnezeiască, ieşirea în lumina 
veacului viitor. 

173. Cât asculţi de Dumnezeu, atât ascultă şi Dumnezeu de tine. 

CREŞTINISMUL
174. Creştinismul nostru ar fi în mare parte de neînţeles, dacă n-am considera şi realitatea personală a demonului, a îngerilor 

căzuţi. Credinţa noastră ar fi incompletă şi s-ar dizolva cu uşurinţă, dintr-o religie revelată, într-o doctrină umanitară, sau, în cazul cel 
mai bun, într-un raţionalism protestant, fără nimic supranatural şi personal. 

175. Creştinismul e a doua creaţie a lumii, a doua creaţie a omului, o creaţie din nou a firii. 
176. Focul iubirii divine, de dragul Adevărului, între potrivnici se aprinde şi se menţine.
Acesta-i paradoxul. Creştinismul reînvie în raport invers proporţional cu încercările de a-l stinge. 
177. Ţintele ultime ale creştinismului nu sunt absorbite total de forma acestei trecătoare vieţi, ci trec dincolo de moarte. Sfântul 

Apostol Pavel frânează exagerarea accentului transcendent, care uneori dezorganizează normalul social. Unii creştini, contemporani 
cu Sfântul Apostol Pavel, din cauza nostalgiei după împărăţia spirituală, nu voiau să mai lucreze şi nu voiau să mai aibă copii. Drept  
aceea, apostolul ridică la rangul de imperativ şi naşterea copiilor la condiţia de mântuire a femeii căsătorite. De asemenea a pus capăt 
pentru totdeauna alarmismului omului şi oricărei fantezii aprinse spre apocaliptic, descalificându-le din cinstea unei minţi sănătoase.  

178. Misterul creştinismului este misterul unităţii în dualitate găsindu-şi soluţia în Unitate-Trinitate. Iată de ce creştinismul are 
ca bază dogma hristologică a naturii teandrice a Fiului şi dogma Trinitară. 

179. Creştinismul este o concepţie de viaţă, este stilul de viaţă a lui Iisus, concepţie pe care nu a zdruncinat-o nimic din cele ce 
s-au petrecut împotriva creştinismului, vreme de 2000 de ani. Toate celelalte înţelegeri ale lumii s-au învechit şi s-au stins. Singur 
creştinismul este mereu nou, mereu divin.

180. Creştinismul nu e numai o afacere de Dumineca, ci o strădanie de toate zilele, toată viaţa, de a ajunge stilul de viaţă şi 

concepţie pe care ni le-a dat Iisus.

Dacă creştinismul nostru nu e strădania aceasta, care naşte fii lui Dumnezeu, el rămîne o simplă formalitate şi ne putem trezi 

fără ea. 
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181. Să băgăm de seamă ca nu cumva creştinismul să se ia de la noi. Pe simplul motiv că noi, creştinii, nu aducem roadele 

acestui creştinism: oameni după chipul lui Iisus. 

CUNOŞTINŢA MÂNTUIRII

182. Cunoştinţa mântuirii (1 Timotei 2, 4), de unde odată lumina ca soarele între noroade, azi abia se mai zăreşte ca o stea, căci 

gloatele şed în întunerec (Matei 4, 6) şi în umbra morţii. 

183. Cunoştinţa mântuirii trebuie, cu orice preţ, reaprinsă între oameni.

CUNOŞTINŢELE
184. Precum urmărim o armonie între facultăţile sufleteşti, tot aşa trebuie să urmărim o armonie şi între cunoştinţele din cât 

mai multe domenii, precum şi o sinteză a acestora cu viaţa. 

CUVINTE INTERZISE

185.  Cuvântul „nebun” este un cuvânt interzis.  Cine zice fratelui său „nebunule” se pedepseşte cu matca focului.  De ce? 

Fiindcă şi numai simpla alunecare a acestui cuvânt în obrazul unui om este în stare să-i desfigureze fizionomia minţii. 

Este cunoscută experienţa mai multor inşi care au organizat odată următorul complot psihologic: şi-au ales victima şi s-au 

prezentat, pe rând, la intervale neregulate şi-au început a se nedumeri înaintea omului: Ce-i cu tine, parcă te-ai schimbat cumva! Şi s-

au dus. Altă dată, al treilea îi spune marea sa uimire, că-l găseşte aşa de schimbat şi nu îndeajuns normal. Următorul îl găseşte cu totul 

curios la minte. Şi aşa şi ceilalţi, până când ultimul i-a propus să se ducă la un spital de boli nervoase şi să-şi repare deranjurile la 

minte. Şi biata victimă, pierzându-şi treptat liniştea şi neştiind capcana, a ajuns la nebuni. A trebuit să vină apoi toţi ca să-şi descopere 

complotul şi cu mare greutate i-a revenit omului mintea la loc. Adevărul, abia a putut limpezi mintea zăpăcită sistematic de minciună. 

186.  Cuvintele interzise orientează greşit sau dezorientează. Deci, trebuie să fii mai presus de cuvintele oamenilor: să nu te 

atingă nici lauda, nici ocara din ele. Cuvintele sunt fiinţe vii, capabile să facă treaba la care au fost trimise. Şi fiindcă sunt fiinţe vii, 

viaţă din viaţă, pe cel care le-a creat ele-l însoţesc până la judecata de apoi, ca nişte copii ai lui, cu toate consecinţele lor. Mărturisirea 

lor cu pocăinţă mai poate schimba situaţia.  Taina pocăinţei  este o judecată milostivă.  Aici,  ce opreşte aceasta nu mai ajunge la 

cealaltă. „Zece porunci are înţelepciunea: de 10 ori să taci şi o dată să vorbeşti şi atunci puţin”. 

DESFRÂNAREA
187. Scurtarea vieţii a venit neamului omenesc ca o plată pentru căderea în desfrânare. Nici că se poate mai drept. L-a înzestrat 

Dumnezeu pe om cu atâtea daruri minunate, ca el să renunţe la ele şi să se coboare satisfăcut la singur rolul de mascul şi femelă?  
Asta-i toată aspiraţia lui? Neînvăţat la un ideal mai înalt, sau nevrând să ostenească mai sus, aşa după cum a rânduit Dumnezeu o 
instituţie, Biserica, tocmai cu acest scop, ca să-l îndrepte şi să-l ajute spre împărăţia spiritului, sigur că se află în disonanţă şi în 
dezechilibru cu Dumnezeu. De Dumnezeu nu scapi pe simplul motiv că nu-L asculţi sau Îi  tăgăduieşti existenţa, şi-I nesocoteşti 
Biserica, pentru că El are o rânduială şi-ţi cere s-o urmezi.

Solomon, ca unul ce avea s-o păţească, a întrevăzut acestea: „Cei nelegiuiţi pedepsiţi vor fi... Femeile lor sunt fără minte şi 
copiii lor stricaţi, iar spiţa lor blestemată” (Înţelepciune 3, 10-12). 

188. Preoţii vremurilor noastre, cu aceeaşi datorie ca Pavel, nu mai urmăresc desfrânarea ca pe un păcat care dărâmă alcătuirea 
omenească, în întindere şi în adâncime, ci o lasă să-şi facă de cap. Ei nu mai au îndrăzneala să o măture afară din taina căsătoriei 
creştine, de aceea se ajunge la sărăcirea roadelor ei, copiii. Aşa se întâmplă că: „lipsind preotului cunoştinţa legii şi bătrânului sfatul”, 
cum se tânguia Iezechiil (Iezechiil 7, 26), oamenii orbecăie în mulţimea neştiinţei şi a lipsei de sfat, care s-au întins ca o noapte de 
osândă peste bieţii oameni. Acesta este un semn de primejdie, din amândouă părţile. Căci scrie: „Dormind oamenii, a venit vrăjmaşul 
şi a semănat neghină printre grâu şi s-a dus” (Matei 13, 25).

Deci nu fără rost atragem luarea-aminte că neghinele vrăjmaşului vor sălbătăci oile împotriva păstorilor… 
189. Păcatul desfrâului şi a toată fărădelegea întârzie sau face cu neputinţă arătarea şi desăvârşirea vieţii lui Hristos în noi. Că 

numai de se va arăta viaţa lui Hristos în noi, vom cunoaşte ţinta spre care trebuie să tindem şi ne vom înţelege rostul pe pământ. 

DEZNĂDEJDEA

190. O mare parte din oameni cad în deznădejde în privinţa mântuirii lor. Deznădejdea e un chip greşit de meditaţie asupra 

relelor  făcute;  chipul  bun  e,  dimpotrivă,  nădejdea.  Răul,  nimicul,  păcatul,  diavolul  nu sunt  subiecte  sănătoase  de  gândire,  căci 

îmbolnăvesc mintea prin asociaţii de idei. Pocăinţa trebuie să fie o înseninare din ce în ce mai mare a sufletului şi a sănătăţii întregi. 

191.  Vrăjmaşul,  care  pustieşte  prin  patimi,  când  află  că  mintea,  împinsă  de  strigarea  conştiiinţei,  vrea  să  facă  răscoală 

împotriva robiei sale, vine cu asuprire mare, dovedind sufletului că n-are chip de scăpare. Iar ca pedeapsă, precum că sufletul a 

îndrăznit una ca aceasta, diavolul umblă să-l dea legat la un chinuitor mai greu: duhul deznădejdii. 

192. Aşa e de grea robia duhului acesta, încât sufletul, adunându-şi cele mai de pe urmă puteri, dă lupta deznădejdii. Atunci se 

află sufletul între viaţă şi moarte. Câte unii mai scapă, alţii o duc aşa, mai mult morţi decât vii; iar alţii, nemaiputând suferi, li se 

întunecă mintea şi fac şi păcatul cel mai de pe urmă: omorârea de sine. Şi în sfârşit, altora, de durere, li se rătăceşte mintea cu totul, 

dând în nebunie. 
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DISCIPLINA

193. Păstrarea capacităţii de încadrare în disciplină a unui suflet face dovada armoniei şi valorii sale.

DREAPTA SOCOTEALĂ
194. Dreapta socoteală-i mai mare ca postul. 

DREPTATEA LUI DUMNEZEU

195. Legea nestrămutată a dreptăţii lui Dumnezeu aduce peste capul tău ce ai adus şi tu peste capul aproapelui tău. Ce ai făcut 

ţi se va face; ce ai zis ţi se va zice; ce încarci pe altul ai să duci şi tu. 

Când dreptatea lui Dumnezeu se întoarce asupra noastră a sosit vremea de plată sau ispăşirea. Ispăşirea nu-i o pedeapsă de la 

Dumnezeu, ci un mijloc de înţelepţire, o îndreptare mai aspră. Iar fiindcă dreptatea lui Dumnezeu mereu ţine cumpănă între faptă şi 

răsplată, putem vorbi chiar de legea dreptăţii, ca o lege milostivă, prin care ne curăţim de petele faptelor rele. În vremea ispăşirii, când 

vin asupra noastră strâmtorările, dacă le răbdăm de bunăvoie, neumblând cu ocolirea, ne ajută Dumnezeu; iar de nu vrem să primim 

cele ce vin peste noi, că nu le înţelegem, nu ne ajută Dumnezeu, deşi El ar fi vrut. 
196.  Dumnezeu nu pedepseşte toată răutatea tuturor, aici, şi numaidecât; precum nici nu slăveşte bunătatea tuturor, aici, şi 

numaidecât. Chiar dacă ar face aşa, atunci şi oamenii ar face binele de frică; mântuirea ar fi de silă, iar nu o faptă a libertăţii şi a 
dragostei. Apoi, dacă repede ar pedepsi tot răul, Dumnezeu ar fi un fricos, un neputincios, micit la o măsură omenească sau cel mult  
îngerească, şi ne-ar da să înţelegem că se teme de rău şi-şi apără stăpânirea, – cum fac oamenii. Ci tocmai pe faptul că îngăduie răilor 
să-şi facă de cap, şi-i lasă pe oameni neînfricaţi de pedeapsa năprasnică, ne dovedeşte atotputernicia Sa, veşnic liniştită asupra răului, 
– atotputernicie asupra căreia, prin virtutea credinţei, stăm liniştiţi şi noi, primind palmele şi scuipările răului, ca pe nişte mărturii ale 
neputinţei aceluia, în faţa atotputerniciei lui Dumnezeu, Care ne întăreşte cu liniştea Sa.

Cu aceea că nu pedepseşte răutatea numaidecât, îi întinde ispită puternică, să se desăvârşească şi ea, spre pedeapsă sigură în 
ziua judecăţii. Iar dacă, totuşi, uneori pedepseşte năprasnic vreo fărădelege, o face ca să mai pună frâu răutăţii între oameni, şi mai 
ales să nu scadă în credinţă începătorii, şi să nu se piardă dintre oameni cunoştinţa răsplătirii după fapte.

Deci, ori că răsplăteşte, ori că nu răsplăteşte, fie binele, fie răul, un lucru e sigur: că vine o răsplată sigură şi veşnică, şi că 
biruieşte binele asupra răutăţii.  Apoi, prin răbdarea multor neştiuţi  de oameni, atotputernicia şi dreptatea lui Dumnezeu, sfărâmă 
mereu porţile iadului, cu puterea Bisericii văzute şi nevăzute. 

197.  Când cineva, cu faptele sale păcătoase, cade din dragostea Tatălui său, dă de dreptatea Lui, care, ca pe un rob, îl va 
readuce la cale cu sila. Îi dă şi timp, doar va simţi să vină de bună voie; dacă însă nu bagă în seamă, îi ia şi timpul şi cade fără de veste 
urmărit de dreptate. 

DUHOVNICUL
198.  Mulţimea ispitelor,  vicleniile  potrivnicului  nevăzut,  războindu-ne prin lucrurile  sau oamenii  văzuţi,  oricând ar putea 

scoate pe ucenicul Domnului din calea mântuirii şi să-l rătăcească, dacă duhovnicul n-ar avea meşteşugul, ştiinţa şi puterea de la 
Dumnezeu, ca să împrăştie şi mereu să strice lucrăturile potrivnicului. Pricepem prin urmare că ucenicul sau credinciosul e dator cu 
ascultarea din dragoste către duhovnicul său, căci fără darul acestuia e cu neputinţă izbăvirea de necazuri şi mântuirea. 

199. Toată slujba lămuririi ucenicului în ale duhului, în ale celor nevăzute legi, de unde vin peste oameni toate cele văzute, n-o 
poate face decât duhovnicul. Lui i s-a dat meşteşugul, cunoştinţa şi puterea ca să ajute omului în încercări, să vrea şi el leacul ce i-l  
îmbie Dumnezeu, după felul şi trebuinţa bolii sale. 

200.  „Cine nu se leapădă de sine, nu poate să vie după Mine.” (Luca 9, 23). Cine nu poate să întrebe şi nu se poate pleca 
sfatului unui părinte duhovnicesc, sau nici măcar nu-l caută, nu găseşte pe Iisus. 

201. De aceea-s rânduiţi duhovnicii să cumpănească duhurile ce străbat mintea, să cunoască măsurile fiecărui ins, şi încotro îi 
înclină cumpăna. 

202. Râvna fără întrebare şi părerea sar măsura. 
203. Între cei trimişi de Dumnezeu, sunt şi oameni ce au darul să vadă dincolo de zare, să audă graiul şi cuvintele mai presus 

de fire. Dar aceştia, la vreme de mare însemnătate pentru ei, când li se deschide ochiul vederii şi urechile auzirii celor de dincolo, să 
nu întârzie a căuta povăţuirea unui duhovnic, care le va feri inima şi mintea de bucurie străină şi care îi va ocroti cu dulama smereniei. 

204.  Arătarea şi împlinirea în firea noastră a tuturor darurilor naşterii  noastre de sus,  din Duhul Sfânt,  e ceea ce numim 
desăvârşirea, cea la măsura fiecărui ins.

Fiecare e înzestrat şi trimis să împlinească un rost al lui Dumnezeu între oameni. Dezvelirea şi înţelegerea acestui rost sau 
destin ascuns în noi, în fiecare, după atotştiinţa de mai înainte (Romani 8, 29) a lui Dumnezeu, nu poate fi dezgropat fără cunoştinţa şi 
luarea-aminte a unui duhovnic iscusit. 

205. Duhovnicul sau stareţul ajută şi dezvăluie toate intenţiile lui Dumnezeu din fiii Săi, dăruite lor după măsura credinţei, ce 
vor avea s-o aibă.

206. Toţi nevoitorii trebuie să-şi găsească duhovnic, deoarece în cele duhovniceşti, tot ce nu e din povăţuire orânduită şi sub 
ocrotirea smereniei duce la înşelare şi la mai mare rătăcire, decât înseşi patimile.

207. Prin acea prietenie a duhovnicului cu Dumnezeu, despre care nu ne mai tocmim, el va întoarce sau va atrage voia omului 
la voia lui Dumnezeu, făcându-l să vrea şi el ce vrea Dumnezeu. 

208. Duhovnicul va întoarce şi mintea noastră de la atâta umblare pustie în afară şi o va face scaun al lui Hristos-Dumnezeu, în 
care sunt ascunse toate comorile cunoştinţei şi ale înţelepciunii (Coloseni 2, 3). 

209. Soţul preot poate fi şi duhovnicul soţiei.

DUMNEZEU
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210. Pe Dumnezeu Îl ai sădit, „inoculat”, latent, în structura ta spirituală. Tu eşti altoit cu un Om-Dumnezeu, absolut superior 
condiţiei tale pământeşti. Prin aceasta şi tu eşt fiu al lui Dumnezeu. (…) Ne-a dat şi nouă puterea să fim fiii lui Dumnezeu. Dacă 
cineva e conştient şi trăieşte această evidenţă interioară şi pe celălalt plan al existenţei, unuia ca acela nici un rău nu i se mai poate 
întâmpla. Nici omorâţi nu pot fi, pentru că într-înşii prezenţa divină e forţă care face deşartă orice zvârcolire a răului asupra lor.

211.  Singura concepţie fără greşeală şi izbăvită de relativitate o are numai Dumnezeu – Absolutul –, începutul şi finalitatea 
lumii. El e Singurul a Cărui concepţie face din haos, cosmos. 

212. Dumnezeu ne însoţeşte mereu şi, pe măsură ce-L cunoaştem, viaţa noastră biologică şi psihologică se străbate tot mai tare 
de adevăr şi de lumina cunoştinţei. 

213. Dumnezeu se revelează smereniei. 
214.  Pe când dreptul cunoaşte un Dumnezeu personal, plin de iubire şi apropiat oamenilor, păcătosul simte un Dumnezeu 

aspru, ascuns, ameninţător, atotputernic şi tare departe. 
215.  Despre Dumnezeu nimenea nu poate grăi cu competenţă absolută decât numai El Însuşi, când străluceşte slava Sa pe 

chipul fiilor Săi, sfinţii. 
216. Dragostea lui Dumnezeu faţă de cel mai mare păcătos e mai mare decât dragostea celui mai mare sfânt pentru Dumnezeu. 
218. Dumnezeu nu uită de om cum uită omul de Dumnezeu. 
219. Cel mai frumos dar pe care îl putem face lui Dumnezeu e să ne dăruim Lui pe noi înşine, pe viaţă. Dumnezeu primeşte şi  

îmbrăţişază, apără şi întăreşte un asemenea dar. Abia cu această dăruire a dragostei prindem putere asupra greutăţii, asupra neputinţei 
şi căpătăm curaj în nevoinţe. Un duh nou se sălăşluieşte întru noi din clipa aceasta. Îl avem noi mai de demult, dar acum a prins el 
inima noastră în razele lui. Căci duh dumnezeiesc este dragostea care a făcut sfinţi. 

219. Dreptatea lui Dumnezeu, deşi cu milă, plăteşte fapta. 
220. Dumnezeu este pretutindeni, cu toată puterea, mila şi ajutorul, pentru cei ce-L caută. 
221. Dumnezeu ne poartă de grijă în toate amănuntele vieţii. 
222. Dumnezeu nu ne cere minuni. Acelea le face El. 
223. Este neînchipuit de mare nepotrivire între ce cer oamenii lui/de la Dumnezeu şi între ce cere Dumnezeu oamenilor. 

224. Cred că cea mai deformată fiinţă în capul oamenilor este Dumnzeu.  

225.  Lumea întreagă condusă după legi împotriva lui Dumnezeu tot la Dumnezeu ajunge, dar la Dumnezeu ca „sfârşit” al 

lumii. 

226. Grija omului de Dumnezeu simplifică grija omului de om.

227. Cât asculţi de Dumnezeu, atât ascultă şi Dumnezeu de tine. 

228. Dumnezeu a făcut totul din partea Sa, mai urmează şi partea din partea noastră. Deciziile acestea sau fuga de ele hotărăsc 

veşnicia noastră. 

229. Mărturisirea lui Dumnezeu cu preţul vieţii este preţul învierii oamenilor întru sfinţi. 

ENDOCRINOLOGIE,  NEUROLOGIE  
ŞI PSIHOLOGIE
230. Glandele care izvorăsc hormonii şi se află în sectorul cel mai de jos al corpului au, pe lângă alte rosturi, şi pe acela de a da 

o configuraţie specifică, foarte energică şi netă, corpului întreg, fie ca bărbat, fie ca femeie. Mai au pe urmă rostul să stimuleze 
funcţiunea celorlalte glande, ale căror hormoni încă au misiunea să agerească şi  să activeze alte funcţiuni,  printre alte zone ale 
corpului.

Toate împreună au rost şi influenţă cu deosebire asupra sistemului nervos şi a capitalei sale, creierul. 

231. Instinctul, deşi e fără minte, totuşi nu poate trece la faptă, fără învoirea minţii şi fără încuviinţarea câtorva cenzuri. (Ce 

bine! Şi ce rău, când însăşi stăpânirea minţii e coruptă şi cenzura cumpărată!) Apoi, că hormonii, gloanţele instinctului, iau la ţintă 

capitala sistemului nervos, creierul, nu pe vreo cale a lor aparte, ci, aflându-se în orice moment în toată structura sângelui, la cel dintâi  

motiv semnalat de ochi, deodată se şi reped în poarta forului de judecată, anunţând ocazia şi poruncile instinctului. De altfel, ochii, 

urechile, nările şi gura sunt zone erogene; Tot atâtea porţi de cremene şi iască în care mediul din afară loveşte cu amnarul în mediul 

dinlăuntru şi-l aprinde cu scânteile poftelor spre văpaia faptelor. 

Funcţiunile genezice se deşteaptă încă din vremea copilăriei, când mintea nu ştie să înfrâneze unele ca acelea.

De ce oare e rânduiala de-a-ndoaselea?

Dacă socotim datoria părinţilor de a-şi supraveghea şi de a-şi preveni copiii la vreme, despre aceste noutăţi gingaşe, fireşte că 

răspunderea căderilor nu rămâne numai în seama copiilor sau a lui Dumnezeu, ci părinţii au să dea seama. Copiii se reazimă pe 

mintea părinţilor.
În privinţă neurologică şi endocrină, deci după fire, aşa trebuie să fie: încă din copilărie să izvorască această energie interzisă, 

ca, sub acţiunea ei, să se dezvolte şi să se agerească întreg organismul şi cu deosebire sistemul nervos. Deci hormonii se dovedesc 
izvorând cu rost, dar acţiunea lor trebuie întovărăşită de înfrânare, altfel creşterea sănătoasă a organismului şi a sistemului nervos ar fi  
profund alterată, atât organic cât şi funcţional, fie că ar lipsi hormonii, fie că ar lipsi înfrânarea. 

EREDITATEA
232. Intrăm în creştinism de mici, tare de mici, prin Botez. Atunci ni se „inoculează” creştinismul.  Atunci suntem născuţi a 

doua oară din apă şi din Duh – Botezul (...) 
Şi trec anii, pruncul se face copil, tânăr, student, asistent...

32



Şi  vin  împrejurări  neprevăzute,  spontane,  care  trezesc  străfunduri,  sau  fac  apel  la  străfunduri  cu  care  încă  nu  făcusem 
cunoştinţă. Aceste împrejurări pot declanşa adevărate crize ale raţiunii sau ale conştiinţei. Nerezolvate la timp în lumina unei raţiuni 
supreme a existenţei, pot duce la dezechilibru, la sinucidere, la nebunie, sau la o blazare care nu mai deosebeşte binele de rău, ceea ce 
tot un dezastru sufletesc este.

Atenţie! Suntem invitaţi de o nevăzută orânduire a lucrurilor să facem apel, să aducem în sfera luminoasă a cunoştinţei şi 
resorturile latente ale fiinţei noatre, care, actualizate, depăşesc prin frumuseţe şi putere tot ce agonisisem până aici şi prin frumuseţea 
şi puterea lor intrinsecă, să ne redea liştea şi echilibrul pe care raţiunea noastră omenească – oricât ar fi de antrenată cu ştiinţa sau 
filosofia – nu le-ar putea restabili. 

233.  În realitate împrejurările, oricât de curioase ar fi – şi poate cu atât mai mult –, nu sunt decât excitanţii din afară care 
declanşează mecanismul nostru metafizic: creşterea noastră spirituală – devenim practic şi real, conştienţi şi de cealaltă dimensiune a 
existenţei, al cărei umil suport bilogic putem fi şi noi, cei în cauză.

234. Dacă omul călătoreşte neatent cu tranzitul său, poate ajunge la crize, la dezechilibru, la îndrăcire: pradă a unui duh rău sau 
a unor puteri rele, care-l scot clinic dintre oameni. 

235. Ereditatea, mediul şi destinul sunt factorii de căpetenie care configurează diferenţialele persoanei omeneşti. 
236. Forma, ritmul şi durata; astea dau tonul în materie de ereditate. 
237.  Problema eredităţii  mai  are un capăt,  dincolo  de  biologie şi  probabilitate.  Chiar  numai  factorul  eredităţii,  ca  să  fie 

cunoscut îndeajuns, depăşeşte limitele ştiinţei pozitive. 
238. Iată Genetica modernă, dată în nucleu lui Moise de Mântuitorul Însuşi prin revelaţie, acum 3500 ani pe muntele Sinai. Nu 

e nici o mirare: Iisus avea conducerea spirituală şi înainte de venirea Sa în trup omenesc. Pe urmă, că iniţia pe Moise în tainele 
eredităţii nu este nici o mirare, întrucât cine poate să cunoască mai bine omul, decât Cel ce l-a făcut şi i-a dat legile vieţii? Cuvântul 
acesta rămâne adevărat chiar dacă Dumnezeu ar fi făcut numai prima celulă vie şi în ea ar fi comprimat toate posibilităţile ulterioare 
de dezvoltare, până la formele prezente şi viitoare, încă nebănuite de noi. Dacă va fi fost creaţia aşa, Dumnezeu e cu atât mai mare. 

239. Stăruim asupra faptului ca Iisus e creatorul omului şi ca gen aparte şi ca persoană îndeosebi până la sfârşitul vremii. În 
această creaţie conlucră cu părinţii pământeşti, menajându-le libertatea, dar prevenindu-i că, în cazul când Îi calcă legile, calcă viaţa 
propriilor lor copii.

„Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt Dumnezeu râvnitor, Care pedepseşte vina părinţilor în copii până la al treilea şi al patrulea 
neam – pentru cei ce Mă urăsc. ...  Şi Mă milostivesc până la al miilea neam, către cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele 
(Deuteronom 5, 9-10).

 240. După textul Scripturii e clar că toată recesivitatea apare în părinţi de pe urma vreunui păcat. Ştiinţa, neavând termenul, nu 
poate da răspunsul la întrebarea: Cum au apărut în ascendenţi genezele defective, prin ce accident, sau după care legi? Sau, mai pe 
larg:  Prin  ce  împrejurare,  independentă  şi  anterioară  procesului  eredităţii,  apar  în  cromozomi,  de  unde  nu erau,  aceste  granule 
infinitezimale degenerative şi cu urmări dezastruoase, pentru o eventuală progenitură? Ca să răspund pe scurt, genezele recesive apar 
în ascendeţi în chip independent, nu după legile probabilităţii, ci după legile care atârnă peste fărădelegi. 

241. Toate faptele omului, toate mişcările lui se înseamnă undeva, într-o nevăzută carte şi se înseamnă şi în sămânţa sa şi cu 
aceasta îşi trage urmaşii sub povara isprăvilor sale. 

242. Înainte de a exista ca persoane pământeşti, existăm ca gând, ca intenţie a lui Dumnezeu. 
243. De faptul că suntem oarecumva anteriori faţă de forma noastră pământească, Dumnezeu ne spune, învăţându-l pe Ieremia, 

când acesta încerca să se apere de misiunea cu care-l rostuise pe pământ: „Înainte de a te urzi în pântece... te-am sfinţit şi te-am 
rânduit prooroc printre popoare” (Ieremia 1, 5). 

244.  Cine ştie, dacă nu El are de adus în viaţa pământească, în fluviul timpului, atâtea feţe omeneşti, încât numărul lor să  
împlineacă toate posibilităţile de configuraţie câte le oferă structura noastră genetică? (Numărul combinărilor ce se pot face cu cele 24 
de perechi de cromozomi, se ridică la astronomica cifră de 282.429.536.481 de posibilităţi.) 

245. Ereditatea nu fixează poziţii fatale, din care nu putem ieşi, ci limite mai mult sau mai puţin fixe, după cum e vorba de o 
însuşire sau alta, în cadrul cărora mediul ne fixează poziţia. 

246.  Când mediul  interior  sau exterior  e  favorabil  genezelor  recesive,  energia  lor  latentă  nu întârzie  să  răbufnească prin 
subconştient asupra conştiinţei, şi astfel s-o înlăture, s-o întunece, ş.a.m.d.

Tot într-o situaţie de contrast e şi trupul ce se roagă. De aceea unii, nesuferind contrastul, rezolvă situaţia greşit: nu se mai 
roagă. Sfinţii însă, purificându-şi trupul de patimi, au izbutit să-l aducă în armonie cu ţintele superioare ale conştiinţei, încît trupul lor  
prezenta multe din caracterele sufletului. Dincoace, multe din patimile trupului se fac şi însuşiri ale sufletului. 

247.  E cu putinţă, pentru fericite excepţii,  despovărarea de sub o moştenire mizerabilă? Da, e cu putinţă,  cu preţul şi cu 
osteneala unei vieţi curate. 

248. Iisus Hristos decide, în infinitul mic, ce calităţi sau defecte să fie expulzate prin cele două globule polare, care cuprind 
jumătate din numărul cromozomilor, şi nicidecum hazardul. El înclină să fie una sau alta din configuraţiile probabile pentru noi şi 
sigure pentru Dumnezeu; El formează destinul nostru în aşa fel încât o aşezare specifică în infinitul mic să aibă urmări imense în 
configuraţia şi în faptele noastre viitoare. Toate acestea le face contabilitatea absolută a lui Dumnezeu, care creează în dependenţă cu 
omul şi potrivit cu faptele sale, ajungându-l cu răutăţile lui din urmă şi întorcându-i-le în braţe, sau iertându-l de ele, dacă s-a silit, 
prin lupta cu sine însuşi, să-şi dobândească iertarea. 

249. Ieşirea din înghesuirea aceasta nu e cu putinţă decât trăind prezenţa nevăzută a lui Hristos în noi, trăind învăţătura creştină 
în toate fibrele fiinţei, ceea ce face cu putinţă lui Dumnezeu să scoată afară, prin mecanismul eredităţii, neghina recesivă şi, în vremea 
străduinţei celui în cauză, să facă să revină mulţime de geneze recesive în geneze dominante, ceea ce lui Dumnezeu Îi este foarte cu 
putinţă. Puterile credinţei, amplificate de puterea şi binecuvântarea lui Dumnezeu, au influenţă nebănuit de mare asupra eventualelor 
noastre infirmităţi. 

250. Dumnezeu pe toţi îi trimite înzestraţi şi în stare să fie drepţi. Dar, trecând ei prin poarta naşterii pământeşti, iau în spate 
poveri părinteşti, care-i spetesc şi-i încovoaie spre pământ. Pe urmă, slăbiţi de osteneala vieţii şi de mediul înconjurător, greu se vor 
decide să reprezinte cauza lui Dumnezeu. 
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EREDITATEA ŞI MEDIUL

251. Ereditatea nu fixează poziţii fatale, din care nu putem ieşi, ci limite mai mult sau mai puţin fixe, după cum e vorba de o 

însuşire sau alta, în cadrul cărora mediul ne fixează poziţia. 

252. Energia de creştere şi orânduire a configuraţiei nu apare în mod automat în cromatină, ci ca o reacţie a cromatinei faţă de 

un diferenţial al mediului. Viaţa şi organismul nu sunt o simplă actualizare a virtualităţilor native date în sistemul genezelor, ci un 

rezultat al interferenţei dintre aceste virtualităţi şi mediu, în care configuraţia genezelor se dezvoltă. Surprindem la mijloc şi un mic 

cerc vicios, dar real: structura genezelor atârnă de mediul – de toate mediile – în care s-au configurat; iar dezvoltarea lor în filogeneză 

atârnă, pe lângă acestea, şi de toate configuraţiile mediilor viitoare, din tot parcursul creşterii. Desigur că şi ideea aceasta nu poate fi 

împinsă până la absurd; dintr-un ou de muscă nu poţi ajunge la un pui de găină. Acţiunea mediului nu e fără frâu; are margini, şi încă 

bine definite, totuşi destul de elastice ca să ne permită – zic specialiştii – ca printr-un mediu dirijat să obţinem o muscă numai cu un 

ochi, sau cu trei ochi. 

A denatura firea e uşor, mult mai uşor, decât a scoate denaturarea introdusă în fire. Cu alte cuvinte, putinţele de dezvoltare, pe 

care le închide sistemul genetic, nu se reduc niciodată numai la una singură, ci la mai multe, chiar foarte multe.  Din acestea foarte 

multe, mediul totdeauna alege una singură. 

253. De multe ori haosul îl anunţă prima celulă a mediului: familia necreşină. 

EXTREMELE

254. Au zis Părinţii că întotdeauna extremele sunt ale diavolului. Adică şi prea mare iubire de Dumnezeu – înainte de vreme – 

poate fi pricină de cădere: o iubire oarecum pământească, pătimaşă, neliniştită, nesenină, necurată şi pironită.

FAPTELE BUNE

255.  Omul nu se poate odihni în fericirea contemplaţiei până nu a biruit în sine contradicţiile, tendinţele rele, până nu şi-a 

unificat  şi consolidat fiinţa ca să iubească numai binele. Iar aceasta nu se poate realiza decât prin acţiune prelungită, prin fapte 

convergente spre bine, prin câştigarea deprinderilor neclintite în săvârşirea binelui. Căci simpla gândire la bine şi chiar simpla voinţă 

de a face binele, fără trecerea deasă – şi aceea o vreme regulată – la facerea binelui, nu numai că e departe de a realiza această  

armonie, unitate şi siguranţă, ci, dimpotrivă, trezeşte opoziţia tendinţelor contrare. Un om de teorie se ştie că e un om slab, măcinat de 

contradicţii interne, mereu sporite prin reflexiunea care nu trece la fapte. 
256a. Abia fapta aruncă o decizie în cumpăna acestor balansări şi care, mai ales prin repetare, aduce definitiv câştig la cauza 

tendinţelor bune. Nu degeaba virtutea însemnează etimologic bărbăţie.
256b. Cînd un om face ceva cu intenţii bune trebuie să iasă bine.
257. Iisus vrea ca fapta bună să izvorască natural dintr-o natură bună în chip dezinteresat, cum creşte bobul de grâu şi cum 

izvorăşte apa din stânci, fără să se preocupe de bunătatea lor. 
258. Faptele grăiesc mai tare şi-s mai decisive sus. Să le avem ca dar, nu ca blestem. Iată condiţia sine qua non a termenului „o 

turmă şi un păstor”. 

FIREA OMENEASCĂ – CĂDEREA EI
259. Oameni suntem toţi; om însă, numai din când în când câte unul: acela care nu-şi dezminte obârşia divină; iar Om (cu „O” 

mare) numai Unul, Iisus Hristos, Care pentru oameni, Dumnezeu fiind, S-a făcut Om. 
260. Ştiam şi până la El că avem o obârşie divină, că suntem nemuritori cu sufletul, că este un singur Dumnezeu, spiritual, 

nevăzut – ştiau aceasta şi dacii lui Zalmoxis de pe meleagurile noastre –, dar cu venirea lui Iisus Hristos ca Om între oameni, în  
istorie, se repară structural firea omenească.

261.  Omul dintâi,  zidit  după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, avea toată făptura sa întoarsă spre Dumnezeu,  Care se 
răsfrângea într-însul ca soarele într-un bob de rouă.

Mintea, pofta şi iuţimea, sau cugetarea, iubirea şi voinţa, erau unite întreolaltă şi în aceeaşi vedere sau contemplare a lui 
Dumnezeu. Iar trupul, deşi pământ, neavând în sine poftă pătimaşă, întovărăşea – aşa zicând – contemplarea aceasta. Asta era temelia 
cea străveche, în care avea să crească de la chip la asemănare cu Dumnezeu. 

 262. Potrivnicul a dat primul război cu Adam în rai şi prin el, cu noi cu toţi, întrucât toţi eram în Adam (Romani 5, 12). E 
primul război pierdut de om. Înfrângerea lui însă o repetă întreg neamul omenesc, mii de ani de-a rândul; iar ceea ce a făcut Adam 
facem şi noi, fiecare. E limpede că la mijloc a fost o neascultare, o încovoiere a unei meniri dată omului de Dumnezeu (A se vedea şi  
Sfântul Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie, Filocalia vol. 3). 

263. Iată cercul vicios pe care-l strângeau cu putere asupra firii omeneşti, Domniile şi Stăpâniile întunericului, îmbrăcându-se 
pe ascuns în simţirea cea după fire şi povârnind-o spre o lucrare contra firii şi contra ascultării de Dumnezeu. 

264. Căderea firii în ispită e totuna cu o sfărmare, care l-a făcut pe om bucăţi. Astfel: 
Mintea i-a fost amăgită de mândrie şi slavă deşartă, crezând ispititorului, că va fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul; 
Simţirea sau dragostea i s-a întors spre trup, care s-a aprins de poftă pătimaşă; 
Voinţa sau iuţimea în spaimă şi ruşine s-a întors şi, văzându-se gol, s-a ascuns de Dumnezeu. 
Iar când l-a strigat Dumnezeu pe nume, nu L-a mai văzut, ci numai L-a auzit, de vreme ce vederea conştiinţei sale era acum 

întoarsă de la Dumnezeu la sine, căci s-a văzut gol. Deci, când să-şi recunoască greşeala, mintea îi era slăbită, inima rănită cu iubirea 
de sine, încât cunoaşterea lui decăzută scoase vinovat pe Dumnezeu pentru pustiirea sa. 

265. De atunci firea noastră se află în îndoită învrăjbire:
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I. Învrăjbrea lăuntrică: cu Dumnezeu; cu sine însuşi;
II. Învrăjbirea în afară: cu semenii; cu firea toată.
Învrăjbirea aceasta ne urmăreşte ca o lege de pedeapsă dată firii; ea întunecă chipul nostru cel după Dumnezeu. Dar sufletul nu 

s-a întunecat de tot, căci a mai rămas conştiinţa, ca o stea ce nu s-a stins de pe cerul Raiului şi mereu ne aduce aminte de obârşia  
noastră dumnezeiască şi ne îmbie o refacere. 

266.  Răutatea e o osândă, o moarte anticipată, care chinuieşte firea, dar nu e naturală, e o venetică în fire. Pe aceasta vrea 
Dumnezeu să o izgonească din fire, dar cu ajutorul omului, care a introdus-o în fire. I-a dat omului apostolia acestei misiuni: „Iată eu 
vă trimit pe voi ca pe nişte miei în mijlocul lupilor”. 

Firea perversă şi firea curată, originară, stau laolaltă în raportul în care se afla un miel care bea apă dintr-un râu, faţă de lupul 
care se afla mai la deal şi îi băga mielului de vină că-i tulbură apa, găsindu-i acestuia motivul „întemeiat” să-l mănânce. E absurditate 
multă şi variată lipită pe fire. Misiunea lui Iisus, dată şi mieilor, e descojirea firii de absurditate, de sălbăticie, de caricatura existenţei: 
demonicul.

Aceasta însemnează că Iisus contează pe un miez originar necontaminat, existent încă în fire, deşi comprimat, dar capabil să-şi 

recâştige  dimensiunile  şi  valoarea  paradisiacă:  miezul  capabil  de  Har.  Precum că  acestea  sunt  aşa,  ne  stau  mărturie  mieii  lui 

Dumnezeu, sfinţii în preajma cărora se îmblânzeau fiarele. 

267.  Păcatul, sau decăderea firii, ne-a făcut să pierdem: pacea cu Dumnezeu, pacea dinlăuntrul nostru, pacea cu oamenii şi 

pacea cu toată firea. Ne-am sălbăticit în toate părţile, cât aproape „să se teamă” şi Dumnezeu de noi. Iată de ce şi fiarele fug de om. 

268. Firea omenească a fost asemănată cu câlţii, patimile cu focul. Dacă te atingi cu focul câlţi fiind, patimile amorţite prin 

înfrânare se aprind prin simpla vedere. 

269. Nu suntem din maimuţă, dar mergem cu paşi repezi spre ea. 

FUMATUL

270. Fumatul slăbeşte nu numai plămânii, ci şi mintea omului, încât credinţa nu o mai vezi atât de curat. 

271. Nu-l judeca pe cerşetor că fumează.

GADARENII ŞI SUFLETUL

272. Nimic n-a făcut Iisus la întâmplare. Astfel S-a suit în corabie, cu un scop bine determinat: acela de a dezlega un suflet de 

muncile legătorului de demoni, care se chinuia în ţinuturile gadarenilor.

Pe mare s-a stârnit fără veste o furtună. Iisus a certat pe cine avea de certat din spatele vântului şi valurilor apei şi s-a făcut 

linişte mare. 

De cealaltă parte a mării, Îl întâmpină pe Iisus altă furtună, într-un suflet în care dracii stârniseră viforul cel mai de pe urmă al 

pustiirii şi decăderii. Făcuseră dintr-un om o fiară care rupea lanţurile şi un criminal care pustiise aceea parte a gadarenilor. Diavolii îi 

dăduseră în locul însuşirilor de om, fioroasa libertate de a fi între oameni un drac. Ei bine, totuşi, omul acesta avea un suflet, Iisus 

propovăduise în multe locuri că „sufletul este mai de preţ decât toată lumea, şi ce-ar da omul în schimb pentru sufletul său?”. De 

aceea, cu prilejul îndrăcitului din Gadara, Iisus o ia pe altă cale: arată cu o minune preţul unui suflet. A pus în cumpănă un suflet, al 

celui mai decăzut dintre oameni cu preţul, deocamdată, al unei turme de 2000 de porci, nu încă cu toată lumea. Şi a dat pierzării turma 

de porci a gadarenilor, pentru mântuirea unui suflet.
Cumpăna aceasta, între preţul unui suflet în ochii lui Dumnezeu şi preţul turmei de porci în ochii gadarenilor a ieşit cu scandal. 

Şi poate tocmai scandalul ce a urmat pune mai bine în cumpănă valoarea sufletului, întrucât gadarenii au trebuit să mintă preţul 
sufletului pe care îl pierduseră ei în porci.

Răi de pagubă cum erau, tot oraşul ieşi întru întâmpinarea Lui şi văzându-L Îl rugară să Se ducă de pe hotarele lor (Matei 8, 
34; Luca 8, 37). Cu alte cuvinte, pentru paguba pe care le-a făcut-o „L-au dat pe Dumnezeu afară din hotarele lor”. Ei s-au declarat  
pentru porci, nu pentru suflet! Iisus S-a conformat: „Intrând în corabie, S-a înapoiat”. Atâta avea de făcut: gadarenilor le-a dat un 
misionar. Şi un fost îndrăcit nu este un misionar de rând. 

GÂNDURILE
273. E ştiut că pentru a scoate un gând rău din mintea cuiva, trebuie să i-o învălui de foarte multe ori cu cuvântul bun, ca s-o 

izbăveşti din robia gândului străin. Asta-i calea cea mai lungă: de la urechi la inimă.
274.  Gândurile pătimaşe nemărturisite sau simplu spuse au însuşirea că se întăresc şi se fac funii, cum zic părinţii, şi trag 

mintea la învoire şi la faptă, care este păcat. 
275. Păcatul acesta este: înfrângerea morală a sufletului de către un gând rău. De aceea toate gândurile trebuiesc spuse înainte 

de a se întări şi de a birui mintea, căci deîndată ce sunt spuse le piere puterea de a obseda, asupri, stăpâni mintea. 
276.  Şi gândurile bune trebuie controlate cu o altă conştiinţă, mai limpede. Controlul tuturor gândurilor e lege în călugărie. 

Neîntrebat nimic nu e bine, nici ce e bine, pentru că singur nu te poţi apăra de săgeţile slavei deşarte. 
277. „Gândurile”, oricât de „nebune” ar fi, încă nu sunt înfrângeri şi păcat, oricât „se impun”, muncind mintea. Păcatul începe 

de la învoirea spre faptă şi fapta propriu-zisă.
278. Toate patimile sau lucrările împotriva firii se ivesc mai întâi în minte, în partea cea mai subţire a făpturii noastre nevăzute. 

Aici vine un chip sau un gând al lumii acesteia şi stă ca o momeală. Iar mintea, dacă e neînvăţată sau neprevenită despre lucrătura 
străină, ca un miel neştiutor, vede lupul şi se duce la el, crezând că e oaie. Iar dacă lupul mai e şi viclean, se îmbracă în piele de oaie şi 
bietul miel neavând mirosul oii cercat, tot de-a zburda se duce în colţii lupului flămând. 
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279. Prima întâlnire între minte şi diavol e la linia momelii, pe care o flutură el în văzul minţii. Dacă mintea nu bagă momeala 
în seamă, vrăjmaşul stăruie cu ea, o arată mai sclipitoare, ca să o facă iubită minţii.  Aceasta e a doua înaintare a războiului, sau 
asupreala. Dacă la asupreală a izbutit să fure mintea cu momeala şi să o facă să vorbească împreună, avem înaintare la unire.

Mintea însă se trezeşte c-a fost furată de gând străin şi că se află în altceva decât în ceea ce-i era dat după fire; iar când îşi dă 
seama de ea însăşi şi de cele în care se află, avem lupta cea de gând la o clipă hotărâtoare. Se va învoi mintea să meargă după 
momeală mai departe, sau se va întoarce de la dânsa? Aici e lupta şi clipele sunt scumpe; şi de cele mai multe ori viaţa întreagă a 
unuia sau a mulţime de inşi atârnă de lupta nevăzută a câtorva clipe. Dacă întârziem să ne luptăm, se poate întâmpla ca fără veste să  
fim învăluiţi la minte din partea poftei sau a iuţimii, asupra cărora încă aruncă vrăjmaşul aprinderea sa.  Prin urmare, ostaş al lui 
Hristos, lupta trebuie dată grabnic şi după lege. 

280.  Încă  din  Vechiul  Testament  se  cunoaşte  războiul  cel  de  gând,  despre  care  David  scrie  acestea:  „Fiica  Babilonului 
(înţelegeţi: «satană, satană»), dornică de pustiire, ferice de cel ce-ţi va plăti după fapta ce ne-ai făcut tu nouă; ferice de cel ce va lua şi 
va lovi de piatră pruncii tăi” (Psalmul 136, 8).

281. Gândurile celui rău, nălucirile lui (ideiile fixe ale lui), momelile sale, aceştia sunt pruncii vaviloneşti sau „puii de drac”, 
după cum îi numeşte Sfântul Maxim Mărturisitorul. Iar piatra este Hristos sau credinţa în El, temelia cetăţii sufletului, piatra cea din 
capul unghiului, pe care zidarii vremii de atunci n-au băgat-o în seamă (Matei 22, 42). (...) De piatra aceasta trebuie să lovim pruncii 
vaviloneşti. (...) De aceea Sfântul Ioan Scărarul zice: „Ca numele lui Iisus Hristos, armă mai tare, în cer şi pe pământ nu este!”. Cerul 
este mintea şi pământul inima, în care trebuie să se depene rugăciunea neîncetată a preasfântului nume: „Doamne, Iisuse Hristoase, 
Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul”, întorcându-se ca o armă mereu întinsă asupra vrăjmaşului. 

282. Năvala de gânduri să nu descurajeze pe începători; toată grija să le fie să nu se nevoiască cu gândurile. A nu avea gânduri 
e tot aşa de cu neputinţă ca şi a crede că poţi opri vântul, dar, cu orânduire dumnezeiască, vin şi vremuri fără furtună.

283. Ferice de cel ce luptă duhovniceşte cu gândurile, lovindu-le de Piatra unghiulară a fiinţei omeneşti Iisus. 

IERTAREA
284. Iertând, ştergi ce ierţi. Ce ierţi la altul, ţie ţi se şterge. Judecata aceasta te scoate de sub judecată. 
285.  Iertarea noastră de la Dumnezeu e pusă, deci, în atârnarea de noi. Dumnezeu consfinţeşte pentru noi decizia noastră 

pentru alţii. În cazul când, faptic, noi nu iertăm, rugăciunea noastră e întoarcere pe dos de faptele noastre şi sună cam aşa: Doamne, nu 
ne ierta nouă, căci nici noi nu iertăm altora! 

IISUS – CINE ESTE IISUS?
286. Pentru noi Iisus e Sensul vieţii şi al Istoriei; reazemul ei în ispitele şi furtunile timpului. Iisus e asemănarea după care 

tânjim şi însetăm de-a lungul deşertului lumii: originalul nostru, autenticitatea noastră, dar, mai mult decât acestea, Iisus este Prietenul 
nostru, singurul Care ne rămâne credincios şi nu ne părăseşte niciodată. Şi mai mult: e Sfânta noastră Împărtăşanie cu desăvârşirea: 
foamea noastră metafizică. 

287. Iisus formulează o nouă ordine spirituală în om. Iisus S-a integrat naturii omeneşti, de aceea El e mereu viu: şi vine ca 
fiinţă supremă, şi e vie în noi, ca fiinţă supremă şi posibilitate nesfârşită de desăvârşire.

„Nu ştiţi că Hristos e în voi? Afară, cumva, dacă sunteţi creştini netrebnici.” (II Cor. 13, 5). „Nu mai trăiesc eu, ci Hristos  
trăieşte în mine. Pentru voi, fiii mei, trăiesc durerile de mamă, până ce Hristos va prinde chip în voi” (Galateni 4, 19). Deci, cum 
spune Clement Alexandrinul: „Dumnezeu S-a făcut om, ca de la om să înveţe cum se face omul Dumnezeu”. Acesta e omul cel nou, 
făptura cea nouă, omul născut de sus, omul cu reflexul veşniciei lui Iisus, răsfrânt în afară de chip, simplu în toată fiinţa Sa. Fiindcă 
Iisus e omul cerului şi S-a ţesut pe Sine în firea cea omenească, de aceea, El Se impune tuturor oamenilor şi tuturor veacurilor, cu atât 
mai mult cu cât ar vrea unii să scape de El.

Iisus cere istoriei decizia existenţei Sale. Dar istoria s-a arătat neputincioasă din primele ei zile. Aşa a rămas şi mai rămâne. 
Prin faptul că Iisus S-a ţesut destinului omenesc şi prin faptul că omul trebuie să se decidă ce face cu Iisus, se explică de ce istoria 
omului e aşa de zbuciumată şi veşnicia lui e aşa de hărţuită şi muşcată de şerpii îndoielilor şi ai contrazicerilor. Aşa se explică de ce 
pentru Iisus oamenii s-au iubit şi s-au urât, s-au măcelărit şi s-au ajutat, au cunoscut extremităţile pasiunii şi ale jertfei. De El a atârnat 
roata conştiinţei, a frumosului şi a rătăcirii. El este forţa interioară pe care forţa veacurilor n-au putut-o istovi. Amintirea Lui e vie 
pretutindeni, pe zidurile bisericilor şi ale şcolilor, pe vârful clopotniţelor, pe toate drumurile, la căpătâiul paturilor şi al mormintelor. 
Distrugeţi ferestrele de biserici, luaţi  icoanele din altare şi de pe la case! Viaţa lui Iisus umple muzeele şi bibliotecile.  Daţi foc 
Liturghierelor, ceasloavelor şi cărţilor de rugăciune; Îl veţi descoperi pe El şi toate cuvintele Lui în toate cărţile literaturilor, ba chiar 
şi cei care-L blestemă nu fac altceva decât să-L mărturisească fără să vrea prezenţa Lui.

Răsunetul tuturor romanilor, stăpâni ai lumii, a încetat o dată cu zilele lor şi cine se mai gândeşte să moară pentru faima lor 
postumă? În jurul multora s-a făcut mai multă gălăgie ca în jurul lui Iisus; iar după mii de ani, numai în jurul lui Iisus îşi pun oamenii 
problema şi astăzi, pe viaţă şi pe moarte, ca-n primele zile.

Numai cineva mai viu ca romanii şi care e cu adevărat un idol nemincinos al omului, poate înteţi lupta aceasta permanentă 
între oameni. Şi astăzi, ca în ziua Naşterii Sale, unii Îl iubesc, iar alţii Îl urăsc. Oamenii sunt antrenaţi înşişi într-o patimă pentru 
Patima Lui,  iar  alţii  într-o  patimă pentru iubirea  Lui.  Unii  sunt  în  destinul  lui  Iisus,  iar  alţii  fără destin,  nici  sens.  Deci,  dacă 
întrebarea: „Cine este Iisus?” a crescut în veacuri şi cere fiecărei generaţii un răspuns decisiv, noi nu putem răspunde decât într-un 
glas cu Tatăl,  într-o rostire cu îngerii,  într-o propovăduire cu apostolii,  într-o mărturisire  cu mucenicii  şi  cu toţi  sfinţii  şi  într-o 
afirmare cu toată creştinătatea a două milenii: „Acesta este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii”. Salutul permanent al fiecărui 
Toma, din îndoiala omenească şi certitudinea dumnezeiască.

Dacă cineva a ajuns la siguranţa aceasta şi  poate acoperi cu viaţa,  în acela s-a născut  Iisus,  naştere care deschide calea 
veşniciei, încă fiind în veac. Cu Iisus se naşte şi explicaţia omului şi explicaţia lumii.

Cine este Iisus? – s-a întrebat Irod, care aflând de la magi cine-I, L-a osândit la moarte, crezând că omorând 14.000 de prunci,  
va scăpa de Iisus. S-a întrebat Irod Tetrarhul, care auzind toate câte făcea Iisus, nu se dumirea ce să creadă despre Dânsul.

Se întrebau cărturarii şi fariseii, smintindu-se pentru formalităţi înfrânte; se întrebau cine-I acesta de iartă şi păcatele?
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Se întrebau până şi apostolii cine-I acesta că ascultă de El vînturile şi marea?
Şi s-a întrebat un şir întreg de nedumeriţi. 
S-a întrebat puterea lumească.
S-a întrebat toată trufia minţii.
S-a întrebat toată necredinţa.
Toţi aceştia L-au refuzat, L-au osândit şi L-au omorât pe Iisus şi aceasta s-a întâmplat permanent în istorie. Cine este Iisus 

pentru noi?
Pe contemporanii lui Iisus îi înţelegm că le era greu să-L creadă pe Dumnezeu. Dar după dovada Învierii Sale, după dovada 

dumnezeirii Sale, după apariţia Sa mai presus de fire, prin uşi încuiate, petrecere nevăzută cu oamenii, arătându-Se lui Pavel şi altora 
din veac în veac, nu mai putea fi fără răspuns.

Răspunsurile teologice sunt ştiinţa.
De aici, pentru noi, Iisus e sensul vieţii, reazimul şi în ispite şi în furtuni. Asemănarea după care tânjim şi însetăm de-a lungul 

deşertului vieţii. Originalul nostru, autenticitatea noastră.
Dar mai mult  decât acestea este prietenul  nostru Care sigur nu ne părăseşte niciodată;  e Sfânta noastră Împărtăşanie,  cu 

desăvârşire şi foamea noastră metafizică. (...)
288. Împăratul Însuşi Se va face slujitorul celor ce L-au aşteptat cu toată fiinţa. De altfel, acesta e Iisus: Împăratul slujitor al 

destinului omenesc. Iisus a reîntors sensul existenţei iarăşi în Ţara de obârşie: Împărăţia Sensului şi a explicaţiei depline.
Atunci se va odihni sufletul omului de neliniştea sa.
Dar întrucâtva se linişteşte sufletul omului şi până atunci: ştiindu-le acestea precis.
Iată o făclie (cunoştinţa în parte) până vine Lumina. 

IMAGINAŢIA
289. Riscurile imaginaţiei sunt ocolite în duhovnicia răsăritului (nălucirile false).

De aceea, Răsăritul meditează fără imagini, chiar contra imaginilor, chiar vedeniile reale le refuză, nu din rea credinţă sau din 

împotrivire, ci din grija de a nu greşi, primind orice. Şi se ştie că Dumnezeu nu se supără când se stă pe acest punct de vedere.  

Singura pomenire ortodoxă este aceea care nu pune nici  un tipar pe minte,  care nu statorniceşte nici o imaginaţie sau imagine. 

Exemplu: „Adevăr”, „Duh”, Numele lui Iisus din rugăciunea călugărilor: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-

mă pe mine păcătosul”.

(Exemple practice: fiindcă noi nu putem fi contemporanii lui Iisus, este Iisus contemporanul nostru peste veacuri.  Inspirăm 

atotprezenţa Sa în Prea Sfânt Numele Său şi expirăm aerul stricat al păcatelor noastre. Inspiri Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu şi 

expiri duhul rău din tine.) 

INSTINCTELE
290.  Ca neamul oamenilor să dăinuiască şi peste triajul morţii, Dumnezeu a sădit în fire câteva legi fundamentale numite 

instincte (...) care sunt norme fixe de viaţă. Numai omul poate interveni cu voinţa, cu libertatea şi cu funcţia conştiinţei să modifice 
natura acestor norme fixe.

Această modificare a funcţiei instinctelor, când nu e păstrată în starea lor originară, poate fi făcută în două sensuri opuse: 
înspre dereglarea lor, când devin patimi şi, în sens opus, înspre convertirea sau sublimarea lor, prin virtute, prin luptă metodică, prin 
nevoinţă. 

291.  Cum devine „patimă” un instinct sădit ca lege de existenţă a firii? Iată răspunsul unui profesor creştin de medicină: 
„Împlinirea oricărui  instinct  al  firii  e  însoţită  de o plăcere.  Omul,  numai  omul,  din toate  vieţuitoarele,  vrea să  despartă  funcţia 
biologică a instinctului în două: vrea să separe rostul instinctului de plăcerea ce-l însoţeşte, alegându-şi plăcerea şi refuzându-i rostul”. 

Omul  reuşeşte  această  denaturare,  căutată  intenţionat  –  arbitrar  –  dar  în  dauna  sănătăţii,  cu  preţul  pierderii  libertăţii,  a 
dereglării altor instincte superioare, cu inevitabile urmări ereditare ş.a.m.d. 

292. În creier funcţionează un centru de cenzură (medical „inhibiţia”) care are la dispoziţie tot mecanismul bio-chimic necesar 
(neuro-psihic, neuro-endocrin, neuro-motor, neuro-static), capabil să aprobe sau să frâneze tot ce obligatoriu trebuie să treacă pe la 
acest centru de informaţie. 

293. Între cenzura minţii (centrul inhibitor al creierului) şi între puterea de impunere a forţei oarbe se creează o tensiune, o 
luptă, război chiar, sau dezechilibru total. 

Instinctele,  câtă  vreme  cineva  nu  iese  din  rânduiala  lor,  nu-i  dau  omului  lupte,  pentru  că  acestea  primesc  aprobarea, 
satisfacerea şi rostul lor concret. Cum însă marea majoritate a oamenilor au dereglat rostul normal al acestor forţe oarbe ale firii – 
urmărind exclusiv plăcerea ce-o conferă, dar refuzând rostul –, oamenii au ajuns în robia patimilor. În cazul robiei, cenzura minţii a 
slăbit considerabil şi patimile conduc mintea, iar omul şi-a pierdut libertatea. Omul care a ajuns rob patimilor sale nu mai are mărturia 
conştiinţei  pentru faptele sale – care a ajuns într-un fel de „adormire”, ca în somn, deşi  conştiinţa  nu doarme; e într-o stare de 
necredinţă, de uitare de Dumnezeu, omul trăieşte în stare de păcat. Căci „păcat” aceasta însemnează: înfrângerea morală a conştiinţei 
de către satana, prin patimile trupului.

294. Forţa instinctelor – forţele oarbe ale firii, altfel în serviciul vieţii rânduite –, creşte când degenerează în patimi, întrucât ele 
au slăbit stavila cenzurii raţiunii, iar de acum caută să o surpe cu totul şi lumina conştiinţei să o stingă.

295.  O mare dizarmonie constă în faptul că instinctul bărbatului e în conflict cu instinctul femeii. Instinctul bărbatului vrea 
mereu femeia, ca prilej al descărcărilor sale genezice. Instinctul femeii însă e maternitatea. Copilului până se desprinde de mamă, îi 
trebuie doi ani, deci, după rânduiala firii, trebuie să fie lăsată în pace.

Deci, ce va face bărbatul? Sau îşi va perverti soţia, făcând-o să umble şi ea după plăcerea pătimaşă, căutând să scape de rostul 
firii sale, sau o va face criminală, punând-o să-şi ucidă în pântece fiinţa fără apărare, sau va practica scârba onaniei cu femeia sa 
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(Facere 38, 9), păzind-o de rostul zămislirii, dar necinstind-o, cum nu se mai poate spune. Alţii recurg la sterilizare, alţii la aventuri,  
sau la lupanare. Un atare bărbat nu-şi va mântui soţia prin naşterea de fii (1 Timotei 2, 15), ci o va osândii cu ucigaşii şi curvarii,  
printre care şi el de asemenea va fi (Apocalipsă 21, 8).

Prea puţini sunt bărbaţii care-şi stăpânesc instinctul iraţional, prin puterile raţionale ale sufletului, reglementându-l potrivit cu 
rostul său originar. Şi iarăşi, şi mai puţini sunt cei ce convertesc energia prin înfrânare, săltând sensul firii la rosturi mai presus de fire. 

296. Plăcerea, căutată numai pentru ea însăşi, cheamă repetarea din ce în ce mai deasă a actului, până ce ajunge la distrugerea 
sistemului nervos. Mai mult chiar: ea aprinde organismul şi-l împinge până dincolo de posibilităţile sale funcţionale; ea provoacă 
frângerea oricărei cenzuri morale şi-şi duce supuşii până la doaga nebuniei. 

ISPĂŞIREA
297. Când dreptatea lui Dumnezeu se întoarce asupra noastră a sosit vremea de plată sau ispăşirea. Ispăşirea nu-i o pedeapsă 

de la Dumnezeu, ci un mijloc de înţelepţire, o îndreptare mai aspră. Iar fiindcă dreptatea lui Dumnezeu mereu ţine cumpănă între 
faptă şi răsplată, putem vorbi chiar de legea dreptăţii, ca o lege milostivă, prin care ne curăţim de petele faptelor rele. În vremea 
ispăşirii, când vin asupra noastră strâmtorările, dacă le răbdăm de bunăvoie, neumblând cu ocolirea, ne ajută Dumnezeu; iar de nu 
vrem să primim cele ce vin peste noi, că nu le înţelegem, nu ne ajută Dumnezeu, deşi El ar fi vrut. 

298.  Pe când dreptul cunoaşte un Dumnezeu personal, plin de iubire şi apropiat oamenilor, păcătosul simte un Dumnezeu 
aspru, ascuns, ameninţător, atotputernic şi tare departe. Dar sunt păcătoşi cu totul vrăjmaşi lui Dumnezeu, care nici nu îngăduie să li 
se zică păcătoşi. Aceştia nu sunt împreună-lucrători cu Dumnezeu.  Peste lucrul lor trebuie să vină corecturi divine. Aşa se face că 
simţim  un  Dumnezeu  atotputernic,  care  restabileşte,  peste  voinţele  oamenilor,  echilibrul  creaţiei  şi  echilibrul  vieţii,  stricat  de 
fărădelegile oamenilor. Acţiunea aceasta a lui Dumnezeu, prin care constrânge faptele oamenilor cu urmările lor, o numim ispăşire. 

Ispăşirea e un chip de veghe a lui Dumnezeu în destinul insului şi în destinul neamurilor. Dar cu toate că răul se pedepseşte 
prin sine însuşi, iubirea divină dă totuşi putinţă de ieşire din înfundătura răutăţii ce se pedepseşte pe sine însăşi: de se va găsi cineva 
să stea bun pentru fraţii săi înaintea lui Dumnezeu. 

299. De obicei oamenii stârnesc cu faptele lor anumite furtuni nevăzute: acestea tot în capul lor se întorc, dar în chipul cel mai 
văzut cu putinţă. Dumnezeu, ştiind de mai-nainte sfârşitul tuturora, rânduieşte fiecăruia ispăşiri în lumea aceasta. 

ISPITELE
300. Vrăjmaşul, ca să-şi ajungă ţinta fărădelegii, îmbie sufletului ispita întâi, cea prin plăcere, aducându-i momeli plăcute la 

vedere şi bune la gustare, potrivite cu fiecare putere frântă a sufletului în parte. 
301.  Deşi înzestraţi cu darurile Botezului, totuşi n-am scăpat de războiul momelilor. Momeala nefiind păcat, e permisă de 

Dumnezeu să cerce cumpăna libertăţii noastre. 
302.  Sfântul  Marcu  Ascetul  ne  lămureşte:  Hristos  prin  Cruce  şi  prin  Harul  Botezului  „slobozindu-ne  de  orice  silă,  n-a 

împiedicat aruncarea gândurilor în inimă. Aceasta pentru ca unele din ele, fiind urâte de noi, îndată să fie şterse; altele, fiind iubite, în 
măsura în care sunt iubite să şi rămână; şi astfel să se arate şi Harul lui Dumnezeu şi voia omului, ce anume iubeşte: ostenelile din 
pricina Harului, sau gândurile din pricina plăcerii”. Aici stă pricina pentru care noi, deşi botezaţi, totuşi mai avem trebuinţă şi de al 
doilea Botez, al pocăinţei, întrucât nu suntem ca îngerii neschimbabili. 

303. Încercările şi neliniştile vremii au şi ele un rost: ne provoacă la găsirea sensului ce-l avem în Dumnezeu, ca ultim reazim 
etern al liniştii,  iar pe de altă parte ne conduc la găsirea de noi înşine, ca făpturi renăscute în Dumnezeu şi ajunse la libertatea 
spiritului. 

304.  Câtă vreme mergem în voia valurilor, în voia firii povârnite spre păcat, n-avem nici o luptă, nu ne trezim din cursele 
vrăjmaşului  
(2 Timiotei 2, 26); stăm de bună credinţă că mergem bine, ne isprăvim zilele în fericire şi coborâm cu pace la iad! Dar deîndată ce 
aflăm ce înzestrare avem şi ne trezim spre ce trebuie să fim, puterile iadului vor sări să ne ceară socoteală pentru nesupunere. Dar nu 
vor  sări  cu  toată  urgia  răutăţii,  că  nu  le  lasă  Dumnezeu,  ci  cu  vicleşuguri  şi  curse,  cu  minciuni  şi  cu  înfricoşare  şi  cu  alte 
nemaipomenite zavistii. Pe de altă parte, se vor folosi de unelte ale lor (Ioan 8, 44), oameni amăgiţi de ei, care le-ar face toate câte-i 
învaţă dracii – dacă ar fi după ei. De aceea zice Înţeleptul: „Fiule, când vrei să te apropii să slujeşti Domnului, găteşte sufletul tău spre 
ispite” (Înţelepciunea lui Isus Sirah 2, 1). 

305.  Zice un Sfânt Părinte:  „Ia ispitele şi îndată nu mai e nimeni care să se mântuiască”. Războiul ispitelor e focul care 
lămureşte ce suntem fiecare: lemne, pietre, aramă, paie, câlţi sau „pământ şi cenuşă” (Facere 18, 27), aurul smereniei – dulama lui 
Dumnezeu. 

306. Războiul duhovnicesc seamănă întrucâtva cu războiul lumii. Şi unul şi altul te desface de viaţa aceasta. Numai ispitele, 
necazurile şi tot felul de încercări ale războiului nevăzut izbutesc să ne tocească pe deplin gustul de lumea aceasta şi să ne ducă la un 
fel de moarte faţă de lume, care-i smerenia deplină şi condiţia de căpetenie a rugăciunii neîncetate. 

307.  Dacă mintea se va afla iubind o momeală străină şi sfatul viclean, va înclina cumpăna liberei alegeri spre momeala şi 
sfatul străin.  Aşa se deschide spărtură în cetate şi se năpustesc puhoaie de vrăjmaşi care aşteptau ascunşi afară. Şi repede urmează 
jalnică pustiire în cetatea sufletului: împlinirea cu lucrul şi repetarea faptei aceleia, până ajunge deprindere sau obicei. 

308. De unde atâta pustiire? De la o clipă fără de Dumnezeu a minţii, clipă în care vrăjmaşul i-a furişat undiţa iadului pe gât,  
învăluită meşteşugit într-o momeală a unui lucru sensibil al lumii de aici. Potrivnicul ispiteşte cu momeala plăcerii pe tot omul spre 
patima spre care-l  prinde că are povârnire mai  mare:  pe cel  aplecat  spre  trup,  cu desfrânarea;  pe  cel  înclinat  spre  gânduri,  cu 
înţelepciunea veacului acestuia (1 Corinteni 1, 20), care pe mulţi i-a rătăcit de Dumnezeu şi pe puţini i-a întors; pe cei dornici de 
Cuvântul lui Dumnezeu îi ispiteşte cu Biblia (2 Petru 1, 20), încât în zilele noastre se văd mulţi călători la iad cu Scriptura în mână.  
Toţi cei ce umblă după plăceri, de orice fel, nu vor scăpa de primejdii, căci sub orice plăcere e încolăcit un şarpe. 

309. Vicleanul are două feluri de momeli, după iubirea omului, care înclină fie spre pierzare, fie spre mântuire. Este şi o „ispită 
a mântuirii” în care au căzut mulţi înşelaţi, zicând că-s mântuiţi, când de fapt ei n-au săvârşit nici alergarea şi nici după lege n-au 
luptat. Este şi ispita sfinţeniei, este şi ispita misiunii sau a trimiterii de la „Dumnezeu”, precum este şi ispita muceniciei. În toate 
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aceste ispite cad cei ce ocolesc osteneala, minţile înguste, care spun că nu mai au nimic de făcut, decât să creadă şi să se socotească a 
fi şi ajuns sfinţenia, misiunea, mucenicia şi celelate năluci ale minţii înşelate. 

310. Câte unii mai aprinşi la minte, fie de la fire, fie de la boli, neavând cercarea dreptei socoteli, scâncesc în inima lor după 
daruri mai presus de fire, îmbulziţi nu de vreo virtute, ci de iubirea de sine. Având aceştia iubire fără minte pe care vor să o cinstească 
cu daruri mai presus de fire, Dumnezeu îngăduie duhului rău să-i amăgească desăvârşit (2 Tesaloniceni 2, 11) ca pe unii ce îndrăznesc 
să se apropie de Dumnezeu, necuraţi la inimă. De aceea, pentru îndrăzneală, îi dă pe seama vicleanului să-i pedepsească. Astfel, când 
atârnă de la Dumnezeu o atare pedeapsă pentru oarecare, îl cercetează satana luând chip mincinos al lui Hristos şi, grăindu-i cu mare 
blândeţe, îi trânteşte o laudă cu care-l câştigă fulgerător şi poate pentru totdeauna, ca pe unul ce, pe calea cea strâmtă (Matei 7, 14) şi 
cu chinuri ce duce la Împărăţie, umblă după „plăceri duhovniceşti”. Iată-l cu momeala pe gât. De-acu, după oarecare şcoală a rătăcirii, 
când încrederea îi va fi câştigată desăvârşit şi îi va fi întărită, prin potriviri de semne prevestite ajunge încrezut în sine şi în hristosul 
lui, încât şi moarte de om e în stare să facă, întemeindu-se pe Scriptură. 

311. Iubind cele rele, pe firul acestei iubiri, intră vrăjmaşul în cetate; adică prin cele de-a stânga, relele. Când însă vede că nu 
poate amăgi pe om cu cele de-a stânga, sare în cealaltă margine, de-a dreapta de tot, căutând să-l amăgească, ca să-i dea omul crezare. 
Îi trânteşte o laudă pentru mulţimea credinţei în Dumnezeu şi a iubirii virtuţii, şi-l îndeamnă ca fără măsură şi fără întrebare să se 
silească în acestea. Pe unul îl trezea la rugăciune, silindu-se să-i strecoare în minte şi în inimă părere mare despre sine, precum că pe 
„el” îl trezesc „îngerii” la pravilă. Sau dacă cel ochit spre înşelare nu-i chiar aşa de virtuos, îi mai îngăduie să fumeze, să bea, zicându-
i gândurile că-i trebuie putere şi nu-i păcat. Pe unul l-a săgetat arătându-se în chipul lui „Hristos” şi spunându-i: „Pentru dumneata 
mai răsare soarele!”. Douăzeci şi cinci de ani pe urmă l-a mai dăscălit, ca să ajungă să se creadă pe sine că el e fiul omului din 
Scriptură şi dreptul judecător, care va despărţi oile de capre şi va întemeia Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ, şi că în zilele lui va fi 
sfârşitul şi judecata, care se va face prin el. (De fapt era sfârşitul judecăţii sale, pe care o vedea, nu la sine, ci în afară, la toată lumea.)  
De fiecare dată când îl zorea credinţa aceasta trecea, după câte o ispravă, şi pe la casa de nebuni. 

312. De aceea sunt îngăduite încercările, fiindcă numai ele coc sămânţa pe pământ, a „dumnezeilor” după har. 

IUBIREA
313. Iubirea de Dumnezeu şi iubirea de oameni în care atârnă toată Legea şi Proorocii (Matei 22, 37-40), împlinindu-le Iisus ca 

nimeni altul, prin aceasta se vedea limpede că Iisus e Dumnezeu şi Dumnezeu este iubire (1 Ioan 4, 8). Pe acestea două ni le-a dat ca  
porunci. Aci stă taina pentru care poruncile lui Dumnezeu bat pe vrăjmaşul, când are cine le trăi. Căci iată: Dumnezeu Se ascunde în 
poruncile Sale, după cum ne asigură Sfinţii Marcu Ascetul (Sfântul Marcu Ascetul, Despre legea duhovnicească, Filocalia, Sibiu, 
1946, ed.I., vol.1, p.249; şi ed.II, vol.1, Sibiu, 1947, p. 247) şi Maxim Mărturisitorul (Sfântul Maxim Mărturisitorul, Capete gnostice, 
Filocalia, Sibiu, 1947, ed.I, vol.2, p.193).

Trăirea acestor porunci arde pe diavol aşa de cumplit, încât acesta răscoală puterile iadului şi cu ele aţâţă pe oamenii lumii, 
care-s biruiţi de el, şi-i năpusteşte împotriva lui Iisus şi a oricărui ucenic al Lui. 

314. „Dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privinţa unui lucru (mântuirea) pe care îl vor cere: se va da lor de către 
Tatăl Meu, Carele este în ceruri. Că unde sunt doi sau trei adunaţi întru numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor” (Matei 18, 19-
20).

Cuvintele acestea, pe lângă înţelesul literei, mai au şi următorul înţeles: pământul este trupul, iar mai cu deosebire inima; cei 
doi sau trei sunt puterile sufletului care, dacă se vor învoi pe pământ, adunându-se într-un gând, va fi şi Dumnezeu în mijlocul lor. 
Unirea puterilor sufletului pe pământul inimii, însemnează iubirea, căci numai ea uneşte cele învrăjbite. Iar iubirea, cerând ceva de la 
Dumnezeu, Tatăl răspunde celor doi sau trei de pe pământ, dăruindu-le iubirea Sa din ceruri, care este Fiul Său, şi aşa ne aflăm având 
pe Dumnezeu, Carele este iubire, în mijlocul nostru. 

315.  Minunea  adunării  puterilor  sufletului,  învrăjbite  de  fapta ucigaşă  a  păcatului,  nu e  cu putinţă  decât  în  numele  lui 
Dumnezeu.

Rugăciunea neîncetată a fericitului nume: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul”, 
după îndemnarea Sfântului Pavel: „Neîntrerupt vă rugaţi”, săvârşeşte minunea unirii în dragoste a celor învrăjbite întreolaltă de păcat. 

316. Iubirea înclină libertatea ca pe o cumpănă.
317. „Aşa a iubit Dumnezeu lumea încât şi pe singurul Său Fiu L-a dat, ca tot cel ce crede într-Însul, să nu piară, ci să aibă 

viaţă veşnică” (Ioan 3, 16). E mai mare iubirea aceasta decât iubirea care a creat lumea. De data aceasta stăvilarele dragostei se ridică 
şi aceasta se naşte pe pământ, în persoana lui Iisus, pârjol de Cer în inimile oamenilor. 

318. Dragostea în Duhul lui Hristos, în trei vârste se vede: 
În iubirea aproapelui ca pe tine însuţi (Matei 19, 19);
În iubirea mai mult ca pe tine însuţi – iubirea de vrăjmaşi (Matei 5, 44); 
În iubirea ca jertfă pentru oameni (Ioan 15, 13).
Până la măsura iubirii de vrăjmaşi sunt datori să ajungă toţi creştinii, care au de gând să se mântuiască; pe când la vârsta a treia 

a iubirii, foarte puţini ajung. 
319. Iubirea n-are marginile omului, nici spaţiul, nici timpul; nu piere niciodată, e puternică, încât străbate dincolo de mormânt 

şi ajunge pe cel iubit; străpunge iadul care nu-i poate sta împotrivă şi străbate cerul. 
320.  Iubirea e însuşirea lui Dumnezeu prin care a creat lumea văzută şi nevăzută şi toată făptura care-L cunoaşte de Tată e 

străbătută de iubire. Dacă am stărui cum trebuie în iubirea aceasta fără margini, s-ar răsfrânge şi în noi obârşia noastră divină, chipul 
şi asemănarea fiilor cu Tatăl, am avea şi noi mulţime de însuşiri dumnezeieşti, prin har nu prin natură, în primul rând n-am fi aşa de 
mărginiţi într-o mulţime de privinţe. 

321. Iubirea e calea cea mai scurtă şi mai presus de orice cale, spre desăvârşire (1 Corinteni 12, 31); printr-însa avem înlăuntrul 
nostru Împărăţia Cerurilor. 

322. Focul iubirii divine, de dragul Adevărului, între potrivnici se aprinde şi se menţine. 

IUBIREA DE SINE
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323. Sfântul Maxim Mărturisitorul numeşte iubirea de sine „primul pui al diavolului”. Ea e cealaltă parte din piedica a doua ce 
ne-o stârneşte potrivnicul în noi înşine: iubirea trupească de sine, începătura mândriei. Împotriva ei ne-a cerut Mântuitorul să ne 
hotărâm pentru lepădarea de sine, zicând: „Oricine voieşte să vie după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa în fiecare zi şi să-
Mi urmeze Mie” (Luca 9, 23). Lepădarea aceasta însă o poate face numai cine s-a ridicat cu mintea mai presus de cele deşarte şi s-a 
desfăcut din toată dragostea lumească şi şi-a strămutat puterea dragostei sale, toată, către Dumnezeu. Sau, cu alte cuvinte: pe cine l-a 
ajutat Dumnezeu să iasă din legăturile iubirii de lume, îl ajută să iasă şi din legăturile dinlăuntru ale iubirii de sine. 

324. Iubirea trupească de sine şi plină de trufie, numai dragostea aprinsă a lui Dumnezeu o poate scoate şi desăvârşit s-o facă 
scrum, prin umilinţele cu care o arde. 

325. Noi nu prea putem şti în câtă primejdie ne bagă iubirea de sine, dar o putem deduce din purtarea de grijă a lui Dumnezeu, 
Care, cu iubire de oameni, ajută mântuirea noastră, îngăduind încercări, certări şi ocări peste capul nostru, cu rostul ca să ne scârbim 
de noi înşine şi să ni se tocească tot gustul de cele de aici, căci altfel nu putem muri nouă înşine ca să viem lui Dumnezeu (Galateni 2,  
19). De aceea toţi Părinţii au fugit de laudă şi au iubit ocara şi toată năpăstuirea, ca pe unele ce ucid puii vicleni şi aduc mult folos de 
la Dumnezeu. 

326. Cei ce prin darul lui Dumnezeu se izbăvesc şi de legăturile dinlăuntru ale iubirii de sine, se poartă şi se mărturisesc pe ei 
înşişi străini şi călători (Evrei 11, 13) aici pe pământ. De aceea „suspinăm în acest trup, dorind să ne îmbrăcăm cu locuinţa noastră cea 
din Ceruri” (2 Corinteni 5, 2). 

327. „Puiul de drac” al iubirii de sine, făcându-se bărbat şi ajutat prin vedenii mincinoase de tatăl său, tatăl minciunii, strâmbă 
mintea bietului om, încât i se va părea păcatul virtute dumnezeiască. Ba încă, omorând pe cei ce nu cred ca el, i se va părea că face 
slujbă lui „Dumnezeu” (dumnezeul care l-a înşelat pe el) (Numerii 25, 7-13). 

328. Cu îngăduirea lui Dumnezeu, Satana îi cerne şi îi culege pe toţi cei ce mai umblă în lumea aceasta după plăceri, chiar 
duhovniceşti, numai să-i prindă, că încă nu s-au lepădat desăvârşit de iubirea de sine şi de orice spurcăciune a vieţii, după atâta şi atâta 
propovăduire a Bisericii: căci patima aceasta face pe om să cadă, lovit de săgeţile laudei şi să se trezească cu mintea înşelată şi sărită 
din socoteala smereniei. 

329. Precum în viaţa pământească lucra Harul asupra celor ce se sfinţeau şi sporea în ei iubirea, iar la dezlegarea lor din trup, 
rămânând în Împărăţia Harului, acesta sporeşte, desăvârşind în ei iubirea; aşa prin contrast, în starea de iad a conştiinţei, în împărăţia 
fără de Har, lucrează demonii asupra sufletelor chinuite şi sporesc în ele ura. Ura aceasta care nu poate face nimic, zvârcolirea 
neputinţei furioase, ura demonilor care chinuiesc sufletele şi văd că nu isprăvesc nimic, ura aceasta arde, ura aceasta infernală e focul 
nestins, care nu luminează nimic. Sufletele acelea, care s-au amăgit de poftele lumii, de slava deşartă şi de trufia vieţii (1 Ioan 2, 16), 
înşelate de iubirea de sine care le-a povăţuit la toate poftele, iată-le înecându-se în ura care le arde şi care s-a întărit peste ele ca o  
mare împărăţie a răului. În această împărăţie infernală i-a dus iubirea de sine, primul pui al diavolului şi tată a toată amăgirea.

Într-o aşa împărăţie au să sufere toţi cei ce n-au scos cu desăvârşire iubirea de sine din lăuntrul lor, ci au mângâiat-o cu toate 
plăcerile şi i-a surprins moartea încă neînţelepţiţi la minte şi necurăţiţi la inimă. Au plecat cu nădejde, le rămâne nădejdea. Şi dacă se 
va afla cineva dintre rudenii sau urmaşi, ca să împlinească pentru ei faptele iubirii, cu acestea acopăr mulţime de păcate şi-i scot din 
moarte (Tobit 4, 10). Iar dacă Dumnezeu nu pune nimănui în gând să împlinească mila şi pocăinţa pentru ei, e semnul că nu are planul 
să-i scoată din muncă. 

IUDA – IUDELE
330. Structura lui era o dezarmonie, un haos. De aceea satana întru ale sale a intrat. 
331. Iuda nu mai este un anonim, de acum Iuda este o mare putere: a devenit o minte satanică. „Marele Iuda”. Iată oamenilor 

mici, o cale de a ajunge „mari”. De acum Iuda va fi prototipul tuturor trădătorilor.
Iuda va avea ucenicii lui până la sfârşitul lumii, care aceeaşi treabă o vor face-o: vânzând, reclamând, trădând, dând la moarte:  

părinţi, fraţi, surori, bărbaţi, preoţi, sfinţi… Iuda multiplicat, vinde pe Iisus mereu.
Fiii diavolului îi cumpără lui Iuda ucenici. Şi cu preţuri derizorii fiindcă se îmbie mulţi. 

ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU

332. Împărăţia lui Dumnezeu are două vârste.

Prima vârstă a Împărăţiei lui Dumnezeu e deodată cu venirea lui Iisus între oameni. El e Fiul şi energia spirituală a Împărăţiei. 

El, născut în fiecare suflet prin Duhul Sfânt, în suflete devenite fecioare, se multiplică – aşa zicând – dar neîmpărţindu-se, locuind 

deodată între o mulţime de fraţi, făcându-i oameni cereşti, chiar dacă după omul dinafară aceştia sufăr toate umilinţele şi necazurile 

veacului acestuia – şi mai ales dacă le sufăr mulţumind şi binecuvântând pe Dumnezeu întru necazuri.

Împărăţia, în vârsta ei primă e nevăzută; e mai mult dedusă din „răbdarea sfinţilor”.  Ea nu are decât o evidenţă interioară 

pentru cel ce o trăieşte şi, în lipsă de argumente decisive, el nu are decât afirmarea ei prin jertfa vieţii – ultimul cuvânt.

În acest interval al Împărăţiei nevăzute creştinul se bucură întru necazuri, arde într-însul focul aruncat de Iisus pe pământ: 

focul iubirii de oameni.

În rezumat, Împărăţia lui Dumnezeu e oriunde se află un om centrat lăuntric de Iisus. Nu e o împărăţie de vedenii – cum cer 

oamenii. Aci se pune accentul pe virtute, nu pe daruri neobişnuite sau viziuni. „Cea mai minunată viziune e un om care se distinge 

prin puritatea şi smerenia sufletului său” (Halkiu, Sancti Pahomii, Vitae Graecae, Bruxeles, 1932, Vita prima 48).
A fi luminat de cunoştinţa de Dumnezeu, curat şi smerit cu inima, e singurul argument valabil al Împărăţiei. Într-un aşa suflet 

se străvede Iisus. El nu trebuie să vorbească, e destul să existe; existenţa lui grăieşte mai tare decât cele ce ar spune.
A doua vârstă a Împărăţiei lui Dumnezeu va veni pe văzutele: ca fulgerul de la răsărituri până la apusuri, fiindcă e deodată cu a 

doua venire a lui Iisus, în slavă şi mărire.
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Până atunci Împărăţia lui Dumnezeu e contestată; – vinovăţia o purtăm şi noi „creştinii netrebnici” (2 Corinteni 13, 5) –, dar 
atunci va fi  afirmată de Însuşi  Împăratul Cerurilor.  Nu numai afirmată: ci de istov desfăşurată,  din nevăzută ce era, în slava ei  
orbitoare şi transformatoare de eon, în Cer nou şi pământ nou (Matei 19, 28).

Creştinismul e văzut ca a doua creaţie a omului. Când va veni Împărăţia lui Dumnezeu, întru slava ei orbitoare, toată făptura se 
va înnoi – dar „ca prin foc” – şi va deveni spirituală, înghiţită de slavă şi statornicită pentru nesfârşitul veşniciei.

Şi când te gândeşti că în fiecare om – luat la întâmplare – e ascunsă Împărăţia lui Dumnezeu, în grăunte nevăzut: desăvârşirea, 
nici unul din „necazurile de faţă”, (fie ele mii de ispite, fie şi cercarea cu moartea), nu pot să ne despartă pe noi de dragostea lui Iisus, 
Cel ce ne lucrează desăvârşirea, destinul şi obârşia noastră de fii ai lui Dumnezeu.

O astfel de zare a destinului nu se desluşeşte însă omului care nu vrea să sufere nimic. 
333.  Împărăţia cerurilor, comprimată într-o sămânţă mică, a luat-o un Om şi-a aruncat-o în grădina Sa, lumea şi s-a făcut 

(creştinul) copac mare şi păsările cerului s-au sălăşluit în ramurile lui.
Împărăţia cerurilor nu este pentru păsări,  ci  pentru oamenii care trăiesc „ca păsările” – mai desprinse de pământ şi  firea 

pământească,  trăind mai  după firea lor  cerească trăind mai  „în  grija   lui  Dumnezeu” decât în grija vieţii.  Păsările  acestea sunt 
„vulturii” care se vor aduna ca să judece lumea (I Cor. 6, 2), când pământul va fi stârv. 

334. Împărăţia lui Dumnezeu este un aluat pe care l-a luat o femeie (Sfânta Fecioară Maria) şi l-a pus în trei măsuri de făină (în 
firea omenească de acum întreită): sufletul, trupul şi Duhul, până a dospit toată. 

335. Pentru veşnicia noastră în împărăţia lui Iisus nici preţul vieţii şi nici un alt preţ nu este prea mare. 
336. Necazurile de acum nu sunt vrednice de a fi în cumpănă cu slava noastră viitoare. 

337. Sunt multe chipuri de a intra în Împărăţia lui Dumnezeu, dar numai o singură uşă: Iisus.

338.  Dacă nu puteţi înţelege Împărăţia lui Dumnezeu, cel puţin primiţi-o ca un copil în care nu se întâmplă nici o răvăşire 

dialectică. 

339. Iisus nu ne lasă numai cu presimţirea – chiar întărită – a Paradisului pierdut, nu ne lasă cu o simplă certitudine a inimii – 

pe care de fapt o are oricine care-şi vinde averea (marea avere „eul”, „conştiinţa eului”, conştiinţa de „sine”) şi o dă săracilor –, ci ne 

vorbeşte de făclia aprinsă a cunoaşterii acestei Împărăţii şi a aşteptării ei stăruitoare. 

ÎNDUMNEZEIREA
340. Firea întreagă suspină după arătarea fiilor lui Dumnezeu (Romani 8, 19), adică după îndumnezeirea omului. În cale stă 

infirmitatea firii şi o putere potrivnică nevăzută care caută să înfrâneze sufletul de la un zbor mai înalt decât viaţa veacului acestuia. 

ÎNFRÂNAREA

341.  Este o corespondenţă între trup şi suflet,  între calitatea trupului şi calitatea sufletului;  o întrepătrundere ondulatorie. 

Presupuneţi o noapte cu lună şi un lac liniştit, în care cineva aruncă două pietre în puncte diferite; se văd valurile apei, întretăindu-se 

în cercuri şi, pe ele, mişcându-se, petece de lună. Cam aşa ceva ar fi atingerea sufletului cu undele trupului, deşi sufletul e de altă 

natură, nu mai puţin deosebită de trup decât oglindirea de lună pe vălurelele apei. Şi totuşi se răsfrâng întreolaltă. 

342. Hormonii, prin trup, influenţează spiritul; într-un fel al bărbatului şi într-alt fel, al femeii. Astfel bărbatul dobândeşte, pe 

lângă  configuraţia  vigorii  anatomice  şi  sentimentul  virilităţii  sale.  Intelectualitatea  biruie  asupra  sensibilităţii;  puterile  minţii  se 

dovedesc creatoare.  Cu alţii  e  activ;  înclinat  mai mult  spre tiranie,  decât spre supunere;  mai curând spre brutalitate,  decât  spre 

bunătate. Cu cât notele diferenţiale sunt mai accentuate, cu atât avem de-a face cu un caracter mai agresiv. Mi se pare că tot aici 

trebuie căutat şi suportul  trufiei. 

Poate de aici îşi are obârşia faptul că, mai ales bărbaţii, nici lui Dumnezeu nu vor să se supună, iar când se aprind la mânie, nu 

găsesc cuvânt mai expresiv ca înjurătura de Dumnezeu şi de toate cele sfinte. Caracterul agresiv al masculului se observă ca o notă 

comună şi în firea animală. Omul gândeşte cu toate organele sale. 

343. Foliculina, hormonul feminin, are o acţiune cu totul diferită. Astfel, pe lângă configuraţia anatomică, proprie destinului de 

mamă, îi păstrează totuşi însuşirile copilăriei: voce subţire, înfăţişare de copil, prietena copiilor; mai mult sensibilă decât intelectuală, 

mai mult primitoare decât creatoare. Presimte prin instinct, nu prin judecăţi. Mintea ei e inima. E înclinată mai bucuros spre suferinţă 

şi supunere, decât spre asuprire şi dominaţie şi, după Scriptură, veşnic atrasă (preocupată) spre bărbat (Facere 3, 16).
Deci, dacă am socoti numai capătul fiziologic al deosebirii bărbat-femeie, găsim o mare disonanţă.  Tot rostul fiziologic al 

bărbatului – ca de altfel al întregului regn animal – nu e altul decât aventura, cu prima întâmplată în cale.
Bărbatul e poligam din fire – aşa ca evreii de odinioară şi ca turcii de dăunăzi. Înţeleptul Solomon avea o mie de femei, însă i-

au plătit femeile bine – că l-au smintit la minte, încât s-a lepădat de Dumnezeu (3 Regi 11, 3-4).
Tot rostul şi configuraţia femeii e maternitatea. Chiar şi mântuirea ei e condiţionată de naşterea de fii – dacă stăruie cu deplină 

înţelepciune în credinţă, în iubire şi în sfinţenie (1 Timotei 2, 15). 
Între instinctul poligamic şi  instinctul  maternităţii  e un adevărat conflict biologic şi  pricină de tragedii.  Ce vrea unul,  nu 

corespunde cu ce vrea altul. Drept aceea, li s-au dat oamenilor normele divine şi minte, ca să trăiască într-o rânduială după fire – 
rânduială morală şi spirituală, dispuse ierarhic – iar nu să-şi facă de cap, trăind împotriva firii, împotriva moralei, împotriva spiritului, 
cu totul anarhic, ceea ce de multe ori au să plătescă cu capul, sau ei, sau urmaşii lor. 

344.  Organismul întreg şi îndeosebi sistemul  nervos se dezvoltă  bine datorită şi  hormonilor genezici  – însă numai sub o 
cenzură de înfrânare. De aceea, până la căsătoria legală, toţi tinerii trebuie să fie curaţi, cu fecioria păzită, şi băieţi şi fete. Minunea e 
şi cu putinţă şi cu trebuinţă. 
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345.  Bărbaţii cu un sistem nervos rezistent sunt capabili de înfrânare.  Pe când slabii, nervoşii, dezechilibraţii devin şi mai 
anormali în urma înfrânării poftelor lor genezice. Persoanele tari se fac mai tari prin această formă de asceză. 

ÎNJURĂTURILE
346. Aşa sunt gândurile de hulă: răbufniri de păcură în raza de soare. 
347. Faptul dragostei trupeşti lasă o puternică impresie în toată pivniţa fiinţei, în acea zonă de nouă zecimi a subconştientului. 

Aci, fapta, rezumată în simbol, se sedimentează ca un conflict cu conştiinţa. Cenzura morală astupă un depozit de dinamită, după ce 
n-a reuşit să-l refuze. O înjurătură de Dumnezeu e explozia acestui depozit. Iată de ce, când înjură bărbaţii folosesc cuvântul – ce nu 
se scrie – al iubirii trupeşti. Partea de înjosire şi păcat a acestei iubiri pe care o simt în trupul lor, le izbucneşte din subconştient şi, cu 
ea, izbesc furios cenzura morală şi idealul de dragoste – pe Dumnezeul celui pe care-l înjură. O înjurătură e un moment de îndrăcire a 
mâniei, o clipă de întunecare a minţii – aşa plăteşte cenzura conştiinţei negrija de mai înainte.

Înjurăturile dovedesc, prin urmare, că această iubire între trupuri a fost închisă într-un blestem, într-o ruşine şi într-o necesitate. 

Totul,  schematizat  în simboluri,  coboară în întunericul  subconştientului.  Când deci pe unii  cu cenzura slabă – înţelegeţi  genetic 

slăbiciunea aceasta – îi scoate din sărite vreo împrejurare oarecare, afluxul de sânge şi fiere la creier face de li se întunecă orice 

conştiinţă şi încep rafalele înjurăturii. 

348. Unii înjură pe Dumnezeu pe faţă. Alţii Îl înjură când se roagă. Situaţia îngrozeşte pe cei ce pătimesc neputinţa asta. Ea 

vine, din cât se poate vedea, din poveri ereditare, din fapte consumate, din auzire, din conţinutul memoriei conştiente sau inconştiente, 

printr-un mecanism al suprapunerii de imagini, şi anume, peste cele cuvioase, cele necuvioase, stârnite de hormoni, sau, în sfârşit, 

prin mecanismul de contrast. 

349.  Înjurăturile  au  aceeaşi  obârşie  ca  hulele;  numai  că  unele  sunt  învoite  de  minte,  celelalte  sunt  cenzurate.  De aceea 

vinovăţia celor de pe urmă e neasemănat mai mică. Hulele dovedesc o vinovăţie mai veche nu una de acum. Ele sunt o pedeapsă, însă 

nu duc la nebunie, cum se tem cei mai mulţi.  Înjurătura însă îl  dovedeşte pe respectivul  că,  cel puţin în momentul acela, e un 

iresponsabil,  deci dezechilibrat  în structura genetică, în mediul umoral,  în serviciul  de cenzură şi  în sistemul nervos. Temniţa îi 

deschide porţile şi-l va lua în braţe, de nu va fi cu luare-aminte. 

350. Mai bine o rugăciune pentru cel care înjură decât observaţie. 

ÎNTRISTAREA
351. Întristarea e chipul unui suflet cu luminile stinse.

ÎNVIEREA
352. Iisus ne aduce Învierea – firul transcendenţei noastre, pe care ni-l leagă de inimă. 
353. Învierea este noul stâlp de foc, care conduce de două mii de ani neamul creştinesc prin pustia acestei lumi. Din lumina lui  

este făcut destinul care ne atrage Acasă. 

JERTFA
354. Nici Dumnezeu n-a avut alt cuvânt mai tare decât jertfa. Jertfa e maxima apropiere a voinţei şi iubirii lui Dumnezeu de 

libertatea omului. Ea e hotarul de atingere între voinţa divină şi libertatea omului. 

JUDECATA DREAPTĂ A LUI DUMNEZEU

355.  Dumnezeu nu pedepseşte toată răutatea tuturor, aici, şi numaidecât; precum nici nu slăveşte bunătatea tuturor, aici, şi 

numaidecât. Chiar dacă ar face aşa, atunci şi oamenii ar face binele de frică; mântuirea ar fi de silă, iar nu o faptă a libertăţii şi a 

dragostei. Apoi, dacă repede ar pedepsi tot răul, Dumnezeu ar fi un fricos, un neputincios, micit la o măsură omenească sau cel mult  

îngerească, şi ne-ar da să înţelegem că se teme de rău şi-şi apără stăpânirea, – cum fac oamenii. Ci tocmai pe faptul că îngăduie răilor 

să-şi facă de cap şi-i lasă pe oameni neînfricaţi de pedeapsa năprasnică, ne dovedeşte atotputernicia Sa, veşnic liniştită asupra răului – 

atotputernicie asupra căreia, prin virtutea credinţei, stăm liniştiţi şi noi, primind palmele şi scuipările răului, ca pe nişte mărturii ale 

neputinţei aceluia, în faţa atotputerniciei lui Dumnezeu, Care ne întăreşte cu liniştea Sa.

Cu aceea că nu pedepseşte răutatea numaidecât, îi întinde ispită puternică, să se desăvârşească şi ea, spre pedeapsă sigură în 

ziua judecăţii. Iar, dacă, totuşi, uneori pedepseşte năprasnic vreo fărădelege, o face ca să mai pună frâu răutăţii între oameni şi, mai 

ales, să nu scadă în credinţă începătorii şi să nu se piardă dintre oameni cunoştinţa răsplătirii după fapte.

Deci, ori că răsplăteşte, ori că nu răsplăteşte, fie binele, fie răul, un lucru e sigur: că vine o răsplată sigură şi veşnică şi că 

biruieşte binele asupra răutăţii. Apoi, prin răbdarea multor neştiuţi de oameni, atotputernicia şi dreptatea lui Dumnezeu sfărâmă mereu 

porţile iadului, cu puterea Bisericii văzute şi nevăzute. 

356. O judecată dreaptă şi veşnică nu se face decât chemându-se toţi martorii, toţi oamenii, din toate vremile, să-şi vadă toate 

faptele şi să-şi cunoască toate urmările lor şi pe dreptate să-şi ia plata veşnică. Atunci mateloţii lui Columb vor vedea turma de nebuni 

pentru care au să dea seama, că le-au adus cu fapta lor germenele nebuniei. Luther se va vedea pricinuitorul puzderiei de secte, iar  

înşelaţii lui se vor apăra şi ei de urgia judecăţii, zicând: „Doamne, Doamne, au nu în numele Tău am profeţit şi cu numele Tău am 

scos demoni şi în numele Tău multe minuni am făcut?” Dar capătă răspunsul: „Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Duceţi-vă de la 
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Mine, cei ce lucraţi fărădelegea!” (Matei 7, 22-33) şi vor merge cu lucrătorii fărădelegii toţi cei ce-au ascultat de ei. Şi aşa mai 

departe, fiecare va vedea şi va culege roadele, nebănuit de mari, ale faptelor sale, fie bune, fie rele. Căci viaţa pământeană era vremea 

semănatului, iar viaţa viitoare, vremea secerişului.
357. Pe pământ sunt adeseori puzderii de legi omeneşti; la judecata lui Dumnezeu sunt numai două: legea iubirii de Dumnezeu 

şi legea iubirii de oameni, în care se cuprinde toată Scriptura. În loc de dosare, sunt cărţile morţii şi Cartea Vieţii, în care-s scrise toate 
faptele oamenilor. 

358. În ziua judecăţii se împlineşte desăvârşit cuvântul „Mila şi adevărul merg înaintea Ta” (Psalm 88, 15), căci atunci oamenii 
vor fi întrebaţi despre: 1. faptele iubirii şi 2. mărturisirea dreptei credinţe, după cuvântul: „Cine se va ruşina de Mine şi de cuvintele 
Mele în neamul acesta preacurvar şi păcătos, şi Fiul Omului se va ruşina de el când va veni întru mărirea Tatălui Său, cu sfinţii îngeri” 
(Marcu 8, 38).

Mila şi adevărul, iubirea şi curajul mărturisirii lui Dumnezeu, iar pe de altă parte, ura şi minciuna, acestea îi despart pe oameni  
în două, în buni şi răi, precum desparte păstorul oile de capre; oile de-a dreapta şi caprele de-a stânga. 

359. Pentru o greşeală vremelnică, o pedeapsă veşnică?
Întrebarea aceasta zvâcneşte aproape în toate minţile. Într-adevăr, pentru că n-ai fost milostiv cu săracii, fraţii mai mici ai lui 

Dumnezeu, pentru că nu le-ai dat să mănânce, nu i-ai îmbrăcat, nu i-ai primit când erau străini, nu i-ai cercetat când erau în temniţă, 
numai pentru atâta vină, făcută într-o viaţă scurtă, se poate ca Dumnezeu să te dea focului şi diavolilor să te muncească în vecii 
vecilor? Ce taină ar putea răspunde şi la întrebarea aceasta? 

Totuşi este răspuns: Cel flămând şi însetat, gol, străin şi bolnav şi, peste toate acestea, în temniţă, în înţelesul tainic, nu sunt 
numai săracii, ci Mântuitorul Iisus Hristos Însuşi, pe Care Îl avem noi, în fiecare, de la Botez.

360.  Faţă de Hristos Iisus din noi şi de Duhul Său cel Sfânt, temelia şi viaţa noastră cea după Dumnezeu, putem avea în 
vremea vieţii noastre pământeşti una din cele două atitudini: fie trădarea lui Iuda, fie iubirea lui Ioan. De la acestea se decide soarta 
noastră în vecii vecilor. Dacă am trăi anii lui Matusalem tot aşa am face.

Prin urmare: „Nu este nedreptate la Dumnezeu”, când ne dă o plată veşnică pentru o mică decizie. 

361.  Mulţi oameni, mai puternicii veacului, sunt refractari propovăduirii cuvântului,  dar unii din ei se biruiesc de ultimul 

cuvânt al sfinţilor, cel acoperit cu preţul vieţii. La urma tuturor este dreapta judecată a lui Dumnezeu şi este dreaptă pentru că la toţi 

Dumnezeu le-a prilejuit o mărturisire a cuiva şi deci nu vor avea cuvânt de scuză că n-au auzit de Dumnezeu.

Aceasta este raţiunea ascunsă a Providenţei: toată lumea ispitită să se ciocnească de Iisus. 

LEPĂDAREA DE LUME
362. Lepădarea de lume are două trepte. Întâi ne lepădăm de lumea din afară şi de tot ce ne-ar putea ţine legaţi de ea. În al 

doilea rând ne lepădăm şi de toate asemănările noastre lăuntrice cu lumea.  Acestea sunt patimile, năravurile şi toate slăbiciunile 
noastre personale. 

363. Să desăvârşim lepădarea de lume cu lepădarea de sine. 
364. Lepădarea de lume e o convingere, pe care poţi s-o ai şi-n mijlocul lumii stând, precum poţi să n-o ai în mijlocul pustiei 

petrecând. 

LEPĂDAREA DE SINE
365.  Lepădarea de sine nu este cu neputinţă sau înfrângere. Dimpotrivă, e descătuşarea unei foarte mari puteri sufleteşti. 

Mărturie la îndemână ne stau însăşi prilejurile. Dacă le câştigăm, adică ne comportăm prin ele după Duhul lui Dumnezeu, simţim în 
suflet o pace şi o creştere sufletească. Pe când, dacă le pierdem, adică ne comportăm după om sau după patimi, simţim o tulburare, o 
mustrare de conştiinţă şi o împuţinare sufletească. Lepădarea de sine dovedeşte credinţa şi dragostea pe care o avem către Iisus. Din 
aceasta izvorăşte o mare trăire sufletească. Lepădarea de sine trebuie să ne-o facem a doua natură, ca să ne însoţească toată calea 
călugăriei şi să caracterizeze călugăria.

În felul acesta seacă izvorul şi rădăcina patimilor. 

366.  Lepădarea de sine nu se realizează dintr-o dată sau o dată pentru totdeauna, ci trebuie timp şi răbdare. Timp pentru 

deprindere şi răbdare pentru greutatea ei. Răbdare trebuie să avem mai întâi cu noi înşine, ca să nu cădem în întristare, apoi trebuie să 

aibă şi alţii răbdare cu noi, până deprindem desăvârşit lepădarea de sine. Dacă învăţăm practic lepădarea de sine şi sporeşte dragostea 

în inima noastră, răbdarea încetează de a mai avea înfăţişarea negativă, de necaz şi se schimbă în bucurie, cu toată întristarea mea sunt 

covârşit de bucurie.
367. Când avem lepădarea de sine şi dragostea, ocara ni se face ca lauda şi lauda ca ocara. Răbdarea mai este şi nevoinţă, adică 

pedepsirea de bună voie a firii cu tot felul de osteneli.
368. Bobul care nu vrea să moară, fie chiar şi de grâu, nu mai aduce nici o roadă. 
369. Mântuirea se lucrează numai pe ruinele egoismului.

LIBERTATEA OMULUI
370. Libertatea omului înclină orientările sale, undeva în centrul timpului, iar urmările acestei înclinări sunt mai neprevăzute 

ca ale unei linii ce descrie diferite unghiuri mici, la centru, dar nemăsurat de mari la infinit.
371.  Omul are nevoie de Dumnezeu, garant al libertăţii sale şi Care are libertatea absolută, a armonizării totului. De aceea 

libertatea omului este îngrădită „în soroacele” timpului. Numai a lui Dumnezeu este neîngrădită în nici un fel de timp, ci întrucâtva de 
libertatea omului.

372. Libertatea omului cu libertatea lui Dumnezeu stau în acelaşi raport ca timpul cu eternitatea.
373. Dumnezeu întrucât prevede mişcările libertăţii omeneşti, singur El ştie şi deţine etapele timpului cât va mai fi timp.
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374. Ce uşor poate face Dumnezeu ochi sănătoşi. Scuipă pe cei bolnavi, pune mâinile pe umerii orbului şi-l întreabă: „vezi?”. 
Şi vede.

Evidenţa divină n-are nevoie de nici o sprijinire. Totuşi vedem că necredinţa îi stăvileşte evidenţa. Deci credinţa este o decizie 
a libertăţii. Căci numai despre libertatea omului ştiu că se hotărăşte numai până la un punct atotputernicia lui Dumnezeu.

Decizia de a crede în Dumnezeu sau de a fi ateu, fireşte este o faptă a libertăţii – sensul pozitiv al libertăţii.
Cu nonsensul, sub orice formă l-a întâlnit Iisus, dar n-a putu face nimic.  Aparent lucrurile arătau pe Iisus neputincios. În 

schimb Iisus Îşi ascundea atotputernicia slavei, rezervată pentru a doua venire, când deciziile negative ale libertăţii omeneşti, nu-I mai 
sunt stavilă. Atunci acestea  nu mai au îngăduire.

375. Cine nu se va lepăda de sine nu va fi liber.

LUMEA – LUMESCUL
376.  Omul care s-a hotărât să iasă din calea păcatelor sau din gâlceava fărădelegilor, se va trezi deodată că i se vor ridica 

împotrivă (2 Timotei 3, 12) trei vrăjmaşi, unul după altul. Iar vrăjmaşii mântuirii sunt aceştia: lumea, trupul şi diavolul. Pe aceştia îi 
arată ca atare toţi Sfinţii Părinţi.

Prin „lume” se înţelege categoria păcatului, adică turma oamenilor necredincioşi (Ioan 1, 10), cei ce din toată voia s-au unit cu 
sfaturile dracilor (1 Ioan 3, 8). E lumea pentru care nu s-a rugat Mântuitorul (Ioan 17, 9). E gura satului, gura vecinului şi, de multe 
ori, gura şi faptele celor dintr-o casă cu tine (Matei 10, 36). Aceştia, sau lumea, îţi iartă orice ticăloşie ai face, oricât ai îndărăpta cu 
sufletul, dar nu te iartă nicidecum să le-o iei un pas înainte şi să te faci mai bun. Oamenii aceştia ai lumii au o ciudată ruşine de a fi  
buni. Bunătatea ta îi arde şi se trudesc să te scoată de vină cu tot felul de ponoase. „Lumea” e veacul viclean (Galateni 1, 4), placul 
oamenilor (Efeseni 6, 6) şi slava deşartă (1 Ioan 2, 16).  Gura lumii grăieşte ale stăpânitorului ei (1 Ioan 5, 19). De aceea avem 
poruncă:  „Nu  iubiţi  lumea,  nici  cele  din  lume:  pofta  trupului,  pofta  ochilor  şi  trufia  vieţii,  care  nu  sunt  de  la  Tatăl”
 (1 Ioan 2, 15-16).

Cine vrea să biruie această primă piedică în calea mântuirii, are la îndemână aceste trei: răbdarea, iertarea şi rugăciunea.
377. Cine vrea să biruie lumea e dator să ia arma rar folosită a iertării, oricâte necazuri ar pătimi de la oamenii lumii acesteia, 

ca unul ce vede că fraţii săi stau legaţi într-o robie străină, în întunericul necunoştinţei de Dumnezeu şi de ei înşişi.
378.  Cine vrea să biruie  lumea se roagă Tatălui  său în ascuns sau în gând,  pentru orice fiu al  lui  Dumnezeu,  oricât  de 

întunecată purtare ar avea şi oricâte rele i-ar face. Căci răbdarea răului, iertarea fraţilor şi rugăciunea în ascuns au mare putere înaintea 
lui Dumnezeu, căci pentru ele biruie El în locul omului, întorcând spre bine cele pornite de la lume cu răutate. Stăruind în acestea te-
ai făcut pricină de mântuire şi pentru fratele tău din lume.

MAICA DOMNULUI
379. Maica Domnului este crinul neamului omenesc.

MARTIRII
380. Creştinului nu-i poate face rău nici cel care-l omoară.
381. Să ne îngrijim mai ales de cei care vor primi mucenicia în prigoana de la sfârşit.

MÂNDRIA
382. Neascultători, oamenii tari de cap şi betegi la minte de fumul mândriei, nu au parte de darurile sfatului. Căci, părăsind 

sfatul cel bun dat la vreme şi Dumnezeu îi părăseşte şi-i lasă în sfatul cel rău.
383. Viaţa duhovnicească are multe greutăţi de învins, mai ales din partea mândriei.
384.  Partea importanţei, boala locului de cinste sau a numelui de cinste, boala obrăzniciei, neascultarea, grăirea împotrivă, 

posomorârea, groaza de umilinţă, toate acestea sunt forme în care se dezvoltă şi se înmulţeşte mândria în suflet.
385. Mândria şi toţi puii ei sunt pricini de conflicte, de nemulţumiri, de făţărnicii. Din răcirea dragostei şi a umplerii sufletului 

de răutate sub influenţa acestei patimi, mintea alunecă pe panta nebuniei.
386.  Sufletele slăbănogite de mândrie stau pururea încordate în legitimă apărare de către orice îndregători, gata să-şi apere 

dreptatea şi să-şi justifice întristarea, să-şi explice ei mai bine cauza şi niciodată nu simte trebuinţă să asculte şi să urmeze, dacă este o 
cale mai presus de ce pot ei pricepe. Aşa se explică îndărăptările, împuţinările şi chiar întunecările de la rostul luminos al călugăriei.

387. Mândria singură, chiar sub cea mai subţire formă a sa, cum e părerea de sine, dacă nu e tăiată din rădăcini e în stare să 
risipească din suflet toată viaţa după duh. Nu e mândria urâciunea pustiirii? De aceea când te crezi bun, să ştii că eşti nebun şi să  
aştepti ocara ca să te curăţeşti. Întunecarea aceasta însă ne aduce aminte de învinuirile pe care le-a adus Iisus peste capul celor ce 
făţărniceau virtutea.

388. Ispita sfinţeniei e cea mai rafinată capcană a mândriei. De aceea când Avva Macarie era dus de îngeri din lumea aceasta şi 
pe drum îl întâmpinau dracii, zicându-i: ai scăpat de noi, Macarie, sufletul lui, răspundea: încă n-am scăpat.

389. Cea mai primejdioasă este mândria sfântului, de aceea sfinţii adevăraţi sunt cei ce nu ştiu că sunt sfinţi, ce ţin morţiş că-s 
păcătoşi.

MÂNTUIREA
390.  Mântuirea e fapta milostivirii lui Dumnezeu, prin care ne scoate din păcat, dacă vrem şi ostenim şi noi. Dacă însă nu 

vrem, cu sila,  nu ne mântuieşte  nimeni.  Aşa voieşte  Dumnezeu,  ca darul  mântuirii  (Efeseni  2,  8)  Sale  să  fie  totodată  şi  roada 
cunoştinţei, a voinţei şi a dragostei noastre. Dar Dumnezeu e aşa de milostiv, că tot El ne ajută şi să vrem şi să lucrăm.

391.  Omul care s-a hotărât să iasă din calea păcatelor sau din gâlceava fărădelegilor, se va trezi deodată că i se vor ridica 
împotrivă (2 Timotei 3, 12) trei vrăjmaşi, unul după altul. Iar vrăjmaşii mântuirii sunt aceştia: lumea, trupul şi diavolul.

392. Noi nu ştim tainele lui Dumnezeu: pe cine mântuieşte din lume şi pe cine osândeşte. Dacă pe cel ce se sălbăticeşte asupra 
ta, din pricina întunecimii sale, îl ştie Dumnezeu că se va mântui, mântuirea lui o va face şi cu ajutorul tău, prin aceea că-ţi dă darul 
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răbdării, al iertării din inimă (Matei 18, 35) şi al rugăciunii. Astfel pentru smerenia ta îl  va birui Dumnezeu şi va alunga duhul 
potrivnic dintr-însul. Dacă însă fratele acela mai are de chinuit în robie străină, sau chiar îşi va pierde sufletul, la purtarea ta cea după 
Dumnezeu, răutatea lui va creşte şi se va sălbătici cu totul împotriva oamenilor şi împotriva lui Dumnezeu. Prin urmare, nicidecum să 
nu uităm că ostaşi (2 Timotei 2, 3) ai lui Dumnezeu suntem. Deci fii destoinic, suflete, ştiind cui crezi (2 Timotei 1, 12), cu ale cui 
arme baţi război (2 Corinteni 10, 4), cine îţi ajută, – ca să nu piardă Dumnezeu pe cineva pentru neiscusinţa ta. De aceea au zis  
Părinţii că pricina mântuirii este aproapele.

393. Mântuirea nu se câştigă cu o faptă răzleaţă, ci presupune şi o faţă socială; nimeni nu se mântuieşte singur; de mântuirea sa 
se mai leagă o mulţime de oameni.

394. Darul mântuirii se dobândeşte chiar ca dar, cu mare luptă.
395. Până la judecata din urmă, mântuirea se poate dobândi oriunde, şi pe câmpuri de bătaie; şi se poate dobândi şi din iad; şi 

se poate pierde oriunde, şi în mănăstiri, şi în ceata sfinţilor Apostoli, şi s-a pierut şi în Rai.
396. Tâlharul, răstignit pentru faptele sale, a sărit de pe cruce în Rai şi Lucifer ca fulgerul a căzut din Ceruri. Orbul din naştere 

capătă vederea şi a văzut pe Dumnezeu şi a vorbit cu El, iar fariseii templului o pierdeau zicând că-i păcătos şi are drac (Matei 9, 34). 
Cereau semn (Luca 11, 29) şi umblau să omoare pe Lazăr, cel înviat a patra zi din morţi. Orbia răutăţii, stând de-a pururi împotriva 
Adevărului, nu are leac, dar are pedeapsă. Inima înfrântă şi smerită însă, Dumnezeu nu o va urgisi. De aceea, înfruntând mândria, a 
zis că vameşii şi păcătoasele vor lua-o înaintea „drepţilor” (celor ce se cred drepţi n.n.) (Matei 21, 31), în Împărăţia Cerurilor şi că se 
face bucurie în Ceruri pentru un păcătos ce se întoarce (Luca 15, 7).

397. Mântuirea se lucrează numai pe ruinele egoismului.
398. Mântuirea noastră nu e numai un dar de la Dumnezeu, ci şi o faptă a libertăţii noastre. 
399.  Mântuirea  este  prin  Hristos,  Care trebuie  cunoscut  istoric,  dogmatic şi  mistic.  Mântuirea  este  un har  al  locuirii  lui 

Dumnezeu în om, dar şi rezultatul unui efort al libertăţii şi cunoaşterii omului.
400. Însemnez aici cugetul unei femei simple, dar plin de tâlc.
„De m-ar lăsa Dumnezeu să mă uit puţin în Rai şi-mi ajunge”. N-avem siguranţa mântuirii în noi, în puterea noastră. Aceasta îi 

este omului cu neputinţă: să-şi asigure eternitatea sa. Dar este cu putinţă şi totul este cu putinţă numai la Dumnezeu. Dar, chiar de am 
fi siguri că Dumnezeu ne mântuieşte şi încă n-am scăpa de primejdie, fiindcă această siguranţă nu s-a dat nimănuia. 

401. Câştigăm mântuirea sufletului când punem preţ pe ea. Preţul pe care l-a pus Iisus şi toţi sfinţii.

MINCIUNA

402. Minte câte unul, în chipul cel mai firesc cu putinţă, de stă soarele în loc; iar după ce-i trece unda aceasta, nici măcar nu-şi 

mai aduce aminte, iar dacă-i aduci probele în obraz, nu recunoaşte nimic. O putere dinlăuntru îl împinge să mintă mereu şi să i se pară 

că e omul cel mai cinstit. E ca şi când o noapte s-ar fi lăsat peste mintea lui, ca şi când o altă persoană ar fi înjurat, ar fi minţit sau ar fi  

furat, aşa sunt câte unii de înfundaţi în contraziceri. Acesta e un alt neajuns al căsătoriilor greşite, în care nu s-a ţinut seamă şi de 

calităţile sufleteşti ale celeilalte părţi. Acestea se pot vedea mai bine în părinţii celor ce se căsătoresc, întrucât vremea le-a scos la 

iveală toate scăderile sau însuşirile, şi aşchia nu sare departe de butuc.

403. Minciuna în treptele ei uşoare, de glumă poate fi dăunătoare. Experienţa următoare mi-a dovedit-o. 

Aveam în meditaţie un şcolar. Întâmplându-i-se odată ca să doarmă după amiaza cam mult, era şi toamnă şi ziua scăzuse. Când 

s-a trezit, era şapte seara. Cum era somnoros, l-am luat prin surprindere: repede la şcoală că-i târziu! Dar parcă este întuneric afară, 

zise el. Da, dar în dimineaţa aceasta este eclipsă de soare. S-a conformat, crezând situaţia descrisă. Luând ceva în gură, da să plece la 

şcoală. Stai, Gicule este seară. A, râzi de mine şi dă repede să plece. Au trebuit şi alte ajutoare să-i dovedească evidenţa, că este seară 

şi nu dimineaţă. Atunci am văzut chipul dezorientării pe faţa unui copil.

MINTEA
404. De la cârma minţii atârnă încotro pornim şi unde să ajungem.
405.  O minte nebună nu mai înţelege cele bune; nu se mai poate sui să priceapă din cele văzute pe cele nevăzute. O minte 

întunecată n-o mai poţi crede, chiar când grăieşte de bine nu mai are statornicie.
406. Mintea care cugetă că nu este Dumnezeu cade în propria sa sentinţă: va trebui să se tăgăduiască şi pe sine. Căci a te lupta 

din toate puterile împotriva a ceva ce nu există, dovedeşte nebunia acestei lupte; dovedeşte non-sensul, absurdul ei şi, prin urmare, şi 
a minţii care o conduce.

407.  Ascultarea cea străină a încovoiat dragostea noastră spre lumea aceasta şi spre trup. Iuţimea sau voinţa, care după fire 
aveau rostul să îndrepte spre Dumnezeu ca un ac dragostea,  iar catre diavol mânia,  ca pe o săgeată, a aprins-o contra firii  şi  a  
transformat-o în ură, încât fiara de om, ca fulgerele zvârle săgeţile în obrazul fraţilor şi în faţa Sfântului Dumnezeu, blestemând şi 
dând dracului pe toate şi chiar pe sine însuşi. Iar pe biata minte, de unde – după fire – avea să fie oglindirea sau răsfrângerea lui 
Dumnezeu, tronul lui Dumnezeu în om, locul său cel sfânt, fie că o întunecă, afumând-o cu mândria, fie că o aprinde să stea împotriva 
adevărului, sau într-alte chipuri o sfarmă şi pune într-însa urâciunea pustirii sau idolul (ideea fixă a) păcatului.

408. Mintea obişnuită, chiar a celei mai înzestrate şi cultivate firi, nu poate face dovada decisivă nici că este, nici că nu este 
Dumnezeu, pentru că mintea firii acesteia e tot atât de dibace de a dovedi şi afirmaţia şi negaţia unuia şi aceluiaşi lucru.

409. Camilafca (pe care o primeşte candidatul la călugărie n.n.) e un văl uşor, aproape străveziu, care pogoară de pe cap la 
corp. Deşi e negru şi el, nu înseamnă gândul morţii.  E un simbol al minţii care, sub puterea curăţitoare a Harului, devine străvezie, 
devine de culoarea cerului şi se vede pe sine ca lumină înţelegătoare. 

Aici e o mare taină a vieţii duhovniceşti. Altarul minţii în care s-a sălăşluit Hristos la Botez devine tot luminos şi lumina 
dumnezeiască din Iisus străbate catapeteasma, care este trupul în întregimea lui şi astfel mintea noastră se uneşte cu mintea lui Hristos 
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– cum spune Sfântul Apostol Pavel – şi tot trupul nostru se face primitor de lumină înţelegătoare. Iată unde are să ajungă rugăciunea 
minţii, să străbată nu numai luptele, ci şi nepătimirea. 

Într-o atare tărie şi deplinătate de Duh, mintea nu mai cugetă greşit sau rătăcit pe Dumnezeu ca obiect, ci ne întâlnim noi şi 
Dumnezeu  în  acelaşi  subiect  al  unei  altfel  de  cunoaşteri,  mai  presus  de  firea  de  dincoace  a  minţii  (Dumnezeu  este  subiectul 
universului văzut şi nevăzut şi tot universul este obiectul cugetării lui Dumnezeu; deci Dumnezeu gândeşte lumea, iar nu făptura Îl  
gândeşte pe Dumnezeu; când face aceasta nu e de mirare că nu-L găseşte, de vreme ce-L face ceea ce nu e: obiect). În felul acesta El 
se face hrană minţii noastre, căci în ea s-a sădit putinţa unirii omului cu Dumnezeu.

410. Toate patimile sau lucrările împotriva firii se ivesc mai întâi în minte, în partea cea mai subţire a făpturii noastre nevăzute. 
Aici vine un chip sau un gând al lumii acesteia şi stă ca o momeală. Iar mintea, dacă e neînvăţată sau neprevenită despre lucrătura 
străină, ca un miel neştiutor, vede lupul şi se duce la el, crezând că e oaie. Iar dacă lupul mai e şi viclean, se îmbracă în piele de oaie şi 
bietul miel, neavând mirosul oii cercat, tot de-a zburda se duce în colţii lupului flămând.

411.  Mintea, care odinioară vedea pe Dumnezeu într-însa, acum e templu al idolilor, având în loc de un singur Dumnezeu, 
multe chipuri ale patimilor necurate (Sfântul Maxim Mărturisitorul). Deci, mintea, nemaidepănând în sine vederea lui Dumnezeu, 
stăpânitorul lumii acesteia (Ioan 14, 30) s-a încâlcit în înfăţişările cele supuse simţurilor.

Mintea, fiind o putere arzătoare, ca una ce avea să sălăşluiască într-însa pe Dumnezeu, care încă este foc arzător (Ieremia 20, 
9), acum născoceşte şi aprinde plăcerile trupului, ea însăşi fiind reţinută astfel în legătură pătimaşă cu simţurile! Iată cum s-a furişat în 
sfatul minţii legea păcatului, care este plăcerea simţurilor şi pentru care s-a hotărât moartea trupurilor, ca nu cumva răutatea să fie 
nemuritoare (Facere 3, 22).

412. O minte înnebunită de simţuri şi de poftele contra firii – prin care lucrează toată pofta vrăjmaşă „vrăjmăşia împotriva lui 
Dumnezeu” (Romani 8, 7) – ce sfaturi poate ea să dea, decât sfaturile tâlharilor care căsăpesc pe cei ce coboară din Ierusalim în 
Ierihon: copiii ce vin în lumea aceasta?

413. Lucrul cel mai imposibil din lume ar fi o unificare a minţilor.

MOARTEA
414. Rar să găseşti un om care să dea sens religios morţii, adică s-o aştepte cu bucurie, ca pe-o izbăvire sigură din împărăţia 

păcatului.
415.  Când sora moarte ne dezleagă de trup, ne face un mare bine, fără să ştim şi fără să vrem.  Tot ce e rău în lumea asta: 

neştiinţă, neputinţă, întunerecul, păcatul cu miile lui de gheare, prin moarte încetează. Răul e osândit de moarte, deci moartea ni-i un 
ajutor. Nu trupul este răul, dar prin moarte se omoară răul cu desăvârşire, de aceea, la vreme, trupul va învia din morţi. În moarte-i 
învierea.

416. Oamenii fug, cât pot mai mult de fiorul cunoaşterii – a unei cunoaşteri de ei înşişi în relaţie cu Dumnezeu, în relaţie cu 
nemurirea sufletului, în relaţie cu binele şi cu răul. Cu un cuvânt, fug până la moarte de orice cunoaştere existenţială. Astfel, ceea ce 
nu cunosc ei, fiind stăpâniţi de o lege biologică, li se pare că nu există de fapt şi dorm vremea vieţii pământeşti pe urechea aceea.

Situaţia se schimbă brusc în momentul morţii. Toate lucrurile pe care trebuiau să le cunoască în vremea vieţii, dar au fugit de 
ele sau le-au tăgăduit, năpădesc peste ei cu o evidenţă de neînlăturat. În vremea vieţii pământeşti cunoaşterea rămâne la libertatea 
omului: dacă voia să cunoască, putea cunoaşte; nu voia să cunoască, rămânea în necunoştinţă. Îndată după moarte însă, libertatea 
aceasta se suspendă, şi sufletul cunoaşte fără să vrea ceea ce s-a ferit să facă, pe când era îmbrăcat în trup.

417. Cunoaşterea are două momente mari: momentul morţii, când sufletul se dezleagă de necunoştinţă şi momentul învierii, 
când se dezleagă şi trupul de necredinţă. Căci necredinţa îşi are obârşia mai mult din convieţuirea sufletului cu trupul. Ori şi el trebuie 
să întovărăşească şi cunoştinţa şi credinţa. Moartea dezleagă sufletul de trup şi astfel sufletul ajunge la cunoştinţa spiritualităţii şi a 
nemuririi sale; învierea dezleagă trupul desăvârşit de moarte şi de necredinţă. Moartea şi învierea împlinesc, în privinţa conştiinţei şi a  
izbăvirii de rău, ceea ce nu pot împlini nici cele mai impresionante nevoinţe ale sfinţeniei. Până ce nu trecem şi prin porţile acestea,  
cunoştinţa noastră e numai frântură.

418. Când a sunat ceasul ieşirii din lume, sufletul se retrage din trup şi se adună înspre cap. De aceea, pentru cei ce au dus o 
viaţă duhovnicească intensă, li se înseninează faţa cu o lumină neobişnuită. La mulţi dintre sfinţii nevoitori ai pustiei, în vremea ieşirii 
sufletului le străluceau feţele ca soarele. Sufletul e o făptură spirituală care nu are îngrădirea pe care o are trupul şi nici nu-i stau în 
cale piedicile trupului. În vremea aceea, o conştiinţă împăcată răsfrânge o faţă senină, pe când o conştiinţă neîmpăcată răsfrânge o faţă 
îngrozită.

MUNCA
419.  În vremea noastră, conştiinţa faţă de muncă începe să fie un factor de mare preţ în construirea viitorului oamenilor. 

Munca iese din stadiul pedepsei şi trece în cel al consacrării, capătă o sfinţenie pentru conştiinţa cu care e făcută.

NEAMURILE

420. Pe locuitorii cu o viaţă stricată, când îi sorteşte Dumnezeu pedepsirii, nu-i apără nici o graniţă şi nici o armă, dar pentru o 

viaţă curată, îi apără Dumnezeu, cum nu-i apără nimic pe lume.  Neamurile au un destin ascuns în Dumnezeu. Când îşi urmează 

destinul, au apărarea lui Dumnezeu, când îl trădează, să se gătească de pedeapsă.

NEASCULTAREA

421.  Au zis Părinţii că plata neascultării e pierderea mântuirii; dar şi aceea au mai zis, că pentru înmulţirea neascultării a 

ridicat Dumnezeu sfatul dintre oameni. Iar Scriptura, pentru aceeaşi pricină, mărturiseşte că: „Preotului îi va lipsi cunoştinţa legii şi 

bătrânului sfatul” (Iezechiil 7, 26).

Şi iarăşi mărturisim: că Dumnezeu n-are pe nimeni de pierdut.
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NECAZURILE

422. Cunoştinţa cea din păţanie sau învăţăturile din durere – singura cale care poate învăţa ceva pe oameni.

423. Nouă toate necazurile ne vin de la greşeli, nu de la Dumnezeu. El numai le îngăduie şi spală cu ele vinovăţiile noastre. 

Oamenii însă tare greu pricep că îndreptarea prin necazuri dovedeşte nu părăsirea lui Dumnezeu, ci milostivirea Lui. Ba chiar prin 

aceea ştim că Dumnezeu are grijă de noi, dacă vom avea necazuri.

424. Fiind atotbun şi atotînţelept, ne poartă de grijă şi ne spală cu milostivire, ori vrem, ori nu vrem, ori pricepem acum, ori 

vom înţelege pe urmă. Căci: „Dumnezeu este îndelung răbdător şi mult milostiv, dar nepedepsit nimic nu lasă” (Naum 1, 3). El 

aşteaptă o vreme să vadă: ne grăbim noi cu pocăinţa de bunăvoie sau nu; învăţăm din necazurile altora sau aşteptăm să ne spargem şi 

noi capul de ele, ca şi ei?

425. Dumnezeu vrea să ajute pe toţi, dar nu toţi primesc purtarea Sa de grijă. Aşa se face că sunt oameni păcătoşi care n-au 

necazuri. Pe aceştia i-a lepădat Dumnezeu. Căci ştiindu-le firea, precum că nu au leac şi nu pricep nimic din ocârmuirea Sa, îi lasă în 

păcatele lor.

426. Nu fericiţi, aşadar, pe cei ce n-au necazuri în lumea aceasta. Căci, cunoscându-i Dumnezeu că n-au minte să-I înţeleagă 

căile, nu le mai rânduieşte o îndreptare prin încercări în lumea aceasta, ci osânda în cealaltă.

427. Calea cea mai lungă pe pământ e de la urechi la inimă, încât ani de zile nu ajung, ca să-i dai de capăt. De aceea, fiindcă 

ochiul  conştiinţei  şi-a  mai  pierdut  vederea  şi  nici  urechea nu înţelege chemarea cuvântului  ce-şi  are  obârşia  dincolo  de vorbe, 

Dumnezeu Milostivul, ca să nu piardă pe oameni, le rânduieşte o chemare mai tare, chemarea care ustură, necazurile. (…) Necazurile 

vieţii însă iau pe oameni mai aspru dintr-o altă parte, silindu-i să-L caute pe Dumnezeu. Necazurile nu sunt fapta lui Dumnezeu, ci 

urmarea greşelilor noastre, urmare pe care îngăduie Dumnezeu s-o gustăm spre înţelepţirea noastră.

428. Omul se roagă de Dumnezeu să-l scape de necazuri şi Dumnezeu se roagă de om să-şi schimbe purtările. Socotiţi acum, 

care de cine să asculte mai întâi?

429. Necazurile vieţii sunt un grai mai aspru al lui Dumnezeu către oamenii mai grei sau mai vicleni la minte.

430. Necazurile spală petele păcatelor de pe haina noastră nevăzută.

431. Încercările şi neliniştile vremii au şi ele un rost: ne provoacă la găsirea sensului ce-l avem în Dumnezeu, ca ultim reazim 

etern al liniştii,  iar pe de altă parte ne conduc la găsirea de noi înşine, ca făpturi renăscute în Dumnezeu şi ajunse la libertatea 

spiritului.

432. Necazurile de acum nu sunt vrednice de a fi în cumpănă cu slava noastră viitoare.

433. Să nu cârtim la necazuri.

NEPUTINŢELE
434. Nici unul dintre sfinţi nu a scăpat desăvârşit de vreo frână oarecare a neputinţei, ca nu cumva tocmai la urmă să piardă 

totul.

NEVOINŢA
435. Vremea nevoinţei pentru unii e mai scurtă, pentru alţii mai lungă, pentru unii mai uşoară, pentru alţii mai grea şi pentru 

foarte mulţi ţine toată viaţa. Dar pentru cei care nu judecă pe nimeni, Mântuitorul zice că fără nevoinţă intră în Împărăţie (Luca 6, 37).

OMUL

436.  După cum unii  ridică  până  la  Cer  valoarea omului,  alţii  caută  să-i  coboare  până la  pământ  toată  însemnătatea  sa. 

Realizările sale fizice sunt toată valoarea şi nemurirea sa.

437.  Omul, în întregul lui, e din ce în ce mai necunoscut. De aceea, cei ce se mărginesc numai la cunoştinţa unilaterală, 

inevitabil ajung în înfundătura aroganţei care nu ştie nimic – ceea ce păţesc numai peticarii ştiinţei.
438. Ceea ce se petrece în mic, într-un om, se petrece şi în mare, în omenirea întreagă. Ceea ce se petrece în microbiologie se 

petrece şi în macrobiologie, în societatea omenească; cu deosebirea că o mică strâmbare dintr-un ins, cu întinderea şi lungimea de 
vreme, poate da între oameni o rătăcire cum nu s-a mai pomenit. De la faptul neînsemnat că unuia, învestit cu putere, i s-a strâmbat 
mintea, e cu putinţă să se ajungă la izgonirea a milioane de oameni de sub ascultarea lui Dumnezeu.

439.  Faptul că din partea Sa Dumnezeu a făcut totul pentru om, până şi jertfa Sa de pe cruce, dovedeşte că omul are preţ 
imens, necrezut de mare. Omul are dimensiunile intenţiei divine; centrul şi sinteza creaţiunii Sale: lumea văzută îmbinată cu lumea 
nevăzută.

Iată de ce suntem datori a vieţui potrivit acestei intenţii divine; adică să trăim deodată, şi ca persoane văzute, şi ca persoane 
nevăzute; căci omul are valoarea arătată de jertfa de pe cruce. Când omul trăieşte în adevărata lui valoare, e subiect de istorie, pe 
când, dacă renunţă la dimensiunile sale divine, ajunge obiect de istorie, în rând cu oricare dintre obiecte; nu mai poartă un nume, ci 
poartă un număr.

Deci, ce poate să însemneze coborârea omului la simpla valoare economică, decât o degradare a lui în rândul vitelor, care se  
vor sălbătăci întreolaltă şi-şi vor împinge conducătorii până la marginile nebuniei. Asta înseamnă treaba unuia, care ar încovoia crinii 
în gunoi, preţuind mai mult gunoiul decât mirosul crinului.
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Pentru o alunecare a omului de la nume la număr, au să dea seama toţi înzestraţii lui Dumnezeu, cei cu daruri, cu răspunderi, 
cu măriri, cu puteri şi cu tot felul de haruri.

440.  Oamenii sunt oile cele mai greu de păstorit. Nu sunt toate oi, mai sunt şi berbeci şi ţapi; în veacul acesta oile sunt  
amestecate cu caprele.

PACEA
441. Pacea pe pământ e condiţionată de mărirea care se dă sau se refuză lui Dumnezeu. De asemenea şi pacea sufletului atârnă 

de aceeaşi condiţie. Autonomia raţiunii, autonomia societăţii omeneşti nu se poate constitui ca atare decât cu preţul pierderii păcii; – 
ceea ce e de fapt o înfrângere sau, mai sincer, o mărturisire a neajunsului, a tragediei inerente construcţiilor fără Dumnezeu.

442. 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.

443. Dumnezeu, trăit din toată sinceritatea fiinţei, e singura cale care mai poate aduce pace între oameni şi bună învoire; toate 
celelalte rezolvări, alături de trăirea creştinismului, grăbesc apocalipsul.

444. Pacea este o idee specific creştină şi se condiţionează de obârşia ei divină.
445. Pacea de frică e o reală pierdere a păcii. Iisus aduce omului pacea care vine de la Dumnezeu. Aceasta e un bun spiritual, 

care nu poate fi creat sau menţinut de arme.

PAGUBELE ASUPRA AVUTULUI
446. Iată pricinile pentru care Dumnezeu trimite pocania (pagubele) asupra avutului vostru:
1. Unii din stăpâni le drăcuie şi atunci să nu se mire dacă i se împlineşte cuvântul, căci dă Dumnezeu după cuvântul lui.
2. Lucrează Duminica. Dacă Dumnezeu n-a lucrat Duminica, nici ţie nu îţi este îngăduit ca să lucrezi şi, dacă vei lucra, vei 

pierde nu numai ceea ce ai lucrat Duminica, ci şi ceea ce ai lucrat în cursul săptămânii. Să nu ascultaţi de sfatul nimănui când este 
vorba de cinstirea Duminicii. (...)

3. Şi mai are pagubă cel ce se uită la agoniseala sa ca la ochii din cap. Şi-a lipit inima lui de lucruri pieritoare. Pentru altceva a 
dat Dumnezeu inima, nu ca să ţi-o împotmoleşti cu gunoiul lumii, ci ca să ţi-o îndrepţi spre Tatăl Cel din ceruri. Pe El să-L iubim, de 
El să ne lipim inima, căci neasemănată este plata pe care ne-o dă Dumnezeu, faţă de cea dată de lume. De aceea, nu-ţi lipi inima ta 
nici de proprii tăi copii, căci, de-i pătimi durere în cele iubite peste măsură, cine te va mângâia?

4. Ai cumpărat din mână rea, din mână pătimaşă, din mâna care a furat sau de la unul care a curvit. De aceea, mai înainte de a 
o amesteca cu ale tale, dă-i puţină apă sfinţită, cu făină, căci să ştiţi, păcatele trec şi asupra pământului pe care-l calci şi asupra vitelor.

Când a fost izgonit Adam din Rai, Dumnezeu a blestemat pământul: spini şi pălămidă să dea şi prin sudoarea feţei să îţi câştigi 
pâinea, iar femeia în dureri mari să nască”. O greşeală a noastră atârnă asupra întregii averi.

5. Cineva se ţine de vrăji asupra ta, iar tu n-ai ocrotirea lui Dumnezeu asupra ta. Cineva lucrează cu diavolul asupra ta şi 
asupra vitelor tale şi atunci tu tânjeşti şi vitele tale. De ce pot lucra aceste puteri? Pentru că tu n-ai ocrotirea lui Dumnezeu. Şi ca să nu  
mai poată lucra duhurile rele, curăţeşte-ţi trupul tău prin post, fă sfeştanie, pune-ţi o cruce în curte şi roagă-te lui Dumnezeu să te 
ocrotească.

6. Mai poţi avea necazuri şi din cauză că, în curtea în care stai tu, sau pe pământul pe care-l lucrezi apăsă jurăminte, blesteme 
sau nedreptate: să luaţi seama, să nu tăiaţi o brazdă din pământul care nu este al vostru, căci aduce moarte, dar se mai poate să ai 
asupra curţii şi alte păcate. Poate că ai cumpărat această curte cu bani munciţi într-o vreme când poate trăiai în desfrânare. De aceşti 
bani, deşi i-ai muncit nu te vei putea folosi, căci şi asupra lor atârnă şi apasă păcatele, de când i-ai muncit şi te urmăreşte Dumnezeu 
până în pânzele albe. Pentru ce? Pentru că nu te mărturiseşti, pentru că ţii şerpii în sân şi Dumnezeu lasă să te muşte.

7. Apasă blestemele părinţilor sau ale altuia asupra casei tale şi asupra ta, sau ce este şi mai des, copii lepădaţi şi îngropaţi ici, 
colo. Ba în gunoi, ba lângă o altoaie. Şi lepădarea copiilor sunt păcate strigătoare la cer.

8. Stăpânii au păcate nemărturisite din tinereţe sau mai pe urmă şi nu le-au ispăşit, că nu-i destul să le spui sub patrafir, trebuie 
să le şi ispăşeşti de bună voie. De aceea vine bătaia lui Dumnezeu asupra voastră, peste tot, pe câmp, peste vite şi peste tot lucrul 
mâinilor voastre.

PATIMILE
447. Sfinţii Părinţi au numit „draci” patimile de căpetenie (Sfântul Ioan Scărarul în Scara numără 7 sau 8 patimi de căpetenie), 

din cauza caracterului lor constrângător, al obârşiei lor adamice, a capacităţii lor de a strica echilibrul minţii şi de a o întoarce stricată 
împotriva lui Dumnezeu: dracul lăcomiei, dracul desfrâului, dracul trufiei, şi alţi „draci” ai nervilor.

448. Un neurolog psihiatru a identificat pentru fiecare patimă descrisă de Sfinţii Părinţi o glandă endocrină. Adevărat este că o 
bază biologică a  patimilor  şi  a  urmărilor  lor  o  formează şi  glandele endocrine al  căror echilibru sau dezechilibru funcţional  se 
răsfrânge în toată fiinţa omenească.

449. În creier funcţionează un centru de cenzură (medical „inhibiţia”) care are la dispoziţie tot mecanismul bio-chimic necesar 
(neuro-psihic, neuro-endocrin, neuro-motor, neuro-static), capabil să aprobe sau să frâneze tot ce obligatoriu trebuie să treacă pe la 
acest centru de informaţie.

450. Între cenzura minţii (centrul inhibitor al creierului) şi între puterea de impunere a forţei oarbe se creează o tensiune, o 
luptă, război chiar sau dezechilibru total. 

Instinctele,  câtă  vreme  cineva  nu  iese  din  rânduiala  lor,  nu-i  dau  omului  lupte,  pentru  că  acestea  primesc  aprobarea, 
satisfacerea şi rostul lor concret. Cum însă marea majoritate a oamenilor au dereglat rostul normal al acestor forţe oarbe ale firii – 
urmărind exclusiv plăcerea ce-o conferă, dar refuzând rostul –, oamenii au ajuns în robia patimilor. În cazul robiei, cenzura minţii a 
slăbit considerabil şi patimile conduc mintea, iar omul şi-a pierdut libertatea. Omul care a ajuns rob patimilor sale nu mai are mărturia 
conştiinţei  pentru faptele sale – care a ajuns într-un fel de „adormire”, ca în somn, deşi  conştiinţa  nu doarme; e într-o stare de 
necredinţă, de uitare de Dumnezeu, omul trăieşte în stare de păcat. Căci „păcat” aceasta însemnează: înfrângerea morală a conştiinţei 
de către satana, prin patimile trupului.
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451. Diavolul prezintă patimile din om ca plăcute şi uşoare.
452. Fiecare din patimile de căpetenie pot duce zidirea lui Dumnezeu până la decăderea cea mai de pe urmă, fie ea omorârea 

de sine, fie nebunia, fie chiar îndrăcirea. De pildă, lăcomia de avere, lăcomia de putere şi fumul mândriei, pe câţi nu i-a luat de minte 
şi s-au omorât! Bolile de pe urma desfrâului, pe câţi nu i-au adus să-şi pună capăt zilelor? Care a sfârşit bine dintre beţivi, care n-au 
vrut nicidecum să se lase de patima lor? Dar şi lenea poate face nebunii când se vede în primejdii.

453.  Toată strădania potrivnicului aceasta este: să desfacă dragostea şi cunoştinţa noastră de Dumnezeu şi să le dea, prin 
patimi, ca obiect de preocupare nimicul şi absurdul. De aceea, vicleanul nu se dă la o parte de a reduce la nimic şi la absurd chiar şi 
virtuţile. Drept aceea, e destul să izbutească o mutare mai încoace, mai aici, a scopului ultim al virtuţilor, şi cu asta a redus la nimicul 
slavei deşarte şi la absurd toată strădania virtuţii. Iată-ne, printr-o singură întorsătură măiastră a vicleanului, deşertând virtuţile în 
sacul spart  al  patimilor şi culegând, în schimb, vorbe goale de la oameni şi rânjetul lui sinistru.  Trebuie, deci, multă  şi  adâncă 
deosebire a gândurilor.

454. Sunt patimi trupeşti care înrâuresc sufletul şi sunt patimi sufleteşti care se răsfrâng asupra trupului.
455.  În veacurile de aur ale creştinismului, trăirea în Hristos era mai puternică şi mai întinsă între creştini; aceasta le făcea 

uşoară lupta cu patimile; în veacul nostru însă, când Dumnezeu a ajuns de râs (Ieremia 6, 10) chiar între creştini, a mai vorbi de luptă 
cu patimile însemnează să-ţi  aprinzi paie în cap.  De aceea, azi,  oricât ne-ar costa îndrăzneala aceasta, trebuie să înduplecăm pe 
oameni la o viaţă mai curată – căci de ea atârnă o credinţă mai luminată şi, deci, mântuirea. Drept aceea, iau în ajutor propria lor 
mizerie, precum şi înfricoşarea de urmări, ca şi mai mari mizerii. Calea aceasta e treabă de cârpaci, pentru că o trăire în Hristos ne-ar 
scuti de vorbă. De aceştia care însă să trăiască viaţa în Hristos, rar dacă se mai află; trebuie născuţi, altă cale nu rămâne; căci cu ce  
vine, cum vine, credinţa va ajunge să se strâmbe şi în tot felul să se stingă.

PĂCATELE
456. Atâta vreme cât ţinem păcatele nemărturisite, ascunse cu voia, atâta vreme atârnă pedeapsa lor asupra noastră, ca o sabie 

care stă să cadă peste viaţa noastră. De îndată însă ce mărturisim păcatele şi vinovăţia, primejdia morţii o înlătură Dumnezeu de 
deasupra noastră.

457. Cu obişnuinţa de a păcătui trebuie să ne luptăm noi, uneori, toată viaţa. Această vreme de amărăciune care ne învaţă minte 
ca să nu ne mai întoarcem la cele dintâi e chiar vremea de întărire a sănătăţii noastre sufleteşti. Aceasta ne învaţă cel mai bine calea lui 
Dumnezeu.

458. Împătrit greşim: împotriva lui Dumnezeu, împotriva noastră înşine, împotriva aproapelui şi împotriva firii întregi.
459.  Păcatul, sau decăderea firii, ne-a făcut să pierdem: pacea cu Dumnezeu, pacea dinlăuntrul nostru, pacea cu oamenii şi 

pacea cu toată firea. Ne-am sălbăticit în toate părţile, cât aproape „să se teamă” şi Dumnezeu de noi. Iată de ce şi fiarele fug de om.
460. Nu Dumnezeu este Cel ce nu ne mai iubeşte şi nu ne mai vede, ci noi suntem cei ce nu-L mai iubim şi nu-L mai vedem, 

căci între noi şi El e zidul păcatului, iar dincoace de zid, noi: o grămadă de cioburi mereu zdrobindu-ne de zid şi în tot mai mare 
sfărmare aflându-ne.

461. Păcat aceasta însemnează: înfrângerea morală a conştiinţei de către satana, prin patimile trupului.
462. Păcatul este înfrângerea morală a sufletului de către un gând rău. De aceea, toate gândurile trebuiesc spuse înainte de a se 

întări şi de a birui mintea, căci deîndată ce sunt spuse, le piere puterea de a obseda, asupri, stăpâni mintea.
463. Păcatele se înregistrează în codul genetic al fiecăruia.
464.  Înrădăcinarea obiceiului  păcătuirii  duce întocmirea sufletească şi  trupească a  omului  până la  neputinţă  de a  se mai 

împotrivi, sau chiar până la a nu vrea să se mai împotrivească.
465. Lucrarea împotriva firii i se face omului „a doua fire” – firea fărădelegii sau legea păcatului (Romani 7, 7). Asta e tot una 

cu pierderea darului libertăţii voinţei.
466. Totuşi, omul, slăbindu-i puterile, îşi dă seama că robeşte vrăjmaşului, căci de unde odată pruncii vaviloneşti erau micuţi şi 

îi lua în glumă, acum s-au făcut bărbaţi şi îi simte cum îi fură puterile, iar lui, din multa păcătuire, i s-a stins puterea voinţei de a se  
împotrivi. Când avea puterile întregi n-asculta povaţa, iar acum, când nu le mai are, le-ar întoarce lui Dumnezeu, dar nu le mai are de 
unde. Toată vigoarea tinereţii o dă cui nu trebuie, iar bătrâneţea hârbuită umblă să o dea lui Dumnezeu.

467. Păcatul este o călcare a legilor vieţii; introducerea în viaţă a unui dezechilibru consimţit de minte. Dacă urmează mereu 
aşa, mintea slăbeşte şi nu mai poate stăvili dezechilibrul din ce în ce mai mare care invadează spaţiul vieţii cu spectrele sinistre ale 
morţii pe picioare (Apocalipsă 3, 1).

468. Păcatul nu e o realitate cu suport propriu, ci sunt ghearele haosului în grumazul realităţii, o pândire a nimicului care vrea 
să înghită în sine toate câte sunt.

469. Părinţii au zis că singura noastră avuţie cu adevărat sunt păcatele. Căci, după ei, nu eşti proprietarul decât al lucrului pe 
care l-ai făcut din nimic. Iar împlinind condiţia asta, din nimic Dumnezeu a făcut făptura, iar făptura a făcut păcatul.

470. Deci, de drept, omul nu e al lui însuşi, nici al altui om, ci al lui Dumnezeu. Pe de altă parte, păcatul, al cărui autor este, îl  
reclamă pentru el şi i se ţine de urmă, ca proprietate de drept – balast de accident – care poate duce pe om până la starea să se lepede  
de Dumnezeu şi să-I stea împotrivă, ca un creator al unei teribile noutăţi – păcatul – fără să bage de seamă că printr-asta se întoarce, 
cu ispravă cu tot, sub amara tiranie a neantului, adică a haosului de tot felul şi în toate privinţele şi poate că pentru totdeauna.

471. Asta-i noutatea grozavă, că omul a putut să facă ceea ce Dumnezeu nu poate, adică răul. Faptul că, după judecata tuturora, 
pe cei păcătoşi îi închide în chinurile haosului veşnic, nu e o răzbunare din partea lui Dumnezeu, ci o consfinţire a libertăţii şi a 
deciziei viciate a omului, pentru ca acesta să fie împreună cu creaţia sa iubită – păcatul – în infinitul eternităţii.

Păcatul, această mamonă cu adevărat nedreaptă a omului, trebuie risipit; trebuie să cerem iertare de la Dumnezeu pentru atare 
agoniseală, precum şi ajutorul ca s-o împrăştiem. Preoţii sunt acei iconomi ai tainelor lui Dumnezeu, care scad pentru semenii lor 
această mamonică agonisire, iertându-le din datorie. De aceea, Lucifer ridică pâră mare asupra lor înaintea lui Dumnezeu zi şi noapte 
şi le răscoală împotrivă toate urgiile împotrivirii.

„Ci ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturiei lor, şi nu şi-au iubit viaţa lor, până la moarte”(Apocalipsă 12, 
11).
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De aceea, avea dreptate Sfântul Ioan Gură de Aur, zicând că: „Mai multe sunt furtunile care zbuciumă sufletul preotului, decât 
talazurile care bântuie marea” (Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre preoţie, Craiova, 1941, Cartea III,  cap. VIII,  p. 61).  Iconomii  
tainelor, slujitorii Sfintei Liturghii, sunt şi ei în măsura iubirii, jertfă neîncetată, arsă în lumea aceasta, pentru mântuirea lumii.

472. Acum securea stă la rădăcina pomilor şi focul alăturea pentru toţi pomii care nu aduc roadă bună. Valoarea unui pom o 

hotărăsc roadele ce le face, nicidecum numele pe care îl are.

Mărturisirea de credinţă fără îndreptarea vieţii nu are nici o valoare. Pentru păcat Dumnezeu este foc mistuitor. Deci, sau te 

desfaci de păcat sau vei fi ars cu păcat cu tot.

473. Păcătoşii au un prieten, pe Iisus. Din momentul în care cunoşti că eşti păcătos, te-ai schimbat din vrăjmaşul lui Dumnezeu 

în prietenul lui Dumnezeu.

474. Când crezi despre tine că eşti drept, ai închis toate posibilităţile tale de desăvârşire. Când ştii că eşti păcătos, când eşti  

convins de nedesăvârşirea ta, este semn că Cel desăvârşit este lângă tine şi conştiinţa ta strigă diferenţa între El şi tine.

475. Prietenul păcătoşilor aşteaptă pe toţi cei ce au să se mântuiască, îi caută, aleargă după ei şi face aceasta până la ultimul om 

al împărăţiei Sale. Iată o nevăzută dimensiune a crucii.

476. Cel mai greu păcat, veşnic fără iertare: starea omului împotriva adevărului.

477. Aşa-i firesc omului păcătos, cînd îi loveşti dracii, zice că tu eşti drac.

PERSONALITATEA

478. Personalitatea este o înzestrare sufletească neobişnuită. Într-o personalitate chipul lui Dumnezeu este mult mai puternic şi 

mult mai limpede. Toti creştinii au sigur câte un talant, dar unii au şi câte doi, iar alţii şi câte cinci. Talanţii sunt talente, energii de 

lucru, ca de pildă o minte mai străvăzătoare, o inimă mai largă, o mare capacitate de dragoste, o voinţă mai puternică, o memorie mai 

bună, o ingeniozitate înăscută. Aceste energii ale chipului prind mai bine, ca nişte antene mai bune, energiile Harului care le sfinţeşte. 

Personalitatea are, de asemenea, de făcut calea de la chip la asemănare. Dar, datorită înzestrării sufleteşti mai puternice, personalitatea 

ar putea străbate calea într-un timp mai scurt sau ar putea realiza o neasemănată asemănare. E destul să ne gândim la Sfântuliţa de la 

Argeş, o copiliţă numai, dar cu o capacitate de dragoste care a ridicat-o între sfinţi.

PILDA SAMARINEANULUI MILOSTIV
479. Pe lângă omul căzut între tâlhari treceau pe rând, neputincioase: Legea şi preoţia Vechiului Testament. Nici una nu i-a 

putut ajuta nimic. A venit Samarineanul milostiv (Luca 10, 33), om de alt neam; omul fără de păcat, Iisus, care l-a luat pe cel rănit şi l-
a pus pe dobitocul Său. Ceea ce, ascuns, însemnează întruparea lui Dumnezeu în firea de om; omul fără de păcat, adevăratul nostru 
aproape, în stare să ne care în spate dintre tâlhari, Acasă. 

Cel căzut între tâlhari a fost încredinţat Bisericii, ca slujitorii ei să poarte grijă de dânsul, spălându-i rănile, din neam în neam, 
cu vin şi untdelemn. Bisericii i-a dat cheltuială doi bani: Vechiul şi Noul Testament, adică după trebuinţă, legea, povăţuitoare la 
pocăinţă aspră ca vinul pe rană şi Harul celor şapte Taine, izvorând din Hristos, pomul vieţii, ca un untdelemn ce unge rănile, curăţite 
cu asprimea pocăinţei. Amândouă tămăduiesc deplin pe om.

480. Pilda samarineanului nu este numai o pildă, este totodată şi revelaţia misiunii viitoare a Bisericii, este şi angajarea omului 
în asemănarea cu samarineanul, creşterea lui în neamul samarineanului, (căci samarineanul era de alt neam decât cel căzut între 
tâlhari). Pogorârea din Ierusalim în Ierihon, adică căderea omului din starea de rai a conştiinţei în starea din lumea aceasta, rănită şi 
mai moartă de tâlharii cei din gând.

Legea şi prorocii, neputând să-l ajute, au trecut pe alăturea: asemenea şi leviţii nu i-au ajutat nimic. A venit un străin, i s-a 
apropiat de răni, le-a spălat cu vin (usturimea pocăinţei) le-a uns cu untdelemn (celelalte Taine), i-a luat firea sa în spate (întruparea 
lui Dumnezeu). A petrecut împreună cu omul, l-a dat în grija Bisericii. Dar a doua zi după Înviere, pecetluind cu aceasta unul din cei 
doi bani de cheltuială, Noul Testament, a dat Bisericii grija de om, precum şi cele două testamente Legea şi Harul.

Toată bătaia de cap cu omul şi tămăduirea conştiinţei sale o are Biserica, până la a doua venire a Samarineanului când i se va 
răsplăti osteneala. Iată adevărata împlinire a legii în iubire. Iată Samarineanul, adevăratul aproape al conştiinţei căzute între tâlhari.

Iată cu cine să fim asemenea şi ce să facem, ca să avem răspuns la problema vieţii veşnice. 

PLĂCERILE
481. Ştie vrăjmaşul că plăcerea pământească, pentru cine umblă după ea, are drăceasca putere să desfacă pe om de dragostea 

lui Dumnezeu şi să i-o întoarcă spre plăcerea a orice altceva afară de Dumnezeu. Prin urmare, dacă mai avem inima prinsă de ceva de 
pe pământ, stăpânitorul lumii acesteia încă ne mai ţine legaţi în împărăţia lui, de vreme ce dragostea noastră către Dumnezeu încă n-a 
ars şi aţa aceea.

482. Toţi cei ce umblă după plăceri, de orice fel, nu vor scăpa de primejdii, căci sub orice plăcere e încolăcit un şarpe.
483a. Plăcerea e momeala cu care „hoţul” înşeală pe om să se pogoare din Ierusalim la Ierihon.
483b. Să renunţi la plăcerile tale spre a face bucuria altuia.

PLÂNSUL
484.  „Bucuria minunilor te poate pierde în slavă deşartă” (cf. Matei 7, 22-23). Pe când în Cartea Vieţii se scriu, mai ales,  

faptele pe care le-ai făcut plângând.
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Cu puterea de a izgoni duhurile cureţi pe alţii şi te poţi primejdui pe tine; pe când cu lacrimile te curăţeşti pe tine şi-i foloseşti 
şi pe alţii. Iisus n-a pus accentul pe minuni, ci pe cunoştinţa de Dumnezeu şi pe curăţia inimii; iar la acestea se ajunge, de cele mai 
multe ori, plângând.

POCĂINŢA

485. Pocăinţa trebuie să fie o înseninare din ce în ce mai mare a sufletului şi a sănătăţii întregi.

486. Mare este Taina pocăinţei, nu numai fiindcă te face din rău, bun, din vrăjmaş al lui Dumnezeu, prieten al Lui, ci şi pentru  

că un lucru aşa de mare e acoperit cu chip smerit. Mila cea fără de margini a Tatălui, ca să scape pe fiii Săi de judecata cea aspră, a  

dreptăţii  după fapte, le trimite, coborând din ceruri, pe Fiul Său Cel Unul Născut, să le facă o judecată milostivă şi fără nici o 

înfricoşare şi iarăşi să-i împace cu Sine.

Poate tocmai pentru că e aşa de smerită judecata aceasta milostivă, nu pot să vie la mântuitoarea ei binefacere aproape nici 

unul dintre cei cu mintea plină de „ştiinţă” şi afumată de mândrie.  Cum să poată veni, ei care ştiu totul, ei care stăpânesc peste 

oameni, să vie în genunchi înaintea unui simplu preot şi să-şi înşire toate fărădelegile şi necazurile lor?! Nu, asta mândria n-o poate 

face, să vie de bună voie la smerenie. De aceea, ei dau de asprimea dreptăţii care-i fierbe în zeama lor, până li se moaie oasele trufiei.

487. Cei vechi se rugau pentru cei ce-i schingiuiau şi le cuprindeau picioarele, binecuvântând pe cei ce-i duceau la moarte; iar 

alţii ziceau că ar trebui să cumpărăm cu aur ocările şi necazurile ce le pătimim de la oameni. Totul e să te învoieşti  aşa pentru 

Dumnezeu şi El îţi ajută; căci e adevărat: nu e după fire să iubeşti din toată inima pe cel ce te ucide în tot felul, ci e mai presus de fire. 

Acesta e înţelesul şi capătul acestei judecăţi milostive a lui Dumnezeu: redobândirea iubirii fără margini, întoarsă de la toate păcatele 

spre Dumnezeu unul şi spre toţi oamenii. Cât se poate prinde de minunea acestei sfinte taine, iată spunem că ea lucrează revenirea 

oamenilor la nerăutatea pruncilor.

POPORUL IUDEU

488. Trebuia re-crearea acestei zidiri, povârnită iremediabil spre plata păcatului, spre neîndurata moarte. Prin poporul iudeu era 

prevăzută era creştină, cea din urmă strădanie a lui Dumnezeu în persoană, cea din urmă dintre măsurile ce mai rămâneau. Singura 

rezolvare, care face viaţa neamurilor cu putinţă, nu află între iudei decât fapta cea mai ucigaşă a lor, cea din curtea lui Pilat şi de pe 

dealul Căpăţânii. 

Crinul Bunei Vestiri, pe care dragostea L-a coborât din Cer între oameni, iudeii Îl răstigniră pe cruce. Cu fapta aceasta ucigaşă, 

ei ieşiră din destinul lor, pentru care ostenise Dumnezeu cu ei atâta amar de vreme, şi-şi băgară neamul sub roţile blestemului.

489. Până la plinirea vremii atârnă peste ei blestemul pe care şi l-au cerut în curtea lui Pilat:

„Sângele Lui asupra noastră şi asupra feciorilor noştri” (Matei 27, 25). De aceea sunt urâţi de toate neamurile – că şi asta e 

ponosul blestemului, pe care singuri şi l-au cerut peste urmaşi. Blestemul acesta îi zoreşte să ia în braţe pe toţi antihriştii vremurilor, 

până la cel mai de pe urmă, pe care şi-l vor pune rege. Le va sosi şi vremea aceea mult dorită, dar chiar pentru ei ivirea antihriştilor e 

un destin blestemat. Când se vor convinge de aceasta, vor veni înfricoşaţi la credinţa creştină.

490. Ei n-au înţeles că de aceea petrec acele „zile fără număr”, zile de foamete: „Nu foamete de pâine şi nu sete de apă, ci de 

auzit cuvintele Domnului. Şi ei se vor clătina de la o mare până la cealaltă şi de la Miază-noapte la Răsărit, şi vor cutreiera pământul, 

căutând cuvântul Domnului, dar nu-l vor afla” (Amos 8, 11-12). Asta-i foametea lor de mii de ani: Dumnezeu nu le mai vorbeşte!

491. Toată tragedia acestui popor, ce se vrăjmăşeşte de moarte cu Iisus Hristos, e o mare lecţie a lui Dumnezeu pe care o arată  

neamurilor creştine până la sfârşitul zilelor. Istoria se va repeta cu oricare dintre neamurile care vor face ce-au făcut ei. Aceleaşi fapte 

aduc aceleaşi urmări, deci pricinuiesc aceeaşi istorie; pentru asta nu trebuie să fii prooroc deloc.

492. Neam fără semn. Neam fără înviere. Neam fără Dumnezeu.  Neam împotriva lui Dumnezeu. Pentru ei Iisus a trecut pe 

cealaltă parte a mării înţelesurilor. Ei au rămas dincoace, dar fără idealul care i-a părăsit. … Plată îi aşteaptă. Vor îmbrăţişa pe omul 

trufiei absolute! Omul care în numele său se va proclama Dumnezeu! Acela-i Antihrist – Semnul Sfârşitului!

493. Evreii urau de moarte stăpânirea romană, dar ca să termine cu Iisus, erau dispuşi ca să apeleze la oricine. Astfel, au fost în 

stare de data aceasta să se facă apărătorii cei mai ascuţiţi în slujba celor mai mari duşmani ai lor, romanii, numai şi numai ca aceştia 

să-i scape de cel mai îngrozitor coşmar al istoriei lor: Iisus. Au făcut-o şi pe aceasta.

Coşmarul acesta al lor s-a mărit cu veacurile, de proporţiile lumii, încât pretutindeni dau de Iisus.

Nici porţile iadului nu le-au putut ajuta să scape de El. Nu le-a rămas decât aruncarea lumii în Apocalipsă.  Şi aceasta o vor 

face.

PORUNCILE LUI DUMNEZEU

494. Lucrarea poruncilor, care păzesc viaţa curată şi dau viaţă celui ce le împlineşte (Neemia 9, 29), tocmai slujba aceasta o 

are: dezgroparea comorii, sau deşteptarea puterilor sădite în noi la a doua naştere, trezirea la viaţa cea după Hristos şi Duhul Sfânt.
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Dumnezeu se găseşte în poruncile  Sale şi  prin porunci vine la noi  şi  pe noi  ne strămută în Sine;  precum şi  întors:  prin 

fărădelegi se strecoară vrăjmaşul şi ajungem de-o asemănare cu el. Deci cei ce ajung la hotarul morţii în nelucrarea poruncilor, nu se 

vor mântui, ca unii ce n-au aflat comoara, ba şi talantul de negustorie l-au îngropat în pământ.

495. Aşa vrea Iisus să ne însuşim împlinirea poruncilor: precum nu mulţumeşti servitorului tău care te serveşte, iar acela n-are 

nici un motiv să se supere tot aşa şi noi faţă de Dumnezeu, nu vom avea pretenţia ca Dumnezeu să ne mulţumească precum că I-am 

împlinit poruncile.

POSEDAŢII

496. Dacă omul călătoreşte neatent cu tranzitul său, poate ajunge la crize, la dezechilibru, la îndrăcire: pradă a unui duh rău sau 

a unor puteri rele, care-l scot clinic dintre oameni.

497.  Mai sunt  şi  cazuri  când posedaţii  sunt  filosofi.  Exemplu:  Nietzsche,  revoltat  împotriva  lui  Dumnezeu, voia să  scrie 

osândirea creştinismului pe toate gardurile, pentru că slăbeşte în om puterea de revoltă a supra-omului, creaţia sa.

POSTUL
498. Postul e vechi şi începe odată cu omul. E prima poruncă de stăpânire de sine.
 499. Postul şi rugăciunea sunt două mijloace prin care curăţim firea de patimi. Toţi oamenii care s-au apropiat de Dumnezeu 

şi-au smerit sufletul cu rugăciune şi post. Şi Iisus a postit 40 de zile, punând postul începătură a vestirii Împărăţiei lui Dumnezeu, deşi  
Lui nu-I trebuia, fiind nepătimaş.

500. Temeiurile mai adânci ale postului şi rugăciunii le găsim la Botez. Adâncul fiinţei noastre se îmbracă în Hristos. În acest 

adânc al minţii, sau în altarul inimii, după expresia Părinţilor, Se sălăşluieşte Hristos, izgonind afară pe satana, care se retrage în 

simţiri. De aici puterile potrivnicului, patimile, se silesc să învăluie şi să prindă voinţa din nou în mrejile sale.

501.  Cu trupul nu putem trata decât prin post. El nu ştie şi nu recunoaşte convingeri. De aceea el trebuie uscat, încet şi cu 

socoteală, fiindcă, în mocirla uscată, porcii patimilor nu mai vin să se scalde.

502. Un organism topit cu postul nu mai are putere să schimbe convingerile conştiinţei. 

503.  Mai bine de jumătate din numărul patimilor sunt ale minţii.  Postul lucrează şi asupra acestora.  E lucru de mirare, zice 

Ioan Scărarul, că mintea fiind netrupească, de la trup se spurcă şi se întunecă şi că, dimpotrivă, cea nematerialnică de la ţărână se 

subtiază şi se curăţă. Ochii văd lucrurile, mintea vede gândurile.

POVĂŢUITORII

504. E bine ca povăţuitorii să grăiască totdeauna din conştiinţa slujirii lui Hristos, ca în faţa lui Hristos şi atunci vor fi blânzi 

întru dojană şi smeriţi întru mustrare, altfel mustrarea lor învinge, dar nu convinge. 

PREJUDECĂŢILE

505. Zice un filosof: e destul să primeşti în minte o singură prejudecată, ca apoi să nu fie prăpăstenie la care să nu ajungi în  

chipul cel mai logic cu putinţă. De aceea, Biserica înşiră printre păcatele minţii şi prejudecăţile. 

PREOŢII

506.  Larma vieţii şi gălăgia grijilor deşarte strigă oamenilor în urechi nevoile lor pământeşti, mai tare decât le strigă glasul 

conştiinţei trebuinţele lor veşnice.  Oamenii abia mai aud cele de dincolo şi li se par departe: surzenia tot mai mult se întăreşte şi 

chemarea lină nu se mai aude. Dar Dumnezeu, Milostivul, ca să nu-i piardă în fărădelegile lor, le rânduieşte şi chemare dinafară prin 

glasul slujitorilor Săi. Prin preoţi nu te cheamă omul, ca să-ţi pui nădejdea în om, ci te cheamă Domnul ca să-ţi strămuţi viaţa ta de 

om. 
507.  Preoţii poartă preoţia lui Hristos; prin iertarea lor, Dumnezeu te iartă, prin graiul lor, Dumnezeu îţi vorbeşte. Prin ei, 

Dumnezeu te cheamă, oricât ai fi de păcătos. 
508. Preoţia este, prin Sfântul Sânge al Mântuitorului, ca o nouă filiaţiune. 
509. Preoţia Bisericii urmăreşte ca nici unul din fiii Tatălui să nu se învrăjbească în sine însuşi, sau să se rupă din obşte şi din 

duhul dragostei lui Hristos. Căci El e Cel ce uneşte obştea laolaltă, deci nimeni nu se mântuieşte răzleţindu-se de Biserică, oricât ar 
crede că într-însul sălăşluieşte Duhul lui Hristos. 

510. Preoţii vremurilor noastre, cu aceeaşi datorie ca Pavel, nu mai urmăresc desfrânarea ca pe un păcat care dărâmă alcătuirea 
omenească, în întindere şi în adâncime, ci o lasă să-şi facă de cap. Ei nu mai au îndrăzneala să o măture afară din Taina căsătoriei 
creştine, de aceea se ajunge la sărăcirea roadelor ei, copiii. Aşa se întâmplă că: „lipsind preotului cunoştinţa legii şi bătrânului sfatul”, 
cum se tânguia Iezechiil (Iezechiil 7, 26), oamenii orbecăie în mulţimea neştiinţei şi a lipsei de sfat, care s-au întins ca o noapte de 
osândă peste bieţii oameni. Acesta este un semn de primejdie, din amândouă părţile. Căci scrie: „Dormind oamenii, a venit vrăjmaşul 
şi a semănat neghină printre grâu şi s-a dus” (Matei 13, 25).

Deci nu fără rost atragem luarea-aminte că neghinele vrăjmaşului vor sălbătăci oile împotriva păstorilor… 
511.  Preoţii  au grija de-a îndupleca pe oameni în vremea rânduită întoarcerii,  ca să nu cadă din milostivire sub strivirea 

dreptăţii. Lor li s-a dat marele dar să ierte în numele lui Dumnezeu. Mare, covârşitor de mare dar! Oare de ce nu-l pricep oamenii? 
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512.  A osândi pe preoţi e lucrul cel mai uşor şi cel mai fără rost. Să fim drepţi: slujba preoţilor e sfântă, darul lor e de la 
Dumnezeu, e sfânt. Că firea lor pământească mai dă uneori prilej de sminteală, iar să fim drepţi: neavând cum să vină altfel decât prin 
naştere din trupuri pământeşti în care mişună pornirile fărădelegilor ca şerpii şi rod înclinările patimilor ca viermii, sigur că ei vor fi 
covârşiţi de moştenirea aceasta şi nu-şi vor putea îndeplini fără umbră trimiterea lor de la Dumnezeu. Chemarea le este învăluită, vor 
şovăi în hotărâri (Isaia 28, 7), biruindu-se de lume, în loc ca ei să biruie lumea. Sigur că aceştia, prin viaţa lor, nu vor lăsa poporul să 
creadă şi aşa se vor sălbătici oile asupra păstorului şi vor face bucurie lupilor. În jurul lor se va întări întunerecul a toată neştiinţa şi va 
începe foametea, nu de pâine, ci de Cuvântul lui Dumnezeu, pâinea cea din Cer. Sarea pământului o vor călca-o oamenii în picioare şi 
aşa vine că: „Şi preotului i se va întâmpla ca şi poporului” (Isaia 24, 2). Dar, de toată starea asta rea a lucrurilor are să dea seama şi 
poporul, căci toată decăderea e de la părinţi începătură. 

513. Preotul, şi în general dreptul, îşi are slujba de a tălmăci tainele iconomiei divine, înduplecând spreolaltă amândouă părţile, 
şi pe om şi pe Dumnezeu. De multe ori dreptul o păţeşte, că primeşte săgeţi din amândouă părţile. „Dreptul care moare osândeşte pe 
nelegiuiţii care trăiesc… vedea-vor sfârşitul înţeleptului, dar nu vor înţelege ce sfat a avut Dumnezeu cu el…” (Înţelepciunea lui 
Solomon 4, 16-17). 

514. Preoţii sunt acei iconomi ai tainelor lui Dumnezeu care scad pentru semenii lor această mamonică agonisire (păcatele), 
iertându-le din datorie. De aceea, Lucifer ridică pâră mare asupra lor înaintea lui Dumnezeu, zi şi noapte şi le răscoală împotrivă toate 
urgiile împotrivirii.

„Ci ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturiei lor, şi nu şi-au iubit viaţa lor, până la moarte ”(Apocalipsă 12, 
11).

De aceea, avea dreptate Sfântul Ioan Gură de Aur, zicând că: „Mai multe sunt furtunile care zbuciumă sufletul preotului, decât 
talazurile care bântuie marea” (Sf. Ioan Gură de Aur, Despre preoţie, Craiova, 1941, Cartea III, cap. VIII, p. 61). Iconomii tainelor, 
slujitorii Sfintei Liturghii, sunt şi ei în măsura iubirii, jertfă neîncetată, arsă în lumea aceasta, pentru mântuirea lumii. 

515.  Multă  pagubă  face  un  preot  în  averea  de  păcate  a  oamenilor,  ştergându-le  cu  darul  datoriile  agonisite  diavolului, 
capitalizate în om. 

516. Este un duh vrăjmaş care întunecă minţile oamenilor şi îi răscoală pe unii împotriva neputinţelor omeneşti ale păstorilor, 
dându-le impresia că nu sunt obligaţi să asculte de ei (de preoţi), fiindcă au păcate. Iisus nu a avut nici un păcat şi, cu toate acestea, ce 
puţini L-au ascultat!

Este un cerc vicios, în care se încurcă sufletul multora, a prea multor oameni: cercul rătăcirilor. Aceştia din anumite „motive” 
nu vor să asculte de preoţii Bisericii. Drept aceea, neascultând învăţătura dreptei credinţe şi a vieţii în Dumnezeu, îşi strică mintea cu 
părerile lor. Aşa se cufundă în păcate, din neascultare. Omul se întunecă dinspre adevăr şi ia rătăcirea de bună. Unii se trezesc că au 
trăit în rătăcire. Vrăjmaşul, de care prin amăgire au ascultat, nevrând să-i piardă din gheare, le pune înainte neputinţele oamenilor, ale 
slujitorilor legali ai Bisericii, acoperindu-le darurile şi harurile. Şi aşa îi duce de minte, să-şi facă singuri „credinţa”, care trece peste 
taina pocăinţei, administrată valid exclusiv prin preoţi şi arhierei, indiferent de neajunsul lor de oameni. 

517. Fraţilor, ascultaţi de Biserică, fiindcă cei ce ascultă de preoţii ei, aşa cum sunt, de Dumnezeu ascultă.

PROOROCII ŞI HRISTOŞII MINCINOŞI
518. Proorocii mincinoşi din zilele noastre sunt de o îndrăzneală nemaipomenită şi pălmuiesc smerenia, dându-se pe ei de ceva 

mai mare: Ilie, Ioan, Hristos, Fiul Omului, Dreptul Judecător şi aşa mai departe. Pretind ascultare de la oameni pentru că „Dumnezeu” 
i-a trimis să spună la lume lucruri de care îţi ţiuie urechile, şi-ţi îngheaţă inima auzindu-i. 

519. Pe semnele următoare se pot cunoaşte că nu mai sunt întregi la  minte:
1. Se dau pe sine de ceva mare, cum s-au dat, de altfel, toţi ereticii (rătăciţii) vremurilor pe care însă i-a afurisit Biserica, prin 

sfintele soboare.
2. Cad la laudă, având smerenie mincinoasă.
3. Se ţin pe sine mai presus de Scriptură (unul chiar mi-a rupt-o), mai presus de Biserică şi sfinţi.
4. Mor după a fi ascultaţi şi crezuţi de oameni.
5. Fierb de mânie când nu sunt luaţi în serios.
6. Adesea au „grăire în duh”, cu „duhul” care îi poartă şi îi învaţă.
7. Nu vor nici în ruptul capului să-şi controleze prin preoţi cele auzite de la duhul lor.
8. Câte unii, cu toate acestea, arată o evlavie neobişnuită: mărturisind pe Hristos, pe Maica Domnului, făcându-şi şi Sfânta 

Cruce, bătând metanii, sărutând icoanele, ba şi Sfânta Împărtăşanie luând-o!; şi jurându-se că-s oamenii lui Dumnezeu, iar ei sunt 
înşelaţi.

9. Fac pe proorocii şi împrăştie spaimă între oameni. Multe proorocii li se împlinesc, dar multe nu. Asta atârnă de puterea de 
străvedere a „duhului” care le spune ce le spune, ca unul ce n-are învelitoarea trupului şi de aceea prinde cu oarecare vreme înainte 
cele ce le apropie Dumnezeu de oameni. Dar asta nu e proorocire.

10. În numele „dumnezeului” lor sunt în stare să omoare om, întemeindu-se pe Scriptură că şi Avraam a fost în stare de o atare 
ascultare, iar Finees a şi făcut aceasta şi i s-a socotit acestuia râvnă pentru Dumnezeul său (Numerii 25, 7-13). (Cu amăgirea ascultării 
până la ucidere de om, a cercat vrăjmaşul pe mulţi, în toate vremurile, chiar şi pe pustnici, de cum pe oamenii lumii.) Prin urmare 
fiind aşa de săritori cu ascultarea şi credinţa la poveţele „duhului” lor, pe care-l cred că e Hristos, sunt o adevărată primejdie pentru 
oameni; terorişti ai sufletelor simple.

11. Sar de la un lucru la altul şi leagă lucruri fără nici o legătură. Tălmăcesc greşit, strâmbă adevărul şi se propovăduiesc din 
Scripturi, mai mult pe ei înşişi decât pe Dumnezeu, mergând grăbit spre cea mai de pe urmă sfărmare şi sărire a minţii.

12. În preajma lor simţi tulburare şi primejdie, căci mulţi dintre ei au fost pe la casa de nebuni sau vor trebui să se ducă. Nu-i 
blândeţe pe chipul lor. Nu-i ocărâm, ci ne păzim şi îi învăţăm şi pe alţii să se păzească şi ne înfricoşăm cât de groaznic şi-au tăiat 
mintea în Scripturi (2 Petru 1, 20). 

520.  Ceea ce odinioară era corabia lui Noe peste puhoaiele potopului, aceea e Biserica lui Hristos – Cel cu cruce – peste 
puhoaiele pierzării.
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Astfel, după trecere de vreme, îngăduind Dumnezeu, vrăjmaşul mântuirii oamenilor s-a iscusit tot mai mult în rele: a scornit şi 
el corăbii şi cu ele dă târcoale peste apele potopului, ca să culeagă el pe cei ce-ntind mâinile să scape, dar scuipă Biserica. Pentru ei, 
pentru fiii pierzării, îngăduie Dumnezeu amăgirea nelegiuită a Satanei (2 Tesaloniceni 2, 10), care li s-a făcut până acum în peste 800 
de hristoşi mincinoşi (Matei 24, 24), care de fapt sunt diavoli. Căci până acum nelegiuitul a scornit peste 800 secte (800 în 1946, 
acum cca. 3000), luntri sau biserici mincinoase, în care pe mulţi îi ia de minte şi-i duce cu el. Înşelăciunea e uşor de prins: corăbierul 
vrăjmaş şi hristoşii mincinoşi nu au crucea pe catarg, iar înlăuntru nu au cele şapte Taine. Înşelăciunea e şi mai vădită, întrucât oricare 
din hristoşii mincinoşi, luat în parte, nu e fiul Tatălui; dovadă că nu-şi lasă ucenicii să zică „Tatăl nostru”, deşi scrie: „Aşa să vă 
rugaţi” (Matei 6, 9). Prin urmare, hristoşii mincinoşi îşi scot ucenicii dintre fiii Tatălui şi-i fac fiii pierzării. 

521. Răspunzând celor ce se ţin mai presus de Biserică şi sfinţi, e destul să le aducem aminte de înşelăciunea în care au căzut 
iudeii, ucigaşii drepţilor, primii călători la iad cu Scriptura în mână, întrebându-i: Nu după scripturi (Ioan 19, 7) au răstignit ei pe 
Dumnezeu ? 

PROVIDENŢA
522. Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul, (…) umblă nevăzut de oamenii cu ochi de lut, căutând mereu pe fraţii Săi (Matei 28, 10), 

pândind şi alergând după fiecare ins, „până-i va prinde pe toţi cei ce se vor mântui, ca pe Pavel” (Sfântul Maxim Mărturisitorul, 
Capete despre dragoste, Filocalia, Sibiu, 1947, ed.I, vol.2, p.77), şi neavând odihnă până nu-i adună pe toţi Acasă. Şi aceasta o face 
mereu, în fiecare veac de oameni, până la sfârşitul lumii. Asta nu se poate tăcea. Iar cine L-a şi văzut pe Domnul şi neasemănata-I 
Cruce, pe care încă o tot duce printre oamenii ce-L pălmuiesc cu ură de fiară până la sfârşitul veacului de-acum, unul ca acela sare ca 
ars din orice iubire conservatoare de sine şi se roagă, strigând să aibă în lumea aceasta soarta lui Dumnezeu. Unul ca acesta trăieşte ca 
un dezlegat de viaţă şi nici o urgie a vremii nu-i poate face nimic, decât a-l desăvârşi, lămurindu-l ca aurul.

523. Dacă simţim suferinţa fără asemănare a lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, cea din iubirea de oameni, aceasta curăţeşte şi 
viaţa noastră; căci acesta-i focul azvârlit de Dumnezeu pe pământ (Luca 12, 49): pârjolul dragostei, care aprinde lumea, arde puterile 
răului şi străluceşte cu lumină dumnezeiască pe smeriţii Săi următori, ce se întorc Acasă. 

524.  Dorul  lui  Dumnezeu  după  cel  mai  mare  păcătos  este  neasemănat  mai  mare  decât  dorul  celui  mai  sfânt  om după 
Dumnezeu. 

525.  Când cineva  se  încumetă  să  se  lase  în  conducerea  Providenţei,  printr-un  elan  de  iubire  de  Dumnezeu,  adică  să-şi 
depăşească conştient condiţia sa umană – sub acţiunea harului de sus, bineînţeles –, poate vedea încă de aici arvuna desăvârşirii sale, 
într-un sentiment de liberare, ca o înviere din morţi.

Timpul, cauzalitatea, lumea, viaţa şi toate vămile cunoaşterii, pline de chinul contrazicerilor, rămân la pământ, ca o găoace de 
ou când iese din ea un pui viu sau, când dintr-o omidă păroasă – trecută aparent prin moartea unei crisalide – iese şi zboară un fluture 
în culorile curcubeului. 

Aşa suntem şi noi în condiţiile vieţii acesteia, o candelă cu untdelemn şi fitil, dar încă neaprinsă. 
526. Când ajungem la cunoştinţa a ceea ce suntem de fapt, că avem o înrudire cu Dumnezeu, că locuieşte chiar în structura 

noastră spirituală, că suntem în pragul liberei alegeri a unei concepţii de viaţă de care să ne ţină chiar de n-om fi pe placul lumii,  
atunci Dumnezeu aprinde candela şi luminează toată viaţa noastră cu concepţia creştină despre lume şi viaţă. 

527. În cazul când omul cel vechi mereu se obrăzniceşte cu „drepturile” sale biologice asupra omului ceresc şi biruie, atunci, 
deosebirea celor două naturi care trăiesc întreţesute în noi, ajungând într-un contrast nelimitat, Duhul lui Dumnezeu Se retrage din om 
şi vin pedepse colective multiple asupra vieţii păcătoase. 

Aşa avem motivarea potopului: „Nu va rămâne Duhul Meu pururea în oamenii aceştia, pentru că sunt numai trup. Deci zilele 
lor să fie o sută douăzeci de ani” (Geneză 6, 3). De asemenea, perversiunea sodomiei, care „striga înaintea Domnului” (Geneză 19, 
13) a atras asupra Sodomei şi Gomorei prăpădul focului, care a ars pământul 400 m sub nivelul mării,  formând Marea Moartă, 
radioactivă până astăzi. 

528. Toată cărarea de la porunci la cunoaştere, de la ascetică la mistică, nici un pas nu o facem singuri. 
529.  Dumnezeu vrea să stăvilească năvala anarhiei în făptură, însă,  respectând libertatea omului,  nu poate, decât dacă va 

câştiga şi convingerea omului pentru intenţia Sa. Pe drepţi îi are câştigaţi pentru această cauză. Pe nedrepţi, pierzând aceştia libertatea 
lor – de vreme ce robesc păcatului – nu-i mai poate câştiga prin libertatea pe care n-o mai au, de aceea pentru aceştia nu-i mai rămâne 
decât sabia. Prin sabie se înţelege aici: asprimea dreptăţii, legea, autoritatea, stăpânirea, pedeapsa, până chiar şi pedeapsa cu sabia. 

530. Iubirea şi sabia lui Dumnezeu lucrează neîntrerupt şi deodată între oameni: pentru fiecare, după cum îi trebuie; asta nu 
numai fiindcă oamenii sunt amestecaţi, dar şi pentru că fiecare ins îşi are vremile sale când îi străluceşte milostivirea, precum şi vremi 
când îl prigoneşte sabia – ca să vie iarăşi la starea de milostivire. 

531. Dumnezeu taie para focului în două; cu puterea arzătoare, dar neluminoasă arde păcătoşii, iar cu puterea luminoasă, dar 
nearzătoare străluceşte pe sfinţi. Aşa că pe unii îi luminează nearzându-i, ca un Soare neapus în vecii vecilor; iar pe alţii îi arde 
neluminându-i, întunecaţi şi la întuneric, în vecii vecilor... 

532.  Mulţi oameni, mai puternicii veacului, sunt refractari propovăduirii cuvântului,  dar unii din ei se biruiesc de ultimul 
cuvânt al sfinţilor, cel acoperit cu preţul vieţii. 

533.  La  urma tuturor  este  dreapta  judecată  a  lui  Dumnezeu  şi  este  dreaptă  pentru  că  tuturor  Dumnezeu  le-a  prilejuit  o 
mărturisire a cuiva şi deci nu vor avea cuvânt de scuză că n-au auzit de Dumnezeu.

534. Aceasta este raţiunea ascunsă a Providenţei: toată lumea ispitită să se ciocnească de Iisus. 
535.  Providenţa bate timpurile în funcţie de om.  Iar fiindcă omul are dorul excepţional al făpturilor spirituale, al libertăţii 

deciziei şi timpul are o funcţie variabilă în Providenţă. 
536. Ştiind Dumnezeu slăbiciunea credincioşilor şi desfrâul răutăţii, mai intervine din când în când cu întâmplări înfricoşătoare 

între oameni. 
537. Dumnezeu nu pedepseşte toate relele aici şi imediat, precum nu răsplăteşte tot binele aici şi numaidecât.
538. Dacă Dumnezeu ar pedepsi toate relele aici, ar putea însemna că lumea aceasta este singura care există. 
Dacă ar pedepsi  toate  relele imediat,  ar  însemna că se teme de puterea răului,  care nepedepsit  imediat  ar putea periclita 

stăpânirea lumii.
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539. Dacă Dumnezeu ar răsplăti tot binele aici ar însemna acelaşi lucru, că există numai lumea aceasta.

Dacă ar răsplăti tot binele imediat ar însemna că sufletul există numai în lumea aceasta, în care Dumnezeu trebuie să se achite 

urgent de îndatorirea ce i-a făcut-o omul. 

Că uneori Dumnezeu pedepseşte răul şi uneori răsplăteşte binele, este ca să ştie că răul se pedepseşte şi binele se răsplăteşte. 

Dacă o face rar în lumea aceasta este semn că o trece sigur în cealaltă. 

540. Dacă Dumnezeu uneori nu pedepseşte răul este că aşteaptă pocăinţa păcătosului. 

Dacă  uneori  nu  răsplăteşte  binele  dreptului  este  semn că-i  lucrează  răbdarea.  În  amândouă  cazurile  Dumnezeu  aşteaptă 

sfârşitul omului, în ce sfârşeşte omul, fie că a fost multă vreme bun, fie că a fost multă vreme rău, cele de pe urmă au ultimul cuvânt.

541. O răsplată aici şi imediată pentru toate faptele ar dăuna libertăţii omului.

Răul nu s-ar face de frica pedepsei, iar binele s-ar face din interesul răsplăţii. S-ar micşora ceva din slava lui Dumnezeu şi s-ar 

micşora şi prestigiul fiinţei omeneşti.

Iată, prin urmare, la ce climat de libertate şi dragoste dezinteresată vrea Dumnezeu să-şi ridice fiii, la sensul lor metafizic cel 

ascuns în Dumnezeu, care este Duh, este iubire şi Adevăr. Şi aceasta fac şi oamenii liberi şi cunoscuţi şi lor înşişi ca atare. 

PSALTIREA

542. Toate cuvintele Psaltirii dovedesc cunoştinţa cea din păţanie, sau învăţăturile din durere, singura cale care poate învăţa 

ceva pe oameni. 

543. Aşa e toată Psaltirea: o mărturie strălucitoare a bunătăţii lui Dumnezeu, ţinută în mână de David, ca o făclie, mângâind 

orice suflet zdrobit de pe urma păcatelor. Lumina ei atrage luarea-aminte la cârmuirea lui Dumnezeu asupra vieţii omeneşti, îndeamnă 

sufletul  la  ascultare şi  smerenie,  cu care oricine poate birui  toate  potrivniciile  din  calea mântuirii  şi  poate răbda toate patimile 

ispitelor. 

RAPORTUL CONJUGAL – 
DESPRE RELAŢIILE SEXUALE DINTRE SOŢI

544. Femeia (luată din bărbat) are nevoie de completare endocrină prin contact de la bărbat. 
545.  O mare dizarmonie constă în faptul că instinctul bărbatului e în conflict cu instinctul femeii. Instinctul bărbatului vrea 

mereu femeia, ca prilej al descărcărilor sale genezice. Instinctul femeii însă e maternitatea. Copilului, până se desprinde de mamă, îi 
trebuie doi ani, deci, după rânduiala firii, trebuie să fie lăsată în pace.

Deci, ce va face bărbatul? Sau îşi va perverti soţia, făcând-o să umble şi ea după plăcerea pătimaşă, căutând să scape de rostul 
firii sale, sau o va face criminală, punând-o să-şi ucidă în pântece fiinţa fără apărare, sau va practica scârba onaniei cu femeia sa 
(Facere 38, 9), păzind-o de rostul zămislirii, dar necinstind-o, cum nu se mai poate spune. Alţii recurg la sterilizare, alţii la aventuri,  
sau la lupanare. Un atare bărbat nu-şi va mântui soţia prin naşterea de fii (1 Timotei 2, 15), ci o va osândi cu ucigaşii şi curvarii, 
printre care şi el de asemenea va fi (Apocalipsă 21, 8).

Prea puţini sunt bărbaţii care-şi stăpânesc instinctul iraţional, prin puterile raţionale ale sufletului, reglementându-l potrivit cu 
rostul său originar. Şi iarăşi, şi mai puţini sunt cei ce convertesc energia prin înfrânare, săltând sensul firii la rosturi mai presus de fire. 

546. Plăcerea, căutată numai pentru ea însăşi, cheamă repetarea din ce în ce mai deasă a actului, până ce ajunge la distrugerea 
sistemului nervos. Mai mult chiar: ea aprinde organismul şi-l împinge până dincolo de posibilităţile sale funcţionale; ea provoacă 
frângerea oricărei cenzuri morale şi-şi duce supuşii până la doaga nebuniei. 

547. De ce nu-s părinţii la fel de grăbiţi şi cu însurarea băieţilor, pe cât sunt de grăbiţi cu măritarea fetelor? Fapta lor greşită 
încurajează tăinuit şi pe faţă frauda neomaltusiană – onania cu femeie, fereala, păzirea – ceea ce e o plagă de o nebănuită întindere în 
toate mediile sociale. Iată că, după scurtă vreme, se arată şi pedepsele acestei fraude, cu deosebire la femei: tulburări grave ale 
sănătăţii, fenomene dureroase ale pântecelui, tulburări îndeosebi nervoase şi mintale, cu desăvârşire necunoscute nici chiar medicilor. 
Aşa zic medicii. De la pântece durerile se întind la rinichi şi în josul pântecelui, uneori în membrele inferioare. Durerile se stârnesc şi 
cresc în vremea mersului, în vremea ridicării şi aşezării pe scaun, a ridicării vreunui lucru şi peste tot în vremea intimităţii – lucru care 
aduce uneori grave neînţelegeri conjugale. Deodată cu durerile acestea, apar tulburările nervoase, care schimbă profund starea psihică 
şi mintală a bolnavelor. Caracterul schimbător ajunge iritabil, irascibil până la exces. Din nimicuri, explozii violente, furii, adevărate 
sincope ale judecăţii, care nu mai pot fi înfrânate sau stăpânite. E un adevărat dezechilibru umoral, care face biata victimă să treacă de 
la explozia violenţei, până la tristeţea şi melancolia cea mai profundă, şi uneori, până la ideea sinuciderii. Asta-i frauda şi isprava. De 
aceea nu tăcem, ci demascăm, împinşi de milă şi de ştiinţă. 

548.  Într-un raport conjugal normal, organele genitale feminine trec succesiv printro fază de congestie intensă şi o fază de 

slăbănogire bruscă, ce stabileşte cursul regulat în circulaţia sângelui. Actul conjugal falsificat, neisprăvit, fără concluzia naturală, lasă 

să persiste în vase o stare de înecare ce, cu vremea, ia un caracter permanent.  Urmează o tulburare a nutriţiei ţesuturilor, pe urmă 

alterarea lor anatomică. 

549. Mulţimea firişoarelor nervoase ale plexului hipogastric, firişoare care pleacă de la uter şi se unesc cu sistemul cerebro-

spinal, îndură apăsări, iritaţii, care, la obârşie sunt dureri locale, dar cu tulburări reflexe la distanţă; iar cu vremea, aruncă pe bolnave 

în plin domeniu psihiatric. 

550.  Congestiile  acestea  cu  repetiţie  produc  alterări  intense  şi  profunde  în  sânul  ţesuturilor,  care-şi  pierd  funcţiunea  lor 

normală. Aşa se instalează, cu vicleşug, sterilitatea definitivă, incurabilă, după câte o lungă perioadă de sterilitate voită. Atunci în 
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zadar  mai  doreşti  copii,  mugurii  vieţii,  căci  firea  te  pedepseşte  cu această  crudă întoarcere  a  lucrurilor:  îţi  califică  fapta  şi  îţi 

condamnă neamul la moarte. Ultimul efect: denatalitatea, depopularea etc. Aşa se stinge neamul... 

RAŢIUNEA

551. Când împrejurările te aduc în situaţia să vezi limitele raţiunii, cataclismul în faţă, puterile răului dezlănţuite, nu tremura 

căci nu eşti singur: este Cineva nevăzut cu tine, în tine, care stăvileşte haosul, iar pe tine te creşte mai presus de om, împrumutându-ţi 

şi ţie nimbul divinităţii. 

552. O iluminare a raţiunii, datorită „locuirii” lui Hristos în suflet, nu este de nici o mirare, întrucât Iisus Hristos este numit 

încă în terminologia greacă: „logos”, Cuvânt, raţiune absolută a lui Dumnezeu. 

RĂBDAREA

553. Cu arătarea răbdării suntem datori în primul rând pentru că, mai înainte de a veni la calea lui Dumnezeu sau la ostenelile 

mântuirii, făceam şi noi ale lumii, umblând în fărădelegi şi chinuind pe alţii şi, astfel, ne-am băgat datori; deci acum trebuie să plătim 

ale noastre cele de atunci, ca pentru răbdare să dobândim mântuirea de la Dumnezeu. Aşa trebuie să plătim acum cu durere cele ce le-

am făcut odinioară cu plăcere. 

554.  Cei ce biruie lumea (1 Ioan 5, 4) nu sunt nicidecum o adunare de neputincioşi, o turmă de inactivi, oricât s-ar părea 

răbdarea răului o slăbiciune a binelui, ci ei sunt ostaşii Împăratului, care prin răbdarea Crucii a biruit nu numai lumea, ci şi toată 

stăpânia morţii. Mântuirea e cununa acestei biruinţe. Iar despre nevoinţa care dovedeşte răbdarea şi credinţa sfinţilor (Apocalipsă 13, 

10), putem spune că e singura cale îngăduită şi în stare să mistuie puterea răului şi să o facă fără rost şi fără vlagă în lume. 
555. Răbdarea răului sau umilinţa, în credinţa lui Dumnezeu, este cea mai uriaşă putere asupra răului în lumea aceasta. 
556.  Chip  de  umilinţă  desăvârşită  ne-a  dat  Mântuitorul  pe  cruce:  El,  Fiul  şi  slava  Tatălui,  Dumnezeu  adevărat,  nu  S-a 

împotrivit, ci a primit să treacă prin cea mai de pe urmă umilire cu putinţă pe pământ, căci ştia ce putere are umilinţa. Răbdând bătăi, 
scuipări în obraz, cunună de spini, piroanele şi spânzurarea pe cruce, iar peste suflet hulirea celor fărădelege, toate acestea încă nu 
erau crucea cea mai grea; pe aceasta o avea la spate. Crucea cea mai grea, pe care era răstignit cu faţa, era neasemănata durere a milei  
Sale faţă de oameni. 

557.  Nu le trebuie potrivnicilor pustiire mai mare în lucrăturile lor, decât răbdarea cu dragoste a necazurilor, căci ea arde 
datoriile noastre şi toată strădania lor. 

558.  Prin răbdarea multor neştiuţi  de oameni, atotputernicia şi dreptatea lui Dumnezeu, sfărâmă mereu porţile  iadului,  cu 
puterea Bisericii văzute şi nevăzute. 

559.  Lepădarea de sine nu se realizează dintr-o dată sau o dată pentru totdeauna, ci trebuie timp şi răbdare. Timp pentru 
deprindere şi răbdare pentru greutatea ei. 

560. Răbdare trebuie să avem mai întâi cu noi înşine, ca să nu cădem în întristare, apoi trebuie să aibă şi alţii răbdare cu noi, 
până deprindem desăvârşit lepădarea de sine. Dacă învăţăm practic lepădarea de sine şi sporeşte dragostea în inima noastră, răbdarea 
încetează de a mai avea înfăţişarea negativă de necaz şi se schimbă în bucurie, cu toată întristarea mea sunt covârşit de bucurie. 

561. Răbdarea mai este şi nevoinţă, adică pedepsirea de bună voie a firii cu tot felul de osteneli. 
562. La începători, deprinderea răbdării începe cu ocara. Începutul trebuie întărit cu răbdarea, pentru că în lupta cu mândria şi 

cu slava deşartă, acestea au obiceiul să-l arunce în deznădejde ca să părăsească lupta. Cine rabdă (îndreptarea) până la sfârşit se va 
mântui (Matei 10, 22). 

563. Răbdarea este o condiţie a mântuirii, cu condiţia ca să nu fie pentru vinovăţii, ci pentru „vinovăţia” de a fi creştin. 
În lumea aceasta nu poţi să crezi în Iisus fără să fii pedepsit. Scriptura a prevăzut de mult cenzura împotrivirii zicând: „Fiule, 

când vrei să te apropi şi să slujeşti Domnului, să-ţi pregăteşti sufletul de ispite” (Cartea înţelepciunii lui Sirah). Iar, Sfântul Pavel de 
asemenea ne previne: „Toţi cei ce vor să trăiască cucernic vor fi prigoniţi” (2 Timotei 3, 12). 

564.  Mulţi tirani s-au îngrozit de răbdarea mai presus de fire a sfinţilor, prin a mărturisi şi ei pe Hristos, de asemenea, cu 
acelaşi preţ al vieţii. 

565. Răbdarea sfinţilor în încercări are rostul iubirii de oameni, ai lui Dumnezeu. 
566. Atâta am înţeles din taina răbdării sfinţilor. Este ascunsă în ea o mare bucurie. 

RĂUTATEA
567. Nimic mai greu, mai periculos decât să te lupţi cu îngustimea şi cu formalismul.
Nimic mai primejdios, decât a combate răutatea, care crede că are dreptate, că apără adevărul şi că slujeşte lui Dumnezeu. 

Aceste forme ale relei voinţe au înfrânt şi pe Iisus. Deşi Dumnezeu n-a revelat o Scriptură împotriva Sa, formalismul iudaic a întors-o 
împotriva lui Dumnezeu. Nu după Scriptură L-au câştigat pe Iisus? Iată ce poate răutatea: să stea împotriva iubirii de oameni şi de 
Dumnezeu; împotriva ei, nu poate nimic, nici Iisus. De aceea, răutatea, pentru că nu se poate schimba în bucurie nicidecum, nu are 
iertare, ea este împotriva iertării şi a oricărei tămăduiri, dar are judecată. Răutatea a înfrânt pe Dumnezeul iubirii, dar se va înfrânge 
de Dumnezeul Judecăţii. 

568. Iisus a tămăduit orbirea ochilor, dar n-a putut tămădui orbia răutăţii. Orbia răutăţii nu are leac, dar are pedeapsă.
569.  Răutatea e o osândă, o moarte anticipată, care chinuieşte firea, dar nu e naturală, e o venetică în fire. Pe aceasta vrea 

Dumnezeu să o izgonească din fire, dar cu ajutorul omului, care a introdus-o în fire. I-a dat omului apostolia acestei misiuni: „Iată eu 
vă trimit pe voi ca pe nişte miei în mijlocul lupilor”. 

Firea perversă şi firea curată, originară, stau laolaltă în raportul în care se afla un miel care bea apă dintr-un râu, faţă de lupul 
care se afla mai la deal, şi îi băga mielului de vină că-i tulbură apa, găsindu-i acestuia motivul „întemeiat” să-l mănânce. E absurditate 
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multă şi variată lipită pe fire. Misiunea lui Iisus, dată şi mieilor, e descojirea firii de absurditate, de sălbăticie, de caricatura existenţei: 
demonicul.

Acesta însemnează că Iisus contează pe un miez originar necontaminat, existent încă în fire, deşi comprimat dar capabil să-şi 
recâştige dimensiunea paradisiacă: miezul capabil de Har. Precum că acestea sunt aşa ne stau mărturie mieii lui Dumnezeu, sfinţii în 
preajma cărora se îmblânzeau fiarele. 

570. Relele pe pământ aşa de mult vor strânge oamenii, încât nu mai rămâne istoriei altă soluţie decât sfârşitul ei. 

RĂZBOAIELE
571. Când nu mai răspund oamenii la chemarea dragostei lui Dumnezeu, dau de asprimea dreptăţii Sale, când, spre pedepsirea 

răutăţii, îngăduie războaiele. Atunci viaţa oricui se află în primejdie de moarte, şi a celor de acasă şi a celor de pe fronturi. 
572. Dumnezeu, cel milostiv întru drepţi, pe cei nebăgători în seamă sau potrivnici – dar totuşi oameni cumsecade – abia cu 

ajutorul primejdiei îi înduplecă să vrea şi ei ce vrea Dumnezeu, adică mântuirea, singurul lucru cu adevărat de trebuinţă. Al doilea 
gând de ajutor e primirea de mai înainte ca bun, a ceea ce orânduieşte şi face Dumnezeu, şi ştiind că nimic nu se întâmplă fără voia lui 
Dumnezeu, să ne bucurăm de hotărârea Lui, chiar dacă nu pricepem aceasta. Iar gândul al treilea e că în suferinţe fără de voie s-au 
mântuit mucenicii, în suferinţe de bunăvoie s-au mântuit cuvioşii; tot aşa şi cu suferinţele războaielor, mult mai mulţi se mântuiesc pe 
front, decât s-ar fi mântuit acasă. 

573. Obişnuit, lumea crede că mor în războaie cei răi şi scapă cei buni. Este şi nu este aşa, pentru că numai singur Dumnezeu 
ştie şi ţine socoteala fiecăruia. Unul din sfinţi a zis: „Caprele eu sunt; iar oile Dumnezeu le ştie”. Pe urmă, numai singur Dumnezeu 
ştie – şi precum ştie şi face – dacă pentru cineva e mai de folos viaţa, sau mai mult îi foloseşte mutarea din viaţa aceasta. Apoi,  
Dumnezeu, în atotputernicia Sa, foloseşte şi pe cei răi, pe necredincioşi, pe cei fără nici un Dumnezeu, ba chiar şi pe draci, ca printr-
înşii să aducă la mântuire pe cei de mântuit. 

574. Lupta începe abia în cei ce s-au hotărât la o viaţă mai conformă cu poruncile dumnezeieşti. 
575.  Câtă vreme mergem în voia valurilor, în voia firii povârnite spre păcat, n-avem nici o luptă, nu ne trezim din cursele 

vrăjmaşului  
(2 Timiotei 2, 26); stăm de bună credinţă că mergem bine, ne isprăvim zilele în fericire şi coborâm cu pace la iad! Dar, deîndată ce 
aflăm ce înzestrare avem şi ne trezim spre ce trebuie să fim, puterile iadului vor sări să ne ceară socoteală pentru nesupunere. Dar nu 
vor  sări  cu  toată  urgia  răutăţii,  că  nu  le  lasă  Dumnezeu,  ci  cu  vicleşuguri  şi  curse,  cu  minciuni  şi  cu  înfricoşare  şi  cu  alte 
nemaipomenite zavistii. Pe de altă parte, se vor folosi de unelte ale lor (Ioan 8, 44), oameni amăgiţi de ei, care le-ar face toate câte-i 
învaţă dracii – dacă ar fi după ei. De aceea zice Înţeleptul: „Fiule, când vrei să te apropii să slujeşti Domnului, găteşte sufletul tău spre 
ispite” (Înţelepciunea lui Isus Sirah 2, 1). 

576. Războiul duhovnicesc seamănă întrucâtva cu războiul lumii. Şi unul şi altul te desface de viaţa aceasta. Numai ispitele, 
necazurile şi tot felul de încercări ale războiului nevăzut izbutesc să ne tocească pe deplin gustul de lumea aceasta şi să ne ducă la un 
fel de moarte faţă de lume, care-i smerenia deplină şi condiţia de căpetenie a rugăciunii neîncetate. 

577. Cei ce nu urmăresc în viaţa aceasta nimic mai mult decât să fie fericiţi în lume şi tihniţi în trup, aceştia n-au război cu 
diavolul: pe aceştia îi are fără de război. (...) Căci cea mai primejdioasă temniţă e aceea în care te simţi bine: nu vei ieşi din ea 
niciodată. 

578. Prima întâlnire între minte şi diavol e la linia momelii, pe care o flutură el în văzul minţii. Dacă mintea nu bagă momeala 
în seamă vrăjmaşul stăruie cu ea, o arată mai sclipitoare, ca să o facă iubită minţii.  Aceasta e a doua înaintare a războiului, sau 
asupreala. Dacă la asupreală a izbutit să fure mintea cu momeala şi să o facă să vorbească împreună, avem înaintare la unire.

Mintea însă se trezeşte c-a fost furată de gând străin şi că se află în altceva, decât în ceea ce-i era dat după fire; iar când îşi dă 
seama de ea însăşi şi de cele în care se află, avem lupta cea de gând la o clipă hotărâtoare. Se va învoi mintea să meargă după 
momeală mai departe, sau se va întoarce de la dânsa? Aici e lupta şi clipele sunt scumpe; şi de cele mai multe ori viaţa întreagă a 
unuia sau a mulţime de inşi atârnă de lupta nevăzută a câtorva clipe. Dacă întârziem să ne luptăm, se poate întâmpla ca fără veste să  
fim învăluiţi la minte din partea poftei sau a iuţimii, asupra cărora încă aruncă vrăjmaşul aprinderea sa.  Prin urmare, ostaş al lui 
Hristos, lupta trebuie dată grabnic şi după lege. 

579. Dacă la ceasul de război, mai bine-zis în clipa de luptă, lovim momeala cu numele lui Dumnezeu, depănând rugăciunea, 
vom vedea lucru minunat: pentru ostaş luptându-se Împăratul – tocmai întors de cum e războiul văzut. Căci Împăratul nostru s-a 
luptat până la moarte, şi încă moarte pe cruce (Filipeni 2, 8), şi printr-însa trecând, a rupt zăvoarele şi a spart porţile iadului, biruind 
pentru ostaşii Săi şi slobozindu-i. Iar de atunci biruie ca un Dumnezeu, oriunde e chemat pe nume. Şi: Îl cheamă dragostea. 

580. Vremea de luptă are o mare cumpănă, şi anume: dacă mintea nu-şi aduce aminte cu credinţă de „Doamne Iisuse...”, i se  

întâmplă că încuviinţează momeala vrăjmaşului. Aici e graniţa între lupta după lege şi căderea în fărădelege. 

581.  Dacă mintea se va afla iubind o momeală străină şi sfatul viclean, va înclina cumpăna liberei alegeri spre momeala şi 

sfatul străin.  Aşa se deschide spărtură în cetate şi se năpustesc puhoaie de vrăjmaşi care aşteptau ascunşi afară. Şi repede urmează 

jalnică pustiire în cetatea sufletului: împlinirea cu lucrul şi repetarea faptei aceleia, până ajunge deprindere sau obicei. 

582. De unde atâta pustiire? De la o clipă fără de Dumnezeu a minţii, clipă în care vrăjmaşul i-a furişat undiţa iadului pe gât,  

învăluită meşteşugit într-o momeală a unui lucru sensibil al lumii de aici. Potrivnicul ispiteşte cu momeala plăcerii pe tot omul spre 

patima spre care-l  prinde că are povârnire mai  mare:  pe cel  aplecat  spre  trup,  cu desfrânarea;  pe  cel  înclinat  spre  gânduri,  cu 

înţelepciunea veacului acestuia (1 Corinteni 1, 20) care pe mulţi i-a rătăcit de Dumnezeu şi pe puţini i-a întors; pe cei dornici de 

Cuvântul lui Dumnezeu îi ispiteşte cu Biblia (2 Petru 1, 20), încât în zilele noastre se văd mulţi călători la iad cu Scriptura în mână.  

Toţi cei ce umblă după plăceri, de orice fel, nu vor scăpa de primejdii, căci sub orice plăcere e încolăcit un şarpe. 

583. Începătorii pot să vadă cum numele Mântuitorului îi izbăveşte de asuprirea momelilor vicleanului – ceea ce-i îndatorează 

cu o mare smerenie înaintea lui Dumnezeu, ştiind că se luptă El în locul lor. 
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584.  Partea începătorilor este nevoinţa de a seca izvoarele patimilor din pământul inimii, precum şi grija de a nu se sui cu 

mintea în văzduhul părerii, căci acolo bat furtuni mari şi se rup aripile minţii. 

RĂZBOIUL  NEVĂZUT  
ŞI RĂZBOIUL MOMELILOR
585. Grijă la minte! Căci războiul nevăzut cearcă pe toată lumea şi n-a cruţat nici iubirea de Dumnezeu a Apostolilor! 
586. Cine are darul dragostei, al răbdării şi al gândului smerit, în vremea de luptă – dacă luptă după lege (2 Timotei 2, 5), iar  

legea este dragostea – poate vedea lucruri minunate, întoarceri neaşteptate la Dumnezeu. 
587.  Deşi înzestraţi cu darurile Botezului, totuşi n-am scăpat de războiul momelilor. Momeala nefiind păcat, e permisă de 

Dumnezeu să cerce cumpăna libertăţii  noastre.  Sfântul  Marcu Ascetul  ne lămureşte:  Hristos prin  cruce şi  prin  Harul  Botezului 
„slobozindu-ne de orice silă, n-a împiedicat aruncarea gândurilor în inimă. Aceasta pentru ca unele din ele, fiind urâte de noi, îndată 
să fie şterse; altele, fiind iubite, în măsura în care sunt iubite să şi rămână; şi astfel să se arate şi harul lui Dumnezeu şi voia omului, ce 
anume iubeşte: ostenelile din pricina Harului, sau gândurile din pricina plăcerii”. Aici stă pricina pentru care noi, deşi botezaţi, totuşi 
mai avem trebuinţă şi de al doilea Botez, al pocăinţei, întrucât nu suntem ca îngerii neschimbabili.

588. Răul, nebunia şi haosul nu sunt literatură: sunt realităţi care uneori izbesc frontal şi caută să înghită relativul tău echilibru. 
Vezi clar, uneori cu luciditate unică în viaţă, că „dintr-asta” numai Dumnezeu te poate scăpa. 

589. Biruinţa Mântuitorului e unică. Fără El nimeni nu mai poate câştiga o a doua biruinţa asupra răului. Dar cu Hristos da; 
însă nu e nici atunci altă biruinţă, ci tot aceeaşi, prelungindu-se în vreme şi înmulţindu-se cu luptătorii. 

590. Când împrejurările te aduc în situaţia să vezi limitele raţiunii, cataclismul în faţă, puterile răului dezlănţuite, nu tremura 
căci nu eşti singur: este Cineva nevăzut cu tine, în tine, care stăvileşte haosul, iar pe tine te creşte mai presus de om, împrumutându-ţi 
şi ţie nimbul divinităţii. 

591. Pe Dumnezeu Îl ai sădit, „inoculat”, latent, în structura ta spirituală. Tu eşti altoit cu un Om-Dumnezeu, absolut superior 
condiţiei tale pământeşti. Prin aceasta şi tu eşt fiu al lui Dumnezeu. (…) Ne-a dat şi nouă puterea să fim fiii lui Dumnezeu. Dacă 
cineva e conştient şi trăieşte această evidenţă interioară şi pe celălalt plan al existenţei, unuia ca acela nici un rău nu i se mai poate 
întâmpla. Nici omorâţi nu pot fi, pentru că într-înşii prezenţa divină e forţă care face deşartă orice zvârcolire a răului asupra lor. (…) 
Lumea nu se mai poate atinge decât de temniţa ta biologică. Noua ta realitate de o evidenţă absolută, scăpându-i cu desăvârşire. 
Acestea sunt cuprinse în cuvântul lui Iisus: „Eu, Adevărul, vă voi face liberi!”. Şi „Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul – care nu 
plăteşte nimic (în sine) – şi mai departe nu pot să facă nimic!” 

592.  Tot intervalul de vreme până la moartea fizică a fiecăruia în parte,  precum şi toată istoria acestui mod de existenţă 
decimat de moarte, e un continuu război nevăzut între binele şi răul din om. (...) Când în om se întăreşte această alternativă, a trupului, 
care acaparează pentru sine şi forţele naturale ale sufletului, mintea – conştiinţa chiar – atunci războiul nevăzut între binele şi răul din 
om ia o formă clinică, psihanalitică.

593.  Potrivnicul are două feluri de ispite: prin plăcere şi prin durere. Cu primele umblă să ne amăgească. Dar cu celelalte 
umblă să ne constrângă să socotim plăcerea ca bine şi durerea ca rău. Cu această meşteşugire ar restrânge năzuinţele sufletului numai 
la o viaţă comodă în veacul acesta. 

594. Dacă vede vicleanul că nu isprăveşte surparea cu ispitele atunci aruncă în minte hule împotriva lui Dumnezeu. Covârşirile 
acestui mândru să nu sperie pe nimeni căci nu spurcă pe om, nici să nu le băgăm în seamă.

595.  Nici o viaţă sporită nu e cruţată de bântuieli: fie cu vederi amăgitoare şi trăgând către slava deşartă, fie cu înfricoşări 
grozave ducând către ieşirea din minţi. În calea celor dintâi avem lepădarea de vederi, căci mai de folos este a ne vedea păcatele decât 
a vedea îngerii, iar în calea celorlalte avem lepădarea de sine în grija lui Dumnezeu. Pe puţini credincioşi şi molateci vicleanul îi 
scoate din luptă cu evidenţa neputinţei cu care îi aruncă în deznădejde, iar către smerenie le închide calea prezentându-le-o ca umilire. 
Pe calea aceasta le macină sufletul între deznădejde şi nemulţumire, de unde ajung la mania persecuţiei. Adună la conflict, se închid 
sufleteşte în prejudecăţi şi aşa alunecă din calea sfântă în calea profană sau chiar clinică. La aceştia lepădarea de sine a fost mereu un 
lucru de silă sau fără convingere. 

596. Să ştii că a rămâne în picioare nu e treaba ta, nici a virtuţii tale, ci a harului Aceluia Care te ţine în braţele Sale ca să nu  
cazi în întristare. 

597. Deplin izbăvit de lupte nu este om pământean, nici nu trebuie să fie. Altfel nu ar mai fi luptă, nici ucenicie, nici sporire, 
nu ar mai trebui nici Harul neîncetat de la Dumnezeu. Omul nu şi-ar mai cunoaşte slăbiciunea şi nici de smerenie nu ar mai avea 
trebuinţă. E mai de preţ lupta, că vezi ajutorul lui Dumnezeu şi te smereşti şi te umpli de dragoste, căci biruinţa pe mulţi i-a păgubit. 

598. Suntem în furtună cu sufletul numai atâta vreme cât trăim la suprafaţă, la expresia cea mai dinafară a vieţii. Când însă ne 
mai adâncim sufletele acolo unde ne aşteaptă Hristos de la Botez, sau de la oricare altă Taină, primim cuvântul Lui care împrăştie 
furtuna. El este izvorul smereniei care reechilibrează sufletul din bântuielile  mândriei. De la această experienţă începând, iubim 
Crucea lui Hristos şi crucea noastră, cu firea primim şi credem că tăierea voii proprii e într-un cuvânt curăţirea de patimi. 

599. Încercările şi neliniştile vremii au şi ele un rost: ne provoacă la găsirea sensului ce-l avem în Dumnezeu, ca ultim reazim 
etern al liniştii,  iar pe de altă parte ne conduc la găsirea de noi înşine, ca făpturi renăscute în Dumnezeu şi ajunse la libertatea 
spiritului. 

Răbdarea însăşi a războiului e ultima ta rugăciune. 

RECUNOŞTINŢA
600. Astăzi, când mila lui Dumnezeu vine în Persoană să caute şi să cureţe pe pedepsiţii Săi, iată că nu găseşte recunoştinţă în 

Israel. Dar, a găsit-o între străini, la un samarinean. Iată de ce se spune că binefacerea şi cu recunoştinţa sunt două virtuţi care nu s-au 
întâlnit amândouă pe pământ. Iată încă o amărăciune a lui Iisus. Nouă, din zece, iarăşi se vor fi apucat de rele. 

RELIGIA
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601. În istoria Egiptului, câtă vreme faraonii respectau religia, dinastiile lor dăinuiau multe mii de ani. Îndată ce şi-au ridicat 
mâna asupra preoţilor, s-a isprăvit cu ei; templele şi-au închis luminile ştiinţei, piramidele au rămas monumente ale morţii şi dinastiile 
s-au stins. Unul dintre faraoni sfârşeşte cu toată oastea în fundul Mării Roşii (Ieşire 14, 28). 

602. Religia nu face ştiinţă, ci conştiinţă. 

RENUNŢAREA
603.  Toată lumea este a ta când ai renunţat la ea. Atunci, eşti mai tare ca ea şi te ascultă.  Această renunţare totală asigură 

„pentru veacul viitor viaţa veşnică”. 

RESPONSABILITĂŢILE
604. Cu cât cineva stă mai sus pe scara răspunderilor obşteşti, cu atât îi poartă şi Dumnezeu o iubire şi o grijă mai mare. 
605. Pentru cei ce însă au o răspundere între oameni, e neapărat de trebuinţă să-şi cunoască atârnarea lor de Dumnezeu şi Lui 

să-I întoarcă cinstea şi slujba, pe care le au ei între oameni. 

RUGĂCIUNEA  –  RUGĂCIUNEA  MINŢII  
SAU A INIMII
606. O unificare a voinţei, ba chiar a tuturor facultăţilor noastre sufleteşti izbuteşte s-o ajungă abia rugăciunea. 
607.  Rugăciunea nu judecă, ci se smereşte, aducându-ne aminte greşelile noastre, nu ale lumii. Rugăciunea adevărată cere 

iertarea lumii, nu osândirea ei. Iar asupra smereniei vrăjmaşul nu poate nimic. 
608.  Postul  curăţeşte ochiul,  rugăciunea curăţeşte mintea.  Aici  nu vorbim de rugăciuni care cer lucruri materiale,  nici  de 

rugăciunea care dă drumul închipuirii, după cum nu vorbim nici de rugăciunea liturgică, ci numai de rugăciunea minţii. La intrarea în 
călugărie rugăciunea vameşului, completată poate chiar de Iisus, e numită deodată cu metaniile „Sabia Duhului Sfânt”. Rugăciunea 
minţii este „Doamne, Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul”. 

609.  Cu numele lui Iisus spus întâi cu gura, apoi cu mintea, pătrundem din afară spre înlăuntrul nostru către Iisus, Care la 
rugăciunea noastră bate război cu potrivnicul din gânduri şi ne izbăveşte de asupririle patimilor. 

610. Rugăciunea minţii sau rugăciunea inimii are temeiul acesta, descoperit de Însuşi Iisus, că „fără Mine nu puteţi face nimic” 
în privinţa izbăvirii de patimi, deci în privinţa mântuirii. 

611. Rugăciunea mintii are şi stări superioare, când izbăvindu-se patimile, se deapănă de la sine fără cuvinte, într-o nesfârşită 
dragoste de Dumnezeu, de oameni şi de toată făptura. 

612.  Rugăciunea  minţii  este  sabia  Duhului,  care  taie  gândurile  rele  cu  Numele  lui  Iisus.  Propriu-zis,  Iisus  ne  izbăveşte 
neîncetat de lupta potrivnică: Cu Numele lui Hristos Iisus batem pe vrăjmaşi. Căci armă mai puternică asupra diavolului ca Numele 
lui Dumnezeu în cer sau pe pământ nu este (Sfântul Ioan Scărarul). 

613.  Rugăciunea  neîncetată  a  fericitului  Nume:  „Doamne,  Iisuse  Hristoase,  Fiul  lui  Dumnezeu,  miluieşte-mă  pe  mine 
păcătosul”,  după  îndemnarea  Sfântului  Pavel:  „Neîntrerupt  vă  rugaţi”,  săvârşeşte  minunea  unirii  în  dragoste  a  celor  învrăjbite 
întreolaltă de păcat. 

614. Sfântul Ioan Scărarul zice: „Ca Numele lui Iisus Hristos, armă mai tare, în cer şi pe pământ nu este!”. Cerul este mintea şi 
pământul  inima,  în  care  trebuie  să  se  depene rugăciunea  neîncetată  a  preasfântului  nume:  „Doamne,  Iisuse  Hristoase,  Fiul  lui 
Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul”, întorcându-se ca o armă mereu întinsă asupra vrăjmaşului. 

615. Dacă la ceasul de război, mai bine-zis în clipa de luptă, lovim momeala cu numele lui Dumnezeu, depănând rugăciunea, 
vom vedea lucru minunat: pentru ostaş luptându-se Împăratul – tocmai întors de cum e războiul văzut. Căci Împăratul nostru s-a 
luptat până la moarte, şi încă moarte pe cruce (Filipeni 2, 8), şi printr-însa trecând, a rupt zăvoarele şi a spart porţile iadului, biruind 
pentru ostaşii Săi şi slobozindu-i. Iar de atunci biruie ca un Dumnezeu, oriunde e chemat pe nume. Şi: Îl cheamă dragostea. 

616. Ne trebuie mai multă inimă în minte şi mai multă minte în inimă, căci altfel, fără lucrarea de unire a preafericitului nume, 

o iau razna şi inima şi mintea. 

617. Fiindcă noi nu putem fi contemporanii lui Iisus, este Iisus contemporanul nostru peste veacuri. Inspirăm atotprezenţa Sa 

în Prea Sfânt Numele Său şi expirăm aerul stricat al păcatelor noastre. Inspiri Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu şi expiri duhul rău 

din tine. 

618. Cine ştie, dacă nu mărturiile unor văzători Părinţi despre stâlpul de foc ce urca la câte un sporit duhovniceşte până la cer, 

nu era tocmai această concentrare a personalităţii fericitului: a minţii în inimă şi a amândorura în Dumnezeu, căpătând forma unui 

stâlp de foc. 

SCRIPTURA

619. Sfânta Scriptură, Cartea lui Dumnezeu, are literă şi are duh. De aceea şi citiri sunt două. Dacă-ţi dezleagă Dumnezeu taina 

ascunsă în litere o pricepi; dacă nu ţi-o dezleagă, nu pricepi decât litere. 

620. O măsură de ajutor în biruinţa asupra firii ne-o dă şi citirea dumnezeieştilor Scripturi. Este Duhul lui Dumnezeu în cărţile 

Sfintei Scripturi, de aceea citirea ei zideşte duhovniceşte. Dar şi pentru aceasta trebuie puţină preocupare. Mai întâi trebuie învăţată 

această carte a lui Dumnezeu către oameni, adică înţeleasă în rostul ei de revelaţie, înţeleasă în cadrul ei istoric, în sforţarea ei de a 

menţine în conştiinţa poporului ales aşteptarea descoperirii desăvârşite în Iisus Hristos. 

621. Valoarea spirituală a Scripturii nu se pierde în istoria pe care o cuprinde. De aceea Biblia e şi singura carte a căreia date 

istorice au şi o neistorie pe care o cuprinde. De aceea, Biblia e singura carte ale cărei date istorice au şi o memorie duhovnicească.
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622. Citirea cu socoteală a Dumnezeieştilor Scripturi aprinde şi hrăneşte sufletul cu gândurile lui Dumnezeu, care nu sunt ca 

gândurile omului. 

623. În zilele noastre se văd mulţi călători la iad cu Scriptura în mână. 

SECTARII
624. Nu da cu bâta în viespile sectare. 

SFÂNTA CRUCE
625. N-ai să găseşti Sfinte Moaşte mai sfinte ca Sfânta Cruce. 

SFÂNTA ÎMPĂRTĂŞANIE
626. Spre schimbarea omului din raza naturii în raza supranaturii avem trebuinţă mereu nu numai de pâinea naturală, ci mai 

ales de pâinea supranaturală a Sfintei Împărtăşanii. 
627. Trupul şi Sângele Lui Hristos din Sfânta Împărtăşanie se luptă cu trupul şi sângele nostru împotriva patimilor, sfinţind 

trupul şi arzând patimile. 
628. Unde sunt lacrimile când venim să ne împărtăşim? 

SFÂNTA LITURGHIE

629. Dumnezeu coboară între oameni şi suie oamenii la Sine, pe scara Sfintei Liturghii. 

630. Precum Taina pocăinţei sau mărturisirea este judecata milostivă a lui Dumnezeu, ascunsă sub chip smerit, şi iubitorii de 

smerenie dau de darul acesta, asemenea şi Sfânta Jertfă a Mântuitorului, din Sfânta Liturghie, ascunde, iarăşi sub chip smerit, o taină a 

ocârmuirii lumii. 

631. Cei vechi ştiau pricina pentru care nu se arată Antihrist în zilele lor, căci Sfântul Pavel vorbeşte despre taina aceasta în 

chip ascuns, dar n-o numeşte (2 Tesaloniceni 2, 6). E Sfânta Liturghie, sau Jertfa cea de-a pururi, despre care a grăit Domnul prin 

Daniil  (Daniil  12,  10)  şi  apoi  Însuşi  ne-a  învăţat.  Ea  este  aceea  care  opreşte  să  nu  se arate  Antihrist,  sau  omul  nelegiuirii  (2 

Tesaloniceni 2, 3) decât în vremea îngăduită lui de Dumnezeu. Căci pentru mulţimea fărădelegilor, demult ar fi trebuit Dumnezeu-

Tatăl să sfârşească lumea, însă Dumnezeu-Fiul, Cel ce este iubirea de oameni şi de toată firea, mereu Se aduce pe Sine Jertfă Sfântă 

înaintea lui Dumnezeu-Tatăl, mijlocind milostivirea de la El. 

632. Sângele Mielului din Sfânta Împărtăşanie mai ţine sufletul în oase şi lumea în picioare. Precum Taina Pocăinţei e un dar al 

Cerului, sub chip smerit, pentru mântuirea fiecărui suflet în parte, aşa Sfânta Liturghie, marea taină, ascunsă iarăşi sub chip smerit, 

mântuieşte lumea, sau o fereşte de urgiile Antihristului. Iată de ce, toată lumea ar trebui să vie la Sfânta Liturghie, că pentru dăinuirea 

lumii e darul acesta pe pământ. 

633. Deci, câtă vreme mai sunt oameni ce caută pocăinţa şi Sfânta Împărtăşanie, Satana n-are putere: îl opreşte Dumnezeu. Dar 

când oamenii se vor întuneca la minte aşa de tare, încât vor împiedica Sfânta Liturghie, cu toată voia lor, vrând necredinţă, în zilele 

acelea va înceta şi Jertfa cea de-a pururi, şi va începe urâciunea pustiirii, precum zice la Daniil: „Şi din vremea când va înceta Jertfa 

cea de-a pururi şi va începe urâciunea pustiirii, vor fi 1290 de zile” (Daniil 12, 11). 
634. Sfânta Liturghie mai ţine lumea. 

SFÂNTUL NICOLAE
635. Suferinţa pe care o aduna de la toţi îi făcea iubirea mai strălucitoare – şi acestea laolaltă – ard ca o făclie în viaţa sfântului, 

care apoi, mai multă suferinţă atrage, sporind focul iubirii sale de oameni.

Suferinţa şi iubirea se cresc în progresie una pe alta. Aşa se face că inima lui era mare în care se revărsau toate lacrimile şi 

durerile pământului îşi găseau alinare.

Cred că aceasta este taina „luminătorilor lumii”. De fapt toate minunile pe care le-a făcut Dumnezeu oamenilor, după mutarea 

Sfântului nu au altă explicaţie, decât că sunt un răspuns pe care l-a dat Dumnezeu pentru iubirea lor de marele ierarh. Căci Dumnezeu 

este făcătorul de minuni în Sfinţii Săi, indiferent dacă sunt în lumea aceasta sau nu.

Dar, marea minune şi din ce în ce mai rară între oameni este tocmai această lumină a inimii, căreia Dumnezeu nu-i poate pune 

hotar mormântul. De aceea, Dumnezeu o laudă cu fapte mai presus de fire, cinstind cu ele pomenirea iubiţilor Săi, iubitori de oameni 

sfinţi. Dumnezeu o laudă cu fapte mai presus de fire. Să o lăudăm şi noi măcar cu vorba.

SFÂRŞITUL LUMII
636. Când fărădelegile vor încleşta mintea şi inima oamenilor şi-i vor sălbătici aşa de tare, încât vor zice că nu le mai trebuie 

Dumnezeu şi Biserică şi Preoţi, încât va fi sălbăticirea şi nebunia urii (Luca 6, 11) peste tot pământul, atunci vine sfârşitul. 

SFINTELE TAINE
637. Biruinţa Mântuitorului e unică. Fără El nimeni nu mai poate câştiga o a doua biruinţă asupra răului. Dar cu Hristos da; 

însă nu e nici atunci altă biruinţă, ci tot aceeaşi, prelungindu-se în vreme şi înmulţindu-se cu luptătorii. 
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638.  Iisus Hristos împlineşte ceea ce ne lipseşte nouă: ne-a dăruit o a doua naştere, iertându-ne de prima; ne-a întărit firea 

pentru refacerea virtuţii şi ne-a luminat mintea pentru refacerea cunoştinţei – amândouă de trebuinţă pentru a ne lipi cu dragostea mai 

tare de adevăr decât de viaţa aceasta. Astfel, ne-a dăruit şi nouă biruinţa asupra morţii, întrucât – celor ce trăim viaţa în Hristos – nu 

ne mai este o groază, ci o dezlegare definitivă de păcate. Moartea pentru noi nu mai este o înfrângere a firii, ci omorâre a păcatului şi  

izbăvirea firii. În felul acesta zicem că biruim şi noi, dar de fapt e Iisus Hristos, Cel ce locuieşte în noi prin Taine, care câştigă 

războiul şi se oşteşte pentru mântuirea noastră; şi, stăruind şi noi cu dragoste în nevoinţa lui Dumnezeu, răzbeşte asemănarea Sa peste 

chipul vieţii noastre.
639.  Aşa ni s-a împărtăşit pe Sine, în primele trei Sfinte Taine, fiecăruia, îndată după venirea noastră în lume (Ioan 1, 9). 

Acestea sunt: Sfântul Botez, Ungerea cu Sfântul Mir şi Sfânta Împărtăşanie, iar la vârsta priceperii, cunoştinţa de Dumnezeu (Ioan 17, 
3). 

640. Prezenţa lui Hristos în Sfintele Taine rămâne un adevăr dogmatic. Aici vorbim de trăire, de desfăşurarea lui Hristos din 
Taine  în  viaţa  noastră  reală.  Dacă  Domnul  este  ascuns  de  la  Botez  în  Sanctuarul  cel  mai  dinlăuntru  al  fiinţei  noastre,  ca  un 
Înaintemergător îndemnându-ne spre împlinirea poruncilor, printr-însele apar pe obrazul nostru spiritual trăsăturile Domnului. 

641.  Ceea ce odinioară era corabia lui Noe peste puhoaiele potopului, aceea e Biserica lui Hristos – Cel cu cruce – peste 
puhoaiele pierzării. Deosebirea e aceea că corabia lui Noe a fost închisă pe dinafară de Dumnezeu şi nimeni n-a mai putut intra 
(Facere 7, 16), pe când corabia Bisericii – coarbia cu crucea pe catarg – are intrarea deschisă şi mai pot intra oameni învălmăşiţi de 
puhoaie. Acolo era Noe, aci Hristos, iar în valuri ucigaşul, înecând pe oameni.

Se întâmplă însă ceva de neînţeles: că cei ce se chinuiesc în valuri, deşi toţi ţin să trăiască, totuşi nu toţi vor să scape în coarbie. 
Mai mult chiar, scuipă mâinile ce li se-ntind de la intrarea corăbiei. Iar mâinile sunt braţele părinteşti: braţele celor şapte Sfinte Taine 
ale lui Dumnezeu care izbăvesc pe oameni din potop, născându-i din trup în Duh (Coloseni 2, 12), din amărâta viaţă la viaţa cerească. 

SFINŢENIA
642. Iisus Hristos e Calea şi naturală şi supranaturală a desăvârşirii. 
643. Sfinţenia nu e tristeţe, e bucurie. Sfinţenia tristă e o tristă sfinţenie. 
644. Toţi ştim că înlăuntrul nostru stau ascunse mărgăritarul, comoara, talantul şi altarul Împărăţiei lui Dumnezeu. Înlăuntrul 

nostru avem aşadar posibilitatea sfinţeniei.  Dar posibilitatea încă nu e realitatea. De la sine numai,  posibilitatea sfinţeniei nu se 
transformă în sfinţenie. 

645. În viaţa duhovniceasă credinţa hotărâtă poate face ca posibilitatea sfinţeniei să se transforme în realitatea sfinţeniei. Este 
nevoinţa monahului. Fără nevoinţă întinsă, susţinută de convingere, orice posibilitate reală va rămâne numai posibilitate sau chiar se 
va transforma în imposibilitate.

646. O sfinţenie conştientă ar putea cădea ca fulgerul în ispita sfinţeniei, care e cea mai rafinată capcană a mândriei. 
646. Sfinţii Părinţi nu au recunoscut desăvârşirea decât după semnul desăvârşitei smerenii. 
647. Cei ce îşi întorc mânia şi pofta de la cele de aici, unde altfel ar fi zăcătorit în contra firii, aceia scapă de bărbatul sau de  

femeia dintr-înşii şi vin la starea unui suflet de fecioară.
Sufletul ajuns la starea de fecioară are parte de crinul Bunei-Vestiri a naşterii lui Hristos într-însul. 
648. Lui Iisus lucrurile, întâmplările, oamenii de tot felul, până şi copiii îi prilejuiau motive de revelaţie. De la toate lucrurile 

lumii Iisus ridică oamenii la raţiunile supranaturale ale Providenţei. Pe copii de pildă: Iisus i-a găsit modelul sufletului deschis spre 
Dumnezeu. Ei, deşi nu înţeleg nimic şi nu schiţează nici o împotrivire dialectică, cred totul şi pun întrebări uimitoare de credinţă. 
Pentru ei existenţa lui Dumnezeu şi prezenţa divină este un lucru de la sine înţeles. Nu în zadar s-au alăturat aceste două cuvinte: 
copilărie şi sfinţenie. De fapt, omul începe viaţa cu sfinţenie, apoi o pierde: devine păcătos, devine „întrebătorul complicat al veacului 
acestuia”. 

650. Limitele omului sunt limitele sfinţeniei sale. Iar sfinţenia este de la Dumnezeu. De altfel, singurul leac al vieţii, s-o scape 
de năruire numai sfinţenia rămâne.  Sfinţenia este şi efectivă şi preventivă. Datori de a o câştiga sunt toţi oamenii care vor să se 
mântuiască.

651. Sfinţenia, tare seamănă a sănătate originară, o strălucire lină a spiritului. Unde sunt acestea şi Dumnezeu Se odihneşte, 
unde lipsesc şi Iisus Îşi pierde răbdarea. Este lucrul cel mai greu să îndupleci omul să urmărească realizarea sfinţeniei. 

SFINŢII – DREPŢII
652. Oamenii voinţei sunt eroii credinţei şi sfinţii creştinismului. 
653. Sfinţii sunt convinşi de păcatele lor. De aceea, judecându-se pe ei înşişi vrednici de iad, primesc de la Dumnezeu Raiul şi, 

în dar, mântuirea. 
654. Cei desăvârşiţi nu simt numai spinul păcatelor lor, ci găsesc într-înşii murmurând toate păcatele oamenilor. Căci prin cei 

desăvârşiţi se răsfrânge sfinţenia lui Dumnezeu, ca printr-o oglindă şi într-înşii iarăşi toată firea omenească-şi simte durerea şi păcatul. 
655. Abia lor le îngăduie Atotştiutorul Dumnezeu să bată război cu stricătorul firii omeneşti şi cu sabia Duhului neîntrerupt să-

l ardă. Dar nu spre el  le e privirea, ci având toată făptura lor absorbită de dar, s-au făcut ca un pârjol într-un rug nearzător şi, 
strămutaţi de dragostea lui Dumnezeu, chiar şi numai cu atâta, că sunt în lumea aceasta, ard pe „stăpânitorul” ei în inimă, ca o sabie  
de văpaie. 

656. Acesta e focul celei mai mari nevoinţe prin care au să treacă cei ce ajung desăvârşirea, că Dumnezeu Însuşi se ascunde 
din faţa lor, şi se prăvălesc asupra lor puhoaie de ură, căutând cum să-i înghită. Dar de dragostea lui Dumnezeu nimic nu-i mai  
desparte (Romani 8, 38-39): nici suferinţa, nici îngerii,  nici viaţa, nici moartea, nici iadul, de care se dovedesc mai presus, căci 
desăvârşirea dragostei nu mai are pe acestea îngrădire şi hotar. 

657. În Biserică se nasc de sus şi cresc pe pământ, câştigând în războaie, oamenii mai presus de fire sau dumnezeii după Dar. 
658. În ştiinţă e savantul care sondează necunoscutul prin teorii şi le verifică pe urmă, dacă aduc lumină şi corespund realităţii 

sau ba. 
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În credinţă, în religie este sfântul, care are alte mijloace de aflare a adevărului. 
Sfântul nu cercetează. Viaţa lui curată e mijlocul de cunoaştere a unei realităţi pe care cercetătorul savant n-o poate prinde 

niciodată.
Ştiinţa nu angajează viaţa, de aceea nici n-o poate pricepe şi nici n-o poate crea. 
659.  Cu toate că răul se pedepseşte prin sine însuşi, iubirea divină dă totuşi putinţă de ieşire din înfundătura răutăţii ce se 

pedepseşte pe sine însăşi: de se va găsi cineva să stea bun pentru fraţii săi înaintea lui Dumnezeu.
660. Aceştia, prevăzuţi de Dumnezeu cu slujba aceasta încă mai înainte de-a se naşte (Galateni 1, 15; Ieremia 1, 5) şi trimişi să 

o împlinească, sunt slugile Sale, cărora le-a dat avuţia Sa pe mână. 
661. Să nu se creadă îngust că dreptul apare numai în religie. Dreptul poate să se arate în oricare dintre valorile sau talanţii lui 

Dumnezeu. Dacă însă abia apare în religie, asta se datoreşte faptului că numai aici se mai ştie ceva despre atârnarea omului de 
Dumnezeu. 

662. Purtătorul oricărei valori, dacă va ajunge la cunoştinţa atârnării sale de Dumnezeu, va ajunge drept. 
663.  Dreptul  e  omul  lui  Dumnezeu,  ori  de  poartă  slujba  preotului,  ori  pe-a  împăratului,  ori  pe-a  artistului,  ori  pe-a 

vistiernicului, ori pe-a bogatului, ori pe-a săracului. Un singur lucru i se cere pentru aceasta: să se cunoască pe sine ca avându-şi  
obârşia spirituală şi toată înzestrarea de la Dumnezeu. Sunt mulţi drepţi care nici nu ştiu despre ei că sunt drepţi. Pentru ei neştiinţa e 
o mare acoperire de primejdii şi anume, primejdia căderii în mândrie a celor conştienţi de virtutea lor. În sfânta lor neştiinţă ei sunt 
simpli ca florile, nu ştiu nimic de frumuseţea lor. 

664. Sfinţii, drepţii prin excelenţă, pe măsura credinţei şi a curăţiei lor moştenită din părinţi şi sporită cu propria lor osteneală 
sunt o cuvântare vie, pentru că au într-înşii pe Dumnezeu – Cuvântul, Cel ce strigă printr-înşii voia Sa către ceilalţi oameni. În jurul 
acestora se întăreşte şi se întinde credinţa, şi mulţi se mântuiesc. Prin ei se potoleşte anarhia, prin ei se restabileşte echilibrul şi 
armonia şi prin ei şi ceilalţi întrevăd pe Dumnezeu. Sfinţenia e tocmai această transparenţă a lui Dumnezeu în făptura Sa, prietenia 
aceea de mare cuviinţă a sufletului cu Tatăl său – singura situaţie normală şi de la sine înţeleasă a omului şi a oamenilor. 

665. Drepţii fac cumpănă între Dumnezeu şi oameni: dobândind de la oameni pocăinţa şi de la Dumnezeu, milostivirea. Când 
lipsesc drepţii dintre oameni, iubirea nu se poate împlini, ci trebuie să se împlinească dreptatea. 

666. Preotul, şi în general dreptul, îşi are slujba de a tălmăci tainele iconomiei divine, înduplecând spreolaltă amândouă părţile, 
şi pe om şi pe Dumnezeu. De multe ori dreptul o păţeşte, că primeşte săgeţi din amândouă părţile. „Dreptul care moare osândeşte pe 
nelegiuiţii care trăiesc… vedea-vor sfârşitul înţeleptului, dar nu vor înţelege ce sfat a avut Dumnezeu cu el…” (Înţelepciunea lui 
Solomon 4, 16-17). 

667. Oare de ce învinuieşte Dumnezeu pe oameni de faptul că nu se mai naşte dreptul printre dânşii şi că ei nu bagă de seamă? 
Răspunsul e următorul: drepţii sunt uneltele lui Dumnezeu, prin care sfătuieşte neamurile şi, prin rostul lor, face cu putinţă 

milostivirea Sa peste oameni; pe când dacă nu-i are, oamenii vor da peste urgia dreptăţii Sale, după faptele lor. Familia, cu roadele ei 
împovărate de fărădelegi, Îl aduce pe Dumnezeu la impas; drept aceea, oamenii sunt traşi la răspundere şi se află în aceeaşi primejdie 
cu smochinul fără roadă (Luca 13, 6; Marcu 11, 13). 

„Căutat-am printre ei, să găsesc un om ca să se poarte cu dreptate înaintea feţei Mele pentru ţara aceasta, ca să nu o pierd, şi n-
am găsit” (Iezechiil 22, 30).

668. „Dumnezeu este îndelung-răbdător şi mult milostiv, dar nepedepsit nimic nu lasă”(Naum 1, 3). Însă nimic nu face fără să 
arate taina Sa slujitorilor Săi (Amos 3, 7).  Iată dreptul ca vestitor al voinţei lui Dumnezeu,  ca văzător înainte, dincolo de zarea 
dimensiunii a patra, timpul. Sfânta Scriptură ar fi o copie de pe nevăzuta Carte de la cârma lumii. Dreptul ajunge la obârşia Scripturii. 

669. Slujba cea anevoioasă şi plină de primejdii o au însă drepţii, când trebuie să dea pe faţă păcatele poporului (Plângeri 2, 
14; Ieremia 14, 10; Isaia 58). „Prin ştiinţa lui, dreptul, sluga Mea, va îndrepta pe mulţi” (Isaia 53, 11). De aceea trebuie să fie deodată 
şi stâlp de fier şi zid de aramă (Ieremia 1, 18) şi faţă de cremene (Isaia 50, 7); şi, pe deasupra, tuturora, trebuie să fie păstorul cel bun, 
care-şi pune viaţa pentru oile sale (Ioan 10, 11).

Într-adevăr, slujba aceasta n-o poate face decât un lepădat de viaţă şi un îndrăgostit de Dumnezeu. De aceea zice Petru, că şi 
dreptul abia se mântuieşte (1 Petru 4, 18), socotind greutatea sarcinii. Căci nimeni nu e drept fără vreun rost de la Dumnezeu, fără 
vreo treabă de făcut. 

Mântuirea dreptului e condiţionată de împlinirea destinului său de la Dumnezeu şi e primejduită de cruţarea vieţii proprii, când 
o face în dauna intenţiei divine. 

SIFILISUL
670.  Acum cinci  veacuri,  la  1492,  Columb aduce în  Europa vestea  descoperirii  Americii,  iar  mateloţii  lui  aduc Europei 

sifilisul. Isprava lor a luat proporţii, încât, pentru stăvilirea urmărilor dezastruoase ale spirochetei, facultăţile de medicină au creat 
catedră de sifiligrafie. (...)

E recunoscută de toţi extraordinara repeziciune şi putere de adptare a organismului la orice accident şi împrejurare; adaptare 
aproape automată. De pildă, unui tăietor de lemne îi alunecă mâna în pânza fierăstrăului său, cu câteva sute de turaţii pe secundă. De-
abia a simţit grozăvia şi cade în nesimţire.  Un şoc nervos opreşte afluenţa sângelui la creier, ceea ce aduce căderea în nesimţire, 
organismul stă astfel locului, fără vreo mişcare, căci altfel ar conturba lucrul zorit al apărării automate. Un val de sânge învăluie rana 
care se coagulează în atingere cu aerul şi formează un înveliş izolator. Ca la o comandă, fibrina din sânge se şi transformă în mici aţe, 
pe care le ghemuie ca un dop, în corpul tăieturii, unde se şi apucă să repare, lipind, completând etc. Temperatura locală se ridică, 
atingerea devine dureroasă, ca să fie asigurată liniştea apărării organice. Toată această adaptare la noua situaţie dovedeşte un serviciu 
automat de siguranţă a vieţii. (...)

Faţă de bacilul sifilisului, atitudinea serviciului de siguranţă e cu totul stranie: nu se apără, nu dă alarmă, îi lasă deschise toate  
căile, îi îngăduie să umble în inspecţie prin întreg organismul şi-l lasă să „mănânce” ce pofteşte, până şi scoarţa de pe creier. De aceea 
a trebuit ştiinţa să ia măsuri împotriva lui, fiindcă natura nu vrea să se apere.

 Nu cumva Treponema asta e o pedeapsă neîndurată, aruncată ca o frână împotriva destrăbălării?  Nu cumva, în faţa acestei 
pedepse i s-a luat firii dreptul de apărare? De ce nu se apără? (...)
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Tare-mi vine-a mă gândi la locul din Ieremia proorocul, unde zice: „Iată, voi trimite asupra voastră şerpi şi scorpii, împotriva 
cărora nu-i descântec şi vă vor muşca, zice Domnul” (Ieremia 8, 17). (...)

Iată, dar, pedeapsa neîndurată peste care dă mintea când nu-şi înfrânează poftele: e dată jos de pe tronul conducerii şi, cu totul, 
trup şi suflet, prăvăliţi, legaţi în casa de nebuni. 

SMERENIA
671. Primirea umilinţei e cea mai mare putere a dreptului; pe când războiul pentru mândrie e dovada celei mai mari neputinţe. 
672. Suferinţa mai are şi un alt rost. Prin ea îngăduie Dumnezeu oricui, neînsemnat la slujbă sau chip, să-ţi sară în obraz şi să  

ţi-l pălmuiască cu ocările cele mai de pe urmă. Şi cine ar putea să facă mai bine o treabă de asta, decât un om de nimica, dar totuşi de  
vreo treabă lui Dumnezeu. 

673.  Îngăduie Dumnezeu să-ţi auzi faptele pe nume. Căci foarte mari târcoale dă vrăjmaşul în jurul celor încercaţi, pentru 
păcatele lor trecute, ca să-i scoată din calea mântuirii, ispitindu-i să nu se smerească, ci să-şi apere „onoarea”. 

674. Ne-am putea întreba: de ce îngăduie Dumnezeu palme peste faţa dreptului? Răspundem că nu este altă cale de sfinţire şi 
că, înaintea lui Dumnezeu, nici cerul nu este destul de curat (Iov 15, 15); iar sfinţire fără smerenie nu este. Pe noi însă, cei păcătoşi şi 
grei la pricepere, Dumnezeu nu are cum ne aduce aminte de păcatele noastre, ştiute sau neştiute, ca să ni le cunoaştem şi să ni le 
mărturisim – de vreme ce nu luăm aminte la predica Bisericii – decât luând, cu atât mai vârtos, prăjina ocărilor. Dacă ne-am cunoaşte 
cât suntem de păcătoşi, ne-ar fi mult mai uşoară ispăşirea vinovăţiilor. Dar când nu ne cunoaştem vinovăţiile, ne înşelăm după părerea 
noastră cu „dreptatea” pe care n-o avem, şi necunoscându-ne, nu răbdăm cele ce vin peste noi, cu rânduiala lui Dumnezeu. Drept 
aceea, când auzi pe cineva făcându-te tobă de ocări şi blesteme, nu te pripi cu mintea şi nu sări cu gura, răspunzându-i ce nu trebuie. 
Nu-l întreba pe el: de ce mă ocărăşti, ci întreabă-te pe tine oare de ce mă ocărăşte omul acesta? În orice caz, răspunde ca David: 
pentru păcatele mele Domnul i-a poruncit să mă ocărască şi să mă blesteme; dar nădăjduiesc, pentru năpăstuirea ocării, mila lui 
Dumnezeu. 

675. Să zicem că, după părerea ta, ai avea o viaţă bună după voia lui Dumnezeu, soţ şi copii cumsecade şi, totuşi, aşa din senin, 
la o întâmplare oarecare, un vecin sau propriul tău copil sau soţ, să-ţi ardă obrazul zvârlindu-ţi vorbe grele: prăpădită, ucigaşă, hoaţă. 
Iar tu, neştiindu-te de vină cu nici una din acestea şi nepricepând ce se lucrează la mijloc, se poate să sari, ca muşcată de şarpe, cu şi 
mai grele vorbe, apărându-te şi îndreptându-te, iar pe cel ce te cearcă, apăsându-l şi ucigându-l cu mânia. Nu e bine, nu te grăbi, ci 
socoteşte cum trebuie: poate că nu ţi-ai mărturisit, asupra ta, vreo greşeală cu propriul tău soţ, înainte de vreme, iar soţul tău îţi aduce 
aminte acum, într-un şuvoi de mânie, fără să ştie că păcatul o dată tot răbufneşte, oricâtă uitare s-ar fi aşternut peste el. Poate că şi 
copilul îşi strigă în ocara sa vreun păcat al părinţilor, de care trebuia cruţat, fie cu fapta, fie cu gândul. Poate că vreun gând rău asupra 
vieţii sale, el la vreme îţi aduce aminte, sub formă de necuviinţă, greşeala ce era s-o faci asupră-i. Uitaseşi să ţi le mărturiseşti, să te 
dezlegi de vina lor şi iată, ţi se aduc aminte. Căci, prin cei apropiaţi primim arsurile cele mai curăţitoare, – ştiut fiind că nu este 
nedreptate la Dumnezeu. Iar pe de altă parte, poate că puţine zile mai avem şi, din îngăduirea lui Dumnezeu, se răstesc la noi viclenii,  
cei ce ne-au îndemnat la păcate, şi, prin vreo gură slabă, ne strigă vinovăţiile uitate pe care mărturisirea şi lacrimile noastre nu le-au 
şters.

Drept  aceea,  cu  lumina  cunoştinţei  fiind,  în  necazuri  bucuraţi-vă  
(1 Tesaloniceni 5, 16). Căci celui lămurit în căile lui Dumnezeu tot ce i se întâmplă spre mai multă lumină i se face, ori pricepem, ori 
nu pricepem aceasta. Grija noastră să fie: de-a nu strica ce tocmeşte Dumnezeu. 

676. Vremea de amărăciune ţine de obicei cât ţine aplecarea spre mândrie; căci celui smerit nimic nu-i poate sta împotrivă: nici  
lucrurile, nici oamenii şi nici dracii. 

Înaintea lui Dumnezeu adevărata virtute e smerenia care tămăduieşte, curăţă, apără şi întoarce toate spre pace.  Deci, când 
amărăciunea încercării şi-a împlinit lucrul, iarăşi întoarce Dumnezeu toate spre bucurie. 

677. Mulţi, până nu-şi înţeleg greşelile, se cred curaţi apărându-se: că n-au omorât, n-au dat foc şi aşa mai departe. De fapt ei 
sunt închişi şi legaţi la minte cu un văl de întuneric care nu se rupe altfel, decât numai când le izbeşti păcatele peste obraz. 

678.  „Cui i se pare că stă, să ia aminte să nu cadă”. De aceea, stăm improvizat, în nesiguranţă, în atârnarea milostivirii lui 
Dumnezeu. Firea noastră, încă nu este întărită ca să poată „sta”. „A sta” este înălţarea care se corectează cu căderea. Depresiunea de 
asemenea nu este stare de masă. O cădere în umilinţă, convins de binefacere şi pe mulţi i-a folosit şi la mai mari măsuri i-a adus decât 
pe mulţi dintre nevoitorii conştienţi de calea sfinţeniei.

679.  Necertat  nu te smereşti.  Şi nesmerit nu apare înrudirea ta cu crucea, ca să o iubeşti,  ca pe ceva în care eşti  smerit 

(smerenia, iubirea şi crucea sunt din aceeaşi familie a desăvârşirii).

Şi crucea – cu învierea care-i urmează – era punctul de vedere al lui Dumnezeu. Omul voia să-l scape pe Dumnezeu de cruce. 

Dumnezeu se ceartă cu omul… în numele dragostei.

Satana Îi era milostiv lui Dumnezeu prin Petru şi ucigaş prin Iuda. Satana, prin frica de suferinţă a trupului şi prin ignoranţa 

raţiunilor mântuirii, ţine omul în îngustime, în nedezvoltare, în nonsens, cu un cuvânt: în sminteală cu Dumnezeu. 

680. Mare este acela care numai de mărimea lui nu se ocupă. Este cel ce creşte fără să ştie, ca bobul de grâu în strălucirea 

soarelui.

Dacă este o creştere naturală este şi o creştere supranaturală, căci adevărata dimensiune a desăvârşirii este smerenia.

Drept aceea, dacă nu puteţi înţelege Împărăţia lui Dumnezeu, cel puţin primiţi-o ca un copil în care nu se întâmplă nici o 

răvăşire dialectică. 

SMERENIA ŞI CURAJUL
681.  Smerenia şi curajul s-ar părea doi termeni opuşi. Cu toate acestea, în viaţa duhovnicească ei se armonizează, ba se şi  

completează.  Absenţa sau împuţinarea unuia slăbeşte pe celălalt şi între ei trebuie ţinut un echilibru. Căci viaţa creştină orientată 
numai spre umilinţă ia o înfăţişare de sclavie spirituală, de pipernicire la literă şi pierde curajul. Deasemenea, orientarea numai spre 
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îndrăzneală personală şi spre profetism distruge bisericitatea şi sobornicitatea creştinismului, provocând fie erezie, fie schismă, deci 
pierde smerenia. 

SMERENIA (CHENOZA) MÂNTUITORULUI
682. Ziditorul făpturii, Mântuitorul nostru, îndură o micşorare a Sa în Duh, pe potriva măsurilor noastre omeneşti, cu fiecare 

vârstă, cu fiecare rând de oameni până la sfârşitul veacului.  Şi se sileşte, ca un mare smerit să ne înduplece, prin alegerea cea de 
bunăvoie, să suim la măsura Sa dumnezeiască. Se micşorează pe Sine la măsură omenească, dându-se minţii noastre să-i semuiască 
preţul, şi, dacă Îl va afla, să ridice firea omenească la măsura dumnezeieştii Sale smerenii, adică să fim dumnezei după Har. 

683. Iată pe Dumnezeu cârmuind lumea şi, totuşi, cu mare smerenie, bătând şi aşteptând la poarta zidirii Sale să I se deschidă 
şi să fie primit... Într-unii Se naşte, într-alţii sporeşte cu vârsta şi cu înţelepciunea, într-alţii propovăduieşte, într-alţii minuni săvârşeşte 
şi în sfârşit într-unii Se schimbă la faţă în lumină dumnezeiască; iar într-alţii – foarte mulţi de aceştia – neasemănat Se chinuieşte.

SPIRITISMUL
684.  Fărădelegea vorbirii cu morţii, sau spiritismul, are vechime mare. În zilele noastre, a ajuns o adevărată modă de lume 

mare, şi, fiind cea mai subţire dintre amăgiri, e şi cea mai primejdioasă rătăcire. (...)
Biserica nu tăgăduieşte spiritismul, ci-l opreşte. Iată de ce:
Spiritul care vine nu poate aduce nici o probă îndeajuns de convingătoare despre fiinţa sau identitatea sa. Poate înşira dovezi 

după dovezi, arătând că ştie lucruri, pe care, ni se pare nouă, numai răposatul putea să le ştie. Dar şi îngerii răi sau spiritele pot să le  
ştie tot aşa de bine. În nici un chip nu putem fi siguri de identitatea celui ce vorbeşte sau scrie întocmai ca răposatul. Se-ntâmplă, 
adică, cea mai meşteşugită substituire a persoanei, care e înlocuită şi copiată întocmai întru toate, cum o ştiam şi noi, ca amăgirea 
noastră cea din bună credinţă să fie desăvârşită: iar noi să credem o lucrare de amăgire, ca pe cea mai adevărată descoperire de 
dincolo. Şi, văzând că cele mai multe descoperiri se împlinesc mai pe urmă, primeşti fără control cea mai de pe urmă înşelare. Iar 
aceasta o păţesc mai ales cei ce ocolesc sfintele Predanii ale Bisericii şi umblă după măiastra înşelare ca să-i povăţuiască aceia către 
lumea de dincolo. E şi mai uşor: spiritismul nu cere lupta cu sine însuşi, nu cere sfinţirea vieţii, nu cere recunoaşterea dumnezeirii 
Mântuitorului, nu opreşte ispitirea de Dumnezeu – căci tocmai asta e spiritismul. Ba, dacă ţii neapărat la acestea, de teama să nu te 
afli în greşeală, ţi le cere şi pe-acestea, dar numai ca, pe lângă toate acestea, să mai crezi şi în spiritism, adică şi în altceva pe lângă  
Biserica întemeiată de Dumnezeu. Iar cu vremea, câştigându-ţi încrederea, te poţi pomeni cu sfaturi împotriva mântuirii, sau pradă 
nălucirilor care clintesc mintea din dreapta socoteală. 

Am putea fi întâmpinaţi de adepţii spiritismului cu cuvântul că dintre sfinţi mulţi au grăit cu îngerii, iar unii cu adevărat au 
grăit şi cu cei mutaţi de aici, ba şi la viaţă i-au întors; dar asta a fost din îngăduinţa lui Dumnezeu, ca o mărturie a nemuririi sufletului 
şi a învierii celei de obşte, şi ca o slavă cu care i-a cinstit pe sfinţi. Din când în când se arată între oameni cât ascultă Dumnezeu de 
sfinţi când arde într-înşii iubirea de oameni şi voiesc să-i scape de vreo mare nedreptate năpăstuită peste dânşii: ei cer de la Dumnezeu 
mărturia celui de dincolo de mormânt. Dar de la minunile lui Dumnezeu prin sfinţi şi  până la descoperirile spiritiste e tot atâta 
depărtare, câtă de la sfinţi la ispititorii de Dumnezeu. Viaţa Sfântului Ciprian, care înainte de a fi creştin era mare vrăjitor şi înşelător 
de oameni, ne poate sta mărturie şi în privinţa spiritismului.

Altă pricină, pentru care Biserica îşi opreşte fiii de la calea lăturalnică a spiritismului şi a vrăjitoriei de toate treptele e şi 
aceasta: s-a băgat de seamă că practica spiritismului duce la nebunie. Făcându-se cercetare undeva, într-o casă de nebuni, s-a găsit că 
70 de inşi la sută făcuseră spiri-tism. Cum se ajunge la nebunie e uşor de priceput: fiecare şedinţă se poate face numai dacă toţi cei din 
adunare se învoiesc să împrumute din ei o anumită putere nervoasă, trebuitoare spiritului de dincolo, care scrie sau vorbeşte printr-
unul din cei adunaţi. Acela îşi pierde conştiinţa de sine în vremea şedinţei, cade în transă. Împrumutarea puterii nervoase pe care o  
solicită spiritele spre a putea comunica dincoace e mai mult o învoire la jaf pe socoteala sănătăţii nervilor, jaf care duce, încetul cu 
încetul, pe unii mai repede, pe alţii mai târziu la a nu se mai putea sluji de minte şi de nervi, căci tâlhărite de spirite slăbesc şi, 
oarecum zicând, îşi schimbă firea, încât toate le văd printr-un duh străin, altfel decât cealaltă lume normală. Aşa începe pe încetul să 
se arate nebunia, de cele mai multe ori fără întoarcere. 

685.  Biserica e datoare să-şi cruţe fiii de ispita căderii între tâlharii cei de duh; de aceea opreşte lucrul acesta şi-şi previne 
credincioşii cu sfatul Sfântului Pavel, dat Tesalonicenilor, iscoditori şi ei de taine: 

„Taina fărădelegii se înfiripează...  Ivirea „aceluia” va fi prin lucrarea lui Satan, însoţită prin tot felul de puteri şi de semne şi 
de minuni mincinoase, şi de amăgiri nelegiuite, pentru fiii pierzării, fiindcă n-au primit iubirea adevărului, ca să se mântuiască. Pentru 
aceea Dumnezeu le trimite amăgiri puternice, ca să dea (dar) crezământ minciunii,  şi să cadă sub osândă toţi cei ce n-au crezut 
adevărul, ci au îndrăgit nedreptatea” (2 Tesaloniceni 2, 7-12).

Căci cale nedreaptă îndrăgesc toţi acei ce iscodesc lăturalnic tainele lui Dumnezeu, cele închise în zile viitoare. 

SPOVEDANIA
686. Atâta vreme cât ţinem păcatele nemărturisite, ascunse cu voia, atâta vreme atârnă pedeapsa lor asupra noastră, ca o sabie 

care stă să cadă peste viaţa noastră. De îndată însă ce mărturisim păcatele şi vinovăţia, primejdia morţii o înlătură Dumnezeu de 
deasupra noastră. 

687. Să nu uităm însă că una e lupta şi suferinţa omului mărturisit şi alta e suferinţa omului nemărturisit.  Unul e luminat la 

minte, liniştit şi câştigă din nou nevinovăţia; celălalt e întunecat, îndărătnic şi mai rău se afundă. Unul e ascultător de duhovnic, – 

asta-i uşurează răbdarea încercărilor; celălalt nu ascultă de nimeni, ceea ce-i face îndreptarea cu neputinţă. 

688. Spovedania deasă trebuie ţinută însă la preţul ei. Ţinta sufletească a monahului faţă de taină trebuie îndreptată atunci când 

se dovedeşte uşurătate la mijloc. De aceea, o prea deasă spovedanie, în sufletele neadâncite, se banalizează. De aceea ne ajutăm de 

cercetarea conştiinţei sau de spunerea gândurilor, care poate fi oricât de deasă. 
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689. Spovedania deasă şi cercetarea conştiinţei au rostul de a slăbi din fire deprinderile patimilor şi a pune în loc deprinderile 

bune sau virtuţile contrare patimilor. 

690.  Gândurile pătimaşe nemărturisite sau simplu spuse au însuşirea că se întăresc şi se fac funii, cum zic părinţii şi trag 

mintea la învoire şi la faptă, care este păcat. 

691. Păcatul acesta este: înfrângerea morală a sufletului de către un gând rău. De aceea toate gândurile trebuiesc spuse înainte 

de a se întări şi de a birui mintea, căci de îndată ce sunt spuse le piere puterea de a obseda, asupri, stăpâni mintea. 

692.  Şi gândurile bune trebuie controlate cu o altă conştiinţă, mai limpede. Controlul tuturor gândurilor e lege în călugărie. 

Neîntrebat nimic nu e bine, nici ce e bine, pentru că singur nu te poţi apăra de săgeţile slavei deşarte. 

STĂPÂNIREA
693. Apostolul Pavel, tâlcuieşte autoritatea lumii acesteia, ca provenită din autoritatea lui Dumnezeu, şi cine se împotriveşte 

stăpânirii, lui Dumnezeu se împotriveşte. Reacţionarismul este un păcat, este o atitudine fals religioasă.  Din acest motiv, creştinii 
trebuie să dea ascultare cezarului, să se roage pentru el, şi să-i plătească dajdia. Supunerea faţă de stăpânire este din raţiuni divine: din 
iubire universală de oameni şi nu din oportunism sau din frică.  

STRUCTURA GENETICĂ ŞI CONŞTIINŢA
694. Situaţia, isprăvile şi tendinţele ce le avem, toate se răsfrâng, se rezumă şi se înscriu în structura noastră genetică, dar şi în 

sfera conştiinţei. Aci, în conştiinţă, se răsfrâng isprăvile pământului, şi, peste ele, în aceeaşi sferă, tot atunci, sau mai târziu, luminează 
seninul cerului, sau fulgerele dreptăţii divine. 

695.  În iconomia organică, genezele recesive, deşi latente, sunt ca şi inexistente, dacă sunt dublate de perechea genezelor 
dominante. Nu tot aşa e cazul şi în ce priveşte sfera conştiinţei. 

Iarăşi o mică asemănare: de când undele hertziene ale posturilor de radio-difuziune circulă în jurul nostru, ne străbat fără să 
prindem nimic, oriunde ne-am afla, veştile şi poveştile din lumea întreagă. Le prind însă aparatele de recepţie, care le transformă pe 
înţelesul nostru. Cam aşa ceva se întâmplă şi cu energia germenilor infirmi ai structurii noastre genetice: organismul nu înregistrează 
această energie, dar o înregistrează sfera conştiinţei, şi ne-o tălmăceşte printr-un conflict străfund în temelia noastră. 

696.  Însuşirea sufletului de a-şi cunoaşte şi recunoaşte pe Tatăl, sau de a se lepăda de El, e dependentă şi de construcţia 
genetică a trupului, în care va avea să petreacă o vreme. 

697.  Înclinarea sufletului face interferenţă cu înclinarea trupului în care a fost trimis.  Deci, dacă vine într-un trup în care 
găseşte numai dezechilibru, nu-şi va putea manifesta înclinarea sa către cele de sus, ci va asista neputincios lângă un aparat stricat,  
care nu cântă, ci huruie. 

Toate chinurile conştiinţei izvorăsc din simţirea acestor infirmităţi,  ce zac în străfunduri, şi de unde ele răbufnesc până în 
suprafaţa faptelor văzute. Ca să uşureze Dumnezeu povara unui suflet, de multe ori îl cruţă de cunoştinţa infirmităţii în care trebuie să 
petreacă. Aşa vedem seninătate şi la idioţi. 

STUDIUL
698. Profesorii ascund soluţiile temelor, ca să ia banii elevilor şi studenţilor. 
699. Nu te răspândi cu multe cărţi.
700. Cine face curte nu face carte. 

SUFERINŢA
701. Să nu uităm că una e lupta şi suferinţa omului mărturisit şi alta e suferinţa omului nemărturisit. Unul e luminat la minte, 

liniştit şi câştigă din nou nevinovăţia; celălalt e întunecat, îndărătnic şi mai rău se afundă. Unul e ascultător de duhovnic, – asta-i 
uşurează răbdarea încercărilor; celălalt nu ascultă de nimeni, ceea ce-i face îndreptarea cu neputinţă. 

702. Cunoştinţa cea din păţanie, sau învăţăturile din durere – singura cale care poate învăţa ceva pe oameni. 
703. E bine să luăm aminte însăşi mărturia proorocului David – „Mărturisi-voi Domnului fărădelegea mea! Şi îndată ai ridicat 

pedeapsa păcatului meu” (Psalmul 31, 6) –, precum că îndată după mărturisire Dumnezeu ridică pedeapsa păcatului; totuşi înduri 
încercări şi de multe ori ani de zile în şir. Să fim înţeleşi: încercările acestea nu-s pedeapsă, ci şcoală, lumină pentru minte şi milă de 
la Dumnezeu. Că le simţim ca suferinţe? De nu le-am simţi ca atare, n-am învăţa nimic.

Precum plăcerea e dascălul păcatelor, aşa durerea e dascălul înţelepciunii; iar din odihnă, până acuma încă n-a ieşit ceva de 
folos. 

704. Toate darurile închise în destinul nostru sunt îngrădite cu suferinţe, şi numai la atâtea daruri ajungem, prin câtă suferinţă 
putem răzbi cu bucurie. Numai atâta bine putem face, câtă suferinţă putem ridica de pe el. Numai atâta mângâiere putem aduce între 
oameni, câtă amărăciune putem bea în locul celor ce vrem să-i mângâiem. Atâta strălucire va arăta iubirea de Dumnezeu şi de oameni 
în noi, sau atât de puternice vor fi mila şi adevărul în noi, câtă văpaie de ură înfruntăm bucuroşi pentru Dumnezeu şi oameni. 

705. E bine de ştiut şi faptul că darurile lui Dumnezeu dau o mare putere de a suferi, cu seninătate, orice potrivnicie în calea 
darului şi, răbdând cu linişte, toate piedicile cad pe rând, printr-o nevăzută rânduială dumnezeiască. 

706. Fără libertate şi fără har, nici o suferinţă nu plăteşte nimic, cu atât mai puţin suferinţa din iad. Suferinţa aceea, deşi foarte 
mare, nu rodeşte nici o nădejde de pe urma ei. Dar libertatea, iubirea şi harul celor de pe pământ pot îndupleca pe Dumnezeu să scoată 
din muncă sufletul ce n-a ajuns la sfinţenie deplină. 

707. Suferinţa şi iubirea se cresc în progresie una pe alta. 
708. Durerea nu e obiect sănătos de meditaţie. De durere trebuie să scapi, să o depăşeşti, să fii deasupra ei. Dar trebuie să vină 

cineva să te scoată din cercul tău chinuitor de îngust. Căci durerea ta te ia în vîrtejul ei şi te închide dinspre toată lumea şi dinspre 
orice lume. E parcă o prelungire a iadului după tine.
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Cu cît orizontul tău e mai îngust şi mai îngustat de durere, cu atât neliştea ta e mai mare şi poate să fie mai mare ca în toată 
lumea. 

SUFLETUL
709. Sufletul are şi el o parte pătimaşă, care, prin negrijă, nărăvindu-se cu viaţa cea trupească, aşa se învoieşte şi se leagă de 

tare cu plăcerea din lumea aceasta, încât n-ar mai vrea să-i moară trupul, ci ar vrea să fie veşnică viaţa aceasta vremelnică. Poate că şi 
de aceea a lăsat Dumnezeu viaţa aceasta aşa de necăjită, ca să ne mai şi săturăm de ea. 

710. Şi sufletul are patimile lui: părerea, slava deşartă şi mândria – iar dacă scapă de aceste bucurii mincinoase, dăruindu-le 
Dumnezeu în schimb adevărate bucurii duhovniceşti, cad în primejdie de a se îndrăgosti aşa de tare de propriul lor suflet, pentru 
faptul că se face curat, încât sufletele lor se sting şi se pierd. Bucuria neînfrânată, chiar cea pentru daruri cu adevărat duhovniceşti, te 
poate face să uiţi că încă n-ai ieşit cu totul din împărăţia ispitelor. 

711. Sufletul care se mântuieşte este acela care nu mai trăieşte pentru sine, ci pentru Dumnezeu – sufletul care s-a izbăvit de 
sine şi petrece ca un dus din lumea aceasta. Viaţa şi dragostea lui întreagă este numai Dumnezeu, Care-L face să uite de sine, iar când 
revine în lumea aceasta, se urăşte pe sine.  Evanghelistul  Ioan prinde tocmai această a treia treaptă a luptei cu sine însuşi,  după 
cuvântul Domnului, care zice: „Cine-şi iubeşte sufletul său îl va pierde; iar cine-şi urăşte sufletul său, în lumea aceasta, îl va păzi spre 
viaţa veşnică” (Ioan 12, 25). Deci, de-am străluci duhovniceşte ca soarele, ceea ce la puţini se întâmplă, de una să ne ţinem: că nu  
suntem din lumea aceasta şi nu trebuie ţintuită „aici” dragostea noastră. 

712. Dacă îmbinarea sufletului cu trupul n-ar fi strunită din voia lui Dumnezeu, însuşirile sufletului ar fi ca nişte fulgere, care 
ar pârli într-o clipă fărâma de ţărână a trupului în care zăboveşte suflarea lui Dumnezeu. 

713. Trupul trăieşte, dacă e locuit de suflet; iar sufletul trăieşte, dacă e locuit de Dumnezeu. Aşadar, sunt oameni care au într-
înşii suflete vii, şi sunt oameni care au suflete moarte (Apocalipsă). 

714. Starea sufletului dincolo de mormânt este continuarea stării sale pământeşti, fie de viaţă, fie de moarte. 
715. Cel ce a înviat în sufletul său cunoştinţa şi iubirea lui Dumnezeu, câtă vreme era pe pământ, acela a înviat pentru veşnicie; 

iar cel ce a omorât acestea în sufletul său şi moartea l-a prins în acestea, acela a murit pentru veşnicie. Acela a omorât Împărăţia lui 
Dumnezeu dinlăuntrul său şi a înlocuit-o cu împărăţia chinurilor veşnice, în care a intrat încă din viaţa pământească. 

716.  Sufletul,  amăgit de convieţuirea cu animalitatea trupului,  are să  poarte chinurile răsturnării  rolurilor de îndată după 
despărţirea sa din robia uneltei sale. 

717.  Orice faptă trupească a fost mai întâi o faptă sufletească. O cădere în curvie e mai întâi o cădere în spirit. În spirit e  
înclinarea şi căderea. Iar aceasta e de la convieţuirea cu trupul în care s-a retras ispititorul şi-l munceşte cu pofte. Dar ispititorul nu 
poate face nimic fără consimţirea sufletului. Această consimţire însă înnegreşte sau spurcă faţă sufletului; îl face din ce în ce mai 
mânjit de poftele împotriva firii. 

718. După încetarea trupului, poftele, stropii aceştia de noroi împroşcaţi din trup pe suflet, stârnesc în sufletul desfăcut de trup 
o văpaie de pofte, care-l muncesc cel puţin tot atâta cât l-ar chinui setea până la moarte, pe unul care ar trece Sahara şi n-ar găsi apă. 

719.  Sufletul,  izgonit  din  trup  de  moartea  acestuia,  are  să  se  chinuiască  în  felul  fiecărei  patimi,  care  l-a  ros  în  viaţa 
pământească. 

720. Un iubitor de argint, un lacom de avere, un lacom de mâncare, un beţiv, un curvar, nu scapă de tirania poftelor sale, ci 
acestea îl chinuiesc fără de sfârşit şi se măresc pe măsură ce nu pot fi satisfăcute – lipsind trupul, iar conştiinţa îi strigă mereu osânda 
lui Dumnezeu şi zădărnicia suferinţei sale. 

721. Dumnezeu a pedepsit până şi cu lepră. Deci lepra şi orice lepră, urmărite la obârşiile ei, arată că păcatul sufletului atrage 
după sine pedeapsa trupului, dar îi aduce sufletului smerenia, sănătatea minţii. 

722. Oare în Templul sufletului nostru se va găsi vreun copil sau măcar vreun orb să-L primească pe Iisus? 
723. Aspiraţia sufletului după realizarea desăvârşirii sale, asta este toată istoria omului. 

ŞTIINŢA
724.  Multă  ştiinţă  apropie  pe om de Dumnezeu,  puţină  ştiinţă  îl  îndepărtează  şi  de  ştiinţă  şi  de Dumnezeu.  Omul  atâta 

preţuieşte câtă apropiere de Dumnezeu şi-a câştigat în sine. 
725. Ştiinţa, filosofia, medicina şi celelalte discipline ale preocupărilor omeneşti, chiar şi dreptul, care pune crucea pe masa de 

judecată, toate la un loc nu pot să dovedească, nici că există Dumnezeu, nici că nu există. Toate aceste discipline ale ştiinţei sunt însă 
folositoare când îşi cunosc marginile şi când nu trec într-o altă zonă a existemţei, unde nu au competenţă şi nici mijloace de cercetare. 

726. În ştiinţă e savantul care sondează necunoscutul prin teorii şi le verifică pe urmă, dacă aduc lumină şi corespund realităţii 
sau ba. 

În  credinţă, în religie este sfântul,  care are alte mijloace de aflare a adevărului.  Sfântul nu cercetează. Viaţa lui curată e 
mijlocul de cunoaştere a unei realităţi pe care cercetătorul savant n-o poate prinde niciodată.

Ştiinţa nu angajează viaţa, de aceea nici n-o poate pricepe şi nici n-o poate crea. 
727.  Omul, în întregul lui, e din ce în ce mai necunoscut. De aceea, cei ce se mărginesc numai la cunoştinţa unilaterală, 

inevitabil ajung în înfundătura aroganţei care nu ştie nimic – ceea ce păţesc numai peticarii ştiinţei. 
728. A nu şti şi a recunoaşte aceasta, nu e totdeauna o vinovăţie – uneori e chiar virtute; însă a şti puţin, şi a face gâlceavă că 

ştii totul, asta e descalificare şi ruşine, şi totdeauna o vinovăţie. 
729.  Problema eredităţii  mai  are un capăt,  dincolo  de  biologie şi  probabilitate.  Chiar  numai  factorul  eredităţii,  ca  să  fie 

cunoscut îndeajuns, depăşeşte limitele ştiinţei pozitive. 
730. Dacă ştiinţa ar putea prinde momentul când apare în părinţi o geneză (genă) defectivă, ar însemna pentru ea un adevărat 

triumf. 
731. Medicul, care crede că, povăţuind pe oameni, n-are trebuinţă de suflet şi de Dumnezeu – autorul şi stăpânul vieţii – e, 

până la un loc, un bun veterinar. 
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732. Ştiinţa fără Dumnezeu şi împotriva omului, s-a apucat să facă şi nebunia ei cea mai de pe urmă: desfacerea şi aprinderea 
stihiilor. 

733. Oare ştiinţa nu aşteaptă şi ea, fără să ştie, şi nu găteşte venirea zilei Domnului? 

TALANŢII
734. Sufletul dus în robie e jefuit pe dată de toată agoniseala sa duhovnicească. Aceasta-i contabilitatea fricosului: zarafii cu 

banii lor falşi fură talanţii noştri buni. 
735. Cel cu un talant din Sfânta Evanghelie are numai botezul şi talantul lui i se va da celor fără botez, dar cu fapte. 
736. Între cei trimişi de Dumnezeu sunt şi oameni ce au darul să vadă dincolo de zare, să audă graiul şi cuvintele mai presus de  

fire. Dar aceştia, la vreme de mare însemnătate pentru ei, când li se deschide ochiul vederii şi urechile auzirii celor de dincolo, să nu 
întârzie a căuta povăţuirea unui duhovnic, care le va feri inima şi mintea de bucurie străină şi care îi va ocroti cu dulama smereniei. 

737. Darurile lui Dumnezeu ascunse în noi nu le ştim, dar satana le vede; şi, ca un tâlhar viclean, pândeşte vremea darului de 
sus să se deschidă în viaţa noastră şi de nu-l va afla acoperit de smerenie şi dreaptă socoteală, varsă el, ca pe un jgheab, pustiirile lui 
pe făgaşul lui Dumnezeu. 

738. Ce ţi-a dat Dumnezeu dar, asigură-l cu întrebarea şi ocroteşte-l cu smerenia şi cu atât mai vârtos nu ieşi din sfatul unuia 
dintre nebăgaţii în seamă slujitori ai lui Dumnezeu. 

739. În fiecare om este închisă o măsură a lui, după cum ne asigură şi Sfântul Pavel (Romani 12, 3); peste aceasta să nu treacă 
nimeni, dar nici să nu se lovească nimeni a o ajunge. 

740. Toate valorile, talentele, ar trebui să se negustorească între oameni, în favoarea lui Dumnezeu, căci precum este o ierarhie 
a valorilor, tot aşa este un Ierarh al lor. 

741. A nu lucra cu valorile, în sensul în care le-a rostuit Dumnezeu, înseamnă a ieşi din ierarhie şi a face anarhie. 
742. Purtătorul oricărei valori, dacă va ajunge la cunoştinţa atârnării sale de Dumnezeu, va ajunge drept. 
743. Un bărbat de ştiinţă, care mărturiseşte în mediul său pe Dumnezeu, adeseori e mucenic; un conducător de neamuri, dacă 

se declară atârnător de Dumnezeu, de asemenea e mucenic, ca şi cum atârnarea de Dumnezeu ar fi o mare slăbiciune şi vinovăţie. Şi 
aşa păţesc pe rând toţi dăruiţii lui Dumnezeu când nu se învoiesc la sfatul lumii, să tâlhărească pe Dumnezeu de darul ce li-l dase spre 
tot lucrul bun, ce au să-l împlinească în lume. 

744.  Pentru o alunecare a omului de la nume la număr,  au să dea seama toţi  înzestraţii  lui Dumnezeu,  cei cu daruri,  cu 
răspunderi, cu măriri, cu puteri şi cu tot felul de haruri.

Regele David, înzestrat deodată cu darul stăpânirii şi cu darul proorociei, a căpătat o straşnică pedeapsă, numai fiindcă a 
îndrăznit să numere poporul (2 Regi 24). Darul proorociei i s-a luat o vreme, iar din popor i-au murit 70.000 de oameni – şi doar el 
greşise,  nu  poporul  
(2 Regi 24, 17).

Deci, înaintestătătorii şi deţinătorii puterii au să dea seama, chiar de venirea sabiei după dreptate. 
745. Cu talantul Botezului sunt dăruiţi creştinii, talantul  îngropat şi de puţini dezgropat şi sporit. 
746.  Convertirea talentelor este un mare talent. Înzestrările lui Dumnezeu nu sunt date ca simple ornamente, de care să ne 

bucurăm numai noi. Talentele sunt înzestrări de energie divină,  spre scopurile ei anumite, energie pe care lumea nu o cunoaşte. 
Aceasta dă îndrăzneală mucenicilor, răbdare pustnicilor, darul cunoştinţei, curajul adevărului, nebunia pentru Hristos, interpretarea 
vieţii în perspectiva luminii divine. 

747. Prezenţa lui Iisus în toate fragmentele timpului este ceea ce dă talanţilor valoarea lor de energii divine. 
748.  Cel ce recunoaşte Providenţa de la Dumnezeu a talentelor sale va mai primi şi celui ce i  se pare că nu le are de la 

Dumnezeu, i se va lua şi ceea ce i se pare că are. 

TENSIUNEA DINTRE MINTE ŞI PATIMI
749. Să ne apropiem de o analiză concretă a tensiunii dintre minte şi patimi.
Care este mecanismul biologic al instinctului de reproducţie?
Instinctul acesta are ca obârşie materială o glandă endocrină, care varsă o substanţă chimică în sânge, care la nivelul creierului, 

erotizează scoarţa cerebrală. Această erotizare constă în apariţia pe ecranul minţii a gândurilor şi a imaginilor în favoarea satisfacerii 
acestui instinct. 

Ele cer învoirea. 
Cenzura rezistă, le respinge.
Conştiinţa – care ocroteşte viaţa omului şi sub perspectivă trans-cendentă – aduce „Numele lui Dumnezeu care arde pe draci” 

şi aduce Crucea Domnului: Jertfa – lepădarea de sine, lepădarea de plăcere.
Când aceste gânduri de rezistenţă, puternice şi luminoase, sunt afirmate cu toată credinţa şi ştiind cu certitudine că Însuşi Iisus 

Se luptă cu Satana în locul nostru, atunci în organic se petrece o reacţie chimică în care substanţele endocrine din sânge, care erotizau 
scoarţa cerebrală, se neutralizează printr-o apariţie de anticorpi, care fac această neutralizare. În felul acesta „gândurile” şi „imaginile” 
şi „reprezentările”, toate pier şi se restabileşte un echilibru şi o linişte în minte, asemenea cu liniştea pe care a restabilit-o Iisus când a 
venit pe mare la ucenicii Săi învăluiţi de talazurile înfuriate ale mării, care apoi s-au liniştit. (...)

Mărturisirile străfunde de credinţă în Dumnezeu, de pe urma unei evidenţe divine, au ca urmare convertirea, strămutarea forţei 
oarbe neutralizate într-o energie de o altă calitate şi de o înaltă valoare: a iubirii de Dumnezeu şi de oameni în genere şi nicidecum nu 
mai rămâne de veun om, ca trup.

Aşa prinde putere viaţa religioasă din chiar neputinţa omenească. Iată prilej de câştigat la nivel înalt. (...)
Şi totuşi, talazurile mării, înfuriate de patimi, iarăşi vin şi izbesc în pereţii corăbiei şi în digurile portului...

Trupul e indiferent; forţele sale sunt oarbe.  Chimismul endocrin nu e biruit – asimilat, neutralizat – decât după o ciocnire, 

criză; la obârşie, în glande, hormoni, se produc iarăşi şi iarăşi. Satana nu e definitiv biruit pe pământ; abia în Împărăţia ce va să vie 

oamenii nu se mai însoară şi nu se mai mărită. Lupta „de gând” iarăşi începe. Omul, ca om, osteneşte; Luarea prin surprindere poate fi 
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aprigă; nevoitorul se sperie. Se vede învăluit, deznădăjduit chiar. Dar Dumnezeu nu te-a părăsit, chiar dacă pe ecranul minţii au apărut 

gânduri şi imagini de hulă împotriva lui Dumnezeu şi te vezi în imposibilitate de a te mai ruga chiar. Răbdarea însăşi a războiului e 

ultima ta rugăciune. 

TRINITATEA

750. Revelaţiile lui Dumnezeu cu altul se împlinesc într-un al treilea. Subiectul iubitor şi iubitul găsesc deplinătatea vieţii în 

împărăţia iubirii, care este a treia împărăţie a lui Dumnezeu. Împărăţia omului şi a cosmosului iluminat nu se realizează decât prin 

Sfântul  Duh, în care se încheie drama, se încheie cerul.  Numai în această „Trinitate” ne este dată viaţa divină perfectă, în care 

subiectul iubitor şi obiectul iubit, creează împărăţia lor, găsesc conţinutul definitiv şi deplinătatea vieţii lor.

Trinitatea este un număr sacru, divin, un număr care simplifică, plenitudinea, victoria asupra luptei şi diviziunii, ecumenismul 

şi societatea perfectă, în care nu este opoziţie între personalităţi, între ipoteze şi fiinţa unică.

Misterul creştinismului este misterul unităţii, în dualitate găsindu-şi soluţia în Unitate - Trinitate. Iată de ce creştinismul are ca 

bază dogma hristologică a naturii teandrice a Fiului şi dogma Trinitară. 

TRUFIA

751.  Dezechilibrul  mintal  al  trufiei  a  contaminat  aproape toate  valorile şi  le-a pus  în  conflict.  În  valoarea politică  trufia 

stârneşte tirania, terorismul, dictatura; în religie, inchiziţia, despotismul, protestantismul; în ştiinţă şi economie, materialismul; în artă, 

senzualismul; în toate a băgat anarhia faţă de Dumnezeu, Ierarhul lor de drept. 

TRUPUL
752.  Când potrivnicul mântuirii noastre se vede bătut la prima piedică – cea mai uşoară – ce o ridică în calea robilor lui 

Dumnezeu prin lume, mândria nu-l lasă să se dea bătut, ci le stârneşte a doua piedică prin viciile trupului, sau o iubire trupească de 
sine. La o atare înaintare a luptei pentru mântuire se tânguie trupul, ca să te milostiveşti de el; e tânguirea vicleană a stricăciunii, care  
nu trebuie ascultată, ci scoasă din rădăcină şi firea făcută iarăşi curată. De aceea, Părinţii i-au zis trupului: vrăjmaş milostiv şi prieten 
viclean. 

753. Fiecare ducem un ateu, necredincios, în spate – trupul de pe noi. De la starea asta şi până la a-l face să fie templu sau 
Biserică a Duhului Sfânt (1 Corinteni 3, 16) e de luptat de cele mai multe ori viaţa întreagă.

754.  Firea trupului fiind surdă, oarbă şi mută, nu te poţi înţelege cu el decât prin osteneală şi foame, acestea însă trebuie 
conduse după dreapta socoteală, ca să nu dăuneze sănătăţii.  Acestea îl  îmblânzesc,  încât nu se mai ţine vrăjmaş lui Dumnezeu. 
Rugăciunea şi postul scot dracii poftei şi ai mâniei din trup. Foamea îmblânzeşte fiarele. 

755. Cu tot dinadinsul se atrage luarea-aminte că toată lupta aceasta să nu se ducă fără îndrumarea unui duhovnic iscusit, care 
ştie cumpăni pentru fiecare ins aparte: măsura, trebuinţa şi putinţa fiecăruia. Postul, adică, să fie măsurat după vârstă, după sănătatea 
rămasă – deşi postul pe mulţi i-a făcut sănătoşi – şi după tăria şi felul ispitelor. Aşa cere dreapta socoteală.  Cei ce s-au grăbit fără 
sfatul dreptei socoteli, toţi au întârziat sau, îndărăptând, au pierdut. De aceea, au zis Părinţii, gândindu-se la cei grăbiţi să stingă 
patimile, că mai mulţi s-au păgubit din post, decât din prea multa mâncare, şi preamăreau dreapta socoteală, ca virtutea cea mai mare 
(Sfântul Ioan Casian, Cuvânt despre Sfinţii Părinţi din Skit, Filocalia, Sibiu 1946, ed.  I, vol.1, p.130; Şi ed. II, vol.1, Sibiu, 1947, 
p.129). Preţuirea pătimaşă a trupului pe mulţi îi întoarce împotriva duhovnicului, deşi învrăjbirea nu-i ţine mult, boala îi întoarce; pe 
alţii, însă, muşcaţi la minte de mândrie, nici nu-i lasă să meargă vreodată la duhovnic, deşi le tânjeşte cugetul. La vreme de umilinţă – 
care cearcă pe toţi – şi aceştia biruie piedica şi intră în lupta mântuirii. 

756. E de neînţeles cum de nu simte omul cu sufletul că a ieşit din omenie, ci abia simte cu trupul că s-a depărtat de Dumnezeu 
şi a ajuns o grămadă de doage.

E de neînţeles că durerea trupului îl face pe om să ceară ajutorul lui Dumnezeu, pe când durerea sufletului, de strâmbătatea şi 
amorţirea lui, nici că se mişcă.

E de neînţeles cum oamenii aleargă după sănătatea trupului, dar după iertarea păcatelor aşa de puţin! 

URA
757. Acestor două feluri de oameni le-a zis Dumnezeu nebuni: celor ce leapădă pe Dumnezeu şi celor ce leapădă pe oameni 

din inima lor. De fapt, nu mai sunt buni decât să facă din viaţa celorlalţi un iad. Ura, această desfigurare spirituală, face mii de 
victime,  căci stinge pe Dumnezeu şi  din ochii  celorlalţi.  Ura îşi  ridică împotrivă şi  mai mare ură, atât  a oamenilor  cât şi  a lui 
Dumnezeu. Ea un e un climat al mediului viciat, o viforniţă, o boare a haosului. Ea face din viaţa aceasta o anticameră a iadului. 

758. Precum în viaţa pământească lucra Harul asupra celor ce se sfinţeau şi sporea în ei iubirea, iar la dezlegarea lor din trup, 

rămânând în Împărăţia Harului, acesta sporeşte, desăvârşind în ei iubirea; aşa prin contrast, în starea de iad a conştiinţei, în împărăţia 

fără de Har, lucrează demonii asupra sufletelor chinuite şi sporesc în ele ura. 

URMAREA LUI HRISTOS
759. Iisus Hristos e Calea şi naturală şi supranaturală a desăvârşirii. 

760. Ar trebui să urmăm Mântuitorului toată calea Sa pământească, măcar tot aşa de zornic, pe cât ne zoreşte foamea şi setea 

după cele pieritoare. 
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761. Nouă, neputincioşilor, deşi cugetăm ale lumii şi umblăm în calea păcatelor, încă nu ne-a îndesat nimeni cununa de spini 

pe frunte şi nu ne-a bătut piroanele în tălpi. Zic însă: cine vrea să urmeze pe Domnul şi să se asemene cu El, în cruce să se asemene şi,  

cât poate să cuprindă firea omenească, asemenea cu El va fi. 

762.  E lucru de mirare că, pentru pricini pământeşti se găsesc mii şi milioane de oameni care merg cântând la moarte, dar  

pentru Împăratul Cerurilor abia se mai găsesc puţini, din când în când, care să fie liniştiţi şi bucuroşi de moarte. 

763. Ce folos, că urmărit de o fiară, scapi până la uşa unei case în pădure, dar n-ai avut grijă ca să iei cheia de acasă. Dar, Iisus 

e nu numai Cheia, ci şi Uşa împărăţiei de scăpare. 

764.  Sunt mulţi cărturari „aproape de Împărăţia lui Dumnezeu”.  Sunt toţi cei care cred în Dumnezeu, dar nu cred în Iisus 

Hristos. Aceştia au simplificat tot aparatul religiei, ca odinioară cărturarul cu care a vorbit Iisus. Au rămas cu un Dumnezeu abstract, 

care nu le cere mai mult decât să-I recunoască existenţa. Se mulţumeau foarte bine cu un Dumnezeu pe care Îl deduc ei, creat de ei, 

chiar un Dumnezeu al lor, deşi absolut, inaccesibil dacă nu chiar inexistent.
Fără revelaţia lui Dumnezeu în Iisus Hristos şi fără angajarea în toate consecinţele concrete ale acestei Revelaţii, cărturarii 

rămân aproape pe „dinafară de Împărăţie”. 
765. Toţi care nu cred şi nu urmează lui Dumnezeu sunt morţi înaintea lui Dumnezeu.
La aceştia s-a referit Iisus când descurca pe al doilea spre rostul său: „lasă morţii să-şi îngroape morţii lor”. 
Ar fi surprinzător răspunsul vreunuia: „Doamne, lasă-mă să-mi îngrop necredinţa mea!” 
766. Când ţi-a găsit Dumnezeu vreo treabă pentru Împărăţia Sa între oameni, ai isprăvit toate obligaţiile lumii. 
767. A fi ucenicul lui Iisus nu însemnează a te opri la mijlocul uceniciei. A fi ucenicul lui Iisus însemnează o prevedere, un 

război şi a-ţi zidi o cetate. A nu-ţi face socoteala aceasta însemnează a te face de râs. Iar a nu te face de râs însemnează a-L urma pe 
Iisus în toată calea vieţii Sale pământeşti, chiar dacă ultimul pas al căii îl vei avea de făcut răstignit pe o cruce. „Dumnezeu poartă 
paşii omului”, iar acestea sunt marile hotărâri spre El. 

768. Vecinul tău bate crâşmele, verişoara ta a fugit necununată, feciorul tău fuge de biserică, copiii tăi umblă la joc seara şi 
scuipă după preot. N-ai pe nimeni de adus la Iisus? Poate ai de gând să te aduci pe tine. 

769. O întâlnire cu Iisus înseamnă o misiune, înseamnă chemare la apostolie şi la toate riscurile trăirii de Dumnezeu între irozii 
neamurilor, pe care, de asemenea, trebuie să-i iubeşti. Nu cumva sunteţi şi voi căutând pe Iisus?

Voi ştiţi despre Iisus o mulţime de lucruri, dar nu-L ştiţi pe El. Şi până nu-L găseşti pe Dumnezeu, nu te afli nici pe tine, nu-ţi  
găseşti nici sensul tău, nici sensul lumii. Este la mijloc o revelaţie tripartită, care trebuie să aibă loc. Omul este veşnic în căutare după 
ceva, ce înseamnă mai mult decât haina şi mâncarea. El este în căutarea lui însuşi. Aspiraţia sufletului după realizarea desăvârşirii  
sale, asta este toată istoria omului.

Mărginirea ta, te doare, ştiu. Dar când aceasta a ajuns un dar al conştiinţei, este semn că Dumnezeu, nemărginitul vrea să creşti  
spiritual pe dimensiuni divine. Această ţâşnire în conştiinţă a darului nemărginirii, este pentru tine argumentul decisiv al existenţei 
Sale şi a rudeniei tale cu El, dacă te găseşti pe tine în funcţie de Dumnezeu – naşterea ta în adevăr. Toţi marii mistici, fără deosebire 
de confesiune, au învăţat că, în demnitate, în adâncul lumii spirituale se săvârşeşte un proces divin, în care apar relaţiile lui Dumnezeu 
cu omul: naşterea lui Dumnezeu în om şi naşterea omului în Dumnezeu, adânc în care se întâlnesc iubitorul şi iubitul.  Acolo sunt 
adevărurile experienţei spirituale, adevărurile vii, nu categoriile metafizice sub substanţe alegorice. 

770. O trăire a vieţii lui Iisus, a primejdiilor la câte te expune aceasta, grăbeşte sfârşitul. 

VEDENIILE
771.  Predania Bisericii  Răsăritene se fereşte  de vedenii  şi  îşi  fereşte şi  fiii,  întrucât  acestea nu sunt  neapărat  trebuitoare 

mântuirii şi, desăvârşirea, la care suntem chemaţi, lasă în urmă orice vedenie. Revelaţia e deplină, iar cele ce mai lipsesc le aşteptăm 
la a doua venire. 

772. Riscurile imaginaţiei sunt ocolite în duhovnicia Răsăritului (nălucirile false).

De aceea Răsăritul meditează fără imagini chiar contra imaginilor, chiar vedeniile reale le refuză – nu din rea credinţă sau din 

împotrivire, ci din grija de a nu greşi, primind orice. Şi se ştie că Dumnezeu nu Se supără când se stă pe acest punct de vedere. 

Singura pomenire ortodoxă este aceea care nu pune nici  un tipar pe minte,  care nu statorniceşte nici o imaginaţie sau imagine. 

Exemplu: „Adevăr”, „Duh”, Numele lui Iisus din rugăciunea călugărilor: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-

mă pe mine, păcătosul”.

VICLENIA
773. Dumnezeu iartă neştiinţa, dar viclenia ba. Iar omul cu socoteală vicleană e acela care-şi dă cu voia toată tinereţea dracilor, 

rămânând ca lui Dumnezeu să-I dea o bătrâneţe distrusă. Nu-i va fi zvârlită şi bătrâneţea laolaltă cu tinereţea? 

VIRTUŢILE
774. Dacă Domnul e ascuns în poruncile Sale, fireşte că este şi în strădania pentru dobândirea virtuţilor. El este puterea sau 

sufletul nevoinţelor virtuţii.

775.  Dacă prin porunci Domnul ni Se îmbie,  aşa zicând, dinafară, ca principiu atractiv, prin virtuţi  Domnul se manifestă 

dinlăuntru,  ca  principiu  impulsiv.  Porunca ar  fi  Cuvântul  lui  Dumnezeu ca îndemnare  din  afară,  iar  virtutea ar  fi  Cuvântul  lui 

Dumnezeu ca îndemnare dinlăuntru.

VOTURILE MONAHALE
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776. Dintre cele trei făgăduinte (monahale), cea mai grea e ascultarea, pentru că are de biruit mai mult patimile minţii, care 
discută cu Dumnezeu, în loc să asculte fără discuţie. 

777.  Obligativitatea voturilor monahale poate înceta numai în cazul extrem de rar când se întâmplă din motive clinice a 

personalităţii omeneşti, deci şi a conştiinţei în cazul deplinătăţii de conştiinţă, însă făgăduinţele rămân obligatorii iar lepădarea lor 

păcat. 

778. Încetarea voturilor e încetarea călugăriei. 

779.  Mănăstirile cu viaţă de sine au slăbit votul ascultării şi al sărăciei şi, din pricina aceasta, sunt o formă decadentă de 

monahism. 

VRAJBA CONFESIONALĂ
780. Numai sila unei prigoane peste tot pământul împotriva creştinilor îi va hotărî să lase la o parte orice vrajbă confesională şi 

să fie una, cum au fost la început. Nu vor scăpa de sub tăvălugul urgiilor istoriei până nu vor veni şi la mintea aceea să asculte şi să 
împlinească, măcar la sfârşit, rugămintea cea mai de pe urmă a Mântuitorului în lume.

Poate că în vremile acelea abia vor mai fi creştini, dar oricâţi vor rămâne, aceia trebuie să treacă peste ceea ce ar fi foarte bine 

să treacă creştinătatea vremii noastre şi să fie una.

Primejdia comună s-a arătat în lume, unirea creştinătăţii întârzie Doamne, până când? 

VRAJBA ÎN CASĂ
781. Vrajba în casă vine din păcate. Toate îşi au izvorul în păcate. Neapărat vine vrajba în casă, dacă:

1. Căsătoria s-a început cu stângul, adică cu desfrânarea;

2. Mai vine apoi, dacă soţii trăiesc în căsătorie nelegitimă, sau fără cununie bisericească. Este un prim păcat, pe care toţi îl 

plătesc cu vrajba. De aceea, toţi trebuie să intre la cuminţenie şi să se legiuiască dacă sunt aşa;

3. Din curvii nemărturisite, făcute înainte sau după căsătorie. Astfel au intrat într-o casă nouă, cu o pecete drăcească pe trupul 

şi pe sufletul lor şi pentru că nu şi-au mărturisit acel păcat, are să le spargă casa, tocmai pentru că n-au omorât pe diavolul, care este 

cel care făcea acest lucru;

4. Lăcomia de avere a unui părinte când şi-a măritat  sau şi-a căsătorit feciorul. O asemenea căsătorie nu ţine, pentru că s-a  

făcut cu o lucrare a diavolului.  De vei mărita fata ta numai pentru avere, căsătoria lor va sfârşi cu vrajbă sau cu spargerea casei 

aceleia. Prin urmare, cuminţiţi-vă părinţilor cu sfaturile, când vă măritaţi fetele sau vă însuraţi feciorii!
5. Nepotrivirea de vârstă. Sunt părinţi care-şi mărită fetele la 14-16 ani, iar la 18, 19 ani fata lor este văduvă şi încă cu copil.  

Aceasta din cauza nepotrivirii de vârstă, căci ce poate face o fată aşa tânără în faţa unui vlăjgan, om în toată firea. Această diferenţă 
mare de vârstă este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Şi din cauza aceasta, casa aceea nu ţine, ci se sparge şi în aceste cazuri părinţii 
trebuie să recunoască că au dat un sfat prost. 

6. Din negrija de suflet a celor din casă, din negrija de spovedanie, de Sfânta Împărtăşanie şi de rânduielile Bisericii, care sunt 
poruncile lui Dumnezeu, care dacă nu se păzesc, păzesc pe ale diavolului şi nu pot să aibă linişte;

7. Din petrecere fără post.  Cei ce se umplu de mânie sunt cei plini de fiere, care se înmulţeşte în corpul omului atunci când 
mănâncă carne multă şi nu posteşte. Plin de fiere fiind, te umpli de mânie şi astfel îşi sar în cap unii la alţii. Aşa, pentru o vorbă cât de 
neînsemnată, pentru o bucată de lemn ce nu e la locul ei, îi sare în cap celuilalt;

8. Şi o ultimă pricină este desfrânarea soţilor. Dar soţii cum desfrânează, când sunt legiuiţi? Aşa bine, căci nu mai ţin seamă de 
miercuri,  de vineri,  de zilele postului  şi  de sărbători. Nu mai ţin nici  o rânduială.  Şi  bate Dumnezeu nerânduiala ca să se facă 
rânduială. 

VRĂJMAŞUL – ANTIHRIST
782. Potrivnicul a dat primul război cu Adam în rai şi, prin el, cu noi cu toţi, întrucât toţi eram în Adam (Romani 5, 12). E 

primul război pierdut de om. Înfrângerea lui însă o repetă întreg neamul omenesc, mii de ani de-a rândul; iar ceea ce a făcut Adam 
facem şi noi, fiecare. E limpede că la mijloc a fost o neascultare, o încovoiere a unei meniri, dată omului de Dumnezeu (A se vedea şi  
Sfântul Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie, Filocalia vol. 3). 

783. Mântuitorul a înfrânt întâi pe potrivnicul în duh, în apariţia lui personală din pustie, biruind prin dragostea de Dumnezeu 
ispita aceluia când îl îmbia cu momeala plăcerii din materia lumii. Noi, muritorii n-avem de a începe lupta de la arătarea făţişă şi 
personală a potrivnicului; căci, după unii, ne-ar fugi mintea de spaima arătării lui înfiorătoare. E lucru ştiut că sistemul nostru nervos, 
răvăşit de atâtea vicii săvârşite de noi sau de un şir întreg de părinţi înaintaşi, nu suportă impresii prea tari, ca peste toate acestea să 
rămână sănătos. Noi trebuie să începem urmarea Mântuitorului de la purificarea de patimi, ca să ajungem după multă vreme la o 
sănătate, fizică şi psihică, în stare de a ne apropria, fără primejdii grave, acolo de unde doar Iisus a început lupta. E lucru ştiut şi 
probat de medicină că spaimele (traumatismele) peste puterea de răbdare a sistemului nervos îl dezechilibrează şi, după slăbiciunea la 
care-l găseşte, poate să-l ducă până la boala epilepsiei, care seamănă mult cu îndrăcirea, descrisă de Evanghelii.

Fireşte că şi noi în lupta cu patimile – treabă de începători, dar care poate ţine o viaţă întreagă – trebuie să dăm cu el o luptă în 
duh. În această luptă încă suntem scutiţi prin rânduiala dumnezeiască de a-l vedea în toată fioroasa lui prezenţă.

De la această deosebire încolo, lupta pentru mântuire, atât a Mântuitorului, cât şi a ucenicului, urmează aceeaşi cărare şi stadii. 
Astfel, după ce Iisus l-a bătut pe potrivnic în pustie, a venit să-l bată şi în lume, în societatea omenească stăpânită de acela. De aceea, 
urmând pe Domnul, spunem că mântuirea nu se câştigă cu o faptă răzleaţă, ci presupune şi o faţă socială; nimeni nu se mântuieşte 
singur; de mântuirea sa se mai leagă o mulţime de oameni. 
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784. Mândria lui nu poate răbda bătaie; acesta-i chinul păcatului său că, totuşi, trebuie s-o capete. Deci, dacă a fost bătut când 
se lupta cu noi din afară, prin gura lumii, dacă a trebuit să fugă ruşinat, după zeci de ani de lupte dinlăuntru, din trup şi din suflet, 
atunci  sufletul  şi  mintea,  făcându-se  curate,  îl  prind  în  prezenţa  nevăzută.  Atunci,  nemaiavând ce  face,  vine  în  persoană  să  se 
războiască cu noi. De acum începe războiul minţii omului cu mintea cea vicleană, sau războiul nevăzut. Spre războiul acesta însă să 
nu îndrăznească nimeni, de n-a fost chemat de Dumnezeu cu rost de a ruşina puterea vrăjmaşă şi a mai întări neputinţa oamenilor spre 
război, căci nu e un război de glumă.

785. Asupra diavolului avem aceste trei arme: Numele Domnului şi al Maicii Domnului, despre care zice Sfântul Ioan Scărarul 
că: „Armă mai tare în cer şi pe pământ nu avem, ca numele lui Dumnezeu”. Iar a doua armă pe care o avem împotriva puterii 
vrăjmaşe  este  Sfânta  Cruce  
(1 Corinteni 1, 18). (Aş întreba pe cei ce nu au cruce: cu ce semn vă apăraţi voi de diavol ?) Ei însă nu au semn, că nu-i lasă (diavolul  
n.n.) să-l facă. Nu în zadar semnul Crucii îl numeşte Biserica: „Armă nebiruită asupra diavolului, Crucea Ta ne-ai dat”. Iar a treia  
armă de apărare este smerenia sufletului. Deci, chiar în ceasul tulburării tale, să zici în adâncul inimii: „Pentru păcatele mele pătimesc 
acestea, Doamne, izbăveşte-mă de cel rău”. Şi întoarce-te cu inimă bună către Dumnezeu, orice gânduri rele ai avea, pălmuindu-ţi 
mintea, căci vede Tatăl osteneala fiului şi nicidecum nu-l lasă.

786. Îngăduie Dumnezeu ispititorului să se apropie, ca un vameş al văzduhului, de robii lui Dumnezeu ca să-i cerce nu cumva 
să se mai afle la ei ceva iubire de sine, ceva mândrie, sau părere înaltă, şi prin aceasta să-i întineze iarăşi în cele dintâi, sau în mai  
mari să-i cufunde. 

787.  El e „acela” care va veni în numele său – nu al lui Dumnezeu – evreu de neam, care va tirăni sub ascultarea sa tot 
pământul. Căci „acela” va primi să fie împărat peste strălucirea tuturor împărăţiilor pământului (Matei 4, 8-9). 

788a. Diavolul dă sfaturile lui la toţi, dar nu are putere peste cei ce nu-l ascultă!
788b. Să nu vorbeşti niciodată despre proiectele tale, căci cel rău ştie doar ce vorbeşti nu şi ce gândeşti şi ţi le nimiceşte.
789. Diavolul ştie şi el Scriptura, însă diavoleşte, deoarece mintea lui fiind nebună, strâmbă înţelesul oricărui cuvânt, de vreme 

ce el nu stă în adevăr, ci în minciună.
790. „Acela” nu se mulţumeşte numai să înşele pe oameni cu amânarea pocăinţei pe mâine, pe poimâine, la bătrâneţe, ci luptă 

nebun cerând: 1. moarte lui Dumnezeu; 2. moarte învăţăturii Sale; 3. moarte creştinilor, ucenicilor Săi; 4. pustiire Bisericii Sale şi 
oprirea Sfintei Jertfe celei de-a pururi, care este Sfânta Liturghie. 

791. Vrăjmaşul, ca să-şi ajungă ţinta fărădelegii, îmbie sufletului ispita întâi, cea prin plăcere, aducându-i momeli plăcute la 
vedere şi bune la gustare, potrivite cu fiecare putere frântă a sufletului în parte. 

792. Diavolul prezintă patimile din om ca plăcute şi uşoare. 
793.  Toată strădania potrivnicului aceasta este: să desfacă dragostea şi cunoştinţa noastră de Dumnezeu şi să le dea, prin 

patimi, ca obiect de preocupare nimicul şi absurdul. De aceea, vicleanul nu se dă la o parte de a reduce la nimic şi la absurd chiar şi 
virtuţile. Drept aceea, e destul să izbutească o mutare mai încoace, mai aici, a scopului ultim al virtuţilor şi cu asta a redus la nimicul 
slavei deşarte şi la absurd toată strădania virtuţii. Iată-ne, printr-o singură întorsătură măiastră a vicleanului, deşertând virtuţile în 
sacul spart  al  patimilor şi culegând, în schimb, vorbe goale de la oameni şi rânjetul lui sinistru.  Trebuie, deci, multă  şi  adâncă 
deosebire a gândurilor. 

794. Diavolul ştie cât iubeşte Dumnezeu pe om, de aceea îl pârăşte neîncetat înaintea lui Dumnezeu, că-I risipeşte avuţiile. 
795. Cel rău vrea să ocupe scaunul lui Dumnezeu.
796. Cu trecere de vreme, satana s-a mai iscusit în rele. Pe cine poate să-l întoarcă împotriva lui Dumnezeu, o face, rânjind (1 

Petru 5, 8) bucuros; pe cine iubeşte pe Dumnezeu, dar călătoreşte fără sfat şi întrebare, îl învaţă şi el să iubească pe Dumnezeu şi-l 
laudă, că face bine – fără să priceapă unul ca acesta că a căzut la laudă străină şi că în credinţa lui s-a încâlcit un fir subţire de putere 
vrăjmaşă. 

797. Vicleanul bagă de seamă ce face Dumnezeu şi face şi el la fel. Trimite Dumnezeu slujitori, trimite şi el; trimite Dumnezeu 
vedenii, se arată şi el. Propovăduieşte Dumnezeu iubirea de oameni fără deosebiri şi margini, propovăduieşte şi el. Cu un cuvânt: 
contraface tot ce face Dumnezeu şi dă de râpă pe oameni cu mulţimea înşelăciunilor.

S-a făcut de-o îndrăzneală nemaipomenită, încât şi lumina dumnezeiască o contraface, nu în înţelesul că s-ar putea apropia să 
strâmbe adevărata lumină, căci l-ar face scrum şi nu poate sta într-însa, ci năluceşte şi el o lumină, cu care amăgeşte pe cine poate şi 
pe cine vede că umblă cu îndrăzneală după daruri dumnezeieşti, înainte de dobândirea smereniei statornice. Aşa se preface în chip 
mincinos şi în înger al luminii (2 Corinteni 11, 14) şi în hristos mincinos (Matei 24, 24) şi înşeala pe mulţi, zicând: „Eu sunt hristos!” 
(Luca 21, 8). Şi te trimit să propovăduieşti şi să faci cutare şi cutare… 

798. Ştiţi cum sunt nebunii: se dau pe sine de ceva mare şi pretind să li se supună oamenii, se cred pe sine stăpâni şi împăraţi, 
că aşa cere boala lor; cu atât mai vârtos o cere Lucifer, începătorul nebuniei. Deci, orice iubire, în păruta lui împărăţie, e o risipire; şi 
orice ură – după voia lui cea rea – o mare faptă bună.  Dar,  împărăţia fiind de drept a lui Dumnezeu, care este lumea întreagă, 
chivernisită de oameni cu ură, nu cu iubire, îngrămădeşte pe cheltuitorii ei cu o mare datorie de plată lui Dumnezeu. Orice ascultare 
de  Stăpânul  adevărat  al  lumii  e  o  daună  în  împărăţia  „stăpânului”  nebun  şi  orice  ascultare  de  stăpânul  nebun  al  pământului 
îngrămădeşte pe oameni sub povara unei datorii sau greşeli făcute lui Dumnezeu. 

799. Cum zice un Părinte, Antihrist – care nu se mulţumeşte numai cu necredinţa sa, ci vrea necredinţa tuturora – nu va avea 
astâmpăr decât în ziua când ar izbuti să ucidă pe Dumnezeu şi să-L azvârle din inima şi mintea celui din urmă credincios rămas pe 
pământ; şi nu râvneşte, nebunul la o mândrie mai mare, decât aceea de a termina o dată cu Dumnezeu, iar în locul Lui să-şi împlânte  
în sufletul omului ca pe o sabie a iadului, chipul său de fiară.

800. Chinurile cele de pe urmă, cele de la Antihrist, în care va lucra toată puterea Satanei, vor întrece toate prigoanele câte s-au 
înteţit asupra creştinilor, de la început până în zilele acelea. 
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Părintele Arsenie a fost un om cu o capacitate sufletească deosebită şi cred că Părintele, orice ar fi fost, ar fi fost un om deosebit.  
Adică dacă era inginer, nu era un inginer comun; dacă era profesor, era un profesor excepţional; dacă era un doctor, era un doctor 
deosebit. El a avut o înzestrare nativă deosebită şi cînd l-am cunoscut eu, în ’42, avea 32 de ani şi deja avea un nume mare. Cum a  
ajuns la aceasta Părintele nu a spus niciodată, însă eu, personal, cred că a avut o înzestrare de la Dumnezeu pe care dacă nu o ai nu 
poţi fi niciodată ceea ce a fost Părintele Arsenie. Apoi el a studiat mult, nu numai Teologie, ci a studiat şi artă, a făcut Şcoala de Belle 
Arte, secţia pictură, a făcut şi ceva Medicină, cunoştea şi chestiuni de medicină, şi toate acestea la un loc i-au dat capacitatea de a 
lucra ca un om bine înzestrat şi cu o cultură bine pusă la punct. 

Cândva stăteam în faţa unei icoane făcute de Părintele Arsenie la Bucureşti pentru mănăstirea noastră, o icoană cu Adormirea 
Maicii  Domnului,  care se  găseşte  acum în Muzeul  mănăstirii  noastre.  Stăteam în faţa acestei  icoane şi  o prezentam unui cadru 
universitar de la Sibiu, şi zic: „Eu cred că Părintele Arsenie este un geniu”.  Şi respectivul spune: „Asta înseamnă că are o cultură 
perfectă şi încă ceva”. Şi zic eu: „Nu ştiu dacă are o cultură perfectă, dar sunt sigur că are încă ceva”. Ăsta a fost Părintele Arsenie.

Avea o putere de sinteză deosebită, o putere de intuiţie şi o putere de a cunoaşte totdeauna esenţialul într-o chestiune. Când îi 
puneai o problemă, el imediat avea răspunsul. Şi de la el au rămas şi cuvinte scrise, în manuscrisele lui. De pildă, când l-am întâlnit eu 
pentru prima dată, mi-a şi spus un cuvânt, o formulă. Zice: „Mă, nu toţi din lume se prăpădesc, nici toţi din mănăstire se mântuiesc”. 
Deci avea o posibilitate de a formula ceva. Sau cândva spunea el aşa: „În mintea strâmbă şi lucrul drept se strâmbă”. Asta le place la 
mulţi, am băgat de seamă că le place. Când le spun că Părintele a zis că: „În mintea strâmbă şi lucrul drept se strâmbă”, oamenii râd, 
în general. De ce râd? Pentru că îşi dau seama că aşa e. Numai că e greu să ştii când ţi-e mintea strâmbă. Sau zicea Părintele că: „Cea 
mai lungă cale e calea care duce de la urechi la inimă”, adică de la informaţie la convingere. Şi zicea Părintele că: „Mustrarea învinge, 
dar nu convinge”, sau că: „Bobul lui de grâu se preschimbă în tăciune, iar el se crede grâu nedreptăţit”.

Din câţi oameni am cunoscut eu lucrători în Biserică, Părintele Arsenie a fost unic. Unic prin gândirea lui, prin stilul lui de 
lucru.

Dragostea lui Dumnezeu pentru cel mai mare păcătos este mai mare decât dragostea celui mai mare sfânt faţă de 
Dumnezeu.

Părintele Arsenie a zis o vorbă cât lumea asta de mare – ba mai mare decât lumea asta! Şi anume a zis aşa: „Iubirea lui 
Dumnezeu faţă de cel mai mare păcătos îi mai mare decât iubirea celui mai mare sfânt faţă de Dumnezeu”. Nu poate iubi un sfânt pe 
Dumnezeu, cât ar fi sfântul de mare, cât iubeşte Dumnezeu pe cel mai mare păcătos; şi-l aşteaptă; şi vrea să-l primească; şi aleargă 
înaintea lui, după cum citim în pilda cu fiul risipitor, unde se spune că tatăl nu l-a aşteptat pe fiul care se întorcea; l-a aşteptat într-un 
fel, dar când l-a văzut că vine, nu l-a mai ţinut locul: a alergat înaintea lui, ca să-l primească, să-l îmbrăţişeze, să-l sărute, să-l ajute, 
să-l aşeze iarăşi în starea din care a plecat. Pentru că din inima lui, fiul n-a plecat niciodată! El a rămas în inima tatălui, aşa cum 
rămânem noi în inima lui Dumnezeu, în inima Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în inima Maicii Domnului, oricât de depărtaţi am fi, 
oricâte rele am face. Până trăim în această viaţă Dumnezeu nu ne părăseşte. Noi putem să părăsim pe Dumnezeu, dar Dumnezeu nu 
poate să ne părăsească pe noi. Cu o astfel de afirmaţie, Părintele ne dă încredere în bunătatea lui Dumnezeu, în iubirea lui Dumnezeu 
faţă de noi, păcătoşii, căci se afirmă şi în rugăciunile de dezlegare ale sfintei noastre Biserici, că mila lui Dumnezeu este tot atît de 
mare, tot atît de infinită, cum este de infinită şi mărirea Lui, de vreme ce se spune: „Că precum este mărirea Ta, aşa este şi mila Ta”. 
Cuvântul spus de Părintele Arsenie, în formularea de mai sus, ne aduce aminte şi de ceea ce spune Psalmistul, prin cuvintele acestea: 
„Cât e de sus cerul deasupra pământului atât de mare e bunătatea Lui (a lui Dumnezeu) spre cei ce se tem de Dânsul. Cât de departe e  
Răsăritul de Apus, atâta a depărtat El de noi fărădelegile noastre. Cum miluieşte un tată pe copiii săi, aşa miluieşte Domnul pe cei ce 
se tem de Dânsul” (Psalmul 102, 10-13).

Să-ţi fereşti capul de frig şi de prostie!
E un cuvânt care merită să fie ştiut şi urmat, el putând fi de folos tuturor celor ce nu iau aminte la ei înşişi, tuturor celor care 

vor să braveze şi nu se gândesc la urmările pe care le pot avea, spre răul lor, nişte atitudini care nu sunt destul de bine gândite şi  
controlate. Să luăm, deci, aminte la cuvântul de mai sus şi să-l împlinim în cele două laturi ale lui. 

În mintea strâmbă şi lucrul drept se strâmbă.
Aşa obişnuia să spună Părintele Arsenie, care urmărea pentru oameni o minte dreaptă şi lucruri drepte şi îndreptare spre mintea 

cea bună. Valoarea acestui cuvânt o intuiesc toţi cei ce îl aud, şi asta se întâmplă des, căci noi îl aducem înaintea vizitatorilor şi  
închinătorilor noştri, mai ales atunci când au prilejul să vadă o pictură a Părintelui Arsenie reprezentând Adormirea Maicii Domnului, 
pictură în faţa căreia se opresc cu admiraţie mulţi dintre cei ce vizitează Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta. Mintea se strâmbă în 
urma patimilor şi se îndreaptă pe măsura curăţirii de patimi. Când mintea se îndreaptă, vede lucrurile drept, deci aşa cum sunt ele. „În 
mintea strâmbă şi lucrul drept se strâmbă”. Asta le place la mulţi, am băgat de seamă că le place. Când le spun că Părintele a zis că „în 
mintea strâmbă si lucrul drept se strâmbă”, oamenii râd în general. De ce râd? Pentru că îşi dau seama că aşa e. Numai că e greu să ştii 
când ţi-e mintea strâmbă.

Cea mai lungă cale este calea care duce de la urechi la inimă.
Cea mai lungă cale este calea care duce de la urechi la inimă, adică de la informaţie la convingere. Oameni de informaţie 

religioasă sunt mai mulţi decât cei ce au convingeri religioase.  E necesară şi informaţia, care adeseori se face prin auzire.  Dar a 
rămâne la informaţie înseamnă doar a fi la începutul drumului, „la urechi”. Până la inimă mai e o cale lungă, „cea mai lungă cale”.

Un suflet trist este un suflet cu luminile stinse.
Cuvântul acesta ne aduce aminte de un cuvînt asemănător, cu circulaţie mai ales în lumea din Apus: „Un sfânt trist este un trist 

sfânt”. Părintele a fost întotdeauna pentru optimism, pentru bucurie, credinţa noastră fiind „izvor de bucurie”, creştinismul fiind 
„religia bucuriei”. Domnul Hristos le-a spus ucenicilor Săi: „Acestea vi le spun, ca bucuria Mea să fie întru voi şi ca bucuria voastră 
să fie deplină” (Ioan 15, 11). 

Bobul lui de grâu se preschimbă în tăciune, iar el se crede grâu nedreptăţit.
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Aşa caracteriza Părintele Arsenie pe omul care se abate de la cele bune şi care nu caută şi nu primeşte îndreptarea, ci îşi explică 
el mai bine cele pentru sine condamnând pe cei ce vreau să-l îndrepte. Începutul oricărei îndreptări este să-ţi recunoşti greşeala. „Cînd 
greşeala s-a făcut în tine aşezare şi adevăr”, când o ai ca deprindere şi o mai şi justifici, atunci „nu mai e greşeală, ci e păcat de 
moarte”. Într-o astfel de situaţie, cel ce se crede a fi drept, fără să şi fie de fapt, nu mai e bob de grâu, ci doar tăciune.

Mustrarea învinge, dar nu convinge.
Este şi aceasta o cugetare la care e bine să luăm aminte. Are şi mustrarea rostul şi puterea ei, dar ea, ca şi constrângere, doar 

învinge, însă de convins nu convinge.  De la învingere până la convingere e o cale lungă, poate tot atât  de lungă, cât cea de la 
informaţie la convingere, cât cea de la urechi la inimă. 

Ajutaţi-mă să vă pot ajuta.
Asta înseamnă că nu cel care vrea să te ajute te ajută cel mai mult, ci tu eşti cel care poţi să fii ajutat. Dacă eşti deschis spre 

ajutor te poate ajuta omul de lângă tine şi omul superior ţie; dar dacă nu-l recunoşti superior, ba, dimpotrivă, îl judeci şi-l calci în 
picioare, atunci nu te poate ajuta, pentru că omul este fiinţa care poate zice nu, şi zice nu!

Dacă tot trebuie să suferim, măcar să nu suferim zadarnic.
Pentru a putea folosi suferinţa spre binele său, omul trebuie să creadă că suferinţa are un sens pentru el, chiar dacă pe moment 

nu înţelege. De fapt, cel care înţelege şi ştie cum să suporte suferinţa, nu mai suferă. 

Să ai înţelegere faţă de neputinţa omenească.
Părintele Arsenie, Dumnezeu să-l odihnească, mi-a spus cândva un cuvânt; de fapt, nu mie, ci unui părinte, pe atunci student la  

teologie, un cuvânt pe care eu îl socotesc cel mai important cuvânt pe care l-am auzit de la el din câte ştiu că le-a spus şi le-a scris, 
anume: „Să ai înţelegere faţă de neputinţa omenească”.

Mă, nu toţi din lume se prăpădesc, nici toţi din mănăstire se mântuiesc.
Avea o putere de sinteză deosebită, o putere de intuiţie şi o putere de a cunoaşte totdeauna esenţialul într-o chestiune. Când îi 

puneai o problemă, el imediat avea răspunsul. Şi de la el au rămas şi cuvinte scrise, în manuscrisele lui. De pildă, când l-am întâlnit eu 
pentru prima dată, mi-a si spus un cuvânt, o formulă. Zice: „Mă, nu toţi din lume se prăpădesc, nici toţi din mănăstire se mântuiesc”. 
Deci, avea o posibilitate de a formula ceva.

 
Nici abuzul, nici refuzul.
În legătură cu sexualitatea în familie, Părintele Arsenie zicea: „Nici abuzul, nici refuzul”.

Fiecare dintre noi ducem un necredincios în spate.
Zicea Părintele Arsenie referindu-se la trup: „Fiecare dintre noi ducem un necredincios în spate”. 

Nasteţi-vă sfinţi!
Părintele Arsenie îi îndemna pe oameni să nască sfinţi. Bineînţeles că pentru a naşte sfinţi trebuie să fii sfânt sau trebuie să 

tragi de tine spre idealul sfinţeniei. Şi când începem să ne ocupăm de noi înşine, putem să ne cunoaştem, să aflăm negativele noastre, 
să cunoaştem încărcătura dată de alţii şi pusă în noi, s-o rezolvăm; dar aceasta cere timp şi osteneală. 

Cu mine de două ori trebuie să se întâlnească omul…
Părintele zicea că de două ori trebuia să se întâlnească omul cu el: o dată când îi spune şi a doua oară la moarte, să-i spună 

dacă a făcut ce i-a spus. Foarte corect! Ce rost are să meargă, cum merg unii, că să-i spună unul, că să-i spună altul, că un cuvânt de 
folos, că nu ştiu ce… şi-apoi adună la cuvinte de folos şi nu împlineşte nimic!

Oxigen, glicogen, somn, să-ţi păstrezi hormonii şi să ai concepţie de viaţă creştină.
A trecut pe la mine un tânăr care a fost la Părintele Arsenie. Şi ştiind eu că a fost la Părintele Arsenie, zic: „Măi, ce ţi-a spus 

Părintele Arsenie?”. Şi tânărul acela spune: „Ştiţi ce mi-a spus? Oxigen, glicogen, somn, să-ţi păstrezi hormonii şi să ai concepţie de 
viaţă creştină”. 

Se cunoaşte că Părintele a învăţat medicină şi că de fapt el îşi dădea seama că omul este şi trup, nu e numai suflet. Eu am dat 
un îndrumar pentru suflet. Părintele vine şi dă ceva pentru trup şi zice: Oxigen. Ce înseamnă asta? Aer cât mai bun, să trăieşti în aer 
cât mai bun. Glicogen: să ai o hrană raţională, căci numai aşa poţi să ai un echilibru organic. Să ai glicogen, adică zahăr din ficat. 
Cum? Printr-o hrană raţională, nici mai mult nici prea puţin. După aceea somn. Sunt unii care spun că e destul călugărului să doarmă 
un ceas. Dacă m-aş întâlni cu acela care a spus aşa, i-aş spune că nu are dreptate. Ştiţi de ce? Pentru că somnul e o binecuvântare de la 
Dumnezeu şi Părintele şi-a dat seama de lucrul acesta. De curând, am găsit în volumul XI din Filocalie că trebuie să dormi cel puţin 
şase ore, e mai raţional Sfântul Varsanufie decât cel care a scris în Pateric că e destul să dormi numai un ceas. Şi Părintele Arsenie 
zicea că cel puţin şase ceasuri de somn continuu. Cel puţin, adică înseamnă şi mai mult. Bineînţeles, nu vreo zece ceasuri, cum dorm 
unii acuma, vara, se culcă pe la zece şi se scoală a doua zi tot pe la zece. E cam prea mult. 

Al patrulea punct: să-ţi păstrezi hormonii, adică să nu faci risipă de energie sexuală. Şi Părintele şi noi care spovedim, întâlnim 
oameni dărâmaţi prin abuzuri şi, de aceea îndrăznim să spunem: fiţi atenţi, nu faceţi abuz, nu faceţi risipă de energie sexuală. 

Şi al cincilea punct: să ai concepţie de viaţă creştină, adică să nu umbli după alte concepţii de viaţă, ştiu eu, yoga, zen şi altele.
Concepţia de viaţă creştină, câtă o avem, ne statorniceşte în gândul şi dorinţa de a ne ridica mai presus de fire, de a îndumnezei 

firea, prin harul şi îndurările şi iubirea de oameni a lui Dumnezeu.  Tocmai de aceea folosim şi resursele fireşti, câte le avem la 
îndemână: aerul (aerul bun), hrana raţională, somnul şi energia vitală, pe care nu vrem să o risipim pe plăceri, ci vrem s-o canalizăm 
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spre binele nostru material şi spiritual. Aşa dorea Părintele Arsenie, care a formulat îndreptarul de viaţă, pe care l-a predat tinerilor şi  
oricui care vrea să ia aminte la el.

Domnul Hristos a fost răstignit cu spatele pe crucea materială şi cu faţa pe crucea spirituală.

Unii dintre călugări nu sunt călugări, ci cuiere de haine călugăreşti.

Cine face curte nu face carte.

Pe o pictura făcută de Părintele Arsenie cu Judecata de Apoi e scris: „Tu eşti noi”. „Tu eşti noi”, ca şi când ar spune faptele 
oamenilor: Fii atent că tu cum eşti acum, să ştii că eşti noi, tu eşti ceea ce ai făcut, tu eşti ceea ce ai gândit, tu eşti ceea ce ai vorbit, tu 
eşti ceea ce ai simţit, tu eşti ceea ce ai citit. Tu eşti noi. Noi ne-am alcătuit în tine. Cartea vieţii tale eşti tu însuţi.

MARTURII

P.S. Daniil Partoşanul

Părintele Arsenie Boca – o abordare simpatetică a relaţiei tânăr-duhovnic1

„Părintele Arsenie ştia cã la tinereţe se pune temelia vieţii omului, a dezvoltãrii omului pentru mai târziu şi pentru totdeauna şi 
de aceea era şi înconjurat de tineri; îl cãutau tinerii şi îl ascultau şi-i primeau poveţele şi sfaturile, venite ca din partea lui Dumnezeu. 
Simţeai, când îţi vorbea Părintele Arsenie, că îţi vorbeşte Dumnezeu prin Sfinţia Sa”.

Prea Sfinţitul Dr. Daniil Partoşanul, Episcop vicar al Mitropoliei Banatului cu atribuţii în administrarea Episcopiei Române  

din Iugoslavia

După 160 de ani, credincioşii români ortodocşi din Banatul Iugoslav au episcop, în persoana P. S. Sale Daniil Partoşanul. 

Născut la 23 septembrie 1957 în Hăţăgel, com. Densuş (jud. Hunedoara), P. S. Sa este unul dintre cei ce au lăsat frumoase urme în 

spiritualitatea Ţării Haţegului. La 25 martie 1984 (după absolvirea Institutului Teologic din Sibiu şi a cursurilor postuniversitare ale 

Facultă!ilor de Teologie Ortodoxă din Bucureşti şi Tesalonic-Grecia) intră în monahism la Mănăstirea Hodoş-Bodrog, fiind hirotonit 

preot la  10 aprilie  1984.  Din 1991 este  cadru universitar  la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad,  disciplina  Patrologie şi 

literatură postpatristică. Între 1986 – 1999 este preot la Prislop şi Densuş. Între 1999-2000 ctitoreşte schitul Retezat. La 31 martie-

1aprilie 2001 este hirotonit episcop vicar al Mitropoliei Banatului, cu atribuţii în administrarea Episcopiei Române din Iugoslavia (cu 

sediul la Vârşeţ).

– Prea Sfinţite Daniil, sunteţi unul dintre puţinii care l-au cunoscut, mai îndeaproape, pe Părintele Arsenie Boca, pe acest  

„ctitor al Filocaliei româneşti”, cum îl numea un alt mare ctitor al iubirii de Frumos – şi l-am amintit aici pe Părintele Dumitru  

Stăniloae.

– Astăzi,  aici,  la  Timişoara,  ca  episcop vicar  şi  administrator  al  Episcopiei  Ortodoxe de Vârşeţ,  mărturisesc  înaintea  lui 

Dumnezeu şi înaintea tuturor cititorilor că pentru patru lucruri, în mod deosebit, petrecute în viaţa mea, nu sunt şi nu voi fi niciodată  

vrednic a mulţumi îndeajuns lui Dumnezeu.
În  primul  rând,  pentru  faptul  că,  la  15  ani,  mi-a  îndrumat  paşii  spre  Teologie,  respectiv  spre  Seminarul  Teologic  din 

Caransebeş, apoi spre Institutul Teologic din Sibiu, după aceea spre cursurile de doctorat de la Bucureşti şi, mai apoi, spre Facultatea 
de Teologie din cadrul Universităţii Aristotelice din Tesalonic – Grecia.

În al doilea rând, pentru faptul că, la începutul celui de-al doilea an de studenţie la Sibiu, Dumnezeu mi-a rânduit paşii, în ziua 
de 26 octombrie, sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir, spre Părintele Arsenie Boca, pe care l-am întâlnit 
întâia dată în casa parohială a bisericii sale ortodoxe din Drăgănescu, comuna Mihăileşti, din apropierea Bucureştilor, unde Sfinţia Sa, 
de mai mulţi ani, picta şi lucra în semiclandestinitate la biserica ce astăzi îi poartă pictura exprimată şi reprezentată într-un mod 
deosebit în stil neobizantin curat ortodox, pedagogic, duhovnicesc şi chiar profetic.

În al treilea rând, trebuie să-I mulţumesc lui Dumnezeu pentru faptul că mi-a îndrumat paşii înspre viaţa monahală, mai întâi 
spre mănăstirea Sâmbăta Brâncoveanu unde am fost frate, mai apoi spre mănăstirea Hodoş-Bodrog unde am fost călugărit şi în cele 
din urmă spre sfânta mănăstire Prislop unde am putut să fiu mai mult în apropierea Părintelui Arsenie, în ultimii ani ai vieţii Sfinţiei  
Sale. 

În al patrulea rând, trebuie să mulţumesc lui Dumnezeu şi să-mi plec capul cu nevrednicie pentru harul arhieriei la care m-a 
chemat şi pentru slujba de ierarh şi de episcop în Biserica Sa, Biserica Ortodoxă, acum, pentru fraţii noştri români ortodocşi din 
Banatul Iugoslav, care, după 160 de ani, au în persoana mea un ierarh, silindu-mă şi străduindu-mă să-i călăuzesc, să-i păstoresc şi să-
i conduc spre Mântuitorul nostru Iisus Hristos. 

În viaţa mea personală, mai mulţi oameni au avut roluri deosebite. În primul rând părinţii mei. Apoi preotul care m-a botezat şi 
mi-a îndrumat paşii spre seminarul teologic, profesorii de la Caransebeş, Sibiu, Bucureşti, Tesalonic, colegii profesori şi studenţi de la 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad unde predau în continuare Patristica, Î.P.S. Sa Mitropolitul Nicolae al Banatului, care m-a 
propus pentru alegerea şi hirotonirea întru arhiereu, fratele Traian Dorz, conducătorul spiritual al Oastei Domnului în anii ’70 şi ’80, 
pe care l-am cunoscut de asemenea. Dar în mod cu totul şi cu totul aparte, cu totul şi cu totul deosebit în viaţa mea, un rol crucial l-a 
avut şi-l are persoana şi personalitatea duhovnicească, harismatică, de statură neopatristică, a Părintelui Arsenie Boca, atât de cinstit, 
de cunoscut, de apreciat, de căutat şi de recunoscut chiar şi ca sfânt de către o mulţime uriaşã de credincioşi. 

– Mai vorbiţi-ne puţin despre prima întâlnire cu Sfinţia Sa!
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– Eram student la Sibiu, în toamna anului 1979, când, auzind de la maicile de la mănăstirea Prislop – unde petreceam vacanţele 
de vară, satul meu natal fiind la aproximativ 7 km spre sud de sfânta mănăstire Prislop, din jud. Hunedoara – despre Părintele Arsenie. 
Am ajuns la Sfinţia Sa, după ce am călătorit cu trenul o noapte, de la Sibiu spre Bucureşti. Prima întâlnire cu Părintele, ca şi toate 
celelalte, m-a marcat profund, m-a răscolit, m-a remontat, m-a zidit sufleteşte şi duhovniceşte. Părintele Arsenie, din nefericire, era 
atunci civil, întrucât fusese pe nedrept scos din mănăstirea Prislop prin Decretul 410 din 1959 (Părintele Arsenie a plecat din Prislop 
la începutul lui mai ‘59, şi nu datorită Decretului 410 n.n.). După ce a lucrat o vreme în Schitul Maicilor la Bucureşti, după ce a pictat 
parţial biserica „Sfântul Elefterie” din Bucureşti, ieşind la pensie – o pensie minoră, în 1968 a început pictura bisericii parohiale 
ortodoxe din Drăgănescu, unde a lucrat vreme de 15 ani cu multă dragoste, cu răbdare, prin multe încercări, şi unde – cum spunea 
Sfinţia Sa însuşi – a fost căutat şi cercetat duhovniceşte de o adevărată „avalanşă de oameni”. Pun aceste cuvinte în ghilimele pentru 
că îi aparţin şi eu însumi l-am auzit zicând aceasta. Pe Părintele Arsenie l-am frecventat discret şi clandestin în toţi anii cât am fost 
apoi student la Sibiu. După aceea, fiind doctorand la Bucureşti, am avut prilejul mai mult şi mai îndeaproape să-l întâlnesc, tot acolo, 
în biserică la Drăgănescu. De asemenea, cu Sfinţia Sa am avut fericirea să fiu de două ori în călătorii şi drumeţii în Munţii Retezat, o  
dată la Sinaia, la Ghelar şi în alte părţi.

– Întâlnirile cu oamenii mari rămân, pentru totdeauna, marcate de amintirea şi prezenţa lor. Ce „urme” a lăsat Părintele  
Arsenie în viaţa Prea Sfinţiei Voastre? 

– De fapt, Sfinţia Sa este cel care m-a îndrumat spre studii şi cursuri de doctorat. Întâlnirea cu Sfinţia Sa a fost decisivă în a lua 
hotărârea de a intra în monahism. Pe Părintele Arsenie l-am reîntâlnit de mai multe ori la Mănăstirea Prislop – unde am ajuns preot  
slujitor, la sfatul şi povăţuirea Sfinţiei Sale, între 1986 şi 1988, 17 decembrie, când l-am întâlnit pentru ultima dată – Sfinţia Sa 
trecând la cele veşnice în 28 noiembrie 1989. 

– Cuviosul Arsenie a fost – o spun cei ce l-au cunoscut şi i-au recunoscut Cărarea Împărăţiei – unul din cei mai mari teologi-
duhovnici ai neamului românesc. Care e „poziţia” Prea Sfinţiei Voastre faţă de această consideraţie? 

– Părintele Arsenie a fost un om excepţional, un om extraordinar, un om al lui Dumnezeu, un mare părinte al Bisericii noastre. 
Pentru mine personal, cel mai mare din veacul nostru şi din vremea noastră. Neînţeles de mulţi, neiubit de mulţi, neapreciat de mulţi, 
a fost însă căutat, iubit, stimat, cinstit şi în timpul vieţii, şi mai ales după moarte, de o mulţime de credincioşi, de o mulţime de oameni 
ai  lui  Dumnezeu, creştini  care sunt  deschişi  mai mult  spre acel simţ al  sacrului,  al  sfinţeniei,  care radia şi  pe care-l  transmitea 
personalitatea Părintelui Arsenie.

Despre Părintele Arsenie trebuie să vină vremea, cât mai curând posibil, să se scrie mai mult, să se vorbească mai mult; şi eu 
sunt absolut sigur, şi mărturisesc cu toată responsabilitatea mea de episcop şi membru al B.O.R., că mai devreme sau mai târziu va 
veni timpul rânduit de Dumnezeu când Părintele Arsenie Boca va fi canonizat. Sfinţia Sa a fost un mare duhovnic, a fost un pictor 
bisericesc, a fost un zugrav de suflete, a fost un predicator de statură patristică, ne-a lăsat Cărarea Împărăţiei ca pe o călăuză pentru 
viaţa duhovnicească, şi sunt sigur că, de acolo de unde este, ne povăţuieşte, ne călăuzeşte, mijloceşte pentru noi, ne ocroteşte. Iar 
mormântul Sfinţiei Sale de la Mănăstirea Prislop, duhul Sfinţiei Sale de la Mănăstirea Sâmbăta-Brâncoveanu, ctitoria Sfinţiei Sale de 
la Sinaia, pictura Sfinţiei Sale de la biserica din Drăgănescu vor vorbi şi vorbesc chiar pentru foarte multă vreme, dacă nu cumva 
pentru  totdeauna,  despre  trăirea  în  Hristos,  credinţa  în  Hristos,  dragostea  faţă  de  Hristos,  despre  adevărul  Bisericii  Ortodoxe, 
mormântul Sfinţiei Sale şi crucea de la mormânt fiind dintre cele mai cunoscute şi importante în acelaşi timp şi discrete locuri de 
pelerinaj, unde vin creştini din toată ţara şi chiar şi din alte părţi. Vin, se roagă, aprind o lumânare, se închină şi cer mijlocirea prin  
rugăciunea de foc a Părintelui Arsenie pentru ei, pentru familie, pentru ţară, pentru lume, pentru Biserică, pentru noi, toţi.

– Ce sfaturi deosebite vă dădea Părintele?
– Legătura dintre un începător, cum am fost şi am rămas eu, şi Părintele Arsenie nu poate fi exprimată şi explicată în cuvinte. 

Am o mulţime de cuvinte, de învăţături, de povăţuiri, de sfaturi, dar şi mustrări; şi mulţumesc lui Dumnezeu şi Părintelui Arsenie, în 
mod deosebit,  pentru  aceste  cuvinte  care m-au zidit  lăuntric,  care mă ţin  lăuntric,  care  sunt  pietrele  de  temelie  ale  vieţii  mele 
duhovniceşti, atâta câtă este. Am multe cuvinte de la Părintele Arsenie, am auzit multe cuvinte, îmi plăcea să stau în apropierea 
Sfinţiei  Sale,  ascultându-l cum vorbea cu oamenii,  cum le asculta necazurile,  cum le explica  problemele şi necazurile şi  cum îi 
povăţuia şi îi sfătuia. Părintele Arsenie a purtat şi a menţinut aprinsă în veacul nostru o conştiinţă creştină, duhovnicească, filocalică, 
apostolică şi patristică de cel mai înalt nivel şi de cea mai adâncă şi profundă simţire şi trăire. Eu sunt sigur că pentru neamul  
românesc,  pentru poporul  român,  pentru ortodoxia  românească,  astăzi,  dar  mai  ales  mâine  şi,  cu  siguranţă,  poimâine,  în  viitor, 
Părintele Arsenie va fi pentru noi, românii, ceea ce  Sf. Serafim de Sarov a fost pentru ortodocşii ruşi sau Sf. Grigore Palama pentru 
greci şi pentru ortodoxia ecumenică sau alţi şi alţi sfinţi din istoria creştinismului, a ortodoxiei şi a Bisericii.

– Ce credeţi că ar spune lumii de azi Părintele Arsenie (şi o spune, cu siguranţă!)? 
– Atunci când Părintele Arsenie şi-a isprăvit de scris şi de redactat  Cărarea Împărăţiei, a căutat un subtitlu acestei cărţi, 

acestei scrieri-testament a Sfinţiei  Sale, şi l-a ales pe urmãtorul:  Un răspuns creştin la neliniştile vremii. Prin urmare, mesajul 
Părintelui Arsenie pentru noi, toţi, în mod deosebit pentru cei care l-am cunoscut, ca şi pentru cei care nu l-au cunoscut, ca şi pentru 
cei care nu l-au recunoscut şi nu-l recunosc, este credinţa în Dumnezeu, în Mântuitorul Iisus Hristos, în Ortodoxie, în Biserică, în 
Harul şi Darul Sfântului Duh şi al Sfintelor Taine, prin rugăciune, prin citirea Sfintelor Scripturi, prin umilinţă şi pocăinţă, prin citirea 
şi studiul Sfinţilor Părinţi şi prin întreaga noastră trăire şi concepţie de viaţă creştină. Părintele Arsenie punea foarte mult accent pe 
viaţa duhovnicească, pe conştiinţa atotprezenţei lui Dumnezeu, pe dezvoltarea în fiecare om, în fiecare suflet, a acestei conştiinţe, a 
atotprezenţei  lui  Dumnezeu.  Adică omul,  creştinul,  credinciosul,  monahul,  preotul,  ierarhul  să  fie  conştienţi  de atotprezenţa  lui 
Dumnezeu, de faptul că Dumnezeu este în orice loc şi în orice timp şi ne vede, ne aude, ne simte şi ne ştie tot ceea ce facem, gândim 
sau vorbim. Şi, ştiind de acest lucru, trăind acest adevăr dogmatic, altele vor fi vorbele noastre, gândurile noastre, simţirile noastre, 
trăirile noastre. În explicarea necazurilor şi a problemelor oamenilor, a crucilor pe care oamenii le au de purtat, fiecare într-un fel sau 
altul, de la Dumnezeu, Părintele Arsenie promova ideea legii ispăşirii, a faptului că păcatele noastre sunt cauzele durerilor noastre. Şi, 
cum spunea şi scria Sfinţia Sa: „Am vrut să pun mâna pe rădăcina durerii care nu este alta decât păcatul”, păcatul săvârşit sau 
urmările păcatelor moştenite de la moşii şi strămoşii noştri, de la părinţii noştri, au urmări şi în viaţa noastră sau lasă urmări şi în viaţa 
urmaşilor. De aceea, păcatele se cuvine să fie ispăşite, spovedite, iertate, dezlegate şi stinse în harul, puterea şi iubirea lui Dumnezeu, 
prin pocăinţa noastră, prin umilinţă, prin lacrimă, prin rugăciune, prin smerenie.  
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Aflându-te în prezenţa şi în apropierea Părintelui Arsenie, simţeai prezenţa lui Dumnezeu şi Îl  simţeai pe Hristos trăind şi 
vorbind în Părintele Arsenie. Era şi este un lucru extraordinar – cum spunea cineva – în viaţa noastră, în viaţa oamenilor să întâlnim 
un sfânt. Eu pot să spun că acest lucru l-am simţit şi l-am trăit şi sunt absolut convins şi responsabil de ceea ce spun acum. 

– Să abordăm puţin relaţia tânăr–duhovnic: Prea Sfinţia Voastră – Părintele Arsenie. Cum se raporta Părintele la tinereţea şi  
tinerii vremii Sfinţiei Sale?

– Părintele Arsenie aprecia, fără îndoială, foarte mult pe tineri şi căuta să-i îndrume ca să-şi închine tinereţea lui Hristos şi 
Bisericii Sale. Părintele Arsenie ştia că la tinereţe se pune temelia vieţii omului, a dezvoltării omului pentru mai târziu şi pentru 
totdeauna şi de aceea era şi înconjurat de tineri; îl căutau tinerii, şi nu numai, şi îl ascultau şi-i primeau poveţele şi sfaturile, venite ca  
din partea lui Dumnezeu. Simţeai, când îţi vorbea Părintele Arsenie, că îţi vorbeşte Dumnezeu prin Sfinţia Sa. Şi acesta este un lucru 
foarte important şi foarte necesar şi-n vremurile de astăzi, ca să se ridice oameni ai lui Dumnezeu, adevăraţi, care să fie călăuze şi care 
să fie povăţuitori pentru ceilalţi.

– Amintiri, experienţe singulare...  
– În legătură cu amintirile şi experienţele şi trăirile deosebite în preajma Părintelui Arsenie, nu-mi îngădui acum să vorbesc 

despre ele sau despre toate acestea, pentru că este imposibil. Poate va rândui Dumnezeu o vreme când voi scrie aceste lucruri într-o 
carte despre viaţa Părintelui Arsenie şi despre semnele pe care Dumnezeu ni le-a trimis prin viaţa şi lucrarea duhovnicească a Sfinţiei 
Sale. Însă pot să amintesc doar faptul că simţeai în prezenţa Părintelui Arsenie că te vede, te cunoaşte, că-ţi ştie nu numai prezentul, 
dar şi trecutul, şi îţi intuieşte viitorul. Cu doisprezece ani înainte de a ajunge printr-o bursă să studiez în Grecia, Părintele Arsenie mi-a 
spus şi mi-a dat de înţeles acest lucru. Şi multe alte lucruri care s-au împlinit la vremea potrivită conform spuselor şi cuvintelor 
duhovniceşti ale Sfinţiei Sale. Însă nu vreau să fiu înţeles greşit şi să accentuez doar faptul şi latura profetică a personalităţii Părintelui 
Arsenie. Şi aceasta a fost şi este esenţială, dar aceasta se leagă de cea duhovnicească, de cea neopatristică, de cea neofilocalică, de cea 
creştină şi ortodoxă.

– Un cuvânt de mângâiere şi de alinare?
– Aş aminti cuvântul Sfântului Ignatie Teoforul, purtătorul de Dumnezeu – mutat la Domnul în anul 107 d. Hr., fost episcop al 

Antiohiei, martirizat la Roma şi sfâşiat de fiarele sălbatice în arena romană – scrise şi adresate în epistola Sfântului Policarp către 
acest episcop al Smirnei, ucenic oarecum şi părinte apostolic, discipol al Sfântului Ioan Evanghelistul: „Toús kairoús katamántane!”  
–  Citeşte vremurile! Datori suntem şi noi, creştinii, astăzi, preoţi, duhovnici, monahi, ierarhi mai ales, să citim, să descifrăm, să 
căutăm să înţelegem vremurile pe care le trăim şi mesajul lui Dumnezeu în vremurile acestea destul de tulburi, destul de instabile, 
destul de pline de incertitudine. Cunoaştem cu toţii cuvintele celebre de pe mormântul lui Kant: „Cerul înstelat deasupra mea şi 
conştiinţa morală din mine”. Eu aş adăuga: „Cerul înnorat deasupra noastră şi credinţa creştină din noi”. Aceasta ne ţine, aceasta ne 
menţine şi aceasta ne va duce şi ne va trece în veşnicie. Să căutăm să fim creştini cât mai mult, ucenici ai lui Hristos, ucenici ai 
Sfinţilor Părinţi, ucenici ai părinţilor duhovniceşti şi fiecare, după măsura noastră, să aducem unul treizeci, altul şaizeci, altul o sută 
din roadele duhovniceşti.

Iar în încheiere aş dori să amintesc un cuvânt pe care Părintele Arsenie mi l-a spus într-una din primele întâlniri. Eram un grup 
restrâns de studenţi teologi de la Sibiu şi ne-a zis următoarele: „Să vă întăriţi convingerea în credinţă încât să fiţi gata să vă puneţi 
capul pe butuc, dacă timpul o va cere”.

Arhimandritul Teofil Părăian2

Despre Părintele Arsenie am auzit pentru prima dată în anul 1942 prin aprilie. Mi l-a pus în atenţie Părintele Ioan Opriş, care 
era paroh în satul meu, satul Topârcea, din judeţul Sibiu, un om cult, un preot tânăr. Ştia despre Părintele Arsenie Boca, ştia despre 
Mănăstirea de la Sâmbăta.  El mi-a dat şi ideea să mă fac călugăr. După ce am aflat despre Părintele Arsenie Boca i-am scris o 
scrisoare. Am învăţat în iunie 1942 să scriu la maşina de scris, notarul din sat mi-a dat voie să folosesc maşina de scris de la Primărie 
şi i-am scris o scrisoare la care am primit răspuns prin intermediar. Părintele Arsenie Boca l-a delegat pe un diacon de la Mănăstirea 
Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus să-mi scrie el un răspuns ca din partea Părintelui, adică să-mi atragă atenţia asupra rugăciunii cu 
care se mântuiesc călugării. E vorba de diaconul Vasile Şortan care în cele din urmă n-a mai rămas la Mănăstire. Mi-a scris ca din  
partea Părintelui şi mi-a atras atenţia asupra rugăciunii „Doamne Iisuse Hristoase…”. 

Eu am stăruit încât m-am întâlnit cu Părintele şi în 30 august 1942. Am ajuns la Sâmbăta în dimineaţa zilei de 30 august. Era o 
zi de Duminică şi era Duminica în care s-a citit din Evanghelie Pilda cu Nunta fiului de împărat, după Evanghelia de la Matei, cu 
adaosul care este numai în Sfânta Evanghelie de la Matei, cu omul care neavând haine de nuntă a intrat totuşi la nuntă şi care a fost  
scos afară legat de mâini şi de picioare şi aruncat în întunericul cel mai dinafară. Atunci Părintele o ţinut şi o predică. Eu de fapt pe 
Părintele Arsenie Boca nu l-am auzit vorbind altădată decât în Duminica aceea şi a doua zi dimineaţa, luni, în 31 august 1942, ţinând 
un fel de cuvânt îndrumător pentru credincioşii care erau de faţă la Mănăstire. 

Prima predică pe care am auzit-o, prima şi ultima la drept vorbind, ţinută de Părintele Arsenie Boca avea trei teme – mi-aduc 
aminte foarte bine de predica aceea, am ţinut-o minte poate pentru că ştiam că o ţine un om deosebit – anume, mai întâi Părintele o 
vorbit despre haina de nuntă. Şi a spus că pentru el cuvântul din Sfânta Evanghelie despre cel care o intrat fără haină de nuntă a fost 
un cuvânt de care s-o poticnit el de multă vreme, în înţelesul că la un moment dat şi-a văzut haina cu care era îmbrăcat, ca rezultat al 
vieţii pe care a dus-o probabil Părintele Arsenie, şi zicea Părintele că şi-a văzut haina, expresia este a lui „ca o spălătoare”, murdară ca 
o spălătoare. Şi-atuncea, după ce şi-o văzut haina murdară ca o spălătoare, o fost preocupat de curăţirea hainei, ca să ajungă să aibă 
„haină de nuntă”. Şi spunea el că ar fi făcut orice numai să-şi vadă haina curată, orice lucru de jos din lumea aceasta din câte se pot 
face l-ar fi făcut, a zis atunci: „Aş fi mutat şi ceea ce nu se poate spune aici”. După o vreme, nu o spus câtă vreme o trecut de atunci,  
fiind la Mănăstire la Sâmbăta, n-o spus unde o avut intuiţia hainei de nuntă, adică a hainei pe care o purta, dar la Sâmbăta fiind, după 
ce s-a încadrat în Mănăstire, o avut o vedenie. Se făcea că e în biserica Mănăstirii, în locul acela unde se trece din pronaos în naos, în 
locul acela mai strâmt, a văzut un copil care plutea în aer. Nu se sprijinea de pereţi zicea Părintele, plutea în aer şi copilul i-a arătat cu  
mâna spre Părintele. El atunci s-o uitat la el însuşi şi şi-o văzut haina cu care era îmbrăcat, de data aceasta curată, cu o pată pe ea cam  
de o jumătate de metru, şi asta reprezenta un păcat. Nu a spus ce păcat, doar că copilul i-a atras atenţia că el mai are un păcat pe lângă 
cel care se arăta în pata de pe haină şi păcatul acela, şi-o dat Părintele seama că e din pricina că o întâmpinat vedenia cu „Doamne”, 
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şi-atunci o spus el că cuvântul „Doamne” se adresează numai lui Dumnezeu şi Domnului Hristos, nici măcar Maicii Domnului, şi şi-o 
dat seama că el o făcut acest păcat, păcat care atunci când şi-o dat seama că l-o făcut, copilul o zâmbit, ceea ce însemna că o nimerit. 

Adevărul este, fac aici o paranteză, că de câte ori l-am întâlnit pe Părintele, sau de câte ori am vorbit despre Părintele, sau am 
vorbit cu el, sau o venit vorba despre el, niciodată nu m-am gândit că Părintele Arsenie este omul cu două păcate, sau cu mai puţin de 
două păcate, poate fără nici un păcat la drept vorbind. El s-o prezentat pe sine atunci public în faţa credincioşilor care erau de faţă ca 
un om cu două păcate. Unul reflectat pe haină, ca o pată, despre care el n-a spus ce este, şi celălalt care a fost de pe urma faptului că a 
întâmpinat vedenia cu „Doamne”. Mai fac o paranteză, sau în continuarea aceleiaşi paranteze, aş zice eu că nu ştiu dacă cineva poate 
să fie vinovat de pe urma faptului că întâmpină o vedenie cu un cuvânt, că acel cuvânt nu îl caracterizează la drept vorbind şi nu ştiu 
dacă există într-adevăr o vină în chestiunea aceasta. 

A doua temă pe care a tratat-o Părintele a privit responsabilitatea preotului, responsabilităţile îndrumătorului de suflete; o citit  
din cartea Proorocului Iezechiel, cuvântul adresat stăjerului, când îi spune Dumnezeu proorocului: Fiul omului, dacă eşti pus străjer şi 
îi anunţi pe oameni despre iminenţa pericolului ei vor muri pentru păcatele lor dacă nu te vor asculta, dar tu vei fi nevinovat. Iar dacă 
nu-i vei anunţa, atunci sângele lor se va cere din palma ta.

A treia temă a fost în legătură cu Sfânta Împărtăşanie. A citit din Sfânta Scriptură a Noului Testament, din Epistola I către 
Corinteni cap. 11, la sfârşitul capitolului, unde sunt cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Să se cerceteze omul pe sine şi numai aşa să 
mănânce din această pâine şi să bea din acest pahar, că cine mănâncă şi bea Trupul şi Sângele Domnului cu nevrednicie mănâncă şi îşi 
bea sieşi osândă. De aceea printre voi sunt mulţi slabi şi bolnavi şi bună parte mor”.  

Mă gândesc  eu  acuma că  cuvintele  acestea  ale  Sfântului  Apostol  Pavel  se  referă  mai  ales  la  o  boală  şi  la  o  slăbiciune 
sufletească, pentru că bolnavi nu sunt numai între creştini şi nu sunt numai între creştinii nevrednici să zicem, ci sunt şi înafară de 
creştinism, respectiv toţi oamenii pot fi bolnavi şi slabi şi morţi. Da’ Părintele a interpretat chestiunea aceasta cumva şi în înţeles fizic,  
că şi bolile fizice de multe ori sunt de pe urma faptelor rele pe care le fac oamenii. Asta a fost predica Părintelui. Am vorbit puţin cu el 
după Slujbă. El nu vorbea Duminica cu oamenii pentru că era împresurat de mulţi credincioşi şi atuncea el vroia să facă deosebire 
între o zi de lucru şi o zi de Duminică. Vroia să se odihnească, să se retragă. Deci nu o fost posibil să stau de vorbă cu el decât 
Duminică seara. Şi Duminică seara mi-o spus un cuvânt care mi-o rămas de atuncea: „Nu toţi cei din lume se prăpădesc, nici toţi cei 
din mănăstire se mântuiesc”. 

Încă ceva: după ce o ţinut cuvântul către credincioşi, predica, s-o ocupat puţin şi de nişte copii care erau acolo de faţă şi le-o 
vorbit despre conştiinţă şi o formulat definiţia cugetului sau conştiinţei ca fiind: „Glasul lui Dumnezeu care vorbeşte în noi şi arată ce 
este bine şi ce este rău”. 

A doua zi o ţinut un cuvânt de îndrumare pentru credincioşii care erau de faţă, deşi el o şi exceptat pe unii, erau nişte copii, pe  
mine  nu  m-o  exceptat,  era  vorba  despre  necazurile  care  le  vin  părinţilor  prin  copii.  Le-o  zis  despre  cazuri  când  părinţii  sunt 
responsabili pentru copiii lor care vin în lumea aceasta cu defecte. O atras atenţia asupra faptului de a fi oamenii cununaţi la biserică, 
de avea slujba cununiei, o pus în atenţie faptul că soţii nu trenuie să consume băuturi alcolice, căci chiar şi un pahar de vin pe care îl  
bea cineva care după aceea se angajează la conceperea unui copil este dăunător pentru copilul care urmează să se nască. O atras 
atenţia că atâta vreme cât cineva care a fost în război şi se întoarce acasă şi încă mai are visuri cu groaza pe care o trăit-o pe front în 
timpul războiului, câtă vreme mai are astfel de traume să zicem, nu are voie să se angajeze la conceperea copiilor, deoarece copiii pot 
să aibă neputinţe de pe urma faptului că părinţii nu sunt destul de liniştiţi. Aşa că Părintele era de atunci, din 1942, preocupat de 
chestiuni de felul acesta, de responsabilitatea părinţilor pentru copiii lor. Lucruri pe care după aceea le-o dezvoltat şi le-o prezentat în 
Cărarea Împărăţiei, în special în capitolul  Ereditate şi spirit şi în subcapitolele  Copii căzuţi între tâlhari şi  Copii născuţi în 
lanţuri. După aceea Părintele o spovedit în ziua aceea de 31 august 1942, o spovedit întâi pe un tânăr, pe un student în medicină care 
urma să meargă pe front. L-o ţinut foarte mult, sau mie mi s-o părut că l-o ţinut foarte mult. După aceea m-o spovedit şi pe mine. A 
fost singura spovedanie pe care am făcut-o la Părintele. Aveam 13 ani şi jumătate. Dorinţa mea era să mă fac călugăr. De fapt am avut, 
aş putea zice vocaţie pentru asta, în sensul că întotdeauna mi-o părut bine să aud despre călugări, mi-aş fi dorit să vorbesc cu călugări, 
aş fi vrut să ştiu ce fac călugării, cum trăiesc, ce mănâncă, cât dorm, cum dorm, cum se roagă. Nişte lucruri de felul acesta le-am avut 
în vedere de pe atuncea şi m-am prezentat la mănăstire la Sâmbăta cu dorinţa să rămân la Mănăstire. Nu s-o putut. De fapt chestiunea 
a tratat-o Părintele Arsenie. N-o trebuit să mergem mai departe, să mai întrebăm pe cineva. Dar, pentru că Mitropolitul Nicolae Bălan 
care o restaurat mănăstirea de la Sâmbăta, mănăstire Voevodală zidită de Constantin Brâncoveanu, dar dărâmată şi rămasă în ruină 
până în 1928 când Mitrpolitul Nicolae Bălan s-o îngrijit de restaurarea bisericii şi de reînfiinţarea Mănăstirii, Mitropolitul voia să aibă 
acolo numai absolvenţi de Teologie. Cu gândul acesta a pornit. Bineînţeles că nu şi l-a putut duce la îndeplinire decât în parte, pentru 
că nu s-au prezentat mulţi absolvenţi de Teologie. 

Mănăstirea a început cu trei oameni, cu trei candidaţi la călugărie, şi anume: cu Părintele Arsenie, cu Părintele Nicolae Mladin, 
care a ajuns profesor la Teologie prin purtarea de grijă a Mitropolitului Nicolae Bălan care s-a interesat foarte mult de Academia 
Andreiană pentru care o format profesori, şi după aceea în 1940 s-a aşezat şi Părintele Serafim care venea de la studii din Grecia. 
Părintele Serafim şi cu Părintele Arsenie au fost trimişi de Mitropolitul Nicolae Bălan la Sfântul Munte ca să cunoască realităţile de 
acolo. Mitropolitul îşi dădea seama că începe cu oameni nepregătiţi în altă mănăstire şi atunci i-o trimis la Sfântul Munte. Părintele 
Arsenie o stat acolo trei luni, din 1939 din martie începând şi s-o întors şi s-a aşezat la Sâmbăta. Şi Părintele Serafim o rămas acolo 6 
luni la Sfântul Munte şi un an şcolar la Atena la Teologie. 

Părintele Serafim o adus de la Athos un caiet cu texte ascetico-mistice dar nu numai din Filocalie. De exemplu un cuvânt al 
Sfântului Ioan Gură de Aur despre rugăciunea de toată vremea, care de fapt nu e autentic, aşa se zice că nu e autentic, nici nu a fost 
publicat în Filocalia. 

Părintele Arsenie, după ce a terminat Teologia, pentru că era talentat la pictură, a fost trimis de Mitropolitul Nicolae Bălan la 
Bucureşti unde o urmat Şcoala de „Belle Arte”.  O făcut pictură şi sculptură. Şi tot atuncea o frecventat şi cursuri de medicină, în 
special de genetică. De aceea Părintele o lucrat cu toată capacitatea lui. El, după cum ziceau oamenii, şi aveau şi dreptate, a fost un 
om cu dar de la Dumnezeu. 

Mitropolitul nostru, zilele trecute, Duminica trecută, o sfinţit o troiţă la intrarea în Mănăstirea noastră. Şi cu ocazia asta o spus 
de câteva ori că Părintele Arsenie a fost un călugăr mare. Şi la sfinţirea monumentului, acea cruce de marmoră, a pomenit Mitropolitul 
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de  Părintele  Arsenie  ca  de  un  „mare  duovnic  al  vremii  sale”  şi  ca  de  un  „Zalmoxis  al  neamului  românesc”.  Sunt  cuvintele 
Mitropolitului Antonie, care i-o fost într-un fel ucenic, în sensul că o fost călugărit de Părintele Arsenie la Prislop. 

De aceea, Părintele, având şi cunoştinţe de artă, putea să-şi dea seama şi de pe figura omului despre starea lui sufletească. 
Chiar şi de pe fotografii. Veneau oamenii la el cu fotografia cuiva şi ziceau: uite, asta este fata cu care vreau să mă căsătoresc şi 
Părintele zicea: Nu-i bună. Sau îi bună, contând, cred, şi pe ceea ce îi spunea figura. 

La  noi  la  Mănăstire  o  fost  o  carte în  bibliotecă,  nu ştiu  pe unde o mai  apucat  sau pe unde mai este,  o  carte  intitulată: 
Revelation du visage – cum descoperă faţa starea interioară. Din 1949 ştiu de cartea aceasta.  Era şi cu desene explicative.  Deci 
Părintele nu a lucrat numai cu asta, că îi descoperea Dumnezeu, ci el o lucrat şi cu nişte lucruri ştiinţifice. De exemplu, în ceea ce 
priveşte cunoştinţele medicale. El îşi dădea seama de tarele ereditare şi le explica. Îi trimitea pe unii dintre credincioşii care veneau la 
Părintele să se ducă să-şi facă analiza sângelui şi să vină cu rezultatul la el. Şi-apoi el trăgea nişte concluzii. Sau o fost un caz în 
Sâmbăta de Sus, o fată, care vroia să se căsătorească cu un băiat din Hârseni.  Băiatul  din Hârseni avea un tată care gângăvea. 
Părintele nu ştiu dacă l-o trimis sau nu să-şi facă analiza sângelui, dar şi-o dat seama că ceva nu-i în regulă. Când vorbea, gângăvea. 
Şi Părintele şi-o dat seama că e o tare ereditară, că e un sânge bolnav. Şi soţia respectivului, deci mama băiatului, la fel, nu era ea ca 
toţi oamenii, nu era ea destul de luminată la minte.  Şi Părintele, fără să-i dea o explicaţie i-o spus fetei: „Să nu te căsătoreşti cu 
Gheorghe, că nu o să aveţi copii sănătoşi”. Dar ea totuşi s-a căsătorit şi-o avut un copil.  Şi copilul, de la o vreme, de la trei ani, o 
început să aibă îndărăptări fizice şi, bineînţeles, şi spirituale. De la o vreme, nu o mai putut nici să vorbească şi la şapte ani o murit. 
Bineînţeles că persoana respectivă o spus: o avut dreptate Părintele, Părintele are dar de la Dumnezeu, că o ştiut că nu o să am copii 
sănătoşi şi că vor muri. Ori Părintele putea ştii asta şi fără să aibă dar de la Dumnezeu. Dar el o lucrat cu toate mijloacele lui.

Au mai fost şi alte cazuri, un caz din Ludişor. Un bărbat o vrut să se căsătorească cu o fată. Fata avea ceva la un ochi. Părintele 
şi-o dat seama că ceva nu e în regulă şi i-o spus băiatului: „O iubeşti?”. Şi el o zis: „Da”. Şi atuncea Părintele o zis: „Ia-o”. Şi o luat-o. 
Şi după ce s-au căsătorit ei sau dus la Cluj, la o clinică şi s-a constatat că femeia e bolnavă, are sângele contaminat. Şi omul nu o mai 
vrut să stea cu ea. Şi asta s-a socotit un eşec al Părintelui Arsenie. În realitate, nu o fost un eşec al Părintelui, de vreme ce i-o spus că, 
dacă o iubeşte, să o ia. Că el, dacă ar fi iubit-o, ar fi susţinut-o şi în suferinţă şi nu ar mai fi făcut nici un caz. Ori, el s-a despărţit de 
ea, s-a recăsătorit, el trăieşte şi acuma, are vreo 80 de ani. Însă acuma o ajuns şi el în declin. Nu mai recunoaşte oamenii, nu mai are 
ţinere de minte. Copiii îi sunt sănătoşi. 

Ceea ce făcea Părintele, şi asta e interesant de ştiut şi de reţinut, niciodată nu calcula un răspuns. Ce îi venea prima dată în 
minte aceea spunea. Şi cu asta rezolva o chestiune sau nu o rezolva dar, în orice caz, îşi spunea punctul de vedere. O fost şi nereuşite  
multe în viaţa Părintelui în sensul acesta. Să amintesc un caz: un preot din Sibiu, i-am spus de multe ori: măi, tu eşti un eşec al  
Părintelui Arsenie. În sensul că l-a îndrumat să se căsătorească cu fata cu care s-a căsătorit şi nu o duce bine, nu o duc bine. Trăiesc 
totuşi  împreună,  au  un  băiat,  soţia  este  funcţionară  la  o  bancă…  Părintele  i-a  pus-o în  vedere  odată  când s-a  dus  el  acolo  la 
Drăgănescu, unde lucra Părintele pe atuncea, şi o zis că l-ar interesa o fată, că ar vrea să se căsătorească. Şi atuncea Părintele i-o zis: 
„ia-o pe asta”. I-a arătat-o şi după aceea el a fost preocupat de chestiunea aceasta. A luat-o în căsătorie, dar acum nu-i bine. Realitatea 
este că nu e bine şi i-am zis eu că e un eşec al Părintelui Arsenie. Dumnezeu ştie până la urmă dacă e eşec sau nu-i eşec, dar te-ai 
gândi aşa, că dacă te duci la cineva să te îndrumeze, ar fi cazul să te îndrumeze să te căsătoreşti, când e vorba de căsătorie, nu să 
suporţi o căsătorie, ci să te fericeşti în căsătorie. Este un preot în apropierea noastră şi tot aşa s-a dus la Părintele şi tot aşa i-o pus în 
atenţie o fată, dar o fată infirmă. A dus-o foarte greu, pentru că ea era infirmă nu numai fizic, în sensul că nu putea merge foarte bine, 
avea un fel de şchiopătare, avea un picior mai scurt, sau ceva de felul acesta, şi Părintele i-a spus să se căsătorească. Ea nu l-a înţeles 
pe Părintele, în orice caz nu l-a înţeles pe Părintele ca Părinte şi poate nici ca soţ. Părintele se socotea întotdeauna asuprit de soţia lui. 
Şi au 5 copii totuşi, dintre care unul e călugăr la noi la Mănăstire, Părintele Casian. 

Părintele Arsenie era întotdeauna la îndemâna oamenilor. Eu, personal, am impresia că uneori şi căuta să facă pe omul care ştie 
multe şi că ştie bine ce ştie. Dar, în orice caz, cu pregătirea pe care o avut-o şi cu cunoştinţele pe care le-a avut a lucrat mai bine decât 
am fi lucrat ceilalţi care nu aveam astfel de cunoştinţe şi pe care nici nu trebuie să le ai neapărat ca să fii îndrumător de suflete. 

La spovedania mea Părintele m-a întrebat un lucru care mi s-a părut curios că mă întrebă. Şi anume, m-a întrebat dacă mi-a 
venit vreodată în minte să omor vreun om. Acuma, poate că la vârsta aceea, de 13 ani şi jumătate nu era cazul să îmi pună o astfel de 
întrebare, deşi, după aceea mi-am dat seama de ce mi-a pus-o. Pentru că Părintele ştia că copilul este oglinda părinţilor, că fiecare 
dintre noi aducem o încărcătură din străfunduri de existenţă, că fiecare dintre noi suntem sinteza înaintaşilor noştri – părinţi, bunici, 
străbunici, până unde ajunge spectrul vital al existenţei noastre. Şi, bineînţeles că, chiar dacă m-am mirat, i-am dat răspunsul care era 
de fapt, nu i-am dat un răspuns evaziv, i-am spus că niciodată nu mi-a venit să omor un om. Părintele vroia să intre în legătură cu 
înaintaşii mei, să vadă eventual din ce tâlhari am apărut eu în această lume. Probabil s-a gândit la aceasta că, fiind un nevăzător, fiind 
un „copil născut în lanţuri”, fiind un „om născut între tâlhari”, a vrut să ştie dacă părinţii mei sunt, într-adevăr, ceea ce gândea el că 
sunt. Mulţumesc lui Dumnezeu, am avut nişte părinţi, nu pot zice ca Sfînta Tereza de Lisieux: „Să ştiţi că eu am avut nişte părinţi 
sfinţi”. Nu pot zice lucrul acesta, dar, în orice caz, au fost oameni de treabă şi-au văzut de îndatoririle pe care le-au avut, ne-au 
crescut, ne-au îndrumat bine. Că or fi având şi ei vreo vină… mă rog, Dumnezeu ştie de toate. Nu ne alegem noi părinţii şi nici 
părinţii nu ne aleg pe noi şi venim în lume în contextul fizic, fiziologic şi social în care am venit în lume.

M-a îndrumat Părintele atuncea să fac rugăciunea cu care se mântuiesc călugării. Şi asta arată că Părintele, de fapt, avea o 
putere de sinteză şi o putere de pătrundere şi scotea nişte concluzii bune, în înţelesul că el, dacă şi-a dat seama că eu nu pot rămâne 
acolo, nefiind absolvent de Teologie şi neavând vârsta la care se poate hotărî cineva să se facă călugăr şi având şi deficienţa cu care  
am străbătut prin viaţă, Părintele şi-o dat seama de asta şi atuncea a zis, totuşi, că aş putea face eu ceea ce fac călugării, adică să zic:  
„Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”. Am luat aminte la ce mi-a zis Părintele. Adică el ce 
mi-a zis de fapt să zic „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”, mi-o spus că aceasta e 
rugăciunea cu care se mântuiesc călugării, mi-o spus că această rugăciune să o zic în gând, nu cu cuvântul vorbit, ci în gând, s-o lipesc 
de respiraţie în felul următor: Între respiraţii, deci fără să inspir şi fără să expir, acolo unde se întâlneşte o respiraţie cu cealaltă, să zic  
„Doamne”, trăgând aerul în piept,  odată cu aceasta, să zic „Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu”, şi  dând aerul afară din piept  
„miluieşte-mă pe mine păcătosul”. Altceva nu mi-a mai spus în legătură cu asta. De aceasta pot să zic eu că Părintele Arsenie a fost un 
ctitor la existenţa mea. 
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Când l-am întâlnit a doua oară, după 23 de ani, nu-şi mai aducea aminte de mine şi nici de îndrumările pe care mi le-a dat. 
Important însă este că eu mi-am adus aminte şi că am folosit îndrumările pe care mi le-a dat. Şi nu mi-a zis să iau legătură cu un 
îndrumător, cu un om care practică rugăciunea, cu cineva care ştie ce ispite pot veni, care, având o experienţă, ar putea trage nişte  
concluzii şi ar putea să mă direcţioneze. Doar mi-a spus ceva care zic eu că nu a fost o îndrumare foarte bine gândită. Şi anume, eu 
am zis că dacă nu pot să rămân aici la Mănăstire, eu mă duc să fac şcoală. Şi Părintele nu a zis să fac şcoală. A zis: „Da, dar şcoala nu 
te duce la mântuire”. Acuma a avut dreptate, că dacă eu m-aş fi ocupat de rugăciunea de toată vremea cu exclusivitate, poate că aş fi 
ajuns la nişte performanţe sau la nişte rezultate pe care le presupunea Părintele. Însă eu nu am putut face lucrul acesta şi eu i-am spus 
Părintelui că nici părinţii mei nu ar fi de acord să renunţ la şcoală. Acuma nu mă mai pot gândi ce ar fi fost dacă ar fi fost altceva,  
pentru că eu am mers pe direcţia şcolii şi eu mă bucur că am mers pe direcţia şcolii. Chiar în toamna aceluiaşi an, în 1942, am plecat 
la Timişoara, la o Şcoală Specială. Aveam cinci clase făcute la Cluj şi am continuat clasa a şasea la Timişoara la o Şcoală Specială şi 
după aceea am fost elev la Liceul Loga, un liceu de văzători, însă am făcut mai mult la fără frecvenţă. După aceea m-am dus şi la 
Teologie şi asta m-a favorizat şi pentru preoţie.  Dacă mă duceam la mănăstire, cred că n-ajugeam eu niciodată mai mult decât un 
călugăr simplu şi călugăr simplu simplu. Adică, nu numai simplu ca formă, ci simplu şi ca gândire. Eu nu am ţinut seama de ce mi-a 
zis Părintele şi am făcut şcoală, care chiar dacă nu m-a adus la mântuire, m-a dus totuşi la ceva, la ceea ce sunt prin şcoală. 

Cu Părintele nu m-am mai întâlnit 23 de ani. În 1949 cred, pe la începutul anului, fiind deja student la Teologie în anul I, am 
auzit că Părintele a venit la Sibiu şi că e la Profesorul Nicolae Mladin. Mi-a spus un student care îl cunoştea de la Sâmbăta.

Părintele a avut o activitate deosebită şi Părintele a fost o personalitate puternică de atuncea, din 1941, 1942 a intrat în atenţia 
oamenilor şi oamenii erau sensibilizaţi atuncea, plecau pe front şi Părintele îi îndruma. Spunea cineva că i-a spus: „Măi, niciodată să 
nu tragi la ţintă! Tragi în gol”. Mergeau oamenii să se roage pentru ei, să le dea binecuvântare. Mergeau părinţii copiilor, mergeau 
copiii împreună cu părinţii. Era o situaţie specială, care i-a sensibilizat pe oameni.

Părintele a  lucrat şi  în nişte  condiţii  care au favorizat  stilul  lui  de lucru.  Dar a avut o activitate  cu răsunet în conştiinţa 
oamenilor. Nu prea erau personalităţi de seama Părintelui pe vremea aceea… Nici atunci şi nici după aceea.

La Sâmbăta te puteai duce la doi duhovnici:  la Părintele Arsenie sau la Părintele Serafim. Dar toată lumea îl  prefera pe 
Părintele Arsenie, nu pe Părintele Serafim. Deşi, eu, ca om, l-am preţuit mai mult pe Părintele Serafim decât pe Părintele Arsenie. Mi-
a convenit mie personal mai mult Părintele Serafim decât Părintele Arsenie. Dar niciodată nu aş fi putut zice că Părintele Arsenie e 
mai mic decât Părintele Serafim. Fiecare era mare în felul lui. Dar nici ei, ca temperament şi ca formare nu s-au potrivit. S-au înţeles 
în sensul acesta că nu s-au exclus. Nu s-au completat, ci fiecare a avut stilul lui de lucru.

Părintele Arsenie a fost un om cu o înzestrare deosebită, în sensul că orice lucru pe care l-ai fi întrebat, şi lucruri tehnice, cum 
se face o casă, orice ştia. Ori, Părintele Serafim, săracu’, dacă bătea un cui trebuia să-l scoată apoi cineva şi să-l bată cumsecade. Nu 
putea aşa ceva. De aceea el nu a avut niciodată o înaintare, în sensul acesta, că el e un om deosebit. Deşi era deosebit şi era mai bun ca 
Părintele Arsenie ca inimă, era mai de inimă, mai cald la suflet, nu putea să bruscheze pe cineva. Ori, Părintele Arsenie era dintr-o 
dată, ca din pleasna bicului, te pocnea şi rămâneai pocnit. Nu îl interesa, nu a avut o caldură sufletească. Totuşi, a şi avut. De pildă, 
Maica Teodosia Laţcu a avut două iubiri: pe Părintele Arsenie şi pe maica Veronica. Ea a cosiderat că Părintele a fost extraordinar. 
Dar, zic eu, nu pentru oricine. 

Şi, cum ziceam, în timpul cât a fost Părintele la Sâmbăta, a venit lume multă. Păi veneau studenţi de la Teologie din Bucureşti. 
Mitropolitul nostru Antonie, ca student la Teologie în anul 2 a venit la Sâmbăta împreună cu colegi de-ai lui, cu colege de-ale lui. S-au 
organizat la Sâmbăta întâlniri cu Părintele Arsenie, Părintele îi primea la spovedanie, Părintele Arsenie le ţinea cuvântări în care 
punea în valoare credinţa creştină, punea în valoare rezultatele ştiinţei. Era un om cu o cultură bine pusă la punct.

Mişcarea asta s-a stins repede după aceea. Ăsta e necazul.  Adică eu aş zice că, şi m-am întrebat de multe ori, unde sunt 
oamenii aceia mulţi care veneau la Părintele? Ce a însemnat pentru ei întâlnirea cu Părintele, în viaţa lor de toate zilele, în societatea 
în care au trăit? Ce a însemnat influenţa Părintelui în existenţa lor, în progresul lor spiritual? Deci, Părintele Arsenie i-a fascinat, pur şi 
simplu, i-a făcut să fie copleşiţi în faţa lui. Unii s-au spovedit la Părintele. Însă, în general, oamenii, aşa cum a zis şi Părintele odată:  
„Oamenii rămân tot oameni”. 

 Atunci, în 1942, nu era chiar aşa multă lume în jurul Părintelui. Deşi era, pentru că în acea Duminică în care am fost eu erau 
mulţi la mănăstire, mai ales din pătura ţărănească. Intelectuali erau mai puţini, pentru că intelectuali sunt mai puţini şi în societate. Cei 
mai mulţi  oameni sunt oameni simpli.  Pe atuncea, domina omul simplu. Şi ăştia erau cei care veneau. Părintele ţinea o predică 
hotărâtă şi cu fiecare vorbea aşa, de la egal la egal. Nu zicea „dumneavoastră“. (…) Avea aşa o prestanţă, o autoritate, o siguranţă a 
cuvântului, o siguranţă a verdictului. Şi asta a durat la Sâmbăta până în 1948. Veneau oamenii de la 40 de km pe jos la mănăstire, de 
la Poiana Mărului. Un grup de oameni de 20 sau 50 de persoane porneau din Poiana Mărului dimineaţa şi seara erau la Sâmbăta, 
venind pe jos, să-l vadă pe Părintele Arsenie, să-l asculte, să-l admire. Veneau şi de mai departe. Părintele le vorbea la fiecare pe 
limba lui. (…)

Eu, pînă în 1949, nu am mai ajuns la Sâmbăta. Părintele Arsenie era plecat când am mai ajuns eu la Sâmbăta. Plecase în 1948, 
la sfârşitul lui octombrie. Eram student la Teologie şi eram în vacanţa de Paşti. Părintele Serafim era atuncea conducătorul mănăstirii.  
Cu dânsul m-am înţeles eu foarte bine de atuncea şi am rămas în legatură toată viaţa, până la sfârşitul vieţii Părintelui şi şi după aceea. 
Ori, cu Părintele Arsenie nu ştiu dacă aş fi reuşit să formez o legatură din asta. 

În 1949, să continui ce am început, eram student la Teologie şi am aflat că Părintele Arsenie era la Sibiu. Am trimis vorbă 
printr-un student care mergea la Sâmbăta, care îl cunoştea de când era elev de liceu şi care mergea împreună cu părinţii la Sămbăta, şi  
l-am rugat să-i spună Părintelui Arsenie că sunt şi eu acolo şi că aş vrea să vorbesc cu el. De fapt nu atăta doream eu să vorbesc cu el, 
cât mi-aş fi dorit să vorbească el cu mine. Şi Părintele nu mi-a dat-o în bună, că hai să vorbim. Deşi eu am găsit asta, aşa cumva, o 
lipsă a Părintelui. Poate nu l-a luminat Dumnezeu, poate nu am fost eu vrednic, nu ştiu ce interpretări se pot da. Da’ realitatea asta  
este: nu a vrut să stea de vorbă cu mine. No bine, nu a vrut, nu a vrut. Nu aveam ce să fac. Mi s-a mai întâmplat o situaţie dintr-
aceasta în 1987. În 1987 Părintele Arsenie era la Prislop. Acolo era plecat de la Sâmbăta. (...)

Între timp Mănăstirea de la Prislop a devenit mănăstire de maici prin stăruinţa Maicii Zamfira, care era absolventă de Teologie, 
care îl cunoştea pe Părintele Arsenie, care s-a dus şi ea la Prislop împreună cu Părintele Arsenie şi s-au aranjat lucrurile în aşa fel încât 
mănăstirea de la Prislop să devină mănăstire de maici. Şi Părintele a rămas acolo ca duhovnic la obştea din Mănăstirea Prislop, obşte 
care a durat până în 1959. Părintele  a avut acolo o întrerupere, în sensul că în 1951-1952, cam pe atuncea, a fost arestat şi dus la 
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Canal. Se făcea pe atuncea Canalul Dunăre-Marea Neagră, care după aceea s-a părăsit şi la care au lucrat mulţi deţinuţi politici. Şi 
Părintele a fost între cei care au lucrat acolo. A stat acolo cam vreo 9 luni. Apoi s-a întors la Prislop, a fost foarte mult urmărit de 
Securitate şi maica Zamfira l-a ajutat pe Părintele, în sensul acesta de a-l scuti pe Părintele de relaţiile cu oamenii. A fost foarte dură. 
Chiar şi  călugări  care se duceau să-l  vadă pe Părintele aveau de suferit.  Îi  baga într-o magazie  acolo, şi  îi  ţinea de seara până 
dimineaţa şi dimineaţa le dădea drumul. Eu nu ştiu dacă şi Părintele Arsenie cumva nu a avut o amestecare în toată treaba aceasta. În 
sensul acesta că el nu a dorit să mai aibă treabă prea mult cu oamenii, ca să fie scutit de deranjul Securităţii. Şi atuncea, maica 
Zamfira a fost cerberul care l-a ajutat pe Părintele să fie scutit de relaţiile cu oamenii. Bine, mai vorbea el cu câte cineva, mai ales cu 
oamenii mai cunoscuţi, cu cei cu care avea ceva relaţii sau care erau mai deosebiţi, dar, în general, făcea în aşa fel încât să nu se 
ajungă la el. Şi asta a mers până în 1959. 

În 1959 a primit ordin din partea Episcopiei Aradului, asta a fost în mai, să părăsească Mănăstirea Prislop. A fost o dispoziţie 
pe care, de fapt, a dat-o stăpânirea, Guvernul, prin Departamentul Cultelor, şi nu numai pentru Părintele. Şi de la noi de la Sâmbăta au 
plecat atuncea vreo patru inşi. Şi apoi toamna a fost un decret care a golit mănăstirile. În 1959 a fost decretul şi  s-a aplicat în 1960, în 
primăvară. Ori, Părintele, în 1959, în mai, a părăsit Mănăstirea Prislop şi s-a dus la Bucureşti. Şi având el pregătire de pictor şi de 
sculptor s-a angajat la Atelierele Patriarhiei şi a lucrat acolo vreme de 10 ani. A pictat icoane, în special pe email. În 1969 a început 
pictura de la Drăgănescu. Cum s-a ajuns la asta? Maica Zamfira, care a fost stareţă la Prislop, s-a retras şi ea de la Prislop, o dată cu 
Părintele. Mănăstirea s-a desfinţat atuncea, maicile şi surorile s-au dus la Sibiu, au stat în Sibiu şi apoi în Răşinari, unde au lucrat la 
Arta Manuală. Maica Zamfira s-a dus cu Părintele. Părintele a stat în Bucureşti până în 1980, 1981. În 1982 parcă, s-a sfinţit biserica 
de la Drăgănescu, pe care Părintele a pictat-o de două ori. A pictat-o în tempera prima dată şi s-a „pangarit”, cum zicea el, adică s-a 
afumat de lumânări. După aceea, a găsit modalitatea să scoată lumânările din biserică şi s-a apucat Părintele şi a mai pictat-o o dată. 
În 1982, cred, s-a sfinţit biserica de la Dragănescu. 

Pentru că a venit vorba de pictura Părintelui Arsenie, prin 1970 şi ceva, în legătură cu epitaful pictat de Părintele şi care se 
putea vedea de vizitatori în holul stăreţiei vechi, stăteam de vorbă cu un cadru universitar din Sibiu, pe nume Bologa. Şi zic şi eu în 
legătură cu epitaful: Epitaful acesta este unul deosebit, făcut de un Părinte despre care zic eu că este un geniu. Şi domnul respectiv a 
zis: „Asta înseamnă că are o cultură perfectă şi încă ceva”. Şi am zis: Nu ştiu dacă are o cultură perfectă, dar, sigur, pe lângă cultura  
pe care o are, are „încă ceva”. 

Părintele, după ce a terminat pictura la Drăgănescu, s-a retras, a stat prin Bucureşti, la Sinaia. Pentru că la Sinaia grupul acela 
de surori şi de maici care au fost în subordinea Părintelui cândva la Prislop şi-au cumpărat o vilă, din munca lor. Ele au muncit la 
Munca Manuală, mai întâi în Sibiu, apoi în Răşinari şi apoi s-au mutat la Sinaia. Acolo este un fel de aşezământ cvasi-monahal. 
Părintele a avut acolo o chilie, a stat acolo, acolo a şi murit în 1989 şi grupul acesta mai există. Maica Zamfira e conducătoarea 
acestui grup, care nu ai putea zice că e o unitate monahală. E o unitate monahală doar în sensul acesta, că stau acolo nişte vieţuitoare 
care trăiesc cum trăiesc călugării. (…)

Părintele la Sinaia a murit. S-au făcut multe vorbe în legătură cu moartea Părintelui. De fapt, el a murit de moarte naturală. A 
avut ceva cu rinichii. 

Nu ştiu dacă am continuat ideea aceea că Părintele, în 1949, nu a vrut să vorbească cu mine. Deşi eu zic că ar fi trebuit să 
vorbească cu mine şi pentru că l-am rugat, dar şi pentru că, fiind eu într-o situaţie specială, zic eu, aveam nevoie de un ajutor mai mult 
decât cineva care este într-o situaţie obişnuită. Nu vreau eu să mă prevalez de nişte lucruri. De exemplu, Părintele Şoima, un părinte 
care a fost profesor de muzică şi de tipic la Teologie, odată nu mi-a prea convenit mie treaba aceasta, dar după aceea mi-am dat seama 
că a avut dreptate, vroiam să plec acasă. Şi Părintele Şoima se gândea că e mai bine să rămân, era de Rusalii, era o festivitate la Sibiu  
în legătură cu Mitropolitul Nicolae Bălan. Nu mai ştiu eu cum a fost, cum n-a fost, dar ştiu că a fost vorba de asta că vreau să plec şi 
că o mai vrut cineva să plece şi nu l-a lăsat Părintele Şoima. Da’ zice: „Dumitale zice îţi dau voie, că dumneata nu ai aşa de multe 
bucurii câte avem noi”. Mie nu mi-a prea convenit treaba asta, că a zis el vorba asta, dar după aceea mi-am dat seama că a avut 
dreptate. Adică, domnule, într-o situaţie specială trebuie şi un tratament special. Nu aşa că nu vorbesc, lasă-l încolo de Teofil, nu 
vorbesc cu el. Şi apoi nu am mai ajuns să vorbesc cu Părintele decât în 1965. La Prislop nu am fost. I-am mai scris o scrisoare la care 
a răspuns Părintele, dar nu mie mi-a scris, ci Părintelui Serafim, că o să-mi scrie. Da’ nu mi-a mai scris. Când m-am întâlnit cu el în 
1965, mi-a spus: „Măi, îmi aduc aminte de scrisoarea aceea” şi a căutat el o modalitate de a se scuza, că tocmai de aceea că nu mi-a  
scris m-a avut el în vedere mai mult decât dacă mi-ar fi scris şi m-ar fi uitat. Dar, în sfârşit, sunt lucruri pe care Dumnezeu le ştie, nici 
nu are rost să le îmblăteşti de pe-o parte pe cealaltă, că tot ălea-s. 

În 1965 când m-am întâlnit cu Părintele, într-adevăt a fost o întâlnire cu rost şi cu folos. Părintele mi-a pus în atenţie un lucru 
care, zic eu, este bine să îl aibă în vedere oricine. Şi anume despre cunoştinţa de Dumnezeu prin Dumnezeu sau despre cunoştinţa de 
Dumnezeu prin studiu. Şi zicea Părintele: „Teologie pot să facă şi păgânii şi necredincioşii”. Dar noi trebuie să căutăm o cunoştinţă pe 
care  ne-o  dă  Dumnezeu,  cumva  prin  limpezimea  sufletului.  Mi-a  pus  în  atenţie  Catavasia  I  din  Catavasiile  Înălţării:  „Cu 
dumnezeiescul nor fiind acoperit, gângavul a spus legea cea scrisă de Dumnezeu. Căci scuturând tina de pe ochii minţii vede pe Cel 
ce este şi se învaţă cunoştinţa Duhului, cinstind cu dumnezeieşti cântări”. Bineînţeles că am reţinut catavasia, pentru că o ştiam şi a 
făcut nişte referiri la asta şi mi-au plăcut foarte mult referirile. Adică, aici este vorba despre Moise, despre Duhul Sfânt Care-l învăluie 
pe Moise, Dumnezeu Care îi vorbeşte, despre condiţia de a-ţi vorbi Dumnezeu, în înţelesul că trebuie sa-ţi scuturi tina de pe ochii 
minţii – pentru că avea Părintele vorba: „În mintea strâmbă şi lucrul drept se strâmbă”. Să izvorască din sufletul tău nişte cântări spre 
slava lui Dumnezeu, cântări din intuiţia măreţiei lui Dumnezeu. 

Atunci eu am fost la Părintele Arsenie cu un student care a plecat în oraş între timp. Părintele m-a dus într-un birou şi se ducea 
şi lucra şi după aceea mai venea şi mai stăteam puţin de vorbă.  Şi când să plecăm, Părintele o luat bagajul studentului acela şi am 
ieşit. El o ieşit înaintea mea şi nu m-a condus, aşa ca să-l aud eu pe unde merge şi să merg după el. Nu mi-a fost foarte comodă treaba 
şi mă miram eu aşa. Poate mai avea el şi nişte dorinţe de a face el nişte experienţe… ce ştiu eu? Dar, atunci când am fost eu în 1965 la  
Bucureşti cu băiatul acela, care acum e preot şi e consilier la Sibiu, Părintele Simion Săsăujan era student în anul 3 la Teologie. Şi a  
zis Părintele către el: „Să fii înţelegător faţă de neputinţa omenească”. Mi-a plăcut foarte mult cuvântul acesta şi eu îl socotesc cel mai 
important cuvânt dintre cuvintele rostite de Părintele Arsenie. „Să ai înţelegere faţă de neputinţa omenească”. M-am gândit de foarte 
multe ori la lucrul acesta, l-am spus de foarte multe ori şi, mai ales, am constatat că neputinţa omenească este o realitate din care mulţi 
nici nu pot ieşi. Chiar şi noi înşine, de multe ori suntem limitaţi cu posibilităţile de a ne manifesta, aşa că e de mare importanţă să fii 

80



înţelegător faţă de neputinţa omenească. Bineînţeles, toate cuvintele Părintelui, câte le ştim şi câte le putem şti, sunt importante, dar 
cred că de măsura asta nu este nici unul. Deci, în cazul nostru, să-l înţelegi şi pe acela care te vorbeşte de rău, să-l înţelegi şi pe acela 
care nu-şi poate ţine gura, să-l înţelegi şi pe acela care vrea să facă un lucru peste tine, că vrea el să-l facă, chiar dacă nu vrei tu să-l 
facă, toate lucrurile acestea să le categoriseşti ca neputinţă omenească şi să-ţi dai seama că altfel nu se poate. 

Eu m-am mai întâlnit cu Părintele şi de altă dată. Părintele a fost cum a putut el să fie faţă de mine. Eu nu am fost un admirator 
al Părintelui Arsenie, deşi m-am bucurat de toate afirmaţiile lui care au ajuns la mine. Mi-ar fi părut tare bine dacă se putea face un 
om din doi, şi anume: un om cu mintea Părintelui Arsenie şi un om cu inima Părintelui Serafim. Ar fi fost ceva excepţional. Nu se 
poate, fiecare este cum este. Eu l-am preferat pe Părintele Serafim totdeauna, chiar dacă mi-au plăcut verdictele date de Părintele 
Arsenie. L-am considerat totdeauna o personalitate puternică, ca şi care nu a mai existat altcineva în Biserică, din câţi ştiu eu, din cât 
cunosc eu, contemporani cu noi. Nu mă gândesc că nu au fost în istorie personalităţi cu mai multă priză la oameni decât Părintele 
Arsenie. Din câţi oameni am cunoscut eu, care au lucrat în Biserică, consider că Părintele Arsenie a fost cel mai de vârf,  Culmea 
vieţuitorilor şi propovăduitorilor în contemporaneitatea noastră.  A avut şi autoritate, a avut şi cultură.  Să ne gândim numai la 
îndreptarul acela de viaţă cu oxigen, glicogen, somn, să-ţi păstrezi hormonii şi să ai concepţie de viaţă creştină, deja vezi că este un 
om de excepţie, un om care ţine seama şi de lumea aceasta, nu numai de lumea de dincolo. Dacă ne gândim la toate lucrurile acestea 
ne dăm seama că Părintele a fost, într-adevăr, un om mare. A fost un duhovnic mare, a fost şi un om cu pătrundere, a fost şi om cu dar 
de la Dumnezeu, a fost şi om cu perspectivă, cu lărgime de gândire, de înţelegere. Şi-a dat el seama că nu poţi să schimbi multe în 
lumea aceasta, dar, în orice caz, a fost omul care şi-a dat seama de nişte realităţi la care noi ăştialalţi nu ajungem. Cu toatea acestea, s-
a impus în conştiinţa multor credincioşi, în aşa fel încât nu numai cei care l-au cunoscut l-au avut în seamă, cât şi cei care nu l-au 
cunoscut, care au aflat de la alţii de Părintele Arsenie, au fost îndrumaţi. Se îndemnau unii pe alţii să meargă pe la Părintele Arsenie. 
Unii dintre ei au reţinut anumite lucruri, cum am reţinut eu rugăciunea de toată vremea, cum am reţinut Catavasia de la Înălţarea 
Domnului,  cum am reţinut  faptul  că Teologie  pot  face şi  păgânii,  cum am reţinut  că trebuie  să  ai  înţelegere  faţă  de neputinţa 
omenească. Sunt nişte lucruri care au rămas după Părintele. Şi apoi gândurile lui din Cărarea Împărăţiei. Doar atâta îmi pare rău, că 
sunt gânduri de început, nu sunt gânduri de către sfârşit, adică gânduri de către sfârşitul vieţii.  Bineînţeles că îl caracterizează – cu 
gândurile cu care a început cu acelea a şi lucrat în general. Deşi am impresia că Părintele şi-a mai şi schimbat din idei, din gândurile  
lui. De exemplu la început îi îndruma pe mulţi să se facă călugări. Către sfârşitul vieţii îndemna să nu se mai facă călugări, probabil şi 
pentru motivul că şi-a dat seama că mulţi dintre cei care s-au făcut călugări nu au realizat ceva deosebit în viaţa lor, în viaţa mănăstirii 
şi în viaţa Bisericii. 

Fântâniţa Părintelui Arsenie
Fântâniţa de lângă mănăstire nu Părintele a descoperit-o. Era acolo un izvor natural. Părintele a fost atenţionat despre existenţa 

acelui izvor de către un frate de la mănăstire. Şi fratele respectiv a spus: Părinte, să ştiţi că eu ştiu undeva un izvor cu nişte apă foarte  
bună. Şi Părintele a zis că vrea să-l vadă şi el. Şi aşa s-a dus Părintele la izvor şi a văzut că e apă bună. Ani şi ani izvorul acesta a 
rămas aşa, fără să se îngrijească cineva să facă acolo nişte bănci şi o masă. Acestea le-a făcut Părintele Efrem, un părinte care a murit 
în 1984. Nu el personal, ci a angajat nişte oameni. Şi s-a făcut ceea ce este acolo. 

Acolo s-a vindecat o fată care 17 ani a fost în cărucior şi după 17 ani i-a venit puterea acolo, la fântâniţă. 
Părintele Ieromonah Dionisie Ignat de la Mănăstirea Albac povesteşte împrejurarea cum Maria Silaghi şi-a căpătat întregimea 

trupului la „Fântâna Părintelui Arsenie”. 
„Eram student în anul I la Teologie la Sibiu, sunt şi sibian, de loc din Cisnădie şi fiind în vacanţa de vară am primit ascultare 

de la Î.P.S. Serafim acuma, atuncea era duhovnicul Institutului de Teologie, «să te duci să stai 2 săptămâni la Sâmbăta». Fiind prieten 
cu Maria Silaghi, fiindcă o ajutam tot mereu la biserică, îi duceam căruciorul sau o purtam în spate, pentru că avea scleroză în plăgi 
de 17 ani. Şi avea tot mereu nevoie de ajutor să o ducă cineva, să o urce, să o coboare scările, să o ducă la biserică. Cu vreo două zile 
înaite de a merge la Sâmbăta am trecut pe la ea şi i-am zis: uite, m-a trimis P.S. Serafim să stau acolo la Sâmbăta vreo două săptămâni 
şi zice: şi noi ne-am gândit să venim, dar ştim că e mai greu… da’ zic eu, haida să mergem că dacă sunt şi eu acolo vă mai ajut şi eu  
să vă mai duc cu căruciorul. Şi a zis că tare ar vrea să ajungă la izvor. Şi eu am zis că haide să mergem. Era într-o vineri când am 
ajuns acolo. S-a pregătit pentru spovedanie şi pentru Sfânta Împărtăşanie, chiar în vinerea aceea dimineaţa s-a spovedit, a fost la 
Sfânta Liturghie, s-a împărtăşit, după împărtăşanie a stat la Sfântul Maslu, iar după Sfântul Maslu, pe la ora 15 ne-am înţeles că, după 
ce se odihneşte, să o duc eu cu căruciorul până la izvor acolo, erau vreo 2 km. Era 3 august 1990. Şi pe la ora 14.30 s-au ridicat nişte 
nori de ploaie foarte mari şi dădea înapoi să nu mai mergem. Da’ am spus: haide să mergem, că ajută Dumnezeu, ne ajută Părintele 
Arsenie. Şi am pornit încet, încet. La pârâiaşul acela, peste care a trebuit să trecem, erau acolo nişte muncitori care s-au împotmolit cu 
maşina şi zice: trebuie să ne întoarcem înapoi, că mi-e ruşine să nu mă vadă că mă treci în spate.  Şi am zis că nu-i nimica, trecem 
printr-altă parte. Şi am ocolit puţin maşina aceea şi ne-am dus pe mai în jos puţin şi am trecut şi am împins căruciorul până acolo sus, 
la izvor. La izvor l-am tras în sus, că era mai uşor de tras, decât de împins şi l-am lăsat lângă drum acolo sus. Apoi am dus-o în braţe 
până la izvoraş. S-a spălat pe picioruşe, pe mâini, pe faţă, am spus «Cuvine-se cu adevărat» şi am mai spus nişte rugăciuni.

Apoi au venit nişte turişti mai gălăgioşi şi am zis ca hai să megem, că nu mai îi de noi aicea. Şi zice: mă ţin de tine, până când 
ne depărtăm, ca să nu vadă ăştia că mă duci în spate. Şi zic, bine, ţine-te. Şi s-a ţinut, a mers şi am ajuns până la cărucior. La cărucior 
zice: simt aşa o putere în picioare hai să mergem până la drum, că am văzut că ai tras greu căruciorul în sus, că era pietriş, erau 
bolovani.  Şi când a ajuns la drum, tot aşa a zis: să ştii că nu mă dor picioarele. De obicei, când mergea mai mult de 10 metri i se  
întorceau picioarele, mâinile i se suceau. Şi când am ajuns la drum am spus că acuma, dacă tot mergem, să mergem până la mănăstire. 
Şi atuncea a mers până la mănăstire, a intrat în mănăstire pe picioarele ei. Era sora Iuliana, era sora Ana, adică Aurica acolo, care au 
văzut şi s-au minunat. Însă făcuse febră musculară şi sâmbăta nu s-a mai putut ridica din pat. Dar Duminică la Liturghie s-a ridicat şi 

de atunci nu s-a mai aşezat în cărucior. Acuma este în obştea Schitului din Retezat, împreună cu sora ei, care o mai îngrijeşte.”3 
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DESPRE „FÂNTÂNI” (DUHOVNICI)

„Cei săraci şi lipsiţi caută apă, dar nu o găsesc; limba lor este uscată de sete” (Isaia 41, 17), din pricină că Izvorul apei celei vii L-au 
părăsit şi „şi-au săpat fântâni sparte, care nu pot ţine apă” (Ieremia 2, 13). 

De toată starea asta rea a lucrurilor are să dea seama şi poporul, căci toată decăderea e de la părinţi începătură – „Şi preotului i 

se va întâmpla ca şi poporului” (Isaia 24, 2). Asta le spunea Părintele Arsenie credincioşilor atunci când veneau la dânsul să se plângă 

de preoţii lor. Îi îndemna pe oameni să nu se mai văicărească, ci să nască sfinţi, să nu mai sape „fântâni sparte”, dacă într-adevăr sunt 

însetaţi.

Deci, cu alte cuvinte spus: „Sapă, frate, sapă, sapă, Până când vei da de apă. Ctitor fii fântânilor, ce Gura, inima ne-adapă.” 

(Lucian Blaga)

„Cele mai multe lucruri au locţiitori: când n-ai la îndemână un ciocan şi vrei totuşi să baţi un cui, pot fi de folos o piatră sau 

tocul de la pantof. Când îţi lipseşte masa pe care să-ţi aşezi hrana, un placaj poate face şi el destul de bine treaba. Un scaun poate fi 

înlocuit de un bolovan, un cuţit – de un ciob de sticlă ascuţit, cutia de chibrituri – prin cremene şi iască. Dacă vrei să faci o groapă în 

pământ şi n-ai sapă, poţi încerca cu un băţ, dacă n-ai oglindă să-ţi vezi chipul, poţi folosi un lighean cu apă. La nevoie, când te prinde 

furtuna şi n-ai casă, te poţi adăposti într-o colibă sau chiar sub buza unei stânci, iar un buştean poate uneori servi drept barcă, aşa cum 

două-trei pietre încinse bine în foc pot fi întrebuinţate drept plită. Şi aşa mai departe. Dar o fântână cu ce să o înlocuieşti?

Fântânile nu au locţiitori.

Câte  deosebiri  nu întâlneşti  la  fântâni!  Unele  sunt  extrovertite,  precum cele  arteziene;  Ele  îşi  risipesc  cu  profunzime şi 

generozitate apa. Cele mai multe dintre acestea arată un clar dezinteres pentru util; cu un vădit temperament de artist, ele ne desfată 

prin  nenumăratele  curcubee  strălucitoare.  Fântânile  de  ţară  sunt  mai  reţinute  şi  mai  introvertite.  Unele,  totuşi,  semeţe,  cele  cu 

cumpănă, îţi fac semn de departe, te atrag, te îndeamnă să te serveşti de ele. Pe altele, modeste, pitulate sub câte un copac, având un 

mic acoperiş conic, o pălărie de protecţie deasupra, trebuie să ştii să le găseşti. Există fântâni princiare, cu grifoni, delfini, scoici şi 

naiade, toate cioplite în piatră. Există fântâni cazone, cenuşii, plasate exact în centrul curţii închise a unei cazărmi. Există fântâni 

serioase, grave, cu mecanismele bine unse, dar şi  fântâni glumeţe, care te împroaşcă şi te stropesc atunci când te străduieşti  să 

întrebuinţezi apa pe care ai scos-o din ele. Unele scârţâie de bătrâneţe din toate încheieturile şi au ghizdurile antice şi acoperite de 

muşchi, altele îşi proclamă, cu trufie, printr-o inscripţie, vârsta şi cine le-a săpat. Există fântâni care astâmpără de îndată setea, altele, 

care ţi-o sporesc pe ce bei mai mult. De unele n-ai vrea să te mai îndepărtezi şi le ţii minte toată viaţa. Pe altele le părăseşti repede şi 

le uiţi de îndată ce nu le mai vezi în preajmă. Fântânile au, fiecare, fire, temperament, caracter şi obiceiuri proprii, neasemenea. Dacă 

n-ar avea apă, ai spune că nu există nimic comun între ele. Dar au. (...)
Fântânile au şi reputaţii cum nu se poate mai diferite între ele: despre unele se spun poveşti de spaimă, cum că, spre pildă, şi-ar 

fi găsit în ele sfârşitul vreo fată nemângâiată. Despre altele se zice că mijlocesc întâlniri, cum fusese cea dintre Isaac şi Rebecca. 
Unele au renumele de a avea o apă cu virtuţi curative şi de aceea atrag în jurul lor o mulţime de oameni în zilele de sărbătoare, iar 
când renumele le este încă şi mai mare, se fac într-acolo veritabile procesiuni. Întâlneşti fântâni despre care circulă atâtea calomnii 
încât, deşi sunt puse în mijlocul pieţei oraşului, pe unde trec zilnic mii de oameni, nimeni nu vrea să se uite la ele. Despre altele, 
dimpotrivă, se crede că sunt în stare, contra unui bănuţ aruncat în apa lor, să-l facă pe drumeţul ce l-a azvârlit acolo să revină la ele.  
Reputaţiile fântânilor se fac şi se desfac: fântâni importante cândva îşi pierd, nu prea se ştie exact de ce, mai tot creditul şi ajung să fie 
de-a dreptul abandonate, părăsite.  Stau, de aici  înainte, pierdute, cu trupul prădat de buruieni,  cu cumpăna prăbuşită, cu găleata 
mâncată de rugină, înnămolite şi uitate de Dumnezeu. (...)

La unele fântâni, oricât te-ai roti în jurul lor, vezi numai zidărie, ţevi şi lanţuri. La altele, oricât te apleci deasupra ghizdurilor, 
nu zăreşti decât tenebrele adâncului. Dar mai sunt şi fântâni din care, atunci când te uiţi în penumbra lor, te priveşte, luminos şi 

albastru, un ochi de cer.”1 
Prin urmare, frate, „Sapă numai, sapă, sapă, Până dai de stele-n apă!” (Lucian Blaga)
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 CONCLUZII

Am început lucrarea de faţă cu îndemnul cuprins în Epistola către Evrei, în capitolul 13. Până aici am avut în vedere prima 

parte a acestuia, şi anume: „Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare-

aminte cum şi-au încheiat viaţa...”, şi am văzut şi cu acest prilej că Părintele Arsenie Boca este unul dintre mai-marii noştri, căruia i se 

cuvine amintirea noastră.  Dar, de-acum, ar trebui să ne gândim şi la ultima parte a îndemnului de mai sus şi anume la: „urmaţi-le 

credinţa”. Ar trebui, deci, să ne întrebăm ce s-a întâmplat în acest timp care a trecut de la moartea Părintelui Arsenie.  I-am urmat 

credinţa?  Generaţia tânără de teologi sau monahii, mai ales cei pe care i-a îndrumat personal, au transformat moştenirea Părintelui 

Arsenie într-un punct de plecare întru mărturisire?

Cei care au simţit contemporaneitatea cu Părintele drept o binecuvântare, împreună cu cei care-l descoperă acum pe Părintele, 

citindu-i scrierile sau ascultând mărturii despre dânsul, după cuvântul Epistolei amintite, sunt îndemnaţi să o facă.

Unii însă, din pricini numai de ei gândite, sunt de părere că despre activitatea şi lucrările Părintelui Arsenie „se cuvine mai 

mult şi mai bine să se tacă, decât să se vorbească...”1. Acesta este şi principalul motiv pentru care, despre Părintele Arsenie nu au 

apărut cărţi, aşa cum au apărut despre toţi marii duhovnici ai României.

În afară de Cărarea Împărăţiei, care a dispărut de mult de pe piaţă (de fapt eu nu am văzut-o niciodată într-o librărie de carte 

religioasă2), mai sunt multe predici, meditaţii, schiţe şi desene care încă nu au fost tipărite, poate – zic unii – pentru a respecta ultima 

dorinţă a Părintelui Arsenie, anume aceea de a nu-i fi date publicităţii. 

Cu ele însă sau fără ele, tot există un interes crescând faţă de personalitatea Părintelui Arsenie.

Este  ştiut,  de  pildă,  fapul  că  dintre  toate  mormintele  duhovnicilor  români,  mormântul  Sfinţiei  Sale  este  cel  mai  căutat, 

devenind unul dintre cele mai cunoscute locuri de pelerinaj la care merg creştini din toată ţara, an de an tot mai mulţi. 

Tot în acest sens, un exemplu concret şi foarte concludent şi el este acela că, pe Internet, în cazul vizitatorilor de Pagini de 

spiritualitate ortodoxă, cele mai căutate nume sunt „arsenie” şi „boca”, lucru pe care îl ilustrează cât se poate de limpede Statistica 

unui astfel de Site, pe care o reproducem în Anexa III.

Dar, în legătură cu Părintele Arsenie Boca constatăm, cu părere de rău, că există şi extreme: pe de-o parte, unii îl învinuiesc şi  

îl suspectează de tot felul de lucruri3, iar pe de altă parte alţii, cei însetaţi de legende mai mult sau mai puţin miraculoase4, exagerează 

în ceea ce priveşte viaţa şi activitatea Sfinţiei Sale. Din 1989 încoace am tot întâlnit asfel de atitudini sau mărturisiri apărute în diverse 

publicaţii, semnate fie de gazetari aflaţi în treabă, fie de omeni care se pretind deştepţi, cu aere de intelectuali5, fie de feţe bisericeşti, 

care au dat dovadă că nu au înţeles că sunt şi lucruri care se situează deasupra întâmplărilor în jurul cărora se pot face exerciţii 

gazetăreşti, lucruri care trebuie să se continue a se desfăşura dincolo de zgomotul şi de curiozitatea întreţinute în jurul unor realităţi 

umflate de gazete, ca lucrurile sfinte şi mari, ca şi creşterea grâului, ca viaţa intimă a familiei, ca respiraţia continuă, ca rugăciunea 

zilnică6.

Cu toate acestea însă şi aceştia, asemenea celor care l-au surghiunit pe Părintele Arsenie, nu i-au stins slava, ci, dimpotrivă, i-

au înălţat-o şi mai mult, au făcut-o mai strălucitoare. 

„Aşa e cu natura faptelor duhovniceşti. Nici o piedică materială nu le opreşte! Dimpotrivă, înfloresc şi cresc în fiecare zi. Nu le 

veştejeşte nici timpul şi nu le opreşte nici depărtarea.”7

În acest înţeles numea Sfântul Ioan Gură de Aur trupurile sfinţilor şi izvoare, şi rădăcini, şi miruri duhovniceşti. 

„Pentru că izvorul, rădăcina şi mirul,  adică parfumul, nu-şi îngrădesc însuşirile lor numai la ele, ci le răspândesc la mare 

depărtare în jurul lor. De pildă, izvoarele izvorăsc multă apă, dar nu ţin apele în sânul lor, ci dau naştere la râuri care curg mai departe  

şi se întâlnesc cu marea. Şi aşa, izvoarele,  ca o mână întinsă,  îmbrăţişează prin prelungirile lor apele mărilor. La fel, rădăcinile 

plantelor şi ale arborilor stau ascunse în sânurile pământului; dar puterea lor nu rămâne jos în pământ; mai ales aceasta este însuşirea 

viţei de vie care se agaţă de copacii înconjurători. Când coardele viţei de vie se agaţă de ramurile de sus ale copacilor, târându-se pe 

ele, se întind până la mare depărtare şi fac prin desişul frunzelor un acoperiş întins.  Asta e şi însuşirea mirurilor, a parfumurilor. 

Parfumurile sunt păstrate în casă, dar adeseori mirosul lor plăcut se răspândeşte prin ferestre pe uliţe, pe străzi, în piaţă şi vesteşte 

trecătorilor calitatea parfumurilor din casă. Dacă izvorul şi rădăcina, dacă natura plantelor şi a aromatelor au atâta putere, apoi cu atât 

mai mult trupurile sfinţilor.”8

 Că spusele acestea nu-s minciuni îl arată marile pelerinaje de la mormântul Părintelui Arsenie. 
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ANEXA I

Cuvînt  lămuritor în privinţa unor afirmaţii  din anexa la  „Cărarea Împărăţiei”,  prezentată sub titlul  „Notă 

asupra ediţiei”, semnată de Monahia Zamfira Constantinescu1

Moto:
„Dacă cerţi pe cerşetorul, căruia o pâine-i dai,
Raiul nu e pentru tine, nici tu nu eşti pentru rai.
Miere chiar de i-ai da astfel, nu e faptă de creştin,
Căci până să-ţi guste mierea, i-ai turnat pe ea pelin”.

Vasile Militaru: Vorbe cu tîlc

Consideraţii generale
Cartea Părintelui Arsenie, Cărarea Împărăţiei, apărută recent în Editura Episcopiei Aradului, este urmată de o postfaţă, scrisă 

de Prea Sfinţitul Timotei Seviciu al Aradului, de o scrisoare adresată Părintelui Arsenie de Nichifor Crainic şi de nişte mărturisiri 
făcute de Părintele Profesor Universitar Simion Todoran. Toate acestea sunt scrise decent şi odihnitor, iar atmosfera creată de ele se 
potriveşte cu cartea pe care o prezintă.  Nu tot aşa stau lucrurile în privinţa  Notei asupra ediţiei,  semnată de Monahia Zamfira 
Constantinescu, în care nu se prezintă observaţii asupra cărţii – cum era de aşteptat, ci se dau şi unele lămuriri – care, până la urmă, au 
şi ele nevoie de lămurire, iar aceasta se face într-o formă care tulbură „calea senină”, pe care ne-o indică lucrarea Părintelui Arsenie. 
Este „veninul” şi „pelinul” turnat peste „mierea” cărţii şi a mărturisirilor care o însoţesc. Toţi cei cu care am venit la vorbă despre 
Cărarea Împărăţiei şi-au exprimat nemulţumirile, pentru aprecierile din  Notă asupra ediţiei, care nu privesc ediţia, ci lucruri în 
afara ei. Toţi apreciază negativ afirmaţiile la care ne este luarea-aminte şi de care ne vom ocupa mai jos.

Bietul Părinte Bodogae!
Îndată după trecerea la cele veşnice a Părintelui Arsenie, fostul său coleg de Teologie şi chiar de bancă, Părintele Teodor 

Bodogae, s-a simţit îndemnat să scrie câteva rânduri În amintirea Părintelui Arsenie, pe care le-a publicat în „Telegraful Român”, 
din luna ianuarie 1990 . Nu-mi pot închipui că Părintele Bodogae s-ar fi putut gândi că articolul său de pomenire a Părintelui Arsenie 
va fi considerat cândva, după aproape şase ani, ca fiind scris „la comandă”, cu scopul precis de a „minimaliza şi caricaturiza” „această 
complexă, harică şi marcantă personalitate a monahismului din Ardeal”.

Luând aminte la o astfel de apreciere sau supoziţie, gândul mi se duce la cuvântul Domnului Hristos: „De va fi ochiul tău 
curat, tot trupul tău va fi luminat, iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Şi dacă lumina din tine este întuneric,  
întunericul cu cît mai mult?” (Matei 6, 22–23). Mă gândesc, de asemenea, la ceea ce i-a spus stăpânul din pilda cu lucrătorii tocmiţi la 
vie (Matei 20, 1 şi urm.) unui nemulţumit: „sau ochiul tău e rău, pentru că eu sunt bun?” (Matei 20, 15). Să nu uităm apoi că „Din 
prisosinţa inimii grăieşte gura” (Matei 12, 34). Un monah simplu, trăitor odinioară în mănăstirea noastră de la Sâmbăta, spunea: „Pe 
om, dacă îl cauţi de bun, bun îl găseşti, iar dacă-l cauţi de rău, şi rău îl găseşti”. Eu am citit şi recitit şi am analizat articolul Părintelui 
Bodogae despre Părintele Arsenie şi n-am găsit în el nimic „minimalizat şi caricaturizat”. L-am înţeles ca pe un articol de aducere 
aminte şi atâta tot.

Cum  stau  lucrurile  în  legătură  cu  numele  Părintelui  Arsenie  înscris  pe  crucea-monument  a  luptătorilor  din  rezistenţa 
anticomunistă, monument ce se găseşte în curtea mănăstirii noastre?

În toamna anului 1995 s-a ridicat în curtea Mănăstirii de la Sâmbăta o cruce monument, pe care se află scrise numele celor ce 
au murit pentru ţară, făcând parte dintre cei ce au luptat în Munţii Făgăraşului, în rezistenţa anticomunistă. 

Drept cap de listă a fost scris numele Părintelui Arsenie. Spun „a fost scris”, pentru că acum nu mai este scris, deoarece în  
seara zilei de 21 noiembrie a fost şters, în mod abuziv, de către un fanatic apărător al numelui Părintelui Arsenie. Şi când te gândeşti 
că acel fanatic este în rosturi de îndrumător de oameni şi mai ales de tineri!

Ni se reproşează că nu ne-am opus noi, „Prea Cuvioşii Părinţi de la Mănăstirea Sâmbăta, cu ştirea cărora s-a făcut acest lucru, 
ba mai având şi binecuvântarea arhierească”. Cine poate face o astfel de afirmaţie, anume că lucrurile s-au petrecut cu ştirea noastră şi  
cu binecuvântarea arhierească, înseamnă că ştie mai bine decât noi. Ori, aşa ceva nu se poate.

Părinţii de la Sâmbăta s-au văzut în faţa faptului împlinit. Fără îndoială că binecuvântare şi aprobare pentru monument a fost, 
şi pentru aşezarea lui în curtea mănăstirii. Nu cred că s-au discutat şi chestiuni de amănunt, cum ar fi aceea dacă să fie sau nu scris şi 
numele  Părintelui  Arsenie  pe  monument.  Părinţii  de  la  Sâmbăta  au  luat  la  cunoştinţă  că  numele  Părintelui  Arsenie  e  scris  pe 
monument abia atunci când monumentul a fost ridicat şi când, la drept vorbind, nu se mai putea face nimic. Şi mai e ceva: personal, 
când am aflat că numele Părintelui e scris pe monument, mi-am zis: „Cei care l-au scris vor fi ştiind mai bine decât mine, decât noi, 
de ce l-au scris”. Şi mai departe, mi-am zis: „Cine ştie ce acţiuni va fi desfăşurat Părintele, de care noi nu ştim, dar de care ştiu cei ce 
l-au pus cap de listă”. În sfârşit – şi asta nu trebuie să fie trecută cu vederea –, la festivitatea de sfinţire a monumentului, Î.P.S.  
Mitropolit Antonie, în legătură cu prezenţa numelui Părintelui Arsenie pe cruce, a spus: „Am văzut pe cruce şi numele Părintelui 
Arsenie Boca, vestitul mare duhovnic al vremii, un Zamolxis al neamului românesc, şi nu m-am mirat deloc; m-aş fi mirat să nu fie… 
Ctitorii acestei cruci monumentale ştiu desigur de ce au trecut pe cruce şi numele Părintelui Arsenie. Ne vor spune ceva. Pentru 
istorie, voi putea completa şi eu unele lucruri, în memoriile mele; în ceea ce poate vor fi cândva memoriile mele”. (Cuvintele acestea 
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au fost imprimate pe casetă, de unde le-am redat). În această perspectivă au ştiut cei de la Sâmbăta de prezenţa numelui Părintelui 
Arsenie pe cruce şi nu s-au opus. Cine s-a opus, n-a ştiut sau n-a vrut să ştie de acestea.

Având în vedere toate acestea, ne putem da seama că înscrierea numelui Părintelui Arsenie pe monumentul de la Sâmbăta n-a 
fost – cum se afirmă – „o ultimă încercare de a răstălmăci rostul şi sensul profund creştin al activităţii Părintelui Arsenie”.

E bine că s-a pus în atenţie faptul că Părintele Arsenie n-a fost scos de la Sâmbăta de autorităţile locale, ci a primit ascultare de 
la Mitropolitul Nicolae Bălan să organizeze Mănăstirea Prislop, însuşi Mitropolitul ducându-l pe Părintele la Prislop. La acestea se 
mai poate adăuga că Părintele a fost chemat de Mitropolitul Nicolae să se întoarcă la Sâmbăta când Mănăstirea Prislop a trecut în 
perimetrul  eparhiei  Aradului,  dar  Părintele Arsenie i-a cerut Mitropolitului  să-l  lase în continuare la Prislop.  Cunosc,  în această 
privinţă,  câteva scrisori  ale  Părintelui,  adresate  Mitropolitului  Nicolae  Bălan şi  Părintelui  Grovu,  pe cel  din  urmă rugându-l  să 
intervină pentru a i se da binecuvântarea să rămână la Prislop.

„Nici mort nu mă mai întorc la Sâmbăta”
În ceea ce priveşte cele în legătură cu locul de înmormântare, cu deshumarea şi cu o eventuală mutare a osemintelor Părintelui 

Arsenie la Sâmbăta, despre toate acestea am luat la cunoştinţă din cele afirmate în expunerea anexă la „notă asupra ediţiei”. 
Nu mai ştiu de unde şi prin ce împrejurare mi s-a împlântat în minte ideea că Părintele va fi înmormântat la Mănăstirea de la 

Sâmbăta. Abia la moartea Părintelui am înţeles că gândul meu nu se potriveşte cu realitatea şi abia de curând am aflat că Părintele şi-a 
ales loc de înmormântare şi că a zis: „Nici mort nu mă mai întorc la Sâmbăta”, şi cu alt prilej: „Pecetluit să-mi fie mormântul până la  
a doua venire”. Nu-mi amintesc să se fi vorbit vreodată în mănăstirea noastră despre o reînhumare la mănăstirea la care şi-a început 
activitatea. Este de mirare deci că în altă parte s-a putut vorbi despre aşa ceva şi că asta începe să se ştie abia acum, din informaţiile 
semnate de Maica Zamfira. Mulţumim de informaţii. Nu ne deranjează cu nimic.

Un acatist contestat şi un om defăimat
Am lăsat la urmă cele două scrieri ale Părintelui Ieromonah Dometie Moian, Acatistul Prea Cuviosului Părinte Arsenie şi 

Viaţa Sfântului Prea Cuvios Părinte Arsenie, în privinţa cărora a fost şi mai este atâta zbatere.
Din referirile făcute la aceste scrieri reiese că ele au fost scrise şi răspândite „cu încuviinţarea Prea Cuvioşilor Părinţi de la 

Sâmbăta şi cu binecuvântare arhierească”. Să ştiţi că nu-i aşa! Eu am aflat de acatist atunci când se dactilografia. L-a dactilografiat un 
Părinte, licenţiat în Teologie, împlinind rugămintea autorului. Ştiind aceasta, nu mi-am făcut nici o grijă în ceea ce priveşte conţinutul, 
căci mi-am zis că Părintele, fiind licenţiat în Teologie, dacă va fi necesar, va face corecturile de rigoare. Astfel, acatistul nu m-a 
interesat, aşa că n-am avut curiozitatea nici să-l cunosc. În ce-l priveşte pe autor, nu-l ştiam a fi „maniac şi exaltat religios”  – cum 
este înfăţişat în rândurile la care ne este luarea aminte –, ci îl ştiam om inteligent, chiar dacă nu avea pregătire şcolară, şi îl mai ştiam  
cu multă  evlavie la  Părintele  Arsenie.  În  cuvântul  meu de  la  înmormântarea Părintelui  Ieromonah Dometie,  am spus despre el 
următoarele: „Părintele Dometie, cu rosturile pe care le-a avut, s-a făcut plăcut oamenilor. Şi să ştiţi că ceea ce l-a caracterizat cel mai 
mult şi mai mult – poate mai mult decât pe oricare dintre noi –, a fost evlavia lui la Părintele Arsenie. A fost copleşit de măreţia  
Părintelui Arsenie, pe care l-a văzut ca pe un om mare, ca pe un prooroc, ca pe un om cu dar de la Dumnezeu, şi tot timpul căuta prilej 
să spună ceva frumos despre Părintele. Şi asta l-a dus să alcătuiască un acatist pentru Părintele Arsenie. Acatistul a început să circule 
chiar de la început. E drept că nu-i la măsurile la care ar trebui să fie un acatist. Oamenii totuşi au evlavie la Părintele Arsenie şi la  
forma aceasta de revărsare de suflet. Şi asta i-a adus Părintelui Dometie nişte necazuri: a avut şi are nişte împotrivitori … La Părintele 
Dometie au răscolit unii şi au găsit şi anumite rele, între care vina aceasta că a făcut un acatist Părintelui Arsenie. Şi acum se continuă 
încă, să zicem aşa, „defăimarea lui”. Iubiţi credincioşi, noi nu suntem chemaţi să spunem ce-i bine şi ce-i rău. În Pateric se spune că 
un călugăr a judecat pe cineva şi l-a socotit că este rău. Îngerul s-a dus cu sufletul celui judecat la cel ce-l osândise şi a zis: „Unde să-l 
pun pe acesta pe care l-ai judecat, la bine sau la rău?”. Dacă ar veni îngerul acum, la noi, să ne întrebe: „Unde să pun sufletul 
Părintelui Dometie?”, toţi am răspunde: „Să-l pui la bine. Să-l pui la bine, pentru că a fost un om în care s-au odihnit oamenii, un om 
de care noi ne-am bucurat; a fost un om util mănăstirii; un om care şi-a văzut de treabă, un om cu evlavie. Şi dacă a făcut totuşi şi  
ceva rău, dar nu se poate zice că alcătuirea acatistului pentru Părintele Arsenie este ceva rău, dacă a avut umbre şi pete pe suflet, iată  
că Biserica ne-a adunat să ne rugăm ca Dumnezeu să-i ierte toată greşeala ce a făcut, cu voie şi fără de voie; să-l aşeze cu drepţii şi cu 
sfinţii.  Noi îl  ţinem unde-l avem, adică în inima noastră, în cinstirea noastră, în iubirea noastră,  şi  ne ducem mai departe viaţa 
purtându-l în sufletele noastre”.

Punând acum faţă în faţă afirmaţiile celor ce-l defaimă şi cele ale cinstitorilor, Părintele Dometie, Dumnezeu să-l odihnească, 
apare, pe de o parte, ca fiind numai „cu patru clase” – deşi a făcut întreaga şcoală primară, precum şi o şcoală de ucenici –, „maniac şi 
exaltat religios”, iar pe de altă parte, „om inteligent şi evlavios, învrednicit de harul preoţiei, e drept, la vârstă înaintată, dar după mai 
mult de zece ani de diaconie şi după aproape patruzeci de ani de călugărie”. Cine are dreptate? Căci prezentarea e diferită.

Mă uimeşte afirmaţia că acatistul a fost scris „cu încuviinţarea Prea Cuvioşilor Părinţi de la Sâmbăta” şi că această încuviinţare 
i  s-a  dat  Părintelui  Dometie,  „probabil,  fiind  (se  înţelege,  Părinţii  de  la  Sâmbăta)  de  acelaşi  nivel  cu  autorul,  iar  alţii  ca  să-l 
denigreze”. E groaznic să constaţi la ce se poate gândi cineva pus pe defăimare. Adică, de ce să-l denigrăm pe un coleg al nostru?

Cât priveşte răspândirea acatistului, la care ne este luarea aminte, aceasta n-are nici o legătură cu mănăstirea şi nici cu Părintele 
Dometie,  care doar l-a scris. Răspândirea au făcut-o credincioşii,  care au evlavie la Părintele Arsenie şi care îşi  revarsă sufletul 
cinstitor, prin acatistul pe care îl au la îndemână. Dacă ar fi unul mai bun, l-ar folosi pe acela; cum acesta este singurul pe care îl au, 
pe acesta îl şi folosesc. Şi apoi, aşa cum se citesc şi alte cărţi apocrife – cum e Visul Maicii Domnului – spre înmulţirea evlaviei, de 
ce nu s-ar putea citi şi acest acatist, tot spre înmulţirea evlaviei sau spre manifestarea evlaviei?

Orice încercare de denigrare a Părintelui  Dometie,  ca să  se  pună în  umbră acatistul  scris  de el,  este  fără rost,  deoarece 
credincioşii nu citesc acatistul din evlavie faţă de autor sau raportîndu-se la autor – despre care unii nu ştiu nimic sau aproape nimic, 
iar alţii ştiu prea puţin –, ci din evlavie faţă de Părintele Arsenie, pentru care este alcătuit.  Pe mine nu mă deranjează cu nimic 
existenţa acestui acatist, şi n-am de gând să-l opresc pe cineva de a-l citi, deşi eu însumi nu-l citesc, pentru că, deşi am respect faţă de 
Părintele Arsenie, nu am un cult pentru el.

Cîteva nedumeriri
Acestea fiind zise, mi-au mai rămas şi câteva nedumeriri, în legătură cu rândurile pe care le am în vedere, în expunerea de faţă. 
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Citind cele scrise spre informare şi lămurire, constaţi că de câte ori e vorba despre Mitropolitul Nicolae Bălan, el este pomenit 
ca „Mitropolitul Bălan”. Astfel, în nota la scrisoarea lui Nichifor Crainic, adresată Părintelui Arsenie, e scris: „Nichifor Crainic e 
ocrotit de Părintele Arsenie, cu încuviinţarea Mitropolitului Bălan”. Mai departe, în aceeaşi expunere, citim: „Părintele a fost dus cu 
maşina de Mitropolitul Bălan”. Nu ştiu pe ce se întemeiază acest fel de a spune, dar fie-mi îngăduit să afirm că e o necuviinţă. E ca şi  
cînd ar afirma cineva că lucrarea Cărarea Împărăţiei a fost scrisă de Părintele Boca sau că nota asupra ediţiei e semnată de Monahia 
Constantinescu. De ce să nu se spună, cum e corect: „Mitropolitul Nicolae Bălan?”. Şi ar fi cazul să se vorbească corect, mai ales 
când ne gândim că Mitropolitul Nicolae Bălan l-a hirotonit pe Părintele Arsenie diacon şi preot şi că l-a făcut călugăr. Tot Mitropolitul 
Nicolae Bălan i-a dat bursă pentru Şcoala de Arte Frumoase şi l-a trimis şi la Sfântul Munte. În sfârşit, Mitropolitul Nicolae Bălan 
este ctitorul Mănăstirii Brâncoveanu, la care şi-a început Părintele Arsenie viaţa de mănăstire şi unde şi-a desfăşurat activitatea vreme 
de nouă ani, chiar dacă „nici mort nu se mai întoarce la Sâmbăta”.

Este vreo deosebire între săvârşire şi moarte?
A doua nedumerire este aceea că, de fiecare dată când a venit vorba de trecerea la cele veşnice a Părintelui Arsenie, se exprimă 

aceasta prin cuvântul: „săvârşirea din viaţă”, în timp ce, cu privire la Părintele Bodogae, e scris: „Înainte de a muri…”. E vorba 
cumva de vreo nuanţă? Unii mor şi alţii se săvârşesc?

Ceva ce nu-ţi poţi închipui
În sfârşit, cea de-a treia nedumerire îmi vine de pe urma constatării că o călugăriţă, „Monahia Zamfira Constantinescu”, cu mai 

bine de patruzeci şi cinci de ani de călugărie şi cu aproape tot atâţia ani de vieţuire în preajma Părintelui Arsenie, la vârsta de 70 de 
ani de viaţă, poate purta în suflet atâta răutate, câtă emană din rândurile pe care le semnează, ca un ultim cuvânt însoţitor al cărţii 
Cărarea Împărăţiei. Şi cuvântul, aşa cum ne apare, este „pelinul” şi „veninul”, turnat peste mierea celor pe care le pecetluieşte. E 
ultima impresie şi nu e cea bună…

Arhimandritul Teofil Părăian

Notă:
Aceste rânduri le-am scris în zilele de 8 şi 9 februarie 1996. Le-am scris dintr-o necesitate sufletească, ca un fel de despovărare 

de greutatea ce o purtam pe suflet, de pe urma celor scrise, cu atâta răutate, în ultimul cuvânt însoţitor al Cărării Împărăţiei. N-am 
vrut să fiu polemic şi cred că nici nu sunt. Unele observaţii trebuiau totuşi să fie făcute şi le-am făcut, fără să fiu incisiv. N-am cu 
nimenea nimic, aşa cum lumina n-are nimic cu umbrele şi cu petele pe care le descoperă.

ANEXA II

În pelerinaj la Sâmbăta de Sus1

Niciodată nu mi s-au arătat mai profunde şi mai pline de înţeles creştin cuvintele psalmistului care zice: „Ridicat-am ochii mei 
la munţi de unde-mi va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul Cel ce a făcut cerul şi pământul” , ca la ocazia pelerinajului la 
altarul ctitoriei marelui mucenic al Legii strămoşeşti şi al neamului românesc, Voevodul Constantin Brâncoveanu, de la Sâmbăta de 
Sus, la care m-am învrednicit şi eu să iau parte anul acesta.

Cu părere de rău de a nu fi putut să zăbovesc mai mult în jurul acestui sfânt altar, dar cu inima plină de harul binecuvântării pe 

care Marele Ierarh al Ardealului Î.P.S. Mitropolit Dr. Nicolae Bălan, l-a revărsat asupra tuturor fiilor săi duhovniceşti, voi încerca 

totuşi să aştern aci câteva gânduri ce m-au făcut să retrăiesc clipele în care şi-a desfăşurat viaţa Brâncoveanu Constantin.

În adevăr, Mânăstirea de la Sâmbăta de Sus a fost şi va fi pentru neamul românesc, dar mai ales pentru cel din Ţara Oltului şi 

din întreg Ardealul, simbolul ortodoxiei noastre şi a fiinţei noastre naţionale. Aşezată chiar la picioarele munţilor Făgăraşului, acest 

loc de închinare a fost pentru poporul românesc din Ardeal o citadelă a rezistenţei lui în veacul 18-lea, când urgia habsburgică, 

susţinută de ura de neînţeles a fraţilor uniţi, în frunte cu episcopul de la Blaj, se abătuse asupra Bisericii Ortodoxe şi a poporului 

român ortodox din Ardeal.

Când a  fost  ridicată  această  mănăstire,  Brâncoveanu Constantin  a  înţeles  că  numai  acolo în  munţii  cari-i  dau atmosfera 

prielnică trăirii intense cu Dumnezeu, este cu putinţă ca românul de amândouă părţile Carpaţilor să se desbrace de haina păcatului şi 

să se ridice pe culmile cele neprihănite de unde să ceară ajutorul lui Dumnezeu în primejdii şi nevoi. Căci ca unul care trăia în 

neîntreruptă comuniune cu Hristos Domnul şi Isbăvitorul nostru, el a înţeles că sfânta ortodoxie a neamului a mai fost păstrată mai cu 

deosebire pentru neamul nostru în mănăstiri. Mănăstirile au fost acelea care au asigurat neamului nostru în timpurile de mare vitregie 

izvorul de la care se adăpa el pentru a-şi păstra nealterată conştiinţa că aparţine unei naţiuni care în Biserica ortodoxă şi numai prin 

această Biserică Ortodoxă are a-şi afirma drepturile lui la o viaţă mai înaltă, mai demnă şi mai independentă.
Mănăstirile au fost oazele unde se odihnea sufletul neamului nostru românesc pentru ca refăcut şi întărit cu forţe noi, să reia 

lupta şi s-o ducă la bun sfârşit.
Dar aceste mânăstiri sunt tot atâtea pilde de trăire creştinească în mijlocul unei lumi prinsă în mrejele secularismului veacului 

nostru, ucigător de suflete şi rătăcitor de conştiinţe. În ele omul modern găseşte chipul cel mai sigur şi cel mai autentic al trăirii în 
neîntreruptă legătură cu Creatorul său, Dumnezeu.
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Căci în atmosfera de evlavie,  de reculegere şi  de minunată meditaţie,  el  reuşeşte să înţeleagă că viaţa nu este  dată să  o 
petrecem pentru a sluji pământului, ci trăind pe pământ să avem certitudinea că altă viaţă va începe pentru noi dincolo de mormânt, 
către care trebuie să tindem ca spre binele nostru suprem. Ruperea legăturilor vieţii noastre cu climatul pe care mânăstirile au au ştiut  
să-l păstreze neîntinat, duce la o înfricoşătoare sărăcie sufletească care mai devreme sau mai târziu se arată în toate manifestările 
noastre atât ca inşi, cât şi ca societate. Şi de aici isvorăsc cele mai mari desordini sociale pe care a putut să le înregistreze istoria.

Poporul nostru însă, născut şi crescut de duhul Ortodoxiei în Biserică, dar mai ales de mânăstirile noastre, a înţeles că simţul  
său legat mai mult  de adevărurile lui  Dumnezeu decât de ceea ce este  schimbător  şi  trecător,  că puterea, tăria  şi  curajul  lui  în 
vremurile de cumplită încleştare între popoare, i-a venit numai din luminata trăire cu Dumnezeu în jurul altarelor acestor sfinte 
mânăstiri, ctitorii voevodale sau particulare. În jurul lor şi la sânul lor el a ştiut să desprindă voia lui Dumnezeu şi să simtă cum braţul 
atotputernic al Ziditorului îl ocrotea şi-l ducea la biruinţă.

Toate acestea le-a dăruit – şi le va dărui şi în viitor după restaurare, – poporului român din Ardeal altarul sfânt al ctitoriei lui 
Brâncoveanu Constantin.

Duhul lui Brâncoveanu se va fi bucurat împreună cu îngerii din ceruri că în această zi mare „Vinerea” din săptămâna Învierii 
Domnului, „Isvorul tămăduirii”, poporul român ortodox venit pe timp ploios, ca să-şi întâmpine ierarhul care îi poartă bucuriile şi 
necazurile în sufletul Său de mare român şi de mare creştin,  a simţit  încă odată cum se revarsă peste el  binefacerile cerului la 
rugăciunile şi binecuvântările pe care cei doi ierarhi, Î.P. Sfinţitul Mitropolit Nicolae, şi P.S. Nicolae Colan al Clujului înconjuraţi de 
sobor de preoţi, le îndreptau către Cel atotputernic.

În adevăr, săvârşirea sfintei liturghii a fost pentru toţi cei ce veniseră la Sâmbăta de Sus, prilej de bucurii care au făcut să 
stoarcă lacrimi din ochi. Vreau să vorbesc de mişcătoarea şi emoţionanta tundere în monahism pe seama acestei ctitorii voevodale, a 
unuia din mulţii şi luminaţii absolvenţi ai „Academiei Andreiane”, păr. diacon Boca, diplomat al şcoalei de Belle-Arte din Bucureşti. 
Moţ după locul de naştere, crescut şi îndrumat în studiul teologiei, tânărul monah a înţeles să dea ascultare gândurilor marelui Ierarh 
al Bisericii noastre, consacrându-şi viaţa lui Hristos prin studiul picturii bisericeşti, pe care s-o desfăşoare acolo în liniştea munţilor pe 
care Brâncoveanu îi alesese ca loc de retragere şi de rugăciune.

Iată de ce cred că duhul lui Brâncoveanu a tresăltat de bucurie văzându-şi opera reînviată şi împodobită în chip atât de minunat 
de Mitropolitul Ardealului din România Mare, care se pare că a fost înscris în planul Providenţei să reia şi să afirme în chipul cel mai 
solemn testamentul Voevodului martir împotriva tuturor gândurilor celor rele atât dinlăuntrul, cât şi din afara hotarelor ţării noastre.

Toate acestea şi-au găsit expresia însemnătăţii lor atât religioase cât şi naţionale în predica pe care Î.P.S. Mitropolit Nicolae a 
binevoit s-o rostească dând-o ca pe o hrană isvorâtoare de tărie şi de curaj mai ales în vremurile tulburi prin care trecem.

În adevăr, cuvintele Î.P. Sfinţitului Mitropolit au fost prinos de recunoştinţă adus memoriei Voevodului Brâncoveanu, mort 
pentru Legea şi pentru Neamul românesc, afirmarea drepturilor noastre milenare pe aceste meleaguri, scăldate de râurile harului 
ceresc prin aceste locaşuri de închinare care ne-au crescut şi păstrat ca neam, şi în sfârşit, un sfânt legământ pentru viitor, cum că în 
strânsă legătură cu duhul înaintaşilor noştri cari au ştiut să-şi jertfească viaţa pentru apărarea altarelor lui Hristos, vom fi şi noi în stare 
să le urmăm pilda crezând şi trăind ca şi ei în Biserică. Într-o totală dăruire dezinteresată în mâinile lui Dumnezeu, făcându-i voia, atât 
în zile de pace cât şi în zile de sbucium, ca şi printr-o profundă vieţuire cu Hristos, adăpându-ne de la altarul acestor lăcaşuri de 
închinare, vom avea siguranţa că nimeni şi nimic nu ne va smulge pe viitor moştenirea pe care înaintaşii noştri ne-au transmis-o.  
Chiar atunci când suferim, Dumnezeu urmăreşte curăţirea noastră de sgura păcatului. Dar dacă până acum avem pace, apoi este 
aceasta tot voia lui Dumnezeu care ne-a lăsat răgazul necesar pentru a ne întoarce la El. Timpurile prin care trecem cer de la noi, atât 
de la cei de la ţară, cât mai ales de la cei din oraşe, revenirea pe cărările lui Dumnezeu, la credinţa în El şi la trăirea cu El.

Numai în felul  acesta vom putea să fim una în jurul  Majestăţii  Sale Regelui  Carol II-lea,  care poartă sarcina conducerii 
destinelor neamului nostru. În jurul lui, spune Î.P.S. Mitropolit Nicolae, avem datoria a ne uni pentru a fi tari şi în duhul lui Hristos se 
cade a purta sarcina unii altora pentru a asigura ţării maximum de muncă şi de roade bogate. Căci dacă moşii şi strămoşii noştri au 
putut rezista de-a lungul veacurilor, apoi cu atât mai mult noi datori suntem să le urmăm pilda şi să stăm ca şi ei în vecinătatea lui  
Dumnezeu.

Nu mai  puţin  mişcătoare  au  fost  cuvintele  pe care  P.S.  Episcop  Nicolae  al  Clujului  le-a  rostit  poporului  arătând cât  de 
înălţătoare şi grăitoare este această zi a Isvorului Tămăduirii.

Întreaga regiune de la Sâmbăta de Sus şi-a îmbrăcat haina de sărbătoare pe care lumina Învierii Domnului o luminase şi o 
sfinţise. Bucuria Învierii s-a revărsat şi asupra ei, iar apa din isvorul care a fost sfinţit se va fi prefăcut în isvor de apă vie care va 
tămădui toate boalele şi toate neputinţele trupeşti şi sufleteşti.

Dar mai presus de toate rămâne reactualizarea testamentului lui Brâncoveanu Constantin, pe care Î.P. Sf. Mitropolitul Nicolae 
a ştiut, cu măiestria oamenilor care văd peste veacuri, să o facă o vie realitate ortodoxă şi naţională, răscumpărând prin jertfe de tot  
felul căderea celui care pe drept cuvânt a fost numit de popor „Satanasie” şi afirmînd sus şi tare drepturile noastre de popor creştin 
ortodox şi român pe aceste meleaguri.

 Diacon Haralambie Cojocaru
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NOTE

ARGUMENT
1. La Mănăstirea Ciucea în 2000, şi la Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca în 2001.

INTRODUCERE
1. O relatare mai detaliată a acestei întâmplări ne oferă Mineiul lunii august, care se reduce la următoarele: Suferind de lepră, 

Regele Avgar a trimis la Hristos pe arhivarul său Hannan (Anania), cu o scrisoare în care-I cerea lui Hristos să vină la Edessa pentru  
a-l vindeca.  Cum Hannan era pictor, Avgar i-a recomandat să facă portretul lui Hristos şi să i-l aducă în cazul în care Acesta ar fi 
refuzat să vină. Aflându-L pe Hristos înconjurat de mult popor, Hannan s-a urcat pe o piatră pentru a-L vedea mai bine. A încercat să-I 
facă portretul, dar nu a reuşit, din pricina „slavei negrăite a chipului Său care se schimba mereu sub puterea harului”. Văzând că 
Hannan de străduieşte să-I isvodească portretul, Hristos a cerut apă, S-a spălat, Şi-a şters faţa cu o maramă, pe care a rămas imprimat 
chipul Său. (Aceasta este prima icoană a lui Hristos, numită în Biserica Ortodoxă „nefăcută de mâna omenească” – acheiropoiètos.) I-
a dat marama lui Hannan pentru ca acesta să o poarte împreună cu scrisoarea către cel care îl trimisese.

2. Lacrima prigoanei – Din lupta legionarelor românce, capitolul Evocări – Otilia Rădulescu Aroneasa, Editura Gordian, 
Timişoara, 1994, p. 48.

VIAŢA ŞI LUCRAREA PĂRINTELUI ARSENIE BOCA
1. Probabil că numele de Zian vine de la Sânzian.
2. Majoritatea absolvenţilor liceului brădean au devenit preoţi şi avocaţi.
3. Romulus Neag, Părintele Arsenie Boca în Alma Mater Zarandensis,  „Gândirea”, Serie nouă, anul VI, nr. 5-6/1997, p. 

28.
4. Ibid., pp. 28-29.
5. Ibid., p. 30.
6. Ibid., p. 29.
7. În ceea ce priveşte afirmaţiile pe care Monahia Zamfira Constantinescu le face în  Notă asupra Ediţiei I (vezi:  Cărarea 

Împăraţiei, ediţia a 2-a, pp. 340-341) în legătură cu articolul Părintelui Teodor Bodogae, împărtăşesc întru totul opinia Părintelui 
Teofil Părăian. Vezi Anexa I din această lucrare: Cuvânt lămuritor în privinţa unor afirmaţii din anexa la „Cărarea Împărăţiei”, 
prezentată sub titlul „Notă asupra ediţiei”, semnată de Monahia Zamfira Constantinescu. Text preluat din: Arhimandritul Teofil 
Părăian, Cuvinte lămuritoare, Editura Teognost, 2002, pp. 35-43.

8. Pr. Prof. Teodor Bodogae, În amintirea Părintelui Arsenie Boca, „Telegraful Român”, nr. 2-4, 1990, p. 4.
9. cf. Romulus Neag, Părintele Arsenie Boca în Alma Mater Zarandensis, „Gândirea”, Serie nouă, anul VI, nr. 5-6/1997, 

pp. 26-31.
10. E vorba de Părintele Arhimandrit Antipa Dinescu (1859-1942).
11.  Traduceri  ale  Filocaliei existau  deja şi  se  înscriau în  activitatea  mai generală  de traducere din Sfinţii  Părinţi,  pentru 

necesităţile învăţământului teologic. Părintele Serafim Popescu şi Părintele Arsenie Boca au adus de la Athos manuscrisele româneşti 
ale  Filocaliei, care se aflau acolo adunate pentru tipar din 1937 şi pentru care monahii, neavând mijloacele de a le tipări acolo, au 
încercat să obţină sprijin din ţară. Se mai ştie apoi că Nichifor Crainic planificase tipărirea tuturor manuscriselor Sfinţilor Părinţi 
aflate la Sfântul Munte. (cf. Vlad Protopopescu, Pentru mai dreapta cinstire a lumii Părintelui Stăniloae, „Puncte Cardinale”, nr. 
6/102, iunie 1999, p. 9.)

12. Dumitru Stăniloae, din Prefaţa primului volum al Filocaliei, Sibiu, la „Naşterea Domnului”, 1946.
13. Idem, din Prefaţa volumului 2 al Filocaliei, Bucureşti, „Înălţarea Domnului”, 1947.
14. cf. Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Mănăstirii Prislop, Arad 1986, p. 158.
15. Dr. Grigorie T. Marcu, „Revista Teologică”, nr. 9-10, septembrie-octombrie, 1940, p. 525.
16. Ibid., p. 524.
17. Diacon Haralambie Cojocaru,  În pelerinaj la Sâmbăta de Sus, „Telegraful Român”, 12 mai 1940, p. 6, fragment; vezi 

textul în întregime în Anexa II din această lucrare.
18. Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu spune că Părintele Arsenie a fost hitotonit în iunie 1940 – cf: Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, 

Istoria Mănăstirii Prislop, Arad 1986, p. 158; Părintele Ciprian Negrean, în  Preoţi ortodocşi în închisorile comuniste, Editura 
Patmos, 2001, p. 52, spune că Părintele Arsenie a fost călugărit şi hirotonit în acelaşi an, adică în 1939. Însă conform ştirii preluate 
din „Telegraful Român”/1942, datele oferite de dânşii sunt greşite. Părintele Nicolae Streza, într-o conferinţă susţinută la Cluj-Napoca 
în data de 11 aprilie 2002, a afirmat şi dânsul că  Părintele Arsenie a fost hirotonit pe data de 10 aprilie 1942, aşa cum am calculat şi 
eu cu ajutorul Evanghelistarului, pornind de la ştirea din „Telegraful Român”. 

19. Ştire: Praznicul duhovnicesc de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, „Telegraful Român”, 12 aprilie 1942, p. 4.
20. Romulus Neag, Părintele Arsenie Boca în Alma Mater Zaradensis, „Gândirea”, serie nouă, anul VI, nr. 5-6/1997, p. 29.
21.  Cât  de  actual  este  acest  text,  la  care  ar  cam trebui  sa  ia  aminte  gazetarii  noştri  de  azi,  ahtiaţi  după  senzaţional  şi 

paranormal!
22. Dumitru Stăniloae, Lucrarea de la Mănăstirea Brâncoveanu, „Telegraful Român”, 8 august 1943, Sibiu, pp. 1-2.
23. Romulus Neag, Părintele Arsenie Boca în Alma Mater Zarandensis, „Gândirea”, serie nouă, anul VI, nr. 5-6/1997, p. 

29.
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24. Ibid., p. 30.
25. Dan Lucinescu, Jertfa, Editura Fides, Iaşi, 1997, p. 41.
26. Pentru că în jurul bisericii s-au construit zidurile care azi formează incinta mănăstirii, nu se mai păstrează aproape nimic 

din această lucrare a Părintelui Arsenie.  Doar câteva mărturii  scrise şi  puţinele fotografii din acele vremuri ne mai arată cât de 
minunat şi cu câtă pricepere şi bun gust a fost îngrijită „Grădina Maicii Domnului” de la Sâmbăta. Puţinele pietre – rămase şi mutate 
ici-colo, anume alese şi frumos amplasate oarecând de Părintele Arsenie în acel parc natural dimprejurul bisericii –, dacă alte mărturii 
au amuţit, încă mai grăiesc despre cel ce le-a pus. În legătură cu acest fapt, se spune că Părintele Veniamin Tohăneanu (numit stareţ la  
Sâmbăta după plecarea Părintelui Arsenie), când s-a întâlnit la Bucureşti cu Părintele Arsenie, a fost întrebat de acesta: „Ce mai zic  
pietrele de la Sâmbăta, Tohănene?”, cu înţelesul acesta, că dacă eu tac, pietrele vorbesc.

27. Ion Gavrilă Ogoranu, De ce am scris numele Părintelui Arsenie Boca pe crucea de la Mănăstirea Sâmbăta, „Puncte 
Cardinale”, nr. 2/62, 1996, p.15.

28. A se vedea şi: Ion Gavrilă Ogoranu, Brazii se frâng, dar nu se îndoiesc, Editura Marineasa, Timişoara, 1993, vol. 1, p. 51, 
108; Virgil  Maxim,  Imn pentru crucea purtată,  Editura Gordian 1997, Timişoara, vol. 1, p. 135, 143, 145, 185; Nicolae Pop, 
Păcatul nerostirii adevărului, „Puncte Cardinale”, nr. 8/80, august 1997, p. 7; Vlad Protopopescu, Pentru mai dreapta cinstire a 
lumii Părintelui Stăniloae, „Puncte Cardinale”, nr. 6/102, iunie 1999, p. 9.

29.  Amintirile  Mitropolitului  Antonie  Plămădeală,  Convorbiri  cu  Dragoş Şeuleanu şi  Carmen Dumitru,  Editura  Cum, 
Bucureşti, 1999, pp.139-142.

30. Cărarea Împărăţiei, Monahia Zamfira Constantinescu, Notă asupra Ediţiei I, p. 339.
31. Lidia Ionescu Stăniloae,  Lumina faptei din lumina cuvântului, Împreună cu tatăl meu, Dumitru Stăniloae, Editura 

Humatitas, 2000, p. 129.
32. cf. Romulus Neag, Părintele Arsenie Boca în Alma Mater Zarandensis, „Gândirea”, serie nouă, anul VI, nr. 5-6/1997, p. 

31.
33. Irénée Hausherr, Paternitatea şi îndrumarea duhovnicească în Răsăritul creştin, Editura Deisis, Sibiu, 1999, p. 9.
34. Martor, Măritul praznic de la Mănăstirea Brâncoveanu, „Telegraful Român”, 16 mai 1948, nr 7-8, p. 6.
35. „Adevărul este că în mijlocul mulţimii erau şi unii care nu veneau pentru formarea lor religioasă, ci doară, doară, să 

găsească în spusele Părintelui vreun sprijin al convingerilor sau ideilor lor.” (Monahia Zamfira Constantinescu)
36. Lacrima prigoanei – Din lupta legionarelor românce, capitolul Evocări – Otilia Rădulescu Aroneasa, Editura Gordian, 

Timişoara, 1994, p. 48.
37.  „În  ciuda  înstăpânirii  comuniste,  poporului  român  nu-i  lipseau  mişcările  duhovniceşti.  La  vremea  de  care  vorbim, 

fenomenul Arsenie Boca, de anvergură naţională, se pecetluia pe sine prin arestarea protagonistului; la Vladimireşti se năştea un altul, 
în faza lui pură, al cărui miez nu erau atât „vedeniile” Veronicăi Furău, cât predica duhovnicului Ioan Iovan; ambele cu ecouri până‘n 
zilele noastre; nu trebuie trecute cu vederea cele două mari şi autentice vetre duhovniceşti, cea de la Sihăstria, prin Părintele Cleopa 
Ilie, şi cea de la Techirghiol, prin Părintele Arsenie Papacioc, ambele, de asemenea, străbătând deceniile roşii.” (Bartolomeu Valeriu 
Anania, Cuvânt înainte la: Monahul Daniil (Sandu Tudor), Acatiste, Editura Anastasia, 1997, p. 8)

38. Bartolomeu Anania, Atitudini, Editura Arhidiecezană, 1999, p. 28.
39. Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Mănăstirii Prislop, Arad 1986, p. 56.
40. cf: Hotărârea Sinodului Mitropolitan, cuprinsă în Cărarea Împărăţiei, ediţia a 2-a, Editura Sfintei Episcopii a Aradului, 

2000, pp. 346-347.
41. cf. Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Mănăstirii Prislop, Arad 1986, p. 57.
42. cf. Antonie Plămădeală, în Amintirile Mitropolitului Antonie Plămădeală, Editura Cum, 1999, p. 114.
43. Naş la călugărie a fost Părintele Daniil (Sandu Tudor). Este vorba de cunoscutul scriitor, gazetar, fost ofiţer de marină şi 

pilot Sandu Tudor (pe numele său adevărat, Alexandru Teodorescu), devenit călugăr în 1948, sub numele de Agaton, în Mănăstirea 
Antim din Bucureşti, unde organizează şi conduce gruparea duhovnicească „Rugul Aprins”, din care făcea parte şi viitorul mitropolit 
al Ardealului, Antonie Plămădeală. După o primă arestare şi o detenţie de 3 ani, Agaton se aşează în Schitul Crasna din Judeţul Gorj, 
unde este hirotonit ieromonah. Apoi îmbracă schima cea mare şi devine Ieroschimonahul Daniil, în Mănăstirea Neamţ, de unde se va 
retrage la Schitul Rarău; de aici va fi arestat de Securitate, în noaptea de 13/14 iunie 1958. (cf. Bartolomeu Valeriu Anania, Acatiste, 
Editura Anastasia, 1997.)

44. Ieromonahul Dometie (1924-1975) (înzestrat de Dumnezeu cu darul deosebit al cântării, a fost numit „Cucuzel” de către 
Părintele Arsenie) a slujit ulterior în diferite parohii în Transilvania, iar mai târziu s-a remarcat ca un iscusit şi apreciat duhovnic. 
Dânsul este cunoscut de cei mai mulţi  credincioşi ca restauratorul şi duhovnicul  mănăstirii  de maici de la Râmeţi.  Colegul său, 
ierodiaconul Antonie, trecut în 1950 la Mănăstirea Slatina în Moldova, hirotonit ieromonah în 1953, în 1970 a fost ales episcop vicar 
patriarhal, din ianuarie 1980 episcop la Buzău, iar din februarie 1982 arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Ardealului. (cf. Pr. Prof. 
Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Mănăstirii Prislop, Arad 1986, p. 57)

45. cf. Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, ibid., p. 57. 
46. Pentru că e vorba de o carte publicată înainte de ’89, Părintele Mircea Păcurariu nu a putut spune că Monahia Zamfira a 

fost numită stareţă a Mănăstirii Prislop, pentru că de fapt mănăstirea rămăsese fără stareţ, întrucât Păintele stareţ Arsenie Boca fusese 
arestat de Securitate în noaptea de 15 spre 16 ianuarie 1951. Părintele Arsenie s-a întors la mănăstire abia în 1952, de Buna Vestire.

47.  Dezvăluiri istorice – Documente inedite despre părintele Arsenie Boca, stareţul mănăstirii Prislop,  prezentate de 
Arhid. Mihai Săsăujan, în „Calea Mântuirii”, nr. 11, p. 4.

48. Ibid. 
49. Dimitrie Bejan, Viforniţa cea mare, Editura Tehnică, 1996, p. 124-125.
50. A se vedea şi:  Mărturisitori de după gratii  – Slujitori  ai  Bisericii  în  temniţele  comuniste,  Supliment  al  Revistei 

Renaşterea, Cluj-Napoca, 1995, p. 15.
51. Părintele Arsenie a plecat de la Mănăstirea Prislop în mai 1959, înainte de decretul din 10 noiembrie 1959, decret aplicat în 

luna mai 1960, după Paşti, şi care avantaja călugării cu studii teologice. Deci nu a plecat o dată cu decretul, aşa cum scrie P.S. Daniil, 
în „Chipul Cetăţii”, o revistă din Sibiu. (cf. Arhimandritul Teofil Părăian)
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52. Din mărturiile celor care au trăit evenimentele din 1959 şi imediat următoare, rezultă că P.S. Episcop Andrei, în momentul 
redactării actelor de referinţă, nu era în măsură de a iscăli valid. În plus, a făgăduit că va rechema imediat pe cei îndepărtaţi, după ce 
va primi avizul Patriarhului  Justinian.  (vezi:  Hotărârea Sinodului Mitropolitan,  cuprinsă în  Cărarea Împărăţiei,  ediţia a 2-a, 
Editura Sfintei Episcopii a Aradului, 2000, pp. 347-348)

53.  Prin  Hotărârea  Sinodului  Mitropolitan  întrunit  la  9  noiembrie  1998  semnată  de  Î.P.S.  Părinte  Nicolae  Corneanu 
Mitropolitul Banatului,  P.S. Părinte Timotei Seviciu Episcopul Aradului şi Hunedoarei şi P.S. Părinte Laurenţiu Streza Episcopul 
Caransebeşului, se revine asupra deciziilor de alungare din Mănăstirea Prislop a Părintelui Protosinghel Arsenie Boca şi a maicii 
stareţe stavrofora Zamfira Constantinescu şi „socoteşte potrivit ca după Revoluţia Română, când s-au limpezit aspecte critice din 
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O SINTEZĂ A GÂDIRII PĂRINTELUI ARSENIE BOCA
Tradiţia vie a apoftegmelor
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1. Lucien Regnault, Viaţa cotidiană a Părinţilor deşertului în Egiptul secolului IV, Deisis, pp. 32-33.
Apoftegmele Părinţilor Contemporani
1. cf. Arhimandritul Teofil Părăian.
2. Cele 800 de cuvinte cuprinse aici ar fi putut deveni mai multe, dar poate că nu cu mult mai multe, dacă aş fi dispus de un 

material mai bogat.
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Parintele Arsenie Boca



Pe urmele. unui sfant. 

Parintele Arsenie Boca

Parintele Ieromonah Arsenie Boca la Manastirea Brancoveanu

In Tara Hategului, la Manastirea Prislop, exista un mormant pe care se afla o cruce facuta 
din flori care nu se ofilesc niciodata. Prospetimea lor neatinsa reprezinta o minune, 
insotita de o alta minune, mai mare, pe care pamantul n-a putut s-o ingroape nicicand: 
amintirea plina de stralucire si har a parintelui Arsenie Boca, unul din marii iluminati ai 
ortodoxiei, pe care toti cei ce l-au cunoscut indeaproape il considera sfant. Puternic, 
neclintit in credinta, a strabatut desertul ateismului rosu si teroarea puscariilor comuniste 
fara sa se abata de la calea cea dreapta, pe care a urmat-o insotit de mase de credinciosi. 
Adorat de oameni pentru predicile sale si pentru minunile pe care le savarsea, urat si 
temut de autoritatile vremii pentru influenta covarsitoare pe care o avea asupra 
multimilor, parintele Arsenie a fost ucis in plina forta duhovniceasca. Urma de aur pe 
care a lasat-o in lume iradiaza, insa, intens 

Inceputul

Parintele Arsenie Boca a vazut lumina zilei in Tara Motilor. S-a nascut in 1910, pe 29 
septembrie, in localitatea Vata de Sus, singurul copil a unei familii de oameni instariti. A 
facut liceul la Brad, unde s-a facut remarcat prin profunzimea gandirii si simtirii sale. 
Dupa terminarea liceului intra la seminarul teologic din Sibiu, dupa care isi ia licenta la 
Cernauti. Avand o inzestrare artistica deosebita, este trimis la Bucuresti, unde urmeaza 
Scoala de Belle Arte. A treia facultate pe care o urmeaza este medicina, vreme de trei ani, 
dupa care este trimis de mitropolitul Balan la Sfantul Munte Athos, la schitul romanesc 
Prodromul, al carui conducator spiritual atunci era Antipa Dinescu. Se pare ca scurta 
vietuire aici este prilejul unor experiente spirituale de exceptie. Din franturile povestite de 
parintele Arsenie, stim ca aici a postit vreme de 40 de zile neintrerupt, ca a avut o 
experienta iluminatoare. In 1939 se intoarce de la muntele Athos in tara si devine staretul 
manastirii Sambata de Sus, veche ctitorie brancoveneasca, care ajunsese o ruina, dupa ce 
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a fost distrusa cu tunul de catre soldatii austrieci. In cativa ani, manastirea reinvie si la 
poalele Muntilor Fagaras ia nastere unul din cele mai puternice curente spirituale crestine 
din Romania interbelica. 

In pelerinaj la Manastirea Sambata

Calare, cu carutele sau pe jos, sute si mii de oameni veneau la Manastirea Sambata sa-l 
vada pe parintele Arsenie. Acesta ii ducea pe cei care veneau sa se spovedeasca si sa se 
impartaseasca pe un platou din preajma unui izvor cu apa sfintita si ii tinea 7 zile si 7 
nopti, vreme in care mancau doar paine si miere. In timpul acesta, cu totii ascultau predici 
si se rugau impreuna cu parintele. Cine manca altceva, slanina sau lucruri de frupt, 
trebuia sa plece de pe acest platou. Dimineata, parintele venea in chiliile unde 
credinciosii dormeau laolalta, ca fratii, si alegea pe cativa dintre ei. Pe acestia ii 
spovedea, apoi le dadea sfanta impartasanie.
In vremea razboiului, la parintele Arsenie veneau puhoi de oameni, dar mai ales baieti 
inainte de plecarea pe front. Unora le spunea: "Sufletul vostru umbla pe alte drumuri, 
duceti-va dupa el". Ii simtea ca nu erau cu sufletul la biserica; pentru ei, pelerinajul era 
formal. Altora le spunea, in schimb: "Da, veniti!".
Ii lua in biserica si le tinea o slujba. Unora, le dadea sfanta cruce sa o sarute, altora nu le-
o dadea; pe unii ii dadea cu sfantul mir, pe altii nu ii dadea. La un moment dat, unul 
dintre ei l-a intrebat: "Parinte, de ce la unii le dai sa sarute sfanta cruce, iar la alti nu, pe 
unii ii dai cu mir, iar pe altii nu?". El a raspuns: "Copile, celor carora le dau sfanta cruce 
nu se vor mai intoarce acasa. Voi o sa va intoarceti si o sa ne intalnim din nou". Si acestia, 
intr-adevar, s-au intors.
Este greu de imaginat acum, dupa aproape cincizeci de ani, fascinatia pe care o exercita 
parintele Arsenie Boca, prin harul sau, asupra miilor de credinciosi. Se spune ca era 
cautat mai ales pentru ca se ingrijea cu adevarat de partea sufleteasca a omului. El era 
preocupat ca omul sa se intoarca spre credinta si sa duca o viata placuta lui Dumnezeu. 
Inca din timpurile acelea, de dinainte de razboi, era suspectat de regimul vremii, deoarece 
avea o asemenea priza la oameni, incat credeau ca organizeaza ceva subversiv, conspira 
ceva. Dupa razboi, aceasta teama a capilor politici ai tarii s-a intetit.
In vremurile de restriste care s-au abatut o data cu instalarea regimului comunist, 
parintele si-a continuat netulburat misiunea de indrumator spiritual. Era o perioada in 
care era nevoie de minuni pentru a scapa de persecutiile autoritatilor de atunci, care 
loveau in tot ce leza stramta si imbacsita ideologie comunista, iar parintele era intr-adevar 
omul prin care Duhul Sfant facea minuni si de aceea era tot mai cautat. Dupa "89, in fata 
staretiei de la Sambata de Sus a fost pusa o cruce cu toti cei care au luptat in rezistenta 
anticomunista din Fagaras. Primul pe cruce era trecut parintele Arsenie Boca, cu toate ca 
el nu a pus nimanui arma in mana si mai mult ca sigur ca nu a indemnat pe cineva sa 
lupte, dar a insuflat credinta si curaj luptatorilor pentru libertate. Se spune ca multi au fost 
ajutati de rugaciunile parintelui atunci cand erau haituiti de Securitate.

Stanca cu apa

Parintele avea o chilie in munti, deasupra manastirii Sambata, unde se retragea pentru 
post si rugaciune. Se spune ca cei care ajungeau cu parintele la chilia lui din munte, din 
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apropierea crestelor inzapezite, erau cu adevarat binecuvantati si primeau daruri 
duhovnicesti de nesperat. Spatiul din preajma chiliei si chiar drumul erau sfinte, iar 
parintele nu ingaduia intinarea lor. 
Sus, la chilie, nu era apa, erau numai izvoarele formate primavara din zapezi. Odata, cei 
care urcasera cu parintele i-au spus: "Parinte, ne e tare sete, ca ce-am adus cu noi, apa de 
jos, s-a terminat". Parintele s-a uitat ingandurat la ei, apoi se zice ca a luat un betigas de 
pe jos si a inceput sa se roage. Apoi i-a intrebat din nou, cu compasiune si intelegere: 
"Vreti sa beti apa?". "Da, vrem!". A lovit o data stanca si a inceput sa picure apa. Si in 
ziua de astazi picura din stanca aceea apa. Nu foarte multa, dar permanent curge apa. 
Aceasta se intampla deja dupa ce parintele fusese arestat pentru prima oara de Securitate, 
pentru ca a doua oara nu a mai scapat prea usor.

A doua ctitorie

In 1948, manastirea de la Prislop reintra in posesia Bisericii Ortodoxe dupa aproape doua 
secole. Parintele Arsenie era deja cunoscut de la Sambata, ca om care sfintea locul si care 
facea sa reinvie biserici si, probabil, pentru a iesi din vizorul autoritatilor comuniste, este 
trimis la Prislop. In scurta vreme, si acest loc reinvie. Si astazi, dupa decenii, se vede cu 
claritate mana parintelui, in aranjarea fiecarei flori si a fiecarei pietre din acest loc. 
Clopotnita, in stilul celor de la Meteora, micul iaz facut asa incat sa se reflecte vechea 
biserica in el, fragmentele de coloane romane aduse de la Ulpia Traiana, care marcheaza 
parcul miniatural, florile plantate pe fiecare versant din preajma manastirii - totul are 
armonia si echilibrul specifice fiecarei opere a parintelui Arsenie.
In scurta vreme, si aici oamenii afla de harul parintelui si vin in numar tot mai mare sa fie 
alinati, indrumati, tamaduiti sufleteste si trupeste. El avea timp pentru toti. Reusea sa 
ajute, sa aline, sa deschida constiinte. Dupa cum marturiseste maica stareta de la Prislop: 
"De la nivelul lui se cobora si putea sa vorbeasca pe limba fiecaruia. Pe de o parte, te 
atragea, iar pe de alta parte, iti rascolea constiinta. Te facea sa stai la locul tau, iti arata 
unde esti tu, fata de unde ar trebui sa fii. Cred ca asta este sfintenie".
Este luat de la Prislop in 1958 si dus la munca fortata in Dobrogea, de unde avea sa se 
intoarca dupa aproape doi ani.

Sfantul "incatusat"

Desi a ajuns la inchisoare si la Canal, desi a avut domiciliu fortat, parintele Arsenie nu a 
fost niciodata condamnat, pentru simplul motiv ca cei care erau maestri ai inscenarilor si 
minciunii nu au reusit sa-i gaseasca vreodata o vina. Judecand dupa ceea ce spun cei care 
l-au cunoscut in perioada de detentie si cei care au fost in preajma lui, merita sa ne 
intrebam daca nu cumva parintele s-a supus acestor suplicii numai pentru a-i ajuta pe cei 
napastuiti de acolo, din locurile de detentie. Unul din apropiatii parintelui povesteste:
"In Dobrogea, la Canal, unde a fost dus a doua oara parintele, era foarte greu. Aveau 
norma zilnica de sapat, iar ei erau oameni nevoiasi, nemancati si nu puteau sa sape. 
Parintele spunea: <<Oameni buni, lasati ca sapam noi>>. Si nu se stie cum facea cu 
puterea lui, ca intotdeauna reuseau sa sape, sa ispraveasca. Noaptea insa disparea, nimeni 
nu stia in ce fel. Gardienii incepusera sa vorbeasca intre ei: <<Este unul care dispare 
noaptea!>>. Odata, cand s-a intors din afara lagarului, parintele i-a spus unui gardian: 
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<<Sa nu te temi, ca nu-ti va face nimeni nimic>>. Azi asa, maine asa, gardianul le-a spus 
si celorlalti: <<Eu sunt nebun sau am vedenii, este unul care dispare>>. A spus si la 
schimbul de garda. Intr-una din nopti, s-au pus sa-l vada, caci el isi oficia sfanta liturghie 
in timpul noptii. L-au vazut in afara inchisorii, miscand din buze si rugandu-se. Au vrut 
atunci sa-l scoata din rugaciune, sa-l trezeasca. Dar nu puteau sa faca nimic, era de 
neclintit.
Usile mari, cu lacate grele, se deschideau in fata lui, atat noaptea, cand pleca, cat si 
dimineata, cand se intorcea".
In perioada detentiei, se pare ca nimic nu-l putea tulbura. Continua sa se roage, sa creeze 
opere de arta crestina. Din lagarul de munca s-a intors cu o schita in buzunar - era 
proiectul altarului care avea sa fie sculptat in lemn, la scurta vreme dupa aceea, la 
Manastirea Prislop...
Dupa ani de zile, nu cu mult inainte de Revolutie, cand era urmarit de Securitate, disparea 
brusc din mijlocul unei multimi, fara ca cineva sa-l mai poata vedea.
Ultima oara, aceasta li s-a petrecut unor credinciosi, atunci cand a fost sfintit ca 
mitropolit la Sibiu Antonie Plamadeala. Atunci, parintele Arsenie a disparut fara urma, in
timp ce oamenii se apropiau de el sa-i vorbeasca. Dupa cateva zile, avea sa-i spuna unuia
dintre acei oameni: "Ai vrut sa ma vezi, nu? In multime nu se poate". 

Intre 1968-1989, parintele a fost mutat disciplinar in satul Draganescu de langa Bucuresti, 
dar - din punctul lui de vedere - acolo a fost un refugiu unde si-a desavarsit talentul de 
pictor bisericesc. Autoritatile nu aveau, pur si simplu, cum sa-l chinuie sau sa-l 
conditioneze in vreun fel. Un credincios marturiseste: "A venit odata un securist sa-l 
interogheze la biserica din Draganescu. Imediat dupa ce a iesit din biserica, parintele 
Arsenie a zis: <<Ai sa vezi ca asta nu mai pleaca de aici>>. Si intr-adevar, masina 
securistului era <<moarta>>. Ofiterul a invartit cheile in contact, a coborat, a desfacut 
motorul ore in sir. Masina - nici gand sa porneasca. La un moment dat, parintele spune: 
<<Acum trebuie sa plece. Sa-l lasam>>. Atunci securistul invarte cheia in contact si 
masina porneste, plecand in tromba. Parintele se intoarce spre mine si spune: <<Vezi, 
frate, ce putere are Domnul?>>. Eu taceam chitic, pentru ca ma simteam ca o musca pe 
langa parintele".

"Fiecare dintre noi vrea sa fie inteles, sa fie iubit, sa fie iertat..."

Aceste cuvinte le-a rostit intr-una din ultimele luari de cuvant in public parintele Arsenie. 
El vindeca sufletul si, vindecand sufletul, vindeca si trupul.
Parintele socotea ca boala apare in suflet si din suflet ricoseaza in trup. Multi oameni s-au 
intors spre credinta, dupa ce au fost vindecati de harul parintelui Arsenie. Unul din 
calugarii de la Sambata de Sus povesteste: "In 1973, eram bolnav si eram atat de slabit, 
ca medicii nu mai stiau ce sa-mi faca. Cineva l-a adus la noi in casa pe parintele Arsenie. 
Mi-a pus o sumedenie de intrebari, ca sa vada ce fel de om sunt. Desi el stia multe 
dinainte despre oricare dintre noi, ma intreba totusi, ca sa vada cat sunt de sincer, cat 
gandesc eu de adancit, ce viziune am, toate simtirile mele. Totusi, cand m-a vazut, primul 
lucru pe care l-a facut a fost sa-mi dea un impuls. Eram tare necajit din cauza bolilor care 
ma apasau. In ciuda varstei mele fragede, ma simteam distrus. El mi-a spus doar atat, 
foarte direct: <<Mai Simioane, eu credeam ca esti mic, dar vad ca de fapt tu esti mare>>. 
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Incurajarea lui a contat foarte mult pentru mine. Credinta lui in Dumnezeu ma facea si pe 
mine sa cred in ceea ce spunea. Mai tarziu, aveam sa vad ca parintele avea darul de a te 
vindeca pe loc, daca aveai credinta. Au fost cazuri in care cancerul a fost vindecat pe loc, 
acolo, in biserica. Eu am fost personal cu cineva din satul meu, cu doua femei: nora si 
mama. Mama avea cancer la piele, o sumedenie de umflaturi pe tot spatele, medicii nu 
mai aveau ce sa-i faca... si a fost vindecata pe loc".
Parintele a facut medicina pentru a-i putea ajuta si trupeste pe cei care ii cereau ajutorul, 
dar caile pe care le practica raman o taina. Toti cei care se apropiau deschisi sufleteste de 
el, erau nu numai vindecati, ci si ocrotiti si inspirati in permanenta. Unul dintre apropiatii 
sai, cu care am vorbit, mi-a spus: "Parintele nu se ocupa in sensul obisnuit de noi. El ne 
vedea, ne simtea si avea grija de noi, de toti. N-am dus lipsa niciodata de nimic. Veneau 
oameni care nu aveau serviciu. El nu le spunea nimic sau chiar le spunea: <<Eu nu te 
ajut>>, dar intotdeauna lucrurile se rezolvau ca prin farmec si erau trimisi exact acolo 
unde trebuia. El nu-ti spunea sa te intorci la el, dar te chema inapoi prin puterea 
rugaciunii. De multe ori, vorbea cu cineva din apropiere, dand pilde care ti se potriveau 
exact tie. Trebuia, totusi, sa fii foarte atent, ca sa poti deslusi toate darurile pe care ti le 
facea parintele cand erai in preajma lui".
Credinciosii care veneau la el erau adesea martorii unor minuni care aveau menirea sa-i 
ocroteasca si sa le mareasca credinta:
"Odata, era asa o ploaie si noi trebuia sa plecam la gara. Una din femeile cu care eram 
zice: <<Parinte, pai acuma ploua si nu ne ducem, ca ne uda, ne face ca pe niste pisici>>. 
Parintele raspunde: <<Unde vezi ca ploua? Nu ploua!>>. Uimita, femeia zice: <<Cum, 
parinte? Ploaia curge siroaie>>.
Se uita parintele in sus, zambeste si isi trece mana prin par. Parintele avea ochii albastri 
ca cerul si cand privi in sus... dintr-o data aparu un soare frumos. Parintele ne spune apoi: 
<<Acuma duce-va-ti, ca nu mai ploua>>. Si un strop de ploaie nu a mai dat".

Slefuitorul de suflete

Ceea ce il deosebea pe parintele Arsenie de multi alti duhovnici cu har era uimitoarea lui 
capacitate de a transforma oamenii, de a scoate la lumina ceea ce este bun, frumos si 
curat din ei. Avea un mod de a vorbi extraordinar de simplu si de direct, lipsit de orice 
artificiu. Este impresionanta povestea unui muncitor de pe un santier din vecinatate, care 
a ajuns intr-o zi la biserica: "Abia intrasem si eram ascuns undeva, in fundul bisericii, 
cand parintele ma cheama: <<Mai, ia vino incoace!>>. L-am intrebat: <<Cine, eu?>>. El 
mi-a raspuns si mai aspru: <<Da, tu! Tu cam bei, nu-i asa? Si cand bei, ridici pumnul si 
ameninti>>. Ma intrebam cine i-o fi spus, dar am negat: <<Nu, parinte, nu-i adevarat>>. 
Dar nu mi-a mers: <<Lasa, mai, ca eu stiu>>. Am iesit repede din biserica si am intrebat-
o pe nevasta-mea daca a vorbit la telefon, inainte. Bineinteles ca nu, si altcineva care sa 
mai stie lucrurile astea nu mai era. Am ajuns in zilele acelea de mai multe ori la parintele
si lucrurile au decurs in asa fel, ca tot ce mi se intampla, parintele stia dinainte si cand 
ajungeam la el imi zicea: <<Vezi, ti-am spus eu>>. Am ajuns cu timpul sa nu mai beau si 
sa vin tot mai des la parintele. Am ramas aproape de el sufleteste si cat a trait, si dupa 
aceea". 
Cei care se apropiau sufleteste de parintele erau in permanenta conectati la constiinta lui 
uimitor de dilatata. Un parinte de la Sambata de Sus mi-a marturisit: "Asa cum dirijezi un 
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televizor din pat cu telecomanda, asa ne chema parintele de la distanta. De exemplu, din 
satul meu ma simteam chemat de parintele aproape irezistibil. Prin puterea Duhului Sfant 
il simteam de acasa cum ma chema la Bucuresti. Cand ajungeam, imi spunea cu caldura: 
<<Da, te-am chemat si te asteptam>>. Eu nu pot aprofunda aceste lucruri si nu afirm 
altceva decat ceea ce am vazut si am simtit, dar parintele era mereu alaturi de noi si prin 
puterea lui ne indruma in permanenta".
Calugari, preoti, simpli muncitori, tinichigii, medici, ofiteri – cu totii erau copiii de suflet 
ai parintelui. Nu exista decat poate in modul de adresare o diferenta intre ei, in rest 
parintele le transmitea aceeasi dragoste. M-a impresionat, mai ales la oamenii simpli cu 
care am vorbit, sinceritatea si devotamentul lor pentru parintele Arsenie, chiar si acum, 
dupa ce s-au scurs atatia ani de la plecarea sa din aceasta lume. Multi din cei care au 
vietuit vreme de ani alaturi de aceasta legenda vie sunt totusi lipsiti de mandrie sau 
orgoliu, au o modestie si un bun simt rar intalnite, in spatele carora simti parca lucrarea 
duhovniceasca. Un calugar ne spunea: "Parintele Arsenie reusea sa inteleaga pe fiecare in 
parte. La cel de jos cobora, cu cel de sus urca.
Nici nu am puterea sa vorbesc despre parintele, gandindu-ma la nivelul la care era, 
intrucat as putea gresi".

Sfarsitul

In ultimii ani ai regimului Ceausescu, celor din conducere le era foarte teama de parintele 
Arsenie. Era tinut in satul Draganescu de langa Bucuresti, iar intrarile in sat erau pazite zi 
si noapte de securisti. Cine era prins ca venea sa-l vada pe parinte, era pus la munca 
fortata timp o saptamana - doua. Oamenii apropiati, ca sa poata sa-l vada, aveau parole 
speciale, prin telefon, si veneau deghizati in lucratori agricoli sau mecanizatori. Taranii 
din Ardeal care veneau sa-l vada erau opriti si pusi la munca silnica; la fel si cei in haine 
de oraseni si care aveau provizii la ei.

La un moment dat, in "89, parintele Arsenie le spune celor apropiati:
"Vine vremea cand o sa ma cautati si nu o sa ma mai gasiti". Toti se intrebau ce vrea sa 
insemne asta. Parintele avea 79 de ani, o varsta inaintata s-ar putea crede, insa cei care l-
au cunoscut atunci povestesc ca la aceasta varsta un tanar cu greu se putea tine dupa el 
cand mergea pe jos la drum lung.
Intr-una din zile, spune: "Mai sunt doua calendare. Nu ma mai vedeti in curand, ca astia 
ma termina". Oamenii se intrebau unii pe altii ce va urma.
Va fi sfarsitul lor, al tuturor? Cineva a pus intrebarea: "Daca moare parintele?". "Asta ar fi 
fost chiar culmea", i s-a raspuns. Toti se amuzau:
"Cine sa-l termine pe parintele, ca parintele are putere".

In octombrie "89, parintele Arsenie are o premonitie grava, si anume afirma ca atunci 
cand Ceausescu va pleca din tara, va pierde la scurta vreme si conducerea ei. Acest lucru 
se pare ca a ajuns la cabinetul 2, la urechile Elenei Ceausescu, care a dat ordin ca 
parintele sa fie ucis. Cu putin inainte de a muri, a mai spus in felul lui, simplu si foarte 
limpede: "Eu am sa mor martir". A murit la 21 noiembrie; in ce conditii, va lasam sa 
deduceti din dialogul inregistrat mai jos:
"Ultimele momente si le-a petrecut la Sinaia. Trebuie neaparat sa scrieti asta. Am fost la 
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el, impreuna cu parintele Dometie. Parintele Dometie a fost tinut acolo timp de o 
saptamana si jumatate si nu i-au dat voie sa vorbeasca cu el. Maica de acolo ne spunea ca 
e la Draganescu. Parintele Arsenie avea insa un catel mic, flocos, negru. Unde era 
parintele, acolo era si catelul. Cand am vazut catelul, mi-am dat seama ca este acolo. 
In cele din urma, ni s-a spus ca este bolnav si ca nu il poate vedea nimeni. I se poate 
trimite doar un pomelnic sau o scrisoare... Dupa trei zile, ni s-a spus ca a murit parintele. 
L-au adus si era asa cum era: torturat si chinuit. Se vedea la degete si la fata faptul ca a 
fost torturat. Eu am fost la inmormantare si am vazut: unghiile de la doua degete ii erau 
pur si simplu smulse... Toate acestea s-au petrecut pentru ca a prezis caderea si moartea 
lui Ceausescu. Nu mi-e frica sa spun adevarul, chiar daca unii mai vor sa ascunda acest 
lucru. Puteti fi si un om trimis de cei care l-au torturat si acum vor cu orice pret sa 
ascunda adevarul. Eu spun adevarul pe fata, pentru ca multi il stiu, dar nu il spun. 
Parintele Dometie a spus si el acest lucru, in acatist, inainte de a muri. Pana acum nu a 
aparut acest acatist, desi se spunea de multa vreme ca va aparea. Parintele a lasat cu limba 
de moarte sa nu fie deshumat pentru cercetari, dar el stia ca adevarul oricum se va 
descoperi".

Ce ramane in urma zborului unei pasari pe cer

Un om pe care il intalnim la izvorul de langa Manastirea Bucium ne
spune: "Acum calc pe urmele parintelui si sunt multumit. Am reusit sa imprejmuiesc
fantanita cu un gard, am pus aici crucea. Aici este fantanita parintelui, am vrut sa punem
si acoperis, dar staretul s-a impotrivit: <<Ce, faceti din fantanita parintelui schit 
acum?>>". Toti cei care l-au cunoscut indeaproape pe Arsenie Boca il considera sfant. 
Singurul care poate sa se pronunte oficial asupra acestui fapt este insa Sfantul Sinod. La 
Manastirea Sambata, a trebuit sa-mi ascund identitatea de ziarist, pentru ca se pare ca 
exista dispozitii clare, conform carora nu este voie ca parintele sa fie considerat si numit, 
in discutii, sfant. Cu toate acestea, pretutindeni unde am fost pe urmele lui, m-au 
intampinat, ca un semn, minunile, miracolele. Nu am inclus in acest material decat o 
parte din minunile povestite de credinciosi. Sunt convins ca timpul va scoate din 
anonimat multe alte fapte extraordinare si inspirate ale acestui om.

Deocamdata, celor care vor sa cunoasca mai mult despre ieromonahul Arsenie Boca, le 
dau indemnul pe care l-am primit la randu-mi de la parintele Daniil Stoenescu: 
"Parintele Arsenie a pictat biserica din satul Draganescu, judetul Giurgiu, comuna 
Mihailesti. Vizitati acea biserica si ea va va vorbi cel mai mult si cel mai bine despre 
parintele. Picturile au o frumusete si o transparenta nemaiintalnita. In frumusetea de 
acolo, veti descoperi ceva din duhul parintelui".

Multumesc parintelui Daniil Stoenescu de la Densus, ucenic al ieromonahului Arsenie 
Boca, pentru marele sprijin pe care mi l-a oferit in vederea realizarii acestui documentar.
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Pe urmele parintelui Arsenie Boca
Cronica de la Sambata

Necanonizat de oficialitatile Bisericii Ortodoxe, ardelenii l-au transformat de multa 
vreme pe Arsenie Boca in sfant 

E primavara dezlantuita si peste Sambata de Sus se lasa o inserare de aur pur. Adunat sub 
poalele Muntilor Fagaras, satul straluceste cu fata la soarele care apune peste crestele inca 
inzapezite, aprinzand turlele celor doua biserici, Hristosii rastigniti pe troitele de la 
rascruci si albul camasii in care e imbracat omul din fata mea. Il cheama Gheorghe, 
Gheorghe Silea, si e cantor bisericesc: "mai mult crasnic, de fapt, paracliser, cum se zice 
la dvs., in regat, ca nu mi-a dat Dumnezeu voce mare, sa ma fi rascumparat din pacate". 
Suntem iarasi in Transilvania, pe urmele parintelui Arsenie Boca, si crasnicul cu soarele 
in camasa e printre cei care au avut norocul sa-l vada la fata si sa-l atinga pe vestitul 
calugar transilvanean, chiar daca asta s-a intamplat in ziua cand parintele Arsenie Boca 
avea sa fie ingropat. A fost de fata la neuitata inmormantare a sfantului neincoronat al 
Ardealului, sfantul al carui chip se afla in toate casele taranilor fagaraseni, tintuit cu 
indarjita evlavie intre candele si icoane. Marele duhovnic n-a fost canonizat, dar l-au 
canonizat ei demult, ardelenii, cu inimile si cu credinta lor. 

Cele doua caprioare

"Era in vara lui 1989 cand parintele Arsenie l-a rugat pe-un tamplar, un vecin de-al meu 
de-aici din sat, sa-i faca cruce de lemn. Si i-a zis parintele omului ca sa-i scrie pe cruce 
anul nasterii, da mai ales - anul mortii. Asa i-a zis, sa scrie acolo, pe cruce: "1989". Insa 
parintele Arsenie parea inca sanatos si-n puteri si-atunci vecinul meu s-a mirat si i-a zis 
intristat: "Cum, parinte, nu vreti sa stati si-n 90 cu noi?". "Nici un ceas din 90!", i-a 
raspuns parintele scurt si taios, cum ii era felul. Si asa a si fost, ca n-au mai trecut decat 
cateva luni, si in noiembrie 1989 a murit. Isi stiuse moartea de dinainte, asa cum le 
spusese la atatia amar de oameni ce avea sa li se intample in viitor. Asa a murit, ca un 
Sfant Domnisor. "Eu ma duc, dar de acolo, de unde oi fi, am sa va ajut mai mult ca pana 
acum", a zis. 
Era intre toamna si iarna cand a murit, intr-o zi de marti, 28 noiembrie 1989, la Sinaia, de 
ziua Sfantului Stefan cel Nou. S-a stins intr-o casuta unde stateau maicile alungate de la 
Manastirea "Prislop", dupa ce in 1962 comunistii inchisesera aproape toate asezamintele 
monahale din Romania. Asa. Si cateva zile, moartea parintelui s-a tinut in mare secret, ca 
se hotarase sa fie inmormantat la "Prislop", langa Hateg, si nu la "Sambata", unde avea 
loc pregatit dinainte - ca aicea fusese staret si ridicase, din ruine si balarii, manastirea lui 
Constantin Brancoveanu. Cine stie ce-o fi fost atuncea la mijloc, ca nu l-au adus aicea, 
acasa, in Fagaras. Ei, si cand am aflat eu ca parintele Arsenie a murit, era de-acum 
duminica, si a doua zi urma sa fie inmormantat. Eram de serviciu la Combinatul din 
Fagaras, unde lucram ca electrician. N-am mai trecut pe acasa, m-am suit direct in tren si 
pe urma, c-un autobuz si cu niste ocazii, am mers toata noaptea. Manastirea "Prislop" e 
departe de aici, tocmai in Hunedoara, nu departe de biserica din Densus. Am ajuns tocmai 
luni dimineata, cand incepea Liturghia pentru parintele. Si desi era omenire cat iarba, m-
am apropiat de sicriu. Parea de parca abia adormise. M-am aplecat si, cu lacrimi pe fata, 
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i-am sarutat mana dreapta. Atunci a fost prima oara cand l-am atins! E drept, ma mai 
dusesem de cateva ori la el cat traia, la Biserica "Draganescu", undeva langa Bucuresti, 
unde fusese exilat fara drept de-a sluji, dupa ce-l eliberasera comunistii din puscarie. Da 
la Draganescu nu ma putusem apropia prea tare, ca era multa lume, veneau si ziua, si 
noaptea, si el era obosit. Asa ca atunci, in sicriu, l-am atins prima data si va spun pe 
cuvant ca mi s-a parut ca ii viu. Si nu numa mie. Cata lume era acolo zicea ca parintele 
parca doarme, asteptau cu totii sa se ridice si sa vorbeasca, sa-i certe cu dragoste, asa cum 
facea tot mereu. Nu puteai sa crezi ca un om asa de mare ca parintele Arsenie are parte de 
moarte. Parea de-odata cu vesnicia, din alte lumi, cu judecati mai presus de cele 
omenesti. Era ca un stalp de lumina pentru fagaraseni. Si acuma zacea nemiscat in 
sicriu... Da cand i-am sarutat mana asezata pe piept, n-am vazut c-ar fi mutilata, desi toata 
lumea, si preotii, si calugarii, si mirenii de la inmormantare vorbeau cu glas tare ca 
parintele a murit dupa caznele groaznice la care fusese supus de Securitate, pentru ca ii 
prezisese lui Ceausescu sfarsitul; si atunci, aia, asa batran cum era, i-ar fi smuls unghiile 
si l-ar fi schingiuit ca pe bunul Hristos, sa le spuna de unde stie el sa ghiceasca ce-a fi, ca 
nu-l credeau calaii cand le zicea ca Dumnezeu il invata. Da sa stii ca asa a fost cum iti 
zic, mainile si fata parintelui erau neatinse, curate si albe, doar le-am vazut, am si-o 
fotografie cu parintele in sicriu. Dar asta nu-nseamna ca n-ar fi fost schingiuit, doar stiau 
ei cum se sterg urmele, desi mie tot nu-mi vine a crede c-ar exista asa niste bestii si sa-i 
rabde pamantul pe fata lui... In schimb, asa cum v-am spus, parintele era imbujorat in 
obraji! Avea asa o culoare frumoasa, ca de om viu si tanar, si el saracu murise de sapte 
zile! Si-n jurul lui, plutea asa, ca o boare, o mireasma de mir... Mai tarziu l-am intrebat pe 
parintele profesor Sebastian ce-au fost toate astea si el a zis: "Sunt dovezi de sfintenie, 
fiule, se intampla numai cu moastele!". Si n-a mai trecut mult timp dupa ce plecase 
parintele Arsenie in vesnicie, cand, mergand eu iar la mormantul lui la Prislop, ma opresc 
niste maici: "Frate", imi zic monahiile, "stii tu cine strajuieste noaptea la mormantul 
parintelui?". "Nu, de unde sa stiu", le-am zis. "Doua caprioare!!!" "Cum?" "Uite-asa: vin 
in fiecare noapte, se-aseaza si dorm incovrigate, cu boturile una in alta, pe mormantul 
parintelui. De parca ar vrea sa-l incalzeasca!... Si cand ne apropiem, pleaca, da incet, fara 
frica, si pe urma vin iar!". In toata iarna lui 89-90, caprioarele au strajuit noapte de noapte 
la mormantul parintelui, ca doi ingeri tacuti, credinciosi si cuminti..." 

Revelatia de pe Muntele Athos

"Cate stiu de parintele le-am aflat exact asa cum vi le spun dvs., mai mult de la ucenicii 
lui, ca eu eram prea tanar sa le apuc. Dar m-am intrebat in tot timpul: de unde a avut 
parintele Arsenie harul, forta asta dumnezeiasca sa faca atatea minuni? Si iata ce mi-au 
spus ucenicii. Prin 1937-1938, mitropolitul Balan al Ardealului l-a sfatuit pe tanarul 
Zianu Boca, fiu de tarani din Muntii Apuseni, care pe-atunci era student de frunte la 
Cernauti, la Teologie, sa se faca calugar. Si l-a calugarit mitropolitul la Manastirea 
"Sambata" si tot el i-a dat numele de Arsenie. Si dupa scurt timp, in 1939, mitropolitul l-a 
trimis pe calugarul de doar 29 de ani, monahul cu ochi de foc, precum ingerii, la Muntele 
Athos, sa se induhovniceasca. Si parintele Arsenie s-a dus la manastirea romaneasca 
"Prodromu", care-i veche manastire domneasca, foarte veche si nespus de frumoasa. 
Staret era pe atunci un parinte cu forta mare, Antipa Dinescu il chema. Ei, si acolo, pe 
muntele Athos, s-a petrecut cu parintele o minune: o iluminare puternica ce i-a schimbat 
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toata viata. Din umilinta si din smerenie, parintele n-a vorbit foarte deslusit niciodata 
despre ce i s-a intamplat atunci, in 1939, la Sfantul Munte. Decat o data, si chiar si-
atunci, putin. Tot ucenicii lui povestesc ca mergand el acolo, pe munte, prima data s-a dus 
intr-o padure deasa, sa se roage. Si s-a rugat mult la Iisus Hristos Mantuitorul nostru sa-i 
trimita un duhovnic, un povatuitor bun, sa-l indrume pe calea cea grea si fara de prihana a 
calugariei, spre mantuire. Insa Iisus nu l-a ascultat. Si atunci parintele Arsenie a inceput 
sa se roage mai cu osardie, singur, acolo, in padure, la Maica Domnului. Si dupa un timp, 
dupa cum a povestit chiar parintele, insasi Maica Fecioara i s-a aratat coborand dintre 
nouri, si venind la el, l-a luat de mana si l-a urcat pe un munte asa de inalt, ca nici nu 
puteai sa privesti in jos. Si acolo, pe creasta muntelui aceluia ametitor, l-a lasat Maica 
Domnului pe mana unui Sfant. Era Sfantul Serafim din Sarov, ce vietuise pe pamant cu 
vreo doua-trei veacuri in urma. Dupa care Sfanta Fecioara s-a topit in vazduh tot asa lin 
cum se intrupase. Si vreme de 40 de zile, parintele a primit pe acel munte invatatura de la 
Sfantul Serafim, urcand in fiecare zi, fara teama, creasta dintre abisuri. Si in tot acest 
rastimp de 40 de zile, parintele a postit incontinuu post negru, ca-l intarea Maica 
Domnului. Si dupa un an de zile, cand s-a intors la Manastirea "Sambata", era cu totul alt 
om: capatase darul acela al sau faimos, al proorociei, si puterea lui cea mare, ca daca se 
uita la tine, te cutremurai si te umileai pe loc. Si-ti stia pe data toate gandurile si numele, 
fara sa te cunoasca, si faptele toate, pacatoase sau bune, ca nu puteai sa le-ascunzi. Asa s-
a schimbat viata parintelui Arsenie, si mai apoi, vietile noastre, pe langa a sa." 

Semne si minuni la Manastirea "Sambata"

Pogorata pe pamant ca un duh, inserarea de aur se stinge si se transforma in umbre mari, 
care aduc peste sat intunericul. Dar crasnicul mai are de povestit. 
"Cat despre celelalte fapte ale parintelui, savarsite aici, la Sambata, sunt prea multe ca sa 
le incapa o minte de om. De altfel, le stie tot satul. Pe masura ce timpul trece, in loc ca ele 
sa se stearga din amintire, se intetesc. Nu stiu, zau, pare ca cineva ar vrea dinadins sa-l 
tina pe parintele Arsenie aici, printre noi... Au mai fost si alti oameni de seama aicea, prin 
Fagaras, dar de nimeni nu se vorbeste ca de Arsenie Boca, nimeni nu ne-a intrat in suflet 
ca el. Nu stiu, e un dor, un fel de asteptare, de parca ar urma sa se intoarca de undeva. A 
murit si nu prea. Moartea n-a avut putere cu el. Vorbim de parca ne-ar astepta, si acum, in 
biserica." "Bunaoara", spune crasnicul, "parintele Dometie, ce a murit acuma, in 1995, a 
fost unul din ucenicii cei mai apropiati sufletului parintelui Arsenie, ca el l-a calugarit. 
Parintele Dometie era din Voila si-l chema Danila, erau 12 frati acasa la mama lor. Si 
odata, cand trecea el pe aici, pe langa Breaza de Fagaras, ajunge la o rascruce si cineva ii 
spune: "Nu-i asa!". Se uita in stanga, se uita in dreapta, nimic! Da sa plece, "N-ai plecat 
bine!", ii spune vocea, da sa plece iar, vocea la fel: "N-ai plecat bine!". Si ajunge acasa 
tulburat foarte. "Ce-i ma, Danila?", ii zice maica-sa de cum il vede. Duminica, de cum s-o 
crapat de ziua, parintele era pe drumul manastirii, spre duhovnicul sau, parintele Arsenie. 
"Ce-i ma, Danila?", ii zice si parintele si fara sa mai astepte raspunsul, dupa cum ii era 
obiceiul, caci le stia pe toate dinainte, ii spune: "Tu o sa mai treci pe acolo si o sa-ti mai 
iasa in cale, da spune-le ca a zis parintele Arsenie ca "asa-i"!". Si Danila a facut intocmai 
si duhurile rele au amutit pe loc. Si-atunci, vedeti dvs., cat de mare a fost parintele 
Arsenie, daca duhurile necurate numai la auzul numelui sau s-or cutremurat si-or 
disparut. Ba vorbea si cu pasarile si cu animalele, cum vorbim noi acuma. Un mos din sat 
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mi-a povestit o-ntamplare de necrezut. Cam inainte de cel de al doilea razboi, cand 
parintele era staret la "Sambata", s-a dus si el sa il vada si sa se planga de un necaz. Dar 
erau mii de oameni acolo si n-a apucat sa ajunga si sa vorbeasca, asa ca a ramas peste 
noapte in manastire, gazduit de calugari. Dar cum nu avea somn, a iesit sa se 
dezmorteasca. Si ce sa vezi: pe o luna mare si plina, care lumina ca la amiazi, in mijlocul 
unui lan plin de flori, parintele Arsenie Boca vorbea cu o dihanie mare de urs. Vorbea cu 
el si il mangaia. Vazandu-l e mos, parintele, care era imbracat cu o sutana lunga si alba, i-
a spus: "Vezi! Fiarele astea m-asculta, numa voi nu ma ascultati!"." 

Cele doua indracite

"Cand o zis el, parintele, inainte de-a muri, ca de-acolo de unde se va duce are sa ne ajute 
mult mai mult decat a facut-o pe pamant, o stiut el mai bine ce zicea. Ca de la moartea sa, 
de 15 ani, minunile de la mormantul sau nu mai contenesc. Ba se-nmultesc. Mai ales 
asupra indracitilor. Am vazut si eu cu ochii mei doua si ma podideste plansul si-acuma. 
Odata, acum vreo doi-trei ani, a fost adusa o femeie indracita la mormantul parintelui si, 
pe cand o apropiau cu de-a sila de mormant, femeia a inceput sa urle: "Nu vreau la 
Arsenie, nu vreau la Arsenie, ma arde Arsenie!". Apoi i-au pus icoana parintelui, ca nu 
pot sa-i spun fotografie, de vreme ce-i Sfant, i-au pus-o pe cap si indracita urla si 
spumega ca sa i-o ia de pe cap, c-o arde! Si dupa o vreme s-a linistit, s-a inseninat - prima 
oara dupa nu stiu cat amar de vreme, spuneau printre lacrimi parintii fetei, si lumea de 
acolo-si facea cruce, incremenita. 
Cealalta intamplare vazuta cu ochii mei a fost si mai devreme: era chiar in timpul 
bombardamentelor asupra sarbilor, din 1999. A fost adusa atunci la mormantul parintelui 
alta indracita si imediat asta a inceput sa zbiere cu glas barbatesc si neomenesc: "Am vrut 
sa va dau bombe si la romani, dar nu ma lasa Arsenie! Da, am vrut sa va dau si voua, la 
romani, dar nu ma lasa Arsenie!". Ca parintele tot asa se rugase si cand traia, in 1968, 
cand era sa intre rusii in tara, atata se rugase in altar, la Draganescu, ca a gasit parintele 
Bunescu podeaua altarului uda de lacrimi, si i-a zis atunci parintele Arsenie: "M-am rugat 
pentru neamul romanesc, sa nu ne lase la astia"." 
La despartire, crasnicul Gheorghe mi-a daruit o fotografie: o icoana a parintelui Arsenie 
Boca, Sfantul cel aspru, cu ochii de foc. "Ii cu putere mare, sa stii", mi-a zis, "am dus-o la 
mormantul parintelui de la Prislop, unde iarna si vara florile nu lipsesc si nu se ofilesc 
niciodata."

Sfantul Ardealului, evocat de ultimul sau ucenic: parintele Pantelimon de la 
Manastirea Ghighiu 

La manastirea Ghighiu, in buza Ploiestiului, isi traieste batranetile unul dintre ultimii 
ucenici ai Parintelui Arsenie Boca, cel numit cu atata dragoste si evlavie, "Sfantul 
Ardealului".
Cu mult inainte sa-ti dea binete si sa-ti vorbeasca, parintele Pantelimon te intampina cu 
un zambet cat o latifundie de lumina, plutind spre tine printre stupii de-albine pe care ii 
pastoreste in clipele dintre rugaciuni. Chipul sau ascutit prin post aspru, pe care flutura o 
barba alba si rara, iradiaza un soi de inocenta copilareasca, in vreme ce ochii par ca 
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tradeaza o taina care il bucura permanent. Taina si bucuria credintei traite deplin. La 83 
de ani, viata sfintiei sale e un sir de incercari pe care le-a transformat in trepte spre 
mantuire. Asa l-a invatat duhovnicul sau dintai, parintele Arsenie Boca, a carui amintire o 
poarta nestinsa in suflet si despre care vorbeste greu. Smerit, batranul calugar de la 
Ghighiu se teme sa nu fie acuzat de trufie, facandu-si, Doamne fereste, reclama, pe 
renumele celui mai mare duhovnic al Transilvaniei. 
In anii '50, parintele Pantelimon a fost calugar la manastirea Brancoveanu, de la Sambata 
de Sus, din Fagaras. Pe urma, a suferit pentru credinta in temnitele comuniste mai multi 
ani. I s-a interzis sa reintre in manastire si abia in 1980 s-a adapostit la Ghighiu, unde a 
fost preotit si unde slujeste si azi. Interviul pe care il publicam a fost realizat in toamna 
anului 2007.

"Un cuvant ca de foc"

- Cum l-ati cunoscut pe Parintele Arsenie Boca?

- Aveam vreo 18 ani cand am mers sa-l vad pe Parintele despre care se dusese vestea, la 
manastirea Sambata de Sus, din Fagaras. El era in mijlocul unei miscari de reinviere 
duhovniceasca grozava. Duminica de duminica se adunau puhoaie de oameni din toti 
muntii din jur, la Sambata, sa-l vada si sa-l asculte pe Parintele Arsenie. Avea un cuvant 
ca de foc si o putere foarte mare asupra oamenilor. Eram curios ce fel de om al lui 
Dumnezeu este acesta, de vorbeste atata lume despre el. Si am stat in multime cuminte, 
pana s-a terminat predica. Atunci, Parintele a venit printre oameni, ii privea scurt si le 
spunea ce trebuinte au si ce sa faca. La un moment dat, il vad ca se uita spre mine si-mi 
spune: "Copile, sa te duci sa faci armata si apoi sa ma cauti. Numai atunci vom vorbi 
despre calugarie". Am ramas intepenit. Eu nu venisem cu gandul sa ma calugaresc, ci 
doar sa-l vad, dar dupa ce l-am vazut, mi-a trecut prin minte fulgerator ca as vrea sa-i fiu 
alaturi in manastire.

- Si ce-ati facut? 

- Am tacut, mirat ca mi-a cunoscut gandul, si la o vreme am plecat. N-am mai dat pe la 
manastire un an, doi, pana m-am dus in armata si acolo m-a cutremurat pentru prima data 
puterea lui Dumnezeu si mi s-a intarit convingerea ca trebuie sa ma calugaresc.

- In ce fel vi s-a aratat puterea lui Dumnezeu? Ce s-a intamplat? 

- Eram pe un camp, adunati in front, cateva plutoane de soldati. Si un ofiter ne vorbea 
despre noile timpuri care se deschid si ca noi, astia de la tara, care avem gargauni in cap 
si credem in Dumnezeu, ar trebui sa punem mana pe carte, sa ne luminam si sa devenim 
de ajutor tarii. Ne spunea ca Dumnezeu nu exista si ca numai pregatirea profesionala si 
ravna ne pot salva. Altcineva nu-i sa ne ajute. Si deodata s-a scuturat cerul si a inceput sa 
ploua cu galeata si sa trasneasca. Trasnetele erau tot mai aproape de noi. Al treilea fulger 
a lovit niste brazi chiar in spatele nostru si a izbucnit valvataie mare. Atunci, toti am 
scapat armele din maini, am cazut in genunchi si ne-am facut cruce. Chiar si ofiterul cel 
indracit. Pe urma, s-a potolit ploaia si ne-am reluat pozitiile. Eu am zambit, iar ofiterul m-
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a vazut. "Ce razi, ma? Si de ce ti-ai facut cruce?" I-am raspuns: "Eu mi-am facut cruce ca 
sa ma apere Domnul. Dar dumneavoastra de ce v-ati inchinat, daca nu credeti in 
Dumnezeu?" A tacut suparat.

- Dupa ce v-ati satisfacut stagiul militar, v-ati dus la Sambata?

- Da. De data asta, eram hotarat sa ma calugaresc. Si Parintele Arsenie m-a intampinat ca 
si cum eram cunostinte vechi. Trecusera cativa ani... Am inceput sa muncesc pentru 
manastire, sa asist la slujbe si sa fac totul pentru a fi tuns in monahism. 

"Cand te privea, te paraliza"

- Cum vi-l amintiti pe Parintele Arsenie din acea vreme?

- Nu era voinic, ci subtire si inalt. Dar desi era destul de fragil, parea extrem de puternic. 
Avea o atitudine foarte darza, mandra, si se impunea unde aparea, fara nici un efort. 
Puterea lui era mai ales in ochi. Cand te privea, te paraliza. Avea o autoritate care venea 
din interior prin privire, ca o forta in fata careia nu-ti ramane decat sa te supui. Nu era 
nevoie sa faca vreun gest, caci iti spunea din ochi ce sa faci. Te facea sa plangi sau sa te 
bucuri, dupa cum iti era sufletul, usor sau greu de pacate.

- Dar de unde ii venea aceasta putere? Era foarte tanar, avea in jur de 30 de ani pe-
atunci. Cand a avut timp sa creasca duhovniceste atat de mult?

- De la Dumnezeu, de unde altundeva? Avea o putere de rugaciune mare, iar Dumnezeu le 
da mult acelora care stiu sa se roage. Lui i-a dat darul acesta de a patrunde in sufletul 
fiecaruia si de a-i cunoaste pacatul. Si vazand lumea ca Parintele ii stie betesugurile si ii 
da si leacurile, fara sa apuce sa se marturiseasca, a crezut in el ca e omul lui Dumnezeu si 
l-a ascultat.

- Magnetismul pe care il exercita asupra maselor era harul divin...

- Pai, da... La rastimpuri, Dumnezeu trimite popoarelor oameni care sa le arate calea, 
oameni pe care ii intareste in duh si carora le da multe daruri. Un astfel de om a fost 
Parintele Arsenie. Eu am credinta ca Parintele Arsenie a avut aceasta forta duhovniceasca 
deosebita, prin care a facut si minuni, pentru ca ne apropiem de Marea Judecata, de a 
doua venire a lui Hristos. Cu cat e mai aproape Parusia, cu atat ne trimite Dumnezeu 
oameni mai puternici, ca sa salveze ce se poate salva, caci El nu vrea sa ne piarda.

"Nu pot sa va mantuiesc, ci doar sa va trezesc"

- Cum se purta Parintele Arsenie cu cei mai tineri?

- L-am cunoscut destul de bine si pot sa va spun ca nu am vazut un om cu o putere mai 
mare asupra oamenilor si a lucrurilor. Supunea totul, nu prin vointa, ci prin credinta si 
prin exemplul personal. El lucra cot la cot cu noi si cauta sa ne invete pe cei incepatori 
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cum sa ne comportam, cum sa muncim, cum sa ne rugam, sa facem cinste manastirii si sa 
ne imbunatatim duhovniceste.

- Avea si momente cand glumea sau cand era afectuos? 

- Pe cat de aspru era la o prima privire, pe atat de bun era dupa ce-l cunosteai. La inceput 
ti se parea biciul lui Dumnezeu. Aspru la purtare, aspru cu sine, aspru cu pacatul. Dar 
daca ii urmai sfatul si te pocaiai, atunci il vedeai cat e de bun. Pe noi, calugarii mai tineri, 
ii placea sa ne invete diverse lucruri, de la literatura si pictura pana la munca la grajd. De 
multe ori glumea si radea cu noi si era foarte bland. Se inasprea doar in fata pacatului. 
Lucra cu noi si nu cerea nimanui sa faca mai mult decat putea. Ca manastirea era atunci o 
ruina. Peste 200 de ani a fost ruina. Si am lucrat mult s-o refacem. Nu te chema la munca, 
ci se apuca primul de treaba si toti il urmam. Erau multi studenti. Uneori, se batea cu 
zapada cu noi. Spunea ca e bine sa ne comportam cum ne e varsta, ca avem timp sa 
devenim seriosi si sa uitam de joc.

- Va amintiti vreun sfat pe care-l dadea mai des?

- Parintele a vazut ca lumea il iubea si se temea ca unii pot cadea in idolatrie. Si le spunea 
tuturor: "Voi veniti dupa cuvant de folos si apoi asteptati sa va mantuiesc, dar eu nu pot 
asta. Eu pot doar sa va trezesc din pacatele in care traiti. Pentru ca viata asta e scurta, iar 
cealalta e vesnica si n-as vrea sa plangeti la ziua Judecatii". De aceea, Parintele nu prea 
primea sa i se sarute mana. Totusi, unora le permitea. Si l-am intrebat de ce pe unii din 
oamenii care vin la el ii lasa sa-i sarute mana. Mi-a zis: "Acestia ma vad pentru ultima 
oara". Erau din cei care se opuneau comunismului si care apoi au murit in munti si in 
inchisori. 

- L-ati vazut vreodata nervos pe parintele Arsenie?

- Nu. Avea o seninatate de mare rugator. Dar cand se supara, se incrunta putin, fara sa i se 
intunece chipul. Iar daca erai vinovat, te privea de simteai ca nu-i poti ascunde nimic. 

- Era vorba numai de autoritate sau si de dragoste?

- Dragostea la el o simteai daca-l cunosteai, cum am spus. Era ca acei tarani care-si saruta 
fiii doar in somn. Cand greseai, nu te certa, nu ridica glasul, dar te privea intr-un anume 
fel. Cum si atunci cand meritai laudat, nu iti cauta in coarne, ci te privea si stiai ca meriti 
sa fii laudat. 

- L-ati vazut vreodata plangand?

- Da. Plangea cand se ruga. L-am surprins odata la chilie, cu lacrimi pe obraji. Pe urma si 
in altar l-am vazut lacrimand, cand slujea. Plangea pentru pacatele oamenilor. Ii era necaz 
ca oamenii nu vor sa se indrepte si se duc astfel de la Fata lui Dumnezeu.

- Parintele e considerat un sfant, mai ales de catre ardeleni. De ce exista in Ardeal un 
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cult pentru parintele Arsenie?

- Pentru faptele lui bune. El era exact dupa cuvantul lui Dumnezeu. A scos poporul din 
intuneric. L-a invatat cum sa traiasca dupa cuvantul Domnului. Poporul a simtit dragostea 
lui. Pentru ca a fost samanta buna, samanta semanata de Parintele rodeste si astazi. 

- Cum vorbea Parintele: direct sau in pilde?

- Pacatele le spunea pe fata, de cele mai multe ori public, dar tainele le spunea in pilde. 
Avea obiceiul de a spune verde in fata pacatele unora, pentru a-i invata si pe altii. Dupa 
Liturghie, se adunau multi in curtea manastirii, parintele trecea si se oprea la fiecare. 
O femeie i-a spus: "Parinte, nu-mi merge bine deloc". Iar el: "Stiu, dar stii si tu de ce, 
aminteste-ti de cei pe care i-ai ucis" - caci femeia facuse avort. Alta data, un baiat si o 
fata au venit la el si i-au cerut binecuvantare sa se casatoreasca, iar parintele le-a spus sa 
nu se cunune, fiindca sunt frati si mult vor patimi daca fac pacatul acesta. Ei nu l-au 
crezut si s-au cununat, au facut trei copii, unul surdo-mut si doi indraciti.

- V-ati spovedit la sfintia sa. Cum era ca duhovnic: dur sau ingaduitor? 

- Era mult rabdator. Nu spovedea pe oricine si nu dadea canoane. Caci stia ca poti sa faci 
formal canonul si sa fii tot cu gandul la pacat. Si ca, daca nu-ti da canon, dar tu te caiesti 
cu adevarat, vei fi mai ravnitor la rugaciune si te vei infrana mai bine de la pacat.

- Nu erau si oameni care se indoiau de Parintele?

- Ei, ba da. Mereu sunt si din acestia. Odata, un taran i-a injurat pe cei care se duceau la 
Parintele Arsenie si pe loc i s-a strambat gura. N-a mai putut s-o deschida, nici sa bea apa. 
L-au dus oamenii la manastire si Parintele s-a apropiat de caruta in care se gasea amaratul 
si l-a intrebat: "Ce ti-a facut, bade, Arsenie? Ia deschide gura si graieste!". Si pe loc omul 
a putut deschide gura sa vorbeasca, s-a aruncat in genunchi si a inceput sa planga si sa se 
caiasca pentru ce spusese. 

O minune a Parintelui Arsenie, dupa moarte

- Cat ati stat langa Parintele Arsenie?

- Destul de putin, cam un an, ca apoi l-au arestat. Mai tarziu ne-au arestat si pe noi, pe 
mine si pe inca cinci calugari, ca nu voiam sa plecam din manastire si eram considerati 
"agitatori mistici".

- Stiti cum a fost arestat Parintele Arsenie?

- Au venit intr-o zi cinci securisti si un procuror. Dar Parintele stia dinainte ca vor veni 
sa-l ridice, ca asta era darul sau. Si cand au ajuns acolo, i-a intampinat Parintele Arsenie: 
"Mai, stiu de ce ati venit, dar duceti-va acasa, ca daca vede lumea ca ma luati, o sa va 
alunge cu pietre. Vin singur maine dimineata la voi". Astia n-au mai zis nimic, au plecat 
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cu privirile in pamant. 

- Le era frica de el?

- Poate ca nu. Dar se temeau de revolta oamenilor, ca era mai la inceputul terorii, prin '48, 
cand inca nu se stia cum reactioneaza lumea si se auzea deja despre partizanii din munti. 
Iar Parintele era in legatura cu partizanii, pe care ii ajuta si-i spovedea. Poate si de 
partizani s-au temut securistii.

- V-ati revazut mai tarziu cu Parintele Arsenie?

- Da, mereu, pana la sfarsit. Dupa ce a iesit din inchisoare, Parintele a fost luat sub 
protectie de Patriarhul Justinian... Picta la Schitul Maicilor si acolo l-am revazut pentru 
prima oara dupa inchisoare. Si, vorbind odata cu sfintia sa, mi-a spus pe nepusa masa: 
"Sa te duci acasa, la Fagaras, si sa ma vorbesti de rau. Daca nu ma vorbesti de rau, la 
mine nu mai ai ce cauta!". Eu l-am intrebat ce sa spun. Si el: "Lasa, ca te taie pe tine 
capul". Adica, voia sa spuna ca de rau stim sa vorbim toti. N-am zis nimic, dar n-am facut 
asa.

- Si ce-a spus data urmatoare cand v-ati vazut? 

- Picta, si cand am deschis usa mi-a zis: "Ti-am spus sa nu mai vii la mine daca nu ma 
vorbesti de rau". La care i-am raspuns: "Pai, daca te vorbeam de rau, Parinte, nu ma mai 
vedeai". "De ce?" "Imi spargeau capul oamenii". Si a ras.

- De ce v-a pus la incercarea asta?

- Cred ca din doua motive: sa vada ce simte poporul, daca il apara, daca ii spune ca e 
vorbit de rau... Si apoi, sa vada daca mai judec corect dupa inchisoare.

- Ati trait vreo fapta minunata ca urmare a puterii duhovnicesti a Parintelui?

- Sunt mai multe, dar nu le pot povesti, pentru ca lumea nu le-ar intelege. Mi-a zis o data: 
"Veniti la mine, va dau sfat, dar voi asteptati si minuni. Sa stiti ca mai mult o sa va ajut 
dupa ce voi pleca la Domnul, decat acum". Si a avut dreptate. Eu i-am simtit mereu 
ajutorul dupa ce a murit. Si am trait o minune, acum trei ani. M-am dus la parastasul care 
i se face Parintelui anual la manastirea Prislop. Nu mai fusesem, si am zis sa merg sa 
slujesc pana nu mor. A fost foarte frumos. Pe la ora patru dupa masa, am plecat indarat 
spre Bucuresti, cu cineva cu o masina. Numai eu si soferul. Dar tot drumul am simtit ca 
in masina mai era cineva langa noi, pe bancheta din spate. Si, va spun adevarat, masina n-
a venit pe pamant pana aici, la Barcanesti.

- Cum adica? 

- Plutea... Am ajuns in trei ore, desi la dus am mers opt ore. Pe drum am intalnit stopuri, 
accidente, dar nu ne-am oprit, pe toate le-am depasit, parca prin aer. Ma uitam la omul 
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care conducea si ma intrebam de ce trece pe rosu, doarme? El nu spunea nimic, nu 
spuneam nici eu. Parca ne temeam sa vorbim. Cand am ajuns aproape de manastire, aici, 
masina a inceput sa se auda cum merge pe pamant. Si a zis soferul: "Masina noastra 
merge pe pamant". L-am intrebat: "Ce-ai simtit, omule?". Si el: "Am simtit pe cineva in 
spate si altceva nimic. Eu n-am condus pana aici, stiu ca masina a mers singura". Si-am 
auzit atunci o voce in spate: "Pana aici am venit cu voi". Cand m-am intors, nu era 
nimeni. 

- Ati mai povestit intamplarea aceasta cuiva?

- Nu, ca oamenii de azi nu mai cred.

- Ce invatatura mai de pret v-a ramas de la Parintele Arsenie?

- Sa fim pregatiti de moarte, prin felul in care traim, ca sa dam bun raspuns la judecata de 
apoi. Si prin curajul marturisirii, sa spunem adevarul cu orice risc. L-am ascultat, drept 
pentru care am fost inchis. 

- Erati pregatit de moarte?

- Da. Si acum sunt.

Amintiri despre Parintele Arsenie Boca

Fac aceste marturisiri ca semn de multumire, recunostinta si adanca pretuire, pe 
care eu si familia mea le aducem Parintelui Arsenie Boca, pe care il veneram ca pe 
un sfant al romanilor. Avem ferma convingere ca Dumnezeu l-a cinstit cu cununa 
sfinteniei si nadajduim ca si autoritatile sa o faca, cat mai curand. Sfinte Parinte 
Arsenie, roaga-te lui Dumnezeu pentru noi! Amin. ... 

Parintele Ieromonah Arsenie Boca la Manastirea Brancoveanu

Fetita oloaga

18

http://www.formula-as.ro/magazine/attachments/815/1606_1209045664-large.jpg


M-am nascut in anul 1935, intr-o familie de oameni saraci, dintr-o localitate de munte, de 
langa Brasov. Primul copil nascut in familia mea a fost un baiat sanatos si frumos, iar al 
doilea copil am fost eu, care m-am nascut infirma de ambele picioare, slaba si pipernicita. 
Femeile din sat care m-au vazut o indemnau pe mama sa nu-mi dea de mancare, ca sa 
mor. Iar mama le spunea: "Daca Dumnezeu mi-a dat-o asa, eu ii dau de mancare si apoi 
sa faca El ce-o vrea cu ea". Iar moasa care a asistat-o pe mama la nasterea mea, ca atunci 
nu mergea nimeni la spital sa nasca, i-a zis mamei: "Ai grija sa nu mai ai alti copii, ca toti 
o sa fie schilozi". Dupa mine, mama a mai avut sapte copii, patru baieti si trei fete. Da, 
sapte copii, toti intregi, sanatosi si frumosi.
La varsta de 3 ani, m-au dus la operatie, dar nu s-au putut termina tratamentele la 
picioare, ca era inainte de razboi (al doilea razboi mondial), au venit deportarile sasilor, 
iar medicul care ma operase, de frica deportarii, si-a omorat cele doua fiice si sotia si apoi 
s-a sinucis. Apoi a venit razboiul, eu am ramas tot chinuita.
La sapte ani, m-au dus la scoala. Noroc ca nu era scoala departe de casa parinteasca, 
pentru ca mergeam cu mare greu pana acolo. Umblam foarte greu. Imi aduc aminte ca 
bunica imi dadea cate un bat in mana si-mi spunea: "Umbla drept, tu, umbla drept!". 
Cand m-a dus tata la scoala, invatatoarea nu a vrut sa ma primeasca, zicandu-i: "Du-o 
acasa si-o pune la gura sobei sa aiba grija de foc, ca la altceva nu e buna". Dar tata i-a zis: 
"Eu ti-am adus-o ca s-o inveti carte, iar daca nu vrei, te dau in judecata". Invatatoarea n-a 
mai zis nimic si m-a primit. La scoala am intampinat alte greutati, copiii nu voiau sa se 
joace si sa vorbeasca cu mine. De cate ori ma ascundeam in recreatie si plangeam...

Verisoara cu naframa rosie

In vara anului 1948, Anisoara, o verisoara a mamei, a venit in sat si spunea la toata lumea 
sa mearga la manastire, la Sambata, ca e acolo un mare proroc, care-ti spune tot ce ai 
facut si chiar ce gandesti. Ea locuia in Brasov. Acolo a auzit de Parintele Arsenie, se 
facuse mare valva legata de el, si s-a dus si ea la manastire, sa-l vada. Cand a ajuns la 
Sambata, parintele era intr-un grup de oameni si le vorbea. Ea nu stia cine este. S-a 
apropiat de grup sa asculte si parintele a strigat-o: "Tu, cea cu naframa rosie, vino mai 
aproape!". Ea s-a uitat in dreapta si in stanga, sa vada pe cine striga, dar parintele a 
chemat-o din nou: "Nu te mai uita in dreapta si in stanga, ca pe tine te strig, cea cu 
naframa rosie". Anisoara s-a apropiat si parintele i-a zis: "Du-te prin sate si-L 
propovaduieste pe Hristos". 

Parintele Arsenie Boca in gradina Manastirii Brancoveanu (Sambata)
 
Atunci ea a simtit o putere. A venit in sat, umbla din casa in casa si vorbea de prorocul de 
la Sambata. Oamenii au crezut. S-au dus din sat de la noi 40-50 de persoane la Sambata si 
toti s-au intors entuziasmati si plini de credinta. Parintele le spusese ce necaz aveau sau 
ce gandeau si le-a dat sfaturi ce sa faca.
In vara anului 1949, Anisoara a venit si m-a cerut de la mama sa merg cu ea la parintele 
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Arsenie. Mama m-a lasat. Pe parintele Arsenie il mutase intre timp de la Sambata la 
Manastirea Prislop. Am plecat cu trenul, cu vreo 10-12 oameni pe care nu-i cunosteam. 
Dupa ce am ajuns la Hateg, aveam vreo 10-15 km de mers pe jos, dar oamenii au tocmit o 
caruta cu cai, au pus bagajele in caruta si pe mine peste ele. Am ajuns la sfanta manastire 
spre seara. Pe atunci era fara porti si cu mult maracinis imprejur. Nu mai stiu unde am 
dormit, in vreo magazie. A doua zi dimineata, am mers in partea dreapta a manastirii si 
ne-am asezat in rand, in picioare, sa-l asteptam pe parintele Arsenie, sa vina sa ne dea 
binecuvantare. Fiecare avea in mana cate ceva. Langa mine era o doamna din Brasov si 
m-a intrebat: "Tu n-ai adus nimic sa-i dai parintelui?". Am ridicat stingherita din umeri. 
Nu stiam ca asa era obiceiul. Anisoara nu-i spusese mamei nimic. I-am raspuns: "Nu!". 
Atunci ea mi-a dat un pachetel, cat un pachet de chibrite, nu stiu ce o fi fost in el, si mi-a 
zis: "Da-i asta parintelui si cere-i ceva!".

Minunea
La un moment dat, parintele a coborat din chilie: inalt, imbracat intr-o reverenda alba, 
incinsa cu o centura neagra la mijloc. Avea parul negru si lung pana la umeri si niste ochi 
albastri, albastri... Eu eram a cincea sau a sasea din rand. Tremuram toata. Cand a ajuns la 
mine si a intins mana sa ma binecuvanteze, i-am intins pachetelul si am zis in gand: 
"Parinte, ajuta-ma sa pot umbla". 

Chilia Parintelui Arsenie Boca, sapata in munte,la izvorul vaii Sambata
 
In gand am zis, ca nu eram in stare sa scot un cuvant. Dansul a lasat mana in jos, s-a dat 
un pas inapoi, m-a privit din cap pana la picioare si de la picioare pana la cap si m-a 
binecuvantat, zicand cu voce tare: "Bine, asa sa fie!". Atunci am simtit un fior si o putere 
m-a strabatut prin sira spinarii. Si am simtit, deodata, ca pot sa ma tin pe picioare. 
Parintele Arsenie facuse o minune cu mine: imi daduse putere sa pot umbla. Am inceput 
sa plang, iar dansul a trecut mai departe. Credinciosii m-au inconjurat si m-au intrebat ce 
am cerut, ce mi-a dat parintele? Eu nu le-am spus, ci am tot plans...
In anul acela, inainte de Ziua Crucii (14 septembrie), m-am dus iar cu verisoara mamei la 
Prislop. Parintele Arsenie lucra cu cativa oameni la clopotnita din curtea manastirii si la 
aducerea apei dintr-un izvor. Intr-o zi, ne-a luat pe toti copiii si ne-a spovedit in grup, 
apoi ne-a impartasit. In grupul nostru de credinciosi era o doamna din Brasov, care tot 
plangea. Parintele a intrebat-o:
- De ce plangi, ma?
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- Am un baiat de 18 ani si nu ma asculta deloc, ba imi vorbeste si urat.
- L-ai botezat?
- Da, parinte!
- I-ai pus nume?
- Da, parinte!
- Si i-ai zis pe nume?
Ea a tacut. Parintele s-a adresat credinciosilor si a zis: "Uite, asa patesc cei care nu le zic 
copiilor pe nume, le zic toate negativele: impielitatule, raule, dracusorule, magarule, in 
loc sa le zica bunule, ingerasule, iubitule, scumpule, ori sa le zica numele dat la botez. 
Asa ii aveti, cum ii strigati". Apoi i-a zis femeii sa nu plece cu grupul de la Brasov, sa mai 
stea 2-3 zile la manastire.
In alta zi, dupa-amiaza, ne-a adunat pe toti copiii sa mergem la adunat de zmeura. 
Padurea din fata manastirii era toata plina de zmeuris (in padurea prin care se merge 
acum la mormant, pe atunci nu era nici o carare). Am mers cativa metri, cand parintele se 
intoarce si priveste in jos. In urma noastra, venea un om cu o carte sub brat. Parintele il 
intreaba ce doreste, iar omul raspunde:
- Parinte, invata-ma cum sa citesc Psaltirea.
- "Din scoarta in scoarta", a zis parintele, si a pornit mai departe. Dupa cativa pasi s-a 
oprit, s-a intors catre omul acela si i-a spus: "Psalmii de blestem sa nu-i citesti, sa sari 
versetele ce sunt cu blesteme. Ca daca-i citesti, n-ai folos nici de ceilalti". Si iar a pornit 
cu noi mai departe. A mai facut cativa pasi, apoi a zis catre noi - eram vreo 8-10 copii:
- Mergeti pe aici, c-o sa gasiti zmeura, eu raman cu omul acesta, ca mai are sa ma intrebe 
ceva. Si s-au asezat pe iarba amandoi.
Atunci, de Ziua Crucii, a fost liturghie cu episcop si au fost sfintiti doi calugari: parintele 
Dometie Manolache (numit si Cucuzel), deoarece canta si predica foarte frumos, care mai 
tarziu a ajuns staret la Manastirea Ramet, si parintele Antonie Plamadeala, viitorul 
mitropolit al Ardealului. Dupa aceea n-am mai fost la Prislop. Pe parintele Arsenie l-au 
arestat, a venit comunismul... Nu l-am mai vazut pana in anul 1986.

Pelerinaje la Draganescu

Intre timp, m-am casatorit si am doi copii, o fata si un baiat. Sotul meu este preot, 
originar de langa Fagaras, iar in timpul studentiei, l-a cunoscut si el pe Parintele Arsenie, 
fusese de mai multe ori la Sambata, cand era parintele acolo. In toate zilele vietii noastre, 
binecuvantarea parintelui Arsenie Boca ne-a purtat de grija si ne-a ferit de rele. 
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La Sambata de Sus, in timpul unei slujbe
 
Prin anii 70, am venit in satul meu, la parinti, si m-am intalnit cu invatatoarea care nu 
voise sa ma primeasca la scoala. Ne-am oprit la vorba, in drum, si mi-a povestit despre 
tata, cum o amenintase cu judecata. Dar ii mai spusese ceva: "Uite, asa oloaga cum o 
vezi, eu preoteasa am s-o fac, ai inteles?"."De unde a stiut tatal tau ca te faci preoteasa?", 
m-a intrebat. Mie mi-au dat lacrimile: "Binecuvantarea parintelui Arsenie", am zis in 
gand. "Uite, eu am un singur baiat", a continuat invatatoarea, "si n-are nici un noroc. 
Cand era copil s-a dat cu saniuta, s-a lovit la genunchi intr-un stalp si oricat am umblat la 
doctori, a ramas schiop. S-a casatorit, iar acum a divortat, si uite, tu ce noroc ai avut". 
Mie imi curgeau lacrimile si in gand multumeam parintelui Arsenie. "Numai Bunul 
Dumnezeu are grija si ne ajuta la fiecare", i-am raspuns.
Doream foarte mult sa ajunga si copiii mei la parintele Arsenie, pentru binecuvantare. Eu 
mereu le povesteam despre el, mai ales de cerul albastru ce se oglindea in ochii Sfintiei 
Sale. Prin anul 1983 m-am interesat cand poate fi gasit parintele la Draganescu, un sat de 
langa Bucuresti unde era o biserica pe care o picta, iar cand o verisoara a sotului s-a dus 
acolo, am trimis-o cu ea si pe fiica mea, care era studenta. In acea perioada, sotul meu 
facuse lucrari de extindere si reparatii la biserica in care slujea. I-am dat fetei o scrisoare 
catre parintele, prin care il rugam sa vina sa picteze si biserica noastra. Au ajuns la 
Draganescu. Parintele era in altar, in reverenda neagra si cu ochelari fumurii. Nu slujea, 
lua doar pomelnicele de la credinciosi. Fiica mea se gandea: "Mi-a spus mama ce ochi 
albastri, patrunzatori are parintele, iar eu nu pot sa-i vad, pentru ca poarta ochelari". A 
ajuns la altar sa-i dea pomelnicul, parintele s-a intors sa-l ia, dar si-a scos si ochelarii, 
zicand: "Ei bine, ma!", si i-a dat binecuvantarea. Fata s-a emotionat de privirea foarte 
patrunzatoare a parintelui si i-a intins scrisoarea cu mana tremuratoare. Dar parintele i-a 
zis: "Nu, nu, nu ma angajez la asa ceva". A dat raspunsul fara sa citeasca scrisoarea.
In anul urmator, 1984, i-am trimis din nou, pe amandoi copiii, la Draganescu. Parintele 
Arsenie l-a luat langa el pe baiat, care era si el student, si i-a explicat pictura de pe pereti, 
explicatii legate mai ales de compozitia chimica a culorii, si i-a tinut o adevarata 
prelegere privind efectul nociv al tutunului asupra organismului, incat ai fi zis ca e 
profesor universitar. Mai tarziu, ne-am dat seama care a fost rostul acestei discutii: desi in 
familia noastra nu s-a fumat niciodata, baiatul, in anturajul de la facultate, a incercat de 
cateva ori sa fumeze. Dar dupa discutia avuta cu parintele nu a mai fumat deloc, nici pana 
in ziua de azi. Parintele i-a mai spus baiatului: "Du-te acum, pana esti student, sa-ti tratezi 
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urechea cu care auzi mai rau, fa-ti aparat auditiv, ca nu te costa nimic". Baiatul nu-i 
spusese nimic, ca nu auzea bine cu o ureche. Dupa ce a venit de la parintele s-a dus la 
doctor, si-a facut aparat auditiv si, Doamne fii laudat, dupa ce l-a purtat vreo 2 ani, i-a 
revenit auzul aproape complet.

Securea din altar

In anul 1986, afland ca in Saptamana Patimilor parintele Arsenie se afla la Draganescu, 
am luat-o pe fiica mea si pe nasa copiilor si am plecat sa-l vedem pe parintele. A trebuit 
sa mergem vreo 3 km pe jos, ca era un pod stricat si autobuzul nu putea sa treaca. Am 
ajuns la biserica pe la ora 11 dimineata, in joia mare. Era lume foarte multa, biserica 
plina. Se faceau liste, in ordinea sosirii, asa se intra la parintele Arsenie, care era in 
sacristie, si statea cu fiecare credincios cate un minut. Noi am fost trecute cu nr. 186, 187, 
188. Dar cand ajungea omul in fata parintelui, era imposibil sa stea numai un minut. 
Dupa un timp, a iesit parintele afara si a zis: 

Parintele Arsenie pe cand era diacon al mitropolitului Nicolae Balan
 
- De ce ati venit asa de multi? Stiti ca sunt urmarit de Securitate!
- Parinte, nu vrem sa va facem rau, a zis un domn, dar n-am venit dintr-un singur loc, 
suntem din Constanta, Cluj, Brasov, Galati, din toata tara! Atunci parintele a inceput sa 
treaca printre oameni, adresandu-se unuia sau altuia. Ma uitam la dansul, amintindu-mi 
prima intalnire de la Prislop. Era tot asa, subtire si inalt, dar purta reverenda neagra, 
centura neagra, o caciula neagra pe cap si avea barba alba. Purta ochelarii fumurii. Se 
intoarce spre altar si-i zice unui tanar, cam de 30-35 de ani:
- Ma, tu cu camasa albastra, porti barba?
- Nu, parinte.
- Esti popa?
- Nu, parinte.
- Atunci de ce te dai drept popa, ma? Nu te mai da popa, ca-i pacat.
Tanarul n-a raspuns nimic. Oprindu-se langa un domn, cam de 60-65 de ani, acesta a zis:
- Parinte, am necazuri mari...
- Cati ai omorat?
- Nici unul, parinte.
- Cati ai batut?
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- Asa mi-a fost meseria...
- Puteai sa te muti de acolo?
- Puteam...
- N-ai facut-o, acum trage!
Apoi, parintele s-a dus langa o tanara cam de 30 de ani, ce avea o tumora pe gat, in 
dreptul urechii drepte. Nu se vedea, ca avea basma pe cap. Parintele da basmaua deoparte 
si o intreaba:
- Doare, ma, doare?
- Doare, parinte.
- Mai rabda, ma, un pic, mai rabda, ca prin rabdarea ta, noua semintii ies din iad.
Se apropie de parintele o femeie cu doua carti in mana, una de anatomie si una de chimie, 
si-l roaga sa le binecuvanteze, ca fiica ei vrea sa dea examen la medicina. Parintele le-a 
luat, le-a rasfoit si a zis: "Daca pun mana pe ele, crezi ca o sa intre la medicina? Spune-i 
sa invete!".
Apoi a venit la mine si a zis, fara ca eu sa-l fi intrebat ceva: "Pacatele facute aici, pe 
pamant, aici se vor ispasi; ca nu le vor trage cei ce le-au facut, ci se vor duce pana la al 
noualea neam, le vor ispasi cei nevinovati, dar are Dumnezeu grija de ei, le va rasplati 
El". Si s-a dus mai departe. Eu n-am spus nimic si nici nu mi-am dat seama atunci de ce 
mi-a spus mie toate astea, ci mult mai tarziu am inteles: ma intrebasem de multe ori, in 
copilarie, de ce doar eu, din noua frati, ma nascusem infirma, de ce nu pot purta si eu 
pantofi ca celelalte fete, ci doar ghete ortopedice. Si iata, acum, parintele Arsenie imi 
daduse raspunsul.
Apoi parintele Arsenie s-a dus in altar si a adus de acolo o secure mare, legata cu o 
basma. A dezlegat-o si a zis: "Vedeti securea asta? Mi-a adus-o o mama tare necajita. 
Unicul sau fiu a vrut s-o omoare, pentru ca nu era de acord ca el sa se insoare cu o fata 
neserioasa. Si i-a zis mamei sale: Te omor, vino in curte sa te omor, nu aici, in casa. Au 
iesit in curte si i-a zis baiatul: Zi-ti rugaciunile. Sa-mi spui cand ai terminat. Mama a zis 
ca si-a terminat rugaciunile. Atunci baiatul a zis: Hai la padure, nu te omor aici, ci in 
padure. A plecat mama plangand si feciorul cu ea... Biata mama! Cand au ajuns in padure, 
a zis din nou baiatul: Zi-ti rugaciunile si sa-mi spui cand ai terminat. Si mama s-a rugat 
din nou si i-a spus ca a terminat. Atunci baiatul a zis: Hai acasa, nu te mai omor. Inima i 
se inmuiase prin rugaciuni." Si biata mama a adus securea cu pricina la parintele.
Apoi a cerut parintele un scaun, s-a urcat in picioare si a zis: "Va spun un cuvant de 
invatatura la toti, ca nu e timp sa stau de vorba cu fiecare din voi. Majoritatea ati venit 
pentru casatoriile copiilor: o fata cand vorbeste c-un baiat, sa nu se casatoreasca pana nu 
merg parintii fetei sa se intereseze de baiat, daca merge la biserica, daca posteste, daca 
parintii lui merg la biserica, daca postesc... Tot asa si parintii baiatului, sa se intereseze de 
fata cu care vorbeste baiatul: daca fata merge la biserica, daca posteste, si parintii la fel. 
Si daca-i asa, sa fie de acord cu casatoria lor. Iar dupa ce se casatoresc, fetele sa faca 
copii, daca vor sa fie sanatoase. Uitati-va la cele cu rochii crete (la tiganci), sunt rosii in 
obraji si sanatoase, ca ele nasc toti copiii pe care li-i da Dumnezeu. Se vor inmulti ei si 
vor acoperi natia noastra. Altii ati venit obsedati de vrajitori; nu va fie teama de ei. Daca 
mergeti la biserica si tineti posturile, n-au nici o putere. Si lasati-va de desfrau. Astazi 
Dumnezeu pedepseste desfraul cu moartea (SIDA). Gata, trebuie sa plec, e aproape ora 
unu si vine clopotarul sa faca curat in biserica." Si s-a indreptat catre usa. 
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Parintele Ieromonah Arsenie Boca, intr-un grup de credinciosi, la Manastirea Prislop
 

Eu eram tare necajita ca nu vorbisem deloc cu dansul si m-am luat dupa el. Spre usa, un 
tanar i-a cerut voie sa-i faca o poza. Parintele i-a zis: "Bine, ma, fa-mi o poza, ca mai am 
trei primaveri". In pridvorul bisericii s-a oprit si le-a spus unor femei din partea 
Fagarasului: "Mergeti dupa biserica, in cimitir, si asteptati-ma, ca dupa trei ore ma 
intorc". Am ramas si noi. Eram in jur de 20-25 de persoane. Pe la ora trei si jumatate, a 
venit parintele. Lua cate o persoana sau doua si mergeau in spatele bisericii si stateau de 
vorba cateva minute. Odata, cand s-a intors, i-am iesit inainte si i-am spus: "Parinte, am 
fost la sfintia voastra acum 40 de ani, si mi-ati dat atunci o binecuvantare care mi-a intarit 
picioarele, sa pot umbla, si tot binecuvantarea Dumneavoastra mi-a purtat de grija, ca m-
am casatorit cu un preot". Dansul m-a intrebat: "Si cum va impacati, ma?". "Foarte bine, 
parinte". Apoi s-a dus de-a luat alte doua persoane sa stea de vorba. Cand s-a intors, 
trecand pe langa mine, i-am spus ca sunt cu fiica mea care vorbeste cu-un baiat si noi nu 
prea suntem de acord. Atunci fiica mea i-a aratat poza baiatului. Dansul a luat-o si a zis: 
"Nu-i de tine, ma, nu-i de tine, ca e un om foarte rau. Lasa-l, si sa-ti iei un om de omenie. 
Si nu te indeparta de parinti, ca o sa-ti fie foarte greu".
Cand s-a mai intors o data, l-am oprit din nou si i-am aratat poza baiatului meu, care voia 
sa mai faca o facultate. A luat poza si a zis: "De ce, ma, inginer nu-i place?". Eu nu-i 
spusesem ca-i inginer. I-am raspuns: "E prea mult zgomot in uzina". Atunci parintele a 
zis: "Sa nu mai faca nici o facultate, ca se gata calendarul. Ai auzit? Se gata calendarul". 
Abia mai tarziu mi-am dat seama ce a vrut sa spuna: baiatul lucra ca inginer la Satu-
Mare, si daca ar fi mers la facultate la Cluj (acolo voia sa mearga), ar fi fost in fruntea 
revolutiei, ca el era din fire initiator, sufletist, se implica in toate, si fiind printre 
revolutionari, putea fi omorat.
Apoi i-am cerut parintelui un sfat legat de sotul meu: daca e bine sa citeasca Moliftele 
Sfantului Vasile cel Mare. Mi-a raspuns: "Intr-un cuib de viespi, niciodata sa nu bagi 
batul". Eu l-am privit, probabil, uimita, dar dansul mi-a zis: "Du-te si spune-i sotului tau 
ce am zis, si va intelege el". Eu aveam un buchet de flori de mar, facute de niste maicute, 
din panza, si le-am dat parintelui, rugandu-l sa le primeasca, in semn de multumire si 
recunostinta. Le-a primit, desi nu primise nimic de la nimeni. Apoi am cerut voie sa-i 
sarut mana si m-a lasat. A venit si fiica mea sa-i sarute mana si l-am rugat sa-i dea o 
binecuvantare. Parintele i-a luat mana si i-a zis: "Ma, tu ai oasele moi, sa mananci branza 
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de vaci". Eu am zis: "Nu-i place, parinte". "S-o mananci ca medicament, ai auzit? Ca 
medicament". Apoi a venit si nasa copiilor mei sa-i sarute mana, dar parintele n-a lasat-o, 
zicand: "Vezi ce-mi faci, ma? Toata lumea vrea sa-mi sarute mana, dar eu nu sunt 
vrednic".
Am multumit parintelui si ne-am indreptat spre poarta. Dupa ce-am facut 5-6 metri, 
parintele m-a intrebat:
- Aveti bilet de autobuz?
- Da, am raspuns.
- Vezi ca trece un autobuz gol pe aici, fa-i semn sa va duca pana in Pantelimon. Dar aveti 
grija, dupa ce iesiti pe poarta, sa nu vorbiti nimic cu babele de la marginea drumului.
Dupa ce-am iesit din curtea bisericii, babele au si inceput:
- Ce ti-a spus ghicitorul?
- Ti-a spus drept vrajitorul?
Noi n-am zis nimic. N-am facut nici 300 de metri, si ne-a ajuns un autobuz care ne-a luat 
pe toate trei si ne-a dus pana in Pantelimon, la statia de tramvai, care mergea la Gara de 
Nord.
Aceasta a fost ultima mea intalnire cu parintele Arsenie. Dar am simtit, nu o data, ca 
Parintele Arsenie ne-a indrumat si ne-a ajutat si dupa ce s-a mutat la Domnul. Va relatez 
doar doua cazuri:
In anul 2000, a avut loc o sfintire de biserica in apropiere de Brasov, dar noi nu ne-am 
dus. Noaptea, l-am visat pe parintele Arsenie, care mi-a spus: "Sa mergeti la sfintiri de 
biserici, ca acolo, in timpul sfintirii, se pogoara Duhul Sfant in toata plinatatea Lui peste 
cei prezenti, si va e de mare folos".
In vara anului 2004, fiica, ginerele si sotul meu, s-au hotarat sa mearga la Prislop, la 
mormantul Parintelui Arsenie. Eu nu voiam sa merg, deoarece aveam o crapatura in talpa, 
la piciorul drept, care ma durea ingrozitor, nu puteam nici sa ating cu el pamantul, dar sa 
calc pe picior... Dar copiii nici n-au vrut sa auda, atat au insistat, ca am plecat cu ei. Am 
mers cu masina pana langa biserica manastirii si de acolo m-au luat aproape pe sus, pana 
la mormantul parintelui. M-au asezat pe un scaunel langa cruce. Nu era nimeni, era intr-o 
miercuri, peste saptamana. Mi-am intins piciorul bolnav si l-am atins de Sf. Cruce si am 
inceput sa plang si sa-i spun parintelui Arsenie: "Parinte, acum 50 de ani mi-ai intarit 
picioarele de am putut sa merg si in toti acesti ani m-ai scos din multe necazuri. Te rog, 
vindeca-mi si acum piciorul, ca poti sa ma ajuti, dar a mea nevrednicie te opreste si ale 
mele pacate te tin departe. Ajuta-ma parinte si nu ma lasa". In timp ce ai mei citeau 
acatiste si rugaciuni, s-a indurat parintele de mine si m-a vindecat, incat de la mormant 
am plecat pe picioarele mele.
*
La cateva zile dupa moartea mitropolitului Antonie Plamadeala, in vis am auzit un cor de 
ingeri care cantau inaltator. M-am intrebat cine canta, unde canta? O voce mi-a raspuns: 
"E un alai de ingeri care il insotesc pe mitropolitul Antonie". Eu am fost mirata: "Pe 
Antonie?". "Da, e sub ocrotirea parintelui Arsenie", mi-a raspuns vocea, "si au venit sa-l 
ia".
Sarut-mana, parinte Arsenie! Iti multumesc pentru tot ajutorul. Vino mai repede intre noi, 
fiii tai, pe pamant, ca valurile ispitelor sunt mari, iar credinta noastra se imputineaza. 
Vino, si nu ne lasa, ca pierim.

26



Invataturi duhovnicesti despre diavol
Parintele Arsenie Boca
Toate patimile noastre sunt conduse si sporite din umbra

Pacatele sau patimile au doua fete: una a omului si alta a diavolului. Sau doua laturi: una 
vazuta si-a doua nevazuta. De acolo, din umbra, sunt conduse si sporite toate patimile 
noastre. Diavolul, marele sforar al relelor, are slugi sau capetenii pentru fiecare patima. 
Asa sa intelegeti, cum intotdeauna patimile le-au numit Sfintii Parinti, prin chiar dracii 
lor. Astfel: dracul lacomiei de avere, dracul lacomiei stomacului, dracul maniei, dracul 
curviei si ceilalti. Le-au numit asa, pentru ca aceste pacate sunt conduse din umbra de 
diavolul si le-au numit dupa capetenia care lucreaza din umbra.

Amintirea parintelui Arsenie Boca

Manastirea Faget a inceput in urma cu zece ani, pornind de la un vis. Fara curent si fara 
apa, maica si-a ridicat in coliba ei o catedrala de ganduri, cu turle si clopote imense, 
rugandu-se dimpreuna cu pasarile cerului, care si acum - inainte de vecernie si utrenie - 
continua sa intre in biserica si sa se inchine la Stapanul si Creatorul lor, in timp ce maica, 
sugrumata de emotie, le priveste amintindu-si de vorbele marelui duhovnic Arsenie Boca: 
"Fii duhovnicesti, ce minunat ar fi daca omul ar lua exemplu de la faptura necuvantatoare 
a lui Dumnezeu, de la pasarile cantatoare ale cerului, pana la vaca sau oaia cea blanda, 
care se inchina cu copita inainte de a se culca". 
Privind in urma cu 50 de ani si intrezarind figura daltuita in granit a lui Arsenie Boca, 
ochii maicii prind a licari o bruma de lacrimi, amintindu-si ca parintele a crescut-o 
duhovniceste si a menit-o inca din burta mamei, spunand in curtea bisericii din Sambata, 
de fata cu toata lumea: "Tu, Tore (alintul de la Victoria), fata pe care o cresti in pantec nu 
e a ta. S-o dai la manastire ca, daca nu, va fi vai si amar de sanatatea ei". 
Invesmantat in straie albe, cu parul pana la umeri si barba crescuta prelung, Arsenie Boca 
te aseza pe scaunul de spovada si, fixandu-te cu ochii lui adanci si rascolitori, te privea 
cum plangi fara motiv, insotindu-te cu lacrima lui intristata: "Bine si curat este sa-ti 
plangi pacatele, ca nu cumva sa te planga ele pe tine". Apoi, intorcea capul spre 
calugarasii ce trebaluiau in biserica, certandu-i apasat si cu masura: "Sa fim cu luare 
aminte. Sunt multi postitori si calugari albi in lume. Nu va trufiti. Nu manastirea cu ziduri 
si porti mantuieste, ci manastirea nevazuta din sufletul nostru".
Maica Pantelimona nu l-a vazut trecand prin usile ferecate ale inchisorii si nici zburand 
prin vazduh, cum dau marturie unii ucenici. Ea stie ca pe vremea comunistilor atei, 
parintele Arsenie vedea, cu ochii mintii, ca in Fagaras va fi o manastire de maici, si le 
indemna pe tinerele fete sa intre in monahism, cerandu-le sa fuga de avutia cea lumeasca, 
in care "una ridica zestre si case, alta mosteneste si alta risipeste". Tare ii placea parintelui 
cuvantul socotit si cu miez, si nu exista ocara mai mare pentru el, decat sa spuna cuiva ca 
nu are cuvant. Pentru el, cuvantul era sfant. Cuvantul era chiar intruparea lui Hristos. 
Parintele Arsenie, Sfantul Ardealului, iubea din tot sufletul omul, cu virtutile si pacatele 
lui. Il iubea laolalta cu toata faptura lui Dumnezeu, chiar si cand il certa. Odata, maica l-a 
gasit la Manastirea Sinaia inconjurat de noua caini, alintandu-i si zicand: "Acestia sunt 
Lazarii mei. Ei ma pazesc". Apoi, s-a uitat la maica Pantelimona si a indemnat-o sa ia 
aminte: "Pilda cea mare este cainele. Il bati, il certi, nu-i dai de mancare si el tot la tine 
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vine sa te apere. Fa la fel cu oamenii si vei vedea ce patesti". 
Maica e fericita ca si-a gasit, in sfarsit, locul si linistea. E fericita ca, peste toate, a 
implinit vrerea parintelui Arsenie, de a ridica obste de maici, chiar pe locul metropolei lui 
Mihai Viteazul. Desi stramtorata de saracie si griji, se multumeste cu ce are. Asteapta ca 
un crestin sa vina cu o masina de forat pentru apa si un altul sa-i daruiasca puieti de 
salcami, pentru a impaduri intreg dealul. Nu se grabeste si stie ca, daca vrea, Dumnezeu i 
le ofera pe toate, intr-o clipita. 
Cand da de un necaz si o incercare mai mare, cade in rugaciune la Maica Domnului si se 
plimba prin micul cimitir al manastirii, dupa care se reintoarce la treburile obstii, nu fara 
a mai citi o data versurile de pe crucea surorii Maria (si ea ucenica a parintelui Arsenie), 
care la 90 de ani a vrut sa-si doarma somnul cel de veci pe Dealul Crucii din Faget: 
"Sufletul e o taina/ Viata e un vis/ Sufletelor blande/ Cerul e deschis".

Calugarul zburator de la Sambata 

Al doilea semn - si cel mai puternic - l-a avut in drum spre Manastirea "Sambata". Era in 
ziua de Izvorul Tamaduirii si, impreuna cu parintii, incerca sa nu intarzie la Sfanta 
Liturghie. La un moment dat, caruta in care se aflau a ajuns din urma un calugar, ducand 
pe umar o straita mare si grea. Era tanar, inalt, incins cu o curea lata de piele. In hainele 
lui cernite si cu barba neagra ca de taciune, parea un haiduc, o cruce de barbat. Oprind 
caruta, parintii au intrat in vorba cu tanarul monah. Asa au aflat ca vietuieste la Sambata, 
ca, dintr-o neglijenta, manastirea ramasese fara prescuri si acum se grabea sa duca 
prescurile luate dintr-un sat vecin, inainte ca mitropolitul Balan sa inceapa slujba 
arhiereasca. Degeaba au insistat parintii sa urce alaturi de ei, sa scurteze astfel drumul. 
Calugarul i-a refuzat categoric si a ramas in urma, pierzandu-se in colbul starnit de 
caruta. 
Maica, o copila in acea vreme, ardea de nerabdare sa ajunga la Sambata. Mai erau vreo 
zece kilometri pana la manastire si, cum ora era deja inaintata, batranul sau tata a dat bice 
cailor. Cand au intrat in curtea manastirii, au ramas cu totii inmarmuriti: calugarul intalnit 
in cale trebaluia linistit la pangar, era imbracat in rasa curata de sarbatoare si se purta ca 
si cum nu s-ar fi intamplat nimic. Asa l-a cunoscut maica pe parintele Arsenie Boca, 
printr-o minune vazuta cu ochii ei. Cum a ajuns parintele inaintea lor, cum a intrecut 
galopul cailor in chip nevazut - asta nu va afla niciodata. 

Harul lacrimilor

Daca o intrebi cum arata parintele Arsenie Boca, cum era el in realitate, maica se 
transfigureaza usor si un suras nostalgic apare pe fata ei alungita de postiri calugaresti si 
de veghea noptii. Il vede aievea, dar nu-l poate cuprinde in cuvinte. Cu greu, dupa o 
pauza adanca, spune: "Acoperea zarea cu umerii lui si, cand vorbea, avea o privire ce 
cauta departe, spre munti. Era mereu in rugaciune, chiar si cand te certa". 
Maica i-a fost ucenica - prima si cea mai draga. Nu intamplator i-a dat numele de 
Arsenia, ca legamant si intarire a lucrarii ce trebuia continuata, si dupa disparitia lui: 
ridicarea unei noi manastiri. Maica nu se lauda cu marele ei duhovnic si nu-si gaseste 
vreun merit ca el a ales-o din multimea venita sa-i ceara sfat si cuvant de credinta, desi 
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parintele era foarte tanar, abia fusese tuns in monahism. Doar iscodita de intrebarile 
noastre isi aminteste. Intense si vii, imaginile se succed, ordonandu-se dupa vrerea unui 
alt timp, cel al memoriei afective. L-a cunoscut, deci, la Sambata, pe vremea cand 
manastirea era o ruina. Chiliile nu aveau geamuri si pe acoperisul bisericii crescuse un 
copac salbaticit. Cine si-ar fi inchipuit ca, tanar si fara experienta, parintele va reface 
singur manastirea, astfel plinind proorocia mitropolitului Balan, facuta in fata multimii 
taranilor fagaraseni, care il ascultau cu capetele descoperite: "Eu plec, dar va las stalp de 
nadejde la Sambata". 
Vocatia parintelui a fost cea de constructor. Toata viata a ridicat ziduri si, mai ales, 
suflete. Era puternic, de neclintit. Din prima clipa, ii simteai forta. Nimeni nu-l putea 
minti pe Arsenie Boca. Nici nu te lasa. Adeseori, ti-o lua el inainte, spunandu-ti cele mai 
grele pacate. Parea aspru, dar, de fapt, era drept. "Ce vrei?", intreba el cu o voce 
tunatoare. "Intai impaca-te cu vecinul cu care te-ai certat ieri si apoi vino la spovedanie". 
Maica Arsenia e convinsa ca parintele, prin rugaciune, era inainte vazator - iti stia si viata 
trecuta, si pe cea viitoare. Nu cauta sa te sperie. Vazand in duh ce te asteapta, ofta doar si 
se innegura la chip. Odata, s-a intamplat ca o studenta din Cluj sa-i ceara sfat si 
binecuvantare. Voia sa se calugareasca. Ascultand-o, parintele a lacrimat. A tacut un timp, 
si-a cantarit vorbele, dupa care a spus: "Mai vorbim dupa 10 mai". Exact pe 10 mai 1947, 
studenta a fost arestata de comunisti si ani de zile a stat intemnitata la Mislea, in umilinte 
si batai greu de imaginat. Vazator cu duhul, parintele Arsenie Boca intrezarise chinurile 
prin care va trece. Avand darul rugaciunii, isi vedea si propriul viitor, suferintele si 
arestarea, dar nu se tulbura prea tare. Stia ca pentru mantuire trebuie sa le induri pe toate, 
sfatuindu-i pe credinciosi sa rabde, sa accepte senini vrerea lui Dumnezeu. Ceea ce 
sfatuia pe altii facea si el. Arestat fiind in beciul Securitatii, gardianul l-a gasit afara, in 
fata celulei, lacatul de la grilaj fiind desfacut. "Nu te teme", a zis el. "Nu plec nicaieri. Nu 
vreau sa patimesti din cauza mea. Ai doi copii si o femeie bolnava." Gardianul a inlemnit. 
Toate cele spuse de parintele erau adevarate. 
Cu ochii ei, maica a vazut multe. A vazut, mai ales, un har al parintelui mai putin 
cunoscut: harul lacrimilor. Cumva inexplicabil, in preajma parintelui simteai nevoia sa 
plangi, sa-ti usurezi sufletul. Si maica a patit acelasi lucru. Prima data, nici nu s-a putut 
spovedi. Stand in genunchi, cu patrafirul pe cap, a plans tot timpul. "Nu stiu cum, 
prezenta lui te zdruncina sufleteste si, imediat, din ochi tasnea roua pocaintei." Parintele 
stia prea bine ce se intampla si, intrand in biserica, il certa pe calugarul care facea acolo 
curatenie: "Tu vezi ce maturi aici? Sunt lacrimi, frate. Lacrimi si pareri de rau... Iti dai 
seama? Ai vazut vreodata masini care plang? Asta-i marea minune a lui Dumnezeu". 
Deja, renumele parintelui se raspandise in tot Ardealul. La Sambata si, mai apoi, la 
Prislop, venea puhoi de lume - tot timpul, de sarbatori sau peste saptamana. De aici au 
pornit si dusmaniile care l-au urmarit toata viata: prigoana, alungarea din monahism, 
exilarea lui langa Bucuresti, la Draganescu, in haine lumesti, ca simplu pictor, umil 
zugrav de biserica. 

Sfantul de la Prislop

Fiica duhovniceasca a parintelui, maica nu ii poarta doar numele, ii datoreaza totul: ravna 
rugaciunii, lecturile din Pateric si din Psaltire, taria de a trece increzator peste orice 
incercare. Dornica a se calugari cat mai repede, parintele a trimis-o mai intai la 
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Manastirea "Bistrita", ca sa-si termine scoala. Apoi, a indemnat-o sa-si caute locul, sa 
viziteze mai multe manastiri si sa urmareasca atent semnele date de Dumnezeu. Intr-
adevar, oriunde se ducea, i se intampla ceva: la Manastirea "Dintr-un lemn" au muscat-o 
niste caini, la Surpatele a pagubit cu niste bani, neavand spor in nimic, la Bistrita s-a 
imbolnavit in curentul teribil starnit de Cheile Bistritei si muntele Arnota. "Incotro o apuc 
acum, parinte?", a intrebat ea speriata, si incercatul ei duhovnic a zambit, cum rar i se 
intampla sa o faca. Ca si intrarea in monahism, tu trebuie sa ceri, tu intinzi foarfeca cu 
care vei fi tuns, spre consfintirea noului botez. A trimis-o atunci la Viforata, stiind ca 
acolo va fi casa ei pana la sfarsitul vietii. 
Maica Arsenia implineste la Viforata o mare porunca. De 44 de ani, in tot ce face este 
prezent, cu sfaturile si indemnurile lui, marele duhovnic al Ardealului. In momente de 
cumpana, se roaga catre el si cere ajutor. De doua ori pe an - 8 mai (Sfantul Arsenie) si 28 
noiembrie (cand parintele s-a mutat la cele vesnice) -, maica merge la Prislop si se 
reculege la mormantul din spatele manastirii, amintindu-si vorbele lui, rastalmacite apoi 
de altii: "Nu plangeti, caci acolo unde ma duc, in ceruri, va voi ajuta mai mult, rugandu-
ma pentru voi". Maica nu se indoieste de acest ajutor, asa cum nu se indoieste de 
minunile pe care parintele continua sa le savarseasca si astazi. Chiar si unele lucruri mai 
marunte iti dau serios de gandit. De pilda, parintele a lasat porunca sa nu fie venerat, ca 
nu cumva, in evlavia aratata lui, sa-L uitam pe Hristos. De aceea, maicile de la Prislop cer 
credinciosilor sa nu ia cu sine nici aschii din cruce si nici tarana de pe mormant, spunand: 
"Nu luati nimic, oameni buni. Fiti multumiti cu rugaciunea". Cineva, insa, a incalcat 
porunca si, brusc, masina cu care venise la manastire a refuzat sa porneasca. Degeaba a 
mesterit la ea. Abia cand a aruncat saculetul cu pamant, masina a plecat, simplu, fara nici 
o problema. 
Din toate cate le-a trait langa parintele, stareta Arsenia a ramas cu cateva vorbe de neuitat 
("Ca sa fii monah, iti trebuie majoritate de minte") si o cruciulita sculptata de mana 
parintelui in 1946, de care maica nu se desparte niciodata. O singura data, a venit 
parintele Arsenie la Viforata. A privit atent in jur, a intrat in biserica si, dupa un timp, a 
spus: "Se simte duh de calugarie". Apoi a plecat, pierzandu-se in multime.

Calugarul din amvon

In timpul celui de-al doilea razboi mondial eram impreuna cu parintii, refugiati la Sibiu. 
Era primavara. Mama ma tot zorea intr-o dimineata, vrand sa ajungem mai repede la 
Catedrala Ortodoxa, unde urma sa predice un calugar vestit pentru viziunile sale. 
Nemultumita si imbufnata, ca orice copil luat de la joaca, eu ma gandeam ca poate se 
termina totul pana ajungem noi. Dar n-a fost asa. Ajunse la Catedrala, am vazut pe 
treptele bisericii o multime de oameni care nu mai incapusera inauntru. Aproape 
izbucnind in plans, mama a inceput sa ma impinga spre intrare. Nu stiu cum am reusit sa 
ne strecuram in marea catedrala, care adapostea o multime enorma de credinciosi. Stateau 
inghesuiti si tacuti, asteptand parca sa se petreaca o minune. Cu o tenacitate 
extraordinara, mama a reusit sa ma impinga pana in dreptul amvonului, unde, aproape 
strivite de multime, am inceput si noi sa asteptam cu infrigurare. Pe neasteptate, 
calugarul, sau "Pustnicul", cum ii zicea norodul, apare sus, in amvon, fara ca oamenii sa 
se dezmeticeasca bine, cum a ajuns acolo, strecurandu-se neobservat prin multime. 
Aproape paralizata de emotie, ma uitam la omul acela foarte slab si inalt, al carui obraz 
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era acoperit pe jumatate de barba, iar din ochii lui stralucitori si albastri tasneau priviri 
sfredelitoare, peste oceanul de credinciosi, in care eram si eu o picatura. Vocea lui, ca un 
tunet, spinteca tacerea care se asternuse in catedrala. Cu mana intinsa acuzator, spuse ca 
nu va vorbi pana cand "serpii veninosi, ascunsi printre credinciosi nu vor iesi din 
biserica". 
Se lasa o tacere grea, mormantala, apoi prin multime se isca o usoara miscare si cativa 
insi s-au prelins spre iesire, cu privirile lasate in jos. Atunci, calugarul incepu sa 
vorbeasca. Imi amintesc doar vocea aceea care spinteca linistea si multimea incremenita 
care privea in sus, spre amvon, infiorata de cuvintele pe care le auzea. In mintea mea de 
copil, mi-au ramas intiparite pe veci vorbele: "Vor veni, in curand, pasari mari, negre, 
care vor scuipa foc peste oameni. Multa spaima, disperare si rauri de sange vor curge, dar 
tot vor mai fi serpi veninosi ca cei care au plecat de aici si care vor stapani tara multa 
vreme". 
Apoi a facut semnul crucii peste multime, binecuvantandu-i pe cei prezenti, si la fel de 
repede ca la venire, a coborat, mergand spre altar. Mama a inceput sa ma impinga din 
nou, de data asta catre iconostas. Deodata, calugarul, cu fata intoarsa spre altar, s-a oprit 
brusc si asa cum statea cu spatele la noi, a spus tare si clar: "Lasati fetita sa se apropie!". 
In clipele urmatoare, lumea se despica in doua, formandu-se o carare pana la mine. 
Calugarul s-a intors cu fata spre multime si, privindu-ma intens, mi-a zis: "Apropie-te, 
copila!". Ca prin vis, am inceput sa inaintez pana in fata lui. Ti-a asezat mainile pe capul 
meu, binecuvantandu-ma. Apoi s-a intors repede si a disparut in altar. Am ramas pironita 
locului. Mama s-a repezit spre mine, plangand si inchinandu-se, apoi m-a luat in brate si 
m-a scos din Catedrala, pe aceeasi carare formata de multime. Eu nu mai auzeam nimic. 
Ma gandeam necontenit cum a putut preotul, cu spatele intors catre noi, sa ma vada pe 
mine? De Sfintele Pasti care au urmat, fiind la bunica, intr-un sat de langa Sibiu, s-a auzit 
vuiet mare. Privind spre cer, am vazut pasari mari, negre, zburand spre o directie 
necunoscuta... Apoi anii au trecut si am uitat de intamplarea din copilarie, pana anul 
trecut cand, luand revista "Formula As", am privit, cutremurandu-ma, fotografia unui 
preot. Era "Sfantul meu" care ma binecuvantase in Catedrala. Da, era parintele Arsenie 
Boca, a carui mana pe crestet o simt si azi. 
Melania Petrescu - str. Vuietului nr. 6, 
sector 4, Bucuresti

Dor de parintele Arsenie

Dupa 160 de ani de ratacire si de instrainare, romanii din Banatul sarbesc au din nou 
un episcop. Inalt Preasfintitul Daniil Partosanu, ultimul ucenic al marelui duhovnic  
ardelean Arsenie Boca, a reusit sa le redea acestora speranta. Prin el, spiritul  
"sfantului" Arsenie este impartasit celor care au cea mai mare nevoie de un 
Dumnezeu "romanesc"

E trecut de unsprezece noaptea, stam amandoi pe o banca, in fata protopopiatului din 
Hateg. Ma retrag discret spre capatul bancii si chiar ma bucur ca e intuneric - poate nu-mi 
va putea observa emotia. Caci emotie adevarata este sa stai fata in fata la ceasul acesta 
tarziu si tainic cu unul din cei mai apropiati fii duhovnicesti ai unui sfant... Episcopul 
pare obosit, isi tine chipul in palma dreapta, putin intors catre mine, cele doua taieturi ale 
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pleoapelor sunt acum ca doua linii, de parca nici nu m-ar mai privi, de parca dupa aceasta 
intreaga zi agitata, de umblatura prin lume, ar cauta sa se reintoarca in sine insusi. Il 
intreb mai intai despre taranii hategani, ii spun ca nicicand n-am mai vazut niste enoriasi 
care sa-si pretuiasca atat de mult preotul, il rog sa-mi vorbeasca despre Tara Hategului, 
despre... despre ce vrea el sa-mi vorbeasca si eu tot m-as simti in noaptea asta mai bogat. 
"Tara Hategului?... Atata pot zice: e Paradisul meu pamantesc. Toate radacinile fiintei 
mele sunt aici, in campiile de la poalele Retezatului. Fara densusenii pe care i-ati vazut 
dimineata la biserica n-as fi ceea ce sunt. Nu i-am "castigat" cu ceva. I-am iubit, i-am 
iubit pur si simplu. Am plans cu cei care au plans, m-am bucurat cu cei care s-au bucurat, 
am incercat, dupa micimea mea omeneasca, sa iau asupra mea toate bucuriile si 
necazurile unei parohii intregi. Ei sunt eu. Le datorez enorm si parintilor mei, tarani 
nascuti in Densus, imi amintesc cum sarmanul tata incarca trenuri in gara, ca sa castige 
bani, sa ma mai dea inca o toamna la scoala. "Sa incerci sa-i privesti pe oameni cu ochi 
curati", asta imi spunea tatal meu. Aceleasi cuvinte aveam sa le aud, mult mai tarziu, din 
gura marelui meu calauzitor, parintele Arsenie Boca..." 
Despre parintele Arsenie nu prea vrea sa vorbeasca. Chiar daca ar vrea, zice ca n-ar 
trebui. Ca n-a sosit inca vremea. De sapte ani de zile a scris o carte a clipelor petrecute in 
preajma marelui duhovnic. O carte intreaga, terminata, dar nu vrea sa o publice, nici 
macar s-o arate cuiva. E marea taina a vietii sale. "Simt, simt ca n-a sosit timpul!... Dupa 
aproape 13 ani, despre parintele Arsenie inca se vorbeste in termeni mult prea lumesti. 
Dar se va vedea mai tarziu, eu indraznesc sa spun ca Arsenie Boca a fost pentru Romania 
asemeni Sfantului Serafim de Sarov pentru marea Rusie. Ce v-as putea spune eu acuma? 
Inca de copil, am simtit nevoia unui povatuitor. Mereu. Am simtit-o pana in ultima fibra a 
fiintei mele, pana in ultima picatura de sange. Simteam in suflet un gol ce trebuia umplut, 
o sete, stiam ca el trebuie sa existe. Stiam ca va veni. Poftim, in anul doi de facultate, pe 
cand eram student la Teologie in Sibiu, am facut intamplator o calatorie la Draganescu, 
aproape de Bucuresti, acolo unde parintele Arsenie era mutat de Securitate cu domiciliu 
fortat si unde picta biserica satului. Din prima secunda in care l-am vazut, mi-am dat 
seama ca el este. Intr-un anume fel, cred ca si el ma astepta. O, Doamne, sa nu scrieti... 
Cum v-as putea explica asta asa, in doua cuvinte? Nu se poate! Legatura dintre un 
duhovnic si ucenicul sau e mai presus decat aceea dintre parinte si fiu, e mai presus de 
fire. A doua oara cand am fost la Draganescu, era biserica plina de lume, iar el a iesit din 
altar si a trecut printre toti acei oameni si nu stiu cum a ajuns in spatele meu si mi-a pus 
mainile pe umeri si mi-a spus... ce importanta are ce mi-a spus? De atunci, viata mea a 
fost altfel. N-a mai curs la intamplare. Dumnezeu a randuit-o astfel incat sa trec prin 
aceleasi locuri prin care a trecut si Preacuviosul Arsenie. Parintele m-a trimis la 
Manastirea Sambata, unde am intrat ca frate in monahism si am stat doi ani, intre 1982 si 
1984. El mi-a zis apoi sa ma duc la Bodrog, acolo am fost tuns calugar. Tot el m-a trimis 
la Sfanta Manastire Prislop, unde am stat ca preot slujitor intre 1986 si 1996, acelasi 
numar de ani ca si Sfintia Sa: zece. Aici venea si parintele, cam din doua in doua luni, iar 
intalnirile acelea de taina mi-au ramas in suflet ca niste mari comori. Si tot parintele 
Arsenie mi-a profetit, foarte demult, c-am sa fac doctoratul intr-o tara straina, dar tot 
ortodoxa. Iata ca dupa atatia ani de la moartea Sfintiei Sale, am ajuns sa-mi fac studiile de 
doctorat tocmai in Thesalonik, Grecia. Din banii adunati in cei patru ani cat am fost 
bursier acolo, am cumparat un petic de pamant in Muntii Retezatului, chiar unde incepe 
paradisul rezervatiei naturale. Pe acel pamant, intre anii 1999 si 2000, am ridicat un schit 
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micut, de maici, cu hramul "Schimbarea la fata". L-am ridicat ca multumire pentru tot 
binele pe care mi l-a daruit Dumnezeu in viata mea: studiile teologice, viata monahala, 
dar mai ales Densusul si intalnirea cu Arsenie Boca. Apoi am fost trimis departe..."

Ultimul ucenic al marelui duhovnic Arsenie Boca.

La 82 de ani, parintele Pantelimon nu sta o clipa locului - curata pomii, coseste iarba, 
sapa la gradina. Doar noaptea se retrage la chilie, unde se roaga necontenit si, intr-un 
tarziu, atipeste doua-trei ceasuri, pe un scaunel de ascet.
O chilie pe masura sufletului sau - simpla, taraneasca si severa, cu o candela vesnic 
aprinsa intr-un colt, cateva icoane pe perete si undeva, la capataiul patului, poza marelui 
monah Arsenie Boca, inalt si neclintit ca un munte, imbracat cu binecunoscuta sa rasa 
calugareasca, alba si incinsa la mijloc. Asezat pe stinghia ingusta a patului, parintele 
Pantelimon nu se mai satura sa-si priveasca duhovnicul. Chiar si in poza, "Sfantul din 
Fagaras" are ceva care fascineaza. Ii simti forta launtrica. Ii simti ascutisul neiertator al 
ochilor lui patrunzatori si albastri. Cuvintele nu-l pot cuprinde. Un om navalnic si drept. 
Cand avea ceva de spus, era de neoprit. Glasul lui era tunet si vorbele sageti. Vedea multe 
si nu se codea niciodata in fata adevarului. Nimic nu-i puteai ascunde. De multe ori, nici 
nu deschideai gura si el iti spunea tot ce ai facut si ce o sa ti se intample. Citea in cartea 
vietii fiecaruia, din dorinta de a te mantui, de a te intoarce cat mai grabnic la credinta. El 
insusi se pregatea pentru marea intalnire cu Dumnezeu, cunoscandu-si sfarsitul si toate 
incercarile prin care avea sa treaca. La manastirea Prislop, unde fusese exilat pe nedrept, 
a plans trei zile si trei nopti, stiind ca niciodata nu va mai ajunge la Sambata, ca va fi 
alungat din toate manastirile si doar la moarte va mai imbraca odajdiile preotesti. 
Avea multe haruri parintele Boca si toate cate se spun despre el sunt aidoma cu adevarul. 
In arestul de la Brasov, i-a uscat mana unui calau, care il umpluse de sange, spunandu-i 
doar atat: "De acum inainte, mana asta nu o vei mai duce la gura". In 1989, pe cand 
securistii il anchetau si-l loveau cu picioarele, a prorocit ca Ceausescu nu o sa mai apuce 
sfarsitul anului si multi tineri vor muri, jertfiti ca niste miei. Parintele Pantelimon nu are 
nici cea mai mica indoiala ca Arsenie Boca era inainte-vazator. 
In veci nu va uita batranul parinte ziua cand l-a cautat pe cuviosul Arsenie, pe cand acesta 
picta la Schitul Maicilor. Avea multe sa-i spuna si sa-l intrebe, dar marele sau duhovnic a 
refuzat sa discute cu el. I-a intors ca niciodata spatele si i-a poruncit sa taie gatul unei 
sticle cu ascutisul firav al unei pile, lasandu-l apoi sa munceasca fara nici un folos. Abia 
intr-un tarziu, parintele Boca i-a pus mana pe cap si l-a intrerupt din munca sa prosteasca 
si inutila, spunandu-i cu dragoste si lacrimi in ochi: "Te grabesti? Unde te grabesti, 
baiete?... Eu stiu de ce te-am pus sa tai sticla. Te asteapta Securitatea la gara". Si, intr-
adevar, asa a fost. In acea zi, parintele Pantelimon era arestat si dus la sediul Securitatii 
din Galati.

Sfantul Ardealului
- Pe urmele Parintelui Arsenie Boca, in satele de munte ale Sibiului -
Cultul Parintelui Arsenie Boca depaseste cu mult zona satelor de munte ale 
Brasovului. Furisata pe sub culmile Fagarasilor, amintirea marelui duhovnic de la 
Sambata urca spre asezarile sibiene de sub varfurile Negoiu si Suru, spre Valea 
Oltului. E suficient sa-i rostesti numele, pentru ca oamenii sa-ti raspunda, pe data, 
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cu amintiri. Toti l-au vazut. Toti l-au cunoscut. Toti i-au ascultat predicile 
infierbantate, tuturor le-a fost de folos cu rugaciunile si previziunile lui. Sub un cer 
albastru, de primavara grabita, intins ca matasea peste muntii ingropati in zapezi, 
am pornit inca o data pe urma "sfantului" neincoronat al Ardealului
Daca ajungi in Tara Oltului transilvanean, la Sebesul de Jos si de Sus, la Turnul Rosu, 
Porumbacu sau Racovita, sate asezate sub culmile vestice ale Muntilor Fagaras, nu se 
poate sa nu auzi pomenindu-se de Parintele Arsenie Boca. Numele lui leaga sufletele 
oamenilor cu o lumina care arde de peste cincizeci de ani. Iradierea unui ales al lui 
Dumnezeu care i-a propovaduit atat de puternic Acestuia prezenta si legea, incat oamenii 
s-au mutat cu o treapta mai aproape de rai. Orice ai povesti cu satenii acestor locuri, 
numele Parintelui lasa urma de aur, iar daca ajungi in vreuna din casele lor, chipul lui 
rasare printre icoanele si fotografiile de familie agatate in pereti. Atat de mare a fost 
credinta oamenilor in harul acestuia, incat atunci cand a fost mutat de la Manastirea 
"Sambata" la Prislop si apoi langa Bucuresti, la Draganescu, sate intregi l-au urmat in 
pelerinaje care nu se mai sfarseau, in ciuda oprelistilor si interdictiilor pe care Securitatea 
le instituise. Marturiile celor care l-au cunoscut vin sa confirme faptul ca Parintele 
Arsenie Boca a ramas in viata ardelenilor ca un sfant care le calauzeste pasii si astazi, la 
multi ani dupa mutarea la cer. 

Drumuri ascunse

Paraschiva Roman s-a nascut acum 75 de ani in Sebesul de Jos si l-a vazut pentru prima 
oara pe Parintele Arsenie cand acesta era staret la Manastirea "Sambata de Sus". Chiar 
daca au trecut de atunci multi ani, amintirile ei sunt inca proaspete: "Aveam vreo 
paisprezece ani si stateam la o sora a mea care era morareasa la Vistea de Sus. De-acolo 
era foarte aproape de Sambata si mergea multa lume la Parintele. M-am dus si eu, cu un 
grup de femei, am trecut peste padure si, cand am ajuns acolo, l-am si vazut pe Parintele, 
care a venit drept la mine si mi-a zis: "Tu vii de la moara, de ce n-ai adus o tara de 
faina?". Era prin 41, tara se prabusise in foamete si lumea uitase de gustul painii. Daca nu 
mai fusesem la manastire, eu nu stiam ca trebuie sa duc cate ceva, ca Parintele sa poata 
imparti la cei nevoiasi. Dar ce m-a impresionat pe mine atunci a fost ca Parintele a stiut 
ca eu vin de la moara, desi nu ma mai vazuse vreodata. Pe atunci, Parintele era tanar si 
subtirel. Era inalt, avea barba si umbla cu haina calugareasca pe el. Dupa aceea am auzit 
ca Parintele a plecat la Prislop si apoi la Draganescu, langa Bucuresti. Am fost si acolo, 
pentru ca am avut copilul bolnav. De trei ori l-am cautat pe Parintele. Trebuie sa va spun 
ca plecam asa, pe ascuns, ca stiam ca Parintele a avut necazuri si ca era urmarit si acolo, 
la Draganescu, unde n-avea voie sa tie slujba in biserica, ci picta. Prima data l-am ascuns 
pe baiat intr-o caruta cu fan si asa l-am dus pana la gara. I-am lasat loc numai in dreptul 
gurii, ca sa rasufle. Ne-am dus cu trenul pana la Bucuresti, apoi am luat un tramvai si la 
urma un autobus, pana in sat. Cand am coborat din masina, l-am luat pe brate pe baiat si 
l-am dus vreo doi kilometri, pana la biserica unde era Parintele. M-a ajutat un vecin, 
Vasile Posea, care mai fusese si stia ce mare har are el. Era plina biserica de oameni cand 
am ajuns, si eu am ramas mai langa usa. Nu indrazneam sa ma duc mai aproape, eram 
mai rusinoasa si nacajita cu copilul bolnav. Dar Parintele m-a vazut si a venit drept la 
mine si eu i-am spus de baiat. Nu m-o certat ca pe altii, o pus numai mana pe capul 
baiatului si pe spate si-l tot mangaia. Mi-o spus ca boala lui se trage de la un pacat din 
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partea neamului barbatului meu si ca are sa traiasca baiatul, dar n-are sa se faca bine 
niciodata. Poate asa sa fi fost, pentru ca socrul meu s-o impuscat, si soacra l-a tot 
blestemat ca de ce a lasat-o singura, cu sase copii. Poate de acolo sa se fi tras, cine stie? I-
am dus atunci 1 kg de lumanari din ceara curata si Parintele a luat lumanarile si a zis: 
"Binecuvantati sa fie bostinarii, ca au umplut toata tara de ceara!". Si dupa ce s-a uitat un 
pic la mine, mi-a mai spus sa mananc multa miere de stup, ca acela-i leacul meu. Dar io 
nu-i spusesem Parintelui ca as avea ceva, desi eram tare bolnava cu fierea si ficatul. Nu-i 
spusesem, pentru ca grija mea era baiatul, nu ma mai gandeam la mine. Si Vasile asta, 
vecinul care m-a dus la Parintele, tare s-a minunat: "Tu Chiva, tu, tot esti tu buna la 
Dumnezeu, da io asa ceva n-am mai vazut, sa-ti ghiceasca cineva boala si sa-ti spuie si 
leacul". Am mai fost de vreo doua ori la Parintele si totdeauna ne-a primit tot cu vorbe 
bune. Simteai asa, o mangaiere sufleteasca, cand erai in preajma lui. Cand se uita la tine, 
parca avea privirea lui Iisus din icoane. Avea un chip frumos, aparte, ochi albastri si un 
pic de barba. Dar avea o voce aspra. Stand acolo si asteptand sa vorbim cu Parintele, 
multe am auzit." 
Achim Roman, baiatul Paraschivei, tine minte ca avea 15 ani cand mama lui l-a dus pe 
brate la Parintele Arsenie. Mai stie ca a calatorit in acelasi autobus cu Parintele, de la 
Bucuresti pana in Draganescu, fara sa stie, dar ca de la inceput, de cand a urcat in masina, 
i-a atras atentia un om care a stat cu doua scaune inaintea lui si care a tacut tot timpul 
drumului. "Avea ochelari grosi pe ochi si era tare frumos la chip. Cand a coborat din 
masina, dupa ce am ajuns, mergea asa, parca un pic intr-o parte. Dar s-a dus asa de 
repede, de nu ne-am putut tine dupa el. Cand am ajuns la biserica, era plin de lume, si 
acolo am vazut ca omul acela din autobus era tocmai Parintele. El statea de vorba cu 
oamenii fara sa se fereasca. Nu se retragea cu ei, ci vorbea tare, le spunea direct ce avea 
de spus. Ascultai acolo si puteai invata multe din ce auzeai. Si mie mi-a zis ca o sa ma 
simt mai bine dupa ce o sa implinesc 25-30 de ani, dar ca n-o sa ma vindec de tot 
niciodata, ca o sa raman asa, mic de statura, numai cat o jumatate de om. Mi-a mai spus 
sa invat o meserie, ca sa nu ajung cersetor, sa nu fiu la mila nimanui. Mi-a spus sa aleg sa 
fiu croitor, cizmar ori frizer. Am ales croitoria si acum pot zice ca nu traiesc pe spinarea 
nimanui. Cat imi trebuie mie pot sa muncesc. Sunt cu sufletul impacat ca l-am cunoscut 
pe Parintele Arsenie. Nu pot spune ca am simtit ceva deosebit atunci cand el mi-a pus 
mana pe cap si pe spate, dar am simtit in timp binefacerea lui. "Ma copile", mi-a zis a 
doua oara cand am fost la Draganescu si cand m-am asezat pe niste lemne care erau langa 
biserica, ca nu mai puteam sta inauntru de durerea picioarelor, "ma copile, tu esti ursit sa 
te faci ca si covrigul la spinare, dar om face cumva sa nu ajungi chiar asa". Avea numai 
vorbe intelepte Parintele si ne tot spunea sa ne ferim de cei bautori. Veneau oameni din 
toata tara la dansul. Multi l-au cautat, dar putini l-au gasit, pentru ca nu se arata oricui. 
Era un noroc si un dar sa poti sta de vorba cu dansul." 

Tata necredincios

In bucataria lalei Paraschiva e cald. Vorbele se impletesc si se cheama una pe alta, 
descriind intamplari si chipuri de oameni care l-au cunoscut pe Parintele Arsenie. Femeia 
care m-a condus pana aici, Ana Popa, povesteste si ea cum a ajuns la Draganescu acum 
mai bine de treizeci de ani, cu grija de a-l ajuta pe tatal ei, ce avea un mare pacat 
nespovedit. "N-a fost un om prea religios tata, nu prea mergea la biserica. Lucra la 
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padure, si duminica, cand era liber, se odihnea. El avea un frate mai mare care era la 
pocaiti si asta ii spunea sa nu se duca la spovada la preot, ci sa se spovedeasca la un 
copac, ca-i tot aia. Avea tata o durere mare de cap, toata ziua lua medicamente. Asta i s-a 
tras de la un pacat mare, pe care l-a facut in tinerete. Atunci a dat drumul la un lemn de pe 
o coasta si, chiar daca a strigat la aia care lucrau mai jos si care erau verii lui, lemnul a 
lovit pe unul din ei si l-a omorat. De atunci, el a ramas asa, cu o frica mare, ca a omorat 
un om si nu s-a mai dus la biserica. M-am gandit cum sa-l ajut si, cand a implinit 70 de 
ani si era mai bolnavicios, l-am dus la Parintele Arsenie. Cand am intrat cu el in biserica, 
s-a uitat Parintele catre tata si a zis: "Sa fi venit acum patruzeci si cinci de ani la mine, tu 
nu ajungeai asa". I-a spus sa se roage, sa mearga la biserica, sa dea un dar la biserica din 
sat si l-a binecuvantat. Timp de un an de zile, tata n-a mai stiut ce-i aceea durere de cap, 
parca i-o luase cineva cu mana si a mai trait apoi inca patru ani. Eu am fost de mai multe 
ori la Parintele si dansul isi amintea de noi, chiar daca veneau sute de oameni acolo. Ne 
cunostea ca am mai fost si nici nu intreba nimic, stia de ce a venit fiecare. Avea pentru 
fiecare o vorba potrivita, era un om tare frumos, nici nu va pot spune cum era. Razletea 
asa, o lumina, cand te uitai la dansul. Pe mine m-a ajutat mult si, ori de cate ori am fost la 
dansul, mi-a spus sa facem copii, ca sa ne mantuim. Ne mai spunea sa avem dreapta 
socoteala si sa ne spovedim, ca altfel copiii nostri o sa traga pacatele noastre. "Parintii 
mananca aguride si la copii li se strapezesc dintii", asa zicea Parintele. Tin minte ca-i 
placea tare laptele de bivolita si, cand am fost cu sora mea acolo, langa Bucuresti, i-am 
dus o sticla de lapte, pe care sora mea a pus-o intr-un sufertas cu apa, ca sa nu se strice 
laptele. I-a parut bine Parintelui de lapte. Tot atunci a venit acolo o femeie, care i-a spus 
Parintelui ca i-a adus o tara de unt, dar dansul s-a uitat la ea si i-a zis cu voce aspra: "Tu 
stii ce mi-ai adus aici? Uita-te in pachet!". Si femeia s-a uitat si a vazut ca untul ei era 
plin de viermi. "Tu sa nu mai iei laptele de la alte vaci, sa nu mai lasi copiii altuia 
flamanzi!", i-a mai zis Parintele femeii aceleia care era fermecatoare, de lua prin farmece 
laptele de la vacile altora. Eu am fost si la Prislop si m-am rugat la mormantul dansului. 
I-am facut sapte ani de-a randul parastas aici, la biserica din sat, si cred ca ar trebui 
canonizat, ca sa i se faca acatist si sa ne putem ruga, pentru ca el ne ajuta si de dincolo de 
viata." 

Trandafiri sub zapezi

"Si eu am fost la Parintele", imi spune Elena Talvan, "am fost ca am avut un necaz cu o 
fata care mi-a fost bolnava. Cand am intrat in biserica, Parintele mi-a spus ca stie de ce 
am venit si ca boala fetei vine de la pacatele noastre sau ale parintilor nostri. Sa ne rugam 
mereu, asa ne-a mai spus. Am fost si la mormantul lui, in 28 noiembrie, atunci cand i se 
face pomenirea, si tare am fost mirata, ca, desi era inceput de iarna si ninsese deja, 
trandafirii de pe mormant erau vii, infloriti, ca si cum afara ar fi fost cald. S-au mirat toti 
cati au fost atunci acolo si am aprins lumanari si la bradul de langa mormant, pe coaja 
caruia a aparut semnul crucii, ca si cum ar fi fost pictat de cineva. Atunci s-a intamplat un 
lucru ciudat. O femeie a luat un pic de pamant de pe mormantul Parintelui si l-a bagat in 
geanta. Cand sa plecam, autobusul cu care am venit n-a mai putut sa porneasca. S-a 
stricat masina si soferul nu isi dadea seama ce poate sa aiba, ca doar fusese buna cand am 
venit. La o vreme, femeia care luase pamantul de pe mormant s-a gandit ca poate din 
cauza aia nu porneste masina, a dus pamantul la locul lui si numai asa a putut autobusul 
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sa plece. Sunt bucuroasa ca am putut sa-l cunosc pe Parintele. De cand l-am vazut prima 
oara mi-am schimbat viata. Si fata mea, care a fost la Parintele, s-a intors catre credinta si 
Biserica. Dansul mereu zicea ca plata pacatului e moartea si ca ne putem mantui si in 
lume, nu numai in calugarie, daca facem si crestem copii." 

Visul

Maria Steva a fost telefonista. Acum locuieste in Turnul Rosu si spune cui vrea sa stie ca 
sfatul Parintelui Arsenie a salvat-o de la moarte. A fost atat de bolnava, incat ajunsese sa 
aiba doar treizeci si sapte de kilograme. Era mai mult o umbra, atunci cand doua vecine, 
Maria lui Gavrila si Lina lui Gogu, s-au dus la Parintele Arsenie si i-au cerut un sfat 
pentru ea. Parintele i-a trimis vorba sa-si ia copiii si sa se duca pana la Manastirea 
"Turnul Rosu", de trei ori la rand, si sa se roage acolo, pentru ca acela e un loc deosebit. 
Asa a facut Maria. Ajutata de copii, a trecut peste sapte coturi ale Oltului ca sa ajunga sus 
in munte, la manastire, s-a rugat, a privegheat acolo si, la putina vreme dupa asta, 
doctorul Stefan Roman, care lucra la Bucuresti, dar se tragea din Turnul Rosu, a aflat de 
ea, a vazut-o si i-a dat un tratament care a facut-o bine, desi nimeni inainte nu stiuse de ce 
boala suferea. Lala Maria imi mai povesteste si despre o vecina, Lenuta, care stia sa cante 
foarte frumos la slujbele din biserica si care a aflat ca are o tumora la gat. Parintele 
Arsenie a trimis-o acasa sa se roage si s-a intamplat sa aiba amandoi acelasi vis, si vecina 
Lenuta, si Parintele. Maica Domnului li S-a aratat si le-a spus ca operatia este salvarea, 
pentru ca Lenuta sa poata canta mai departe slava Domnului. Si asa a fost. 

Covorul cu pasari

Ion Mihai sta mai catre capatul satului. Pana la casa lui drumul merge serpuit printre case 
vechi, inchise cu porti inalte. Tetea Mihai a implinit 66 de ani si e bolnav si suparat. Fata 
lui este grav bolnava si el si nevasta o ingrijesc de patruzeci de ani, ca pe un prunc ramas 
neajutorat. A fost de multe ori la Parintele Arsenie sa-i ceara sfat pentru fata si acesta l-a 
sfatuit sa se roage si sa se spovedeasca des. "Odata m-am intalnit acolo, in curtea bisericii 
de la Draganescu, cu un batran care zicea ca a fost carutasul ce-l ducea pe Parintele 
Arsenie unde avea nevoie, atunci cand era staret la "Sambata". Mi-a spus omul acela ca l-
a dus odata pe Parintele cu caruta pana la Voila si ca, atunci cand a ajuns la podul din 
padure care trece catre Cincu, caii n-au mai vrut sa mearga. S-a dat jos carutasul, a prins 
caii de hamuri, dar acestia tot nu voiau sa mearga mai departe, si atunci Parintele l-a 
chemat inapoi in caruta pe om si, dupa ce acesta a urcat la locul lui, cu o voce aspra a 
strigat Parintele catre un tufis de maces: "Pleaca, mai, de acolo!". Ce sa vezi? Cand a 
strigat Parintele a iesit afara un lup mare, care a luat-o la fuga. Si-apoi, Parintele a 
coborat din caruta si a mers inainte. S-a oprit la mijlocul dealului si s-a intors in toate 
partile fluierand usor. Zicea carutasul ca atunci au venit sute de pasari, din toate partile 
cerului, si s-au pus pe umerii si pe capul Parintelui, ca un covor, ca l-au acoperit si ca asa, 
acoperit cu totul de pasari, Parintele a urcat dealul pe jos, usor, ca si cum pasarile acelea 
l-ar fi dus pe aripile lor. Si cand a ajuns sus, le-a trimis la culcare si acestea au plecat si nu 
s-a mai zarit nici una, ca si cum nici n-ar fi fost. Parintele s-a urcat apoi in caruta si au 
plecat mai departe, unde aveau treaba. Altadata, Parintele Arsenie mergea pe jos, insotit 
de un alt calugar, de un barbat si de o femeie care au venit sa-l cunoasca. Brusc, a inceput 

37



o ploaie mare si n-au avut unde sa se adaposteasca. Dupa ce ploaia s-a terminat, toti erau 
uzi pana la piele, numai Parintele avea hainele uscate si nici o picatura de ploaie nu se 
vedea pe straiele lui. Mergea linistit, inaintea lor, cu o geanta sub brat, o geanta in care 
ducea niste carti. Acesta a fost Parintele", mai spune cu voce domoala Ion Mihai, "a fost 
mai presus de oameni si eu simt ca sunt fericit ca l-am cunoscut." 
Mai sunt multe povesti despre Parintele Arsenie Boca, pe care mi le-au spus oamenii din 
Sebesul de Jos. Am putea umple caiete intregi cu amintirile lor, dar dreapta masura si 
cumpatarea pe care le cerea Parintele de la cei care-l cautau ma opresc, inainte ca 
portretul celui pe care am incercat sa-l descifrez din marturiile de mai sus sa alunece tot 
mai mult intr-o legenda.

Romania Necunoscuta

Sfantul din Ardeal Prin Tara Fagarasului, pe urmele parintelui Arsenie Boca

- In satele de la poalele Muntilor Fagaras, portretul parintelui Arsenie Boca e prins pe 
perete, intre icoane. Dupa 12 ani de la moarte, nu exista vreun pamantean mai iubit decat 
el. Fostul staret al Manastirii Sambata le-a ramas tuturora in suflet, ca indrumator moral 
si duhovnic, taranii urmandu-l chiar si atunci cand autoritatile comuniste l-au trimis in 
surghiun. Nu e nevoie sa bati la porti, pentru a-i da sfantului parinte de urma. Pe masura 
ce vremea trece, amintirea duhovnicului cu ochi albastri si vocea aspra se revarsa pe toate 
drumurile tinutului de sub munti. Adevarate sau usor inflorite din preaplin sufletesc, 
povestile despre minunile parintelui Arsenie Boca s-au transformat in legenda. Vi le 
povestim, asa cum le-am ascultat pe sub arcade de manastire sau prin satele ingropate in 
omat -

Izvorul fermecat

La Manastirea Sambata de Sus e o zi obisnuita de iarna. A nins, si Muntii Fagarasului isi 
coboara zapezile pana langa clopotnita. Pacea si linistea diminetii sunt intrerupte doar de 
niste vrabii gurese care nu-si gasesc astampar. Pe sub arcadele unui coridor se vede 
trecand repede o naluca neagra: silueta subtire a unui calugar. Il intreb de parintele Teofil 
si de parintele staret, dar nu-mi raspunde, nu m-o fi auzit, e prea grabit si dispare in 
spatele unei usi. Cu greu aflu ca cei pe care-i caut sunt plecati si-mi pare rau. Parintele 
Teofil ar fi putut, cu siguranta, sa-mi povesteasca multe despre Arsenie Boca. A petrecut 
multa vreme in preajma lui. Ma hotarasc sa cobor in sat, in Sambata de Sus, sa caut 
oameni care l-au intalnit si care au vorbit cu el. Dar cand sa ies pe poarta grea a 
manastirii, aud in spatele meu pasi marunti si grabiti. O femeie firava ma ajunge din urma 
si-mi spune fara nici un fel de introducere: "Sunt Ecaterina, pacatoasa, si-am ajuns aici, la 
manastire, pentru ca parintele Arsenie a vrut asa. Eu nu l-am cunoscut, am venit aici doar 
ca sa ma spovedesc. Dupa spovedanie, am luat apa de la izvorul parintelui Arsenie si 
parca am ramas fermecata, n-am mai putut pleca. Am vorbit cu oameni care l-au cunoscut 
si-mi pare bine ca sunt aici, in locul acesta in care a vietuit. Parintele a stat 40 de zile la 
Athos, a postit ca Mantuitorul si s-a intors acasa cu Duhul Sfant.
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Apa trece, pietrele raman
Aurica Tinca e din Izvorul Muresului si s-a mutat la Sambata in 1947. Era la Brasov, 
slujnica la o familie de nemti, cand a auzit de parintele Arsenie. A venit la Sambata, l-a 
vazut si din acel moment viata ei s-a schimbat.
"Am venit aici prima data in 1945, atunci l-am vazut prima oara pe parintele Arsenie. Era 
un om inalt, frumos, cu ochi mari, albastri. Avea o privire care parca intra prin tine, te 
treceau fiorii cand te atintea. Nu stiam cum sa plec de la Brasov, ca sa ma mut de tot la 
manastire. In 1947, cand parintele a tinut predicile cu studentii, m-am amestecat si eu 
printre ei si de atunci n-am mai plecat. Parintele era staret atunci, dar prea putin se ocupa 
de staretie. Nu-l lasa lumea sa vada de treburile sale, nu putea sa fie linistit deloc. Avea 
doi ucenici, unul era Gheorghe Moldovan, celalalt - Gheorghe Greavu. Astia doi stateau 
tot pe langa el si-l aparau de lumea care-l ingramadea, de nu putea merge dintr-un loc in 
altul. Inca radea Inaltul Mladin si-i spunea parintelui Arsenie ca parca umbla cu doi 
arhangheli dupa el. Eu nici nu stiu cand dormea si daca dormea, ca toata ziua primea 
oamenii veniti din toata tara, iara noaptea lucra cu doi-trei ucenici, la amenajarea 
terenului din jurul manastirii. Dansul a facut si fantana, si lacurile, a lucrat si cu studentii. 
Printre ei au fost si actualul mitropolit, Antonie Plamadeala, si parintele Silviu, care si-a 
luat apoi numele de Ioan si care e acum la Manastirea Recea, parintele Cucuzel Dometie 
de la Prislop, care era mare cantaret, parintele Serafim, care a fost staret dupa parintele 
Arsenie, parintele Teofil, care-i aici la Sambata, si parintele Iustin. Toti astia au ajuns 
mari duhovnici si au avut de suferit prigoana comunistilor si au stat prin inchisori. Ei 
aveau un obicei, nu dadeau canoane celor ce se spovedeau la ei, ci ii trimiteau pe 
credinciosi si la alti duhovnici, pe care-i stiau ei, asa tineau legatura unul cu altul, prin 
oameni.
Tare am vrut sa vorbesc si eu cu parintele, sa ma sfatuiasca, dar totdeauna el era cu 
altcineva. Nu voiam sa-l deranjez, am vazut cat era de ocupat, si totusi, intr-o zi, l-am 
urmarit peste tot, poate-poate, ma gandeam, voi reusi sa stau de vorba cu el. M-am dus 
dupa el si la rau, de unde scotea pietre mari, cu care a facut aici, in jurul manastirii, niste 
mese uriase. Eu m-am minunat de puterea parintelui, care scotea singur din apa pietrele 
acelea. Cand a trebuit sa plece, in 1949, a stat aci, la coltul bisericii, de vorba cu parintii 
Serafim, cu Mihail, cu Mladin si cu Iustin.ÊSi atunci, l-am auzit pe parintele cum zicea: 
<<Pietrele mele, pietrele mele, cine va avea grija de voi? Apa trece, pietrele raman>>.
In ziua in care a plecat, mi-am luat inima in dinti si, cand a urcat ultima data scarile ca sa 
intre in chilia lui, i-am strigat sa nu ma lase la Sambata, sa ma trimita si pe mine la o 
manastire, la Bistrita. Parintele s-a oprit, s-a uitat lung la mine si apoi mi-a zis ca nu ma 
trimite acolo, ca o sa ma imbolnavesc. <<Ce sa fac, parinte, atunci?>>, i-am zis si parca-l 
vad si acuma cu haina lui alburie, ca numai asa umbla imbracat, cum mi-a zis raspicat: 
<<Sa stai aici, sa rabzi anii vietii>>. Si-am intrat muncitoare la bucatarie. De atunci sunt 
aici.
Am fost si la Draganescu, cu mai multe femei, in vremea in care el picta biserica. Era plin 
de oameni si acolo, veniti care cum putea, pe jos, cu caruta, cu trenul. Isi alegea el din 
multime oamenii cu care statea apoi de vorba, pe care-i spovedea sau pe care-i sfatuia. Se 
uita asa, peste oameni, si zicea: <<Tu, si tu, si tu>> si oamenii alesi se duceau la el. 
Alegea mai mult barbati si odata ne-am inteles mai multe femei sa intram si noi in 
biserica, chiar daca nu ne-a chemat parintele. Am navalit asa, ca un card de gaste, ca 
voiam sa ne spovedim si noi la parintele. Si el s-a suparat un pic pe noi, ne-a mustrat 
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bland si ne-a intrebat: <<Voi nu stiti ca, daca incarci prea multe greutati, se rupe carul? 
Dar daca tot ati intrat, stati aici acum, si-n noaptea asta invatati capitolul 2 de la 
Tesalonicieni, unde zice despre dragoste>>. Umblam pe langa biserica cu cartea in mana 
si citeam toate, ca ne era frica de parintele. Noaptea tarziu, cand a terminat de spovedit, 
ne-a chemat pe toate si ne-a trimis la culcare: <<Nu va dau canon - a zis el -, numai sa va 
schimbati viata, sa fiti mai bune, s-aveti grija de familiile voastre si sa va rugati zilnic la 
ingerul pazitor>>. Ne-a mai spus sa nu punem vina pe nimeni pentru necazurile pe care le 
avem, ca noi, si nu altcineva, suntem singurii vinovati de ceea ce ni se intampla. A mai 
zis o vorba la care eu ma tot gandesc de atunci. A zis parintele ca Dumnezeu nu ne da 
necazurile ca sa ne pedepseasca, ci ca sa ne apropiem de El si mai mult.
Bucatareasa pe care o ajutam eu in perioada aceea mi-a spus o intamplare cu parintele, la 
care ea a fost martora. Zice ca parintele a iesit intr-o seara din camera lui si s-a plimbat 
prin curtea manastirii si a vazut un pom de iarna aruncat pe zapada. Era dupa sarbatorile 
de Craciun. A luat parintele bradul acela si a dat cu el de pamant si bradul a intrat in 
pamant, desi era inghetat bocna. Si atunci, bucatareasa s-a speriat si l-a intrebat: <<Vai, 
parinte, cine esti?>>. Si parintele i-a facut semn sa taca si sa nu spuna nimanui ce-a 
vazut. Tot de la ea stiu si intamplarea cu cainele. Era un caine prin curte, care a facut ceva 
rau si parintele ar fi zis ca sa cada dintii celui rau si, cand s-a intors, a vazut cainele cazut 
mort. <<Doamne - ar fi zis parintele - nu mai am voie nici sa gandesc ceva rau.>>
L-am visat pe parintele pe un munte roscat, ca Sinaiul, purta hainele lui albe, culionul, 
camilafca, crucea de gat, se uita la mine cu ochii aia mari si nu zicea nimica. Am mai fost 
la Draganescu de cateva ori, cu Maria Neacsu, care s-a calugarit la Prislop, cu maica 
Pavelida, care e de aici, din Harseni, cu maica Zamfira, cu Ambrozia din Dragus. <<Nu 
mai veniti, mai, nu mai veniti - ne zicea el - ca eu trebuie sa pictez biserica asta>>, dar ne 
primea pana la urma, ca stia ca venim de departe. Odata, ne-a si dat o caruta, ca sa ne 
duca inapoi la gara, ca a vazut ca suntem obosite.
Cand a plecat de la Sambata, era noiembrie, pe 22, era zapada si a tinut o predica in 
curtea bisericii. Ne-a spus sa ne tinem de biserica, pentru ca vin vremuri grele, sa invatam 
cele patru Evanghelii si sa nu uitam <<Lazarii de la poarta>>, adica saracii. El tare mult 
i-a ajutat pe saraci, tot ce avea impartea. In camera lui nu erau decat o masa goala, un pat 
si o icoana cu Invierea Domnului. Traia foarte simplu. Cand a plecat, toata averea lui a 
fost doi saci de carti, pe care i-a pus in caruta ce l-a dus la gara."

Un om venit din cer

Ieronim Coldea l-a cunoscut pe parintele Arsenie cand picta biserica de la Draganescu, 
prin 1967-1968. Apoi l-a vazut de multe ori, ca sa-i ceara sfatul. Viata lui a fost oarecum 
ordonata dupa povetele parintelui. Ieronim Coldea este acum calugar la Sambata de Sus, 
are in grija stupii manastirii si picteaza icoane. Desi ceasurile unui vietuitor din manastire 
sunt aspru dramuite, parintele Ieronim are totusi ragaz sa-si aminteasca de invatatorul 
sau, Arsenie Boca.
"Parintele Arsenie era un om deosebit. Eu n-am nici o indoiala. Un om cum rar se 
intampla sa fie. Era senin si nu se arata suparat niciodata. Ne spunea sa nu fim tristi ca 
paganii, ci sa fim veseli. <<Unui crestin ii sta rau sa fie suparat, orice incercare ar 
avea>>, asa zicea parintele. <<Un adevarat crestin e mai presus de orice incercari.>>
Era un om care parca nu era din lumea asta, parca aducea ceva din alta lume, parca era un 
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om venit din cer. Daca-l vedeai, nu mai puteai sa-l uiti. Era inalt, avea parul nu tare negru 
si umbla imbracat in haine deschise la culoare, albe, albastrui, crem. Si cand te certa, iti 
placea de el. Te atrageau zambetul lui si vorbele potrivite pe care le spunea pentru grija 
fiecaruia. <<Io stiu mai mult despre voi, decat stiti voi despre voi>>, zicea parintele 
cateodata. <<Io vad prin voi pana la al treilea neam.>> Vorbea in pilde si te facea sa te 
rusinezi de faptele rele. Odata, o femeie i-a spus asa: <<Parinte, fantana ta-i adanca si 
ciutura noastra nu ajunge la apa>>, si atunci el a inteles ca spune uneori lucruri pe care 
unii nu le inteleg. Si a inceput sa vorbeasca pe intelesul tuturor, si-a simplificat cuvantul.
I-am spus odata ca mi se par grele viata de calugar, ascultarea, si mi-a raspuns ca: 
<<Busteanul, cand il aduci din padure, n-are nici o forma, numai dupa multe cioplituri 
ajunge mobila>>. Altadata, cand i-am marturisit ca sunt bolnav, mai slab, si ca tot am 
incercari, mi-a zis: <<Bufnita intra mai usor in lemnul scorburos>>.
Ne-a mai povestit parintele ca noi avem mesaje de la Dumnezeu si ca mintea noastra le 
prinde, daca e buna, daca nu e sanatoasa mintea, daca e neascultatoare, atunci e ca un 
radio care nu prinde undele din aer, ci huruie numai. Parintele zicea ca sfinti sunt putini si 
aceia nu se arata si ca smerenia e dulama lui Dumnezeu, adica cine e smerit e imbracat cu 
Dumnezeu. A facut si minuni parintele, dar oamenii nu-si dadeau seama decat tarziu de 
asta. Odata, un om s-a dus la parintele si i-a spus ca-l doare capul rau si ca nu mai stie ce 
sa se faca. <<Sa ma lasi in pace>>, i-ar fi spus parintele, <<ca io nu-s facator de 
minuni>>, dar cand i-a spus asa, i-a pus mana pe cap si l-a binecuvantat. Omul s-a speriat 
cand a vazut ca parintele il cearta si a plecat, dar in drum spre casa si-a dat seama ca nu-l 
mai doare capul. Parintele nu se arata decat la cine credea el ca poate intelege. Nu trebuie 
facute exagerari niciodata, atunci cand vorbesti despre asemenea lucruri. Cine nu poate 
intelege lucrarea lui Dumnezeu nu poate intelege nici ceea ce vorbea parintele Arsenie, 
nici faptele lui. El nu era un om ca oricare altul.
Cand si-a facut chilia aceea sapata in munte, l-a avut ca ajutor pe un om, pe care-l chema 
Samson. El era barbatul Versaviei, femeia de la bucatarie. <<Mai, Samsoane, hai sa 
ridicam piatra asta>>, zicea parintele, si arata catre un bolovan mare. <<Parinte, pe asta 
chiar ca n-o putem ridica>>, zicea Samson, dar cum punea parintele mana pe piatra, 
parca se ridica singura de la pamant.
Era un om pe care-l chema Ionel, care a ajutat cu multi bani manastirea de la Prislop, si 
odata parintele i-a spus sa ramana cateva zile la manastire, ca sa aiba mai multa vreme sa 
povesteasca cu el. S-a invoit Ionel, numai dupa ce parintele l-a asigurat ca va da el un 
telefon acasa, ca sa nu fie speriata mama lui de intarziere. A doua zi, Ionel l-a ajutat pe 
parintele la gard si, la un moment dat, parintele a plecat, spunand ca merge la telefon. S-a 
intors dupa o jumatate de ora, i-a spus lui Ionel ca a vorbit cu mama lui si ca a anuntat-o 
ca se va intoarce tocmai joi. Problema era ca la manastire nu era nici electricitate, 
daramite telefon, si ca erau kilometri multi pana in primul sat... Cand a ajuns acasa, Ionel 
a fost surprins cand mama lui i-a spus: <<Acuma l-am vazut si eu pe parintele tau. Luni, 
asa, cam pe la zece-unsprezece, mi-a venit asa un somn, m-am culcat si am vazut un om 
imbracat in haine albe, care mi-a spus sa stau linistita, ca tu esti in loc bun si ca vii acasa 
numai joi>>. Cu alte cuvinte, parintele putea sa vorbeasca cu oamenii aflati la mare 
distanta de el.
Ultima oara, l-am vazut pe parintele in anul 1986. Inainte sa ne despartim, mi-a spus niste 
vorbe pe care le tin minte si acuma: <<Chiar daca te tine cineva in fereastra ca pe o 
floare, tot trebuie sa plecam din lumea asta. Dumnezeu sa te ajute si sa-l ajuti si tu pe 
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fratele tau>>. Am plecat de acolo si ma tot gandeam pe drum la ce-a vrut parintele sa zica 
despre fratele meu. Fratele meu era preot, cu ce oare as fi putut eu sa-l ajut? Am ajuns 
acasa si fratele meu mi-a cerut, intr-adevar, ajutorul. Am inteles atunci, inca o data, ca 
parintele Arsenie a fost un om deosebit, unul dintr-aceia pe care Dumnezeu ii trimite o 
data la cateva veacuri, ca sa ne arate calea cea buna. Vorbele sale au fost ca un izvor de 
intelepciune pentru cei care l-au inteles, asa cum a fost si apa izvorului pe care el l-a facut 
sa tasneasca din pamant, atunci cand oamenii cu care lucra au cerut apa, fiind insetati. E 
vorba de izvorul de aici, de la Sambata, unde vin multi bolnavi si iau apa cu speranta 
vindecarii."

Pasarelele de lut

Paulina Toanchina s-a nascut la Fagaras, acum 73 de ani. De peste patruzeci de ani 
locuieste la Sambata de Sus, intr-o casuta cu doua incaperi, care pare luata din povestile 
cu Sfanta Vineri. In acoperisul tuguiat al casei este o ferestruica pe care intra si ies pisici 
de toate culorile, si mai mari, si mai mici. "Cu ele imi tin de urat", zice matusa Paulina, 
"ca traiesc aici singura, la marginea padurii, cumpar cate o oala de 6 litri de lapte si-mi 
ajunge pentru trei zile, si mie, si lor." Ma cheama in casa, si-n chilia ei incalzita de un 
cuptor mare, ne povesteste cum l-a cunoscut pe parintele Arsenie, dupa ce ne arata mai 
intai iconele de pe pereti si, intre ele, fotografia "sfantului".
"Eram copila cand am venit cu parintii mei aici, la Sambata, la predicile parintelui. 
Aveam cam 11-12 ani. La toate marile sarbatori, veneam sa-l auzim. Erau mii de oameni 
care veneau sa-l vada si sa-l asculte. Umblau dupa el ca dupa Mantuitorul. Era lucru mare 
ce se petrecea atunci. Parintele nu ne dadea voie noua, copiilor, sa stam cu oamenii mari, 
atunci cand vorbea dansul. Ne trimitea pe toti copiii la lacuri, sa ne jucam acolo si, dupa 
ce termina predica pentru oameni, venea la noi si ne povestea despre Iisus, cand era El 
copil. Tin minte cum ne-a spus odata istoria lui Iosif, care facea un dulap intr-o firida, 
pentru un evreu. S-a necajit Iosif cand a vazut dulapul asa mic si i-a spus evreului sa traga 
de dulap, uite asa: <<Zmac!>>. Si cand a zis Parintele <<zmac!>>, noi, toti copiii care 
eram in jurul lui, am inceput sa radem. Altadata, ne-a povestit cum Iisus se juca facandu-
si pasarele de lut pe care le punea la soare sa se usuce. Iuda, rautacios, a venit si a vrut sa-
i calce pasarelele si atunci Iisus a facut un semn si ele si-au luat zborul. Odata, eram tare 
curioasa sa aud si eu ce le spune oamenilor mari, de nu ne lasa si pe noi sa ascultam, si 
m-am ascuns intre oameni, dar parintele nu si-a inceput predica pana cand nu a venit, s-a 
plimbat printre ei si m-a gasit. S-a uitat bland la mine si, inainte sa ma trimita la ceilalti 
copii, la lacuri, mi-a spus: <<Eu vreau sa va crut pe voi, copiii, de aceea va trimit acolo, 
ca sa nu auda urechile voastre cate rele sunt pe lume>>.
Eu cred ca a fost un trimis al lui Dumnezeu parintele, eu cred ca el avea chemare inca din 
pantecele mamei lui. El a fost aici, la Sambata, ca o trambita a credintei. La Draganescu, 
la Sinaia, la Prislop si pe unde a mai umblat dansul, n-a mai facut ce a facut aici. Dintr-o 
privire iti cunostea necazul si iti dadea o pace sufleteasca, daca stateai de vorba cu el. El 
iti spunea si ce are sa se intample cu tine, si ce spunea, aia se intampla... Tin minte niste 
vorbe de-ale lui, pe care le-a spus cand am fost la Draganescu: <<Clatinati vorba in minte 
de noua ori si numai a zecea oara o spuneti!>>.
Picturile din biserica de la Draganescu sunt tare frumoase. Si cand cineva l-a laudat 
pentru pictura aceea, dansul a zis ca l-a pictat pe Iisus, asa cum l-a vazut. Daca vezi mata 
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Invierea pictata de el, zici ca Iisus e ca mirele iesit din camara. Parintele a fost un om 
cum nu cred ca am sa mai cunosc in viata asta", mai spune matusa Paulina, inainte sa 
spele graul pentru coliva pe care o pregatea de Sf. Ecaterina.
Am lasat-o inconjurata de pisici, in curtea aceea rupta din poveste, in care frigul n-a 
reusit sa arda inca toate tufanicile.

Crucea de pe stejar

Parasesc Sambata de Sus, alungata de viscol si de ninsoarea care parca nu mai vrea sa se 
opreasca. Peste crestele Fagarasilor a coborat o pacla cenusie, rece si neprietenoasa. In 
Sambata de Jos trebuie sa ma opresc, sa curat de zapada indicatorul de pe marginea 
soselei, ca sa stiu pe unde s-o iau. Nu se mai vede la doi pasi si nu stiu daca am sa reusesc 
sa mai ajung la soseaua nationala.
Imi vine in ajutor un om trecut de 60 de ani, care-mi ureaza - dupa ce-am reusit sa 
pornesc masina - sa am credinta, "ca asa zicea si parintele Arsenie". Cand aud numele 
parintelui, opresc din nou si, cu riscul de a ramane in zapada care crestea vazand cu ochii, 
cobor si-l rog pe nea Vasile Socaciu sa-mi spuna ce stie despre parintele Arsenie. Omul se 
uita mai intai ciudat la mine si apoi imi spune ca l-a vazut adeseori, cand a mers cu altii 
din sat la Draganescu, langa Bucuresti. "Parintele a fost un om mare, predicile lui erau 
numai spre indreptarea oamenilor. Daca te duceai la el cu vreun necaz, stia sa te 
lamureasca. Era greu sa ajungi sa vorbesti cu el, erau sute de oameni care asteptau. 
Mergeam cu trenul mai multi de aici si pe tren povesteam numai de minunile pe care le 
facea parintele. Am auzit ca pe-acolo, pe unde l-au dus, pe la Canal, prin alte locuri, si-ar 
fi batut joc de el si l-ar fi tuns. Eu l-am intrebat odata de ce nu se intoarce la Sambata, 
unde oamenii il iubesc asa tare. Dar el mi-a zis ca nu-i dupa voia lui. Parintele tot al 
nostru ramane, ca aici si-a facut el lucrarea, la manastirea noastra."
Nea Vasile ma ajuta sa ies din nameti si ma sfatuieste sa n-o iau pe la Persani, ca acolo 
drumu-i blocat deja de zapada. Pornesc greu, cu indoiala. Nu e nimeni pe drum, parca 
satul este pustiu. La o rascruce, de unde porneste drumul spre Toderita, cum ghicesc dupa 
ce curat iarasi borna kilometrica de zapada, se apropie un om care ma roaga sa-l iau pana 
la Fagaras, de unde trebuie sa cumpere urgent niste medicamente.
Alexandru Turean, asa-l cheama, imi povesteste despre parintele Arsenie, pe care l-a 
cunoscut de cand era flacau. Inainte sa se insoare, Alexandru s-a dus la parintele cu o 
fotografie a prietenei lui si l-a intrebat daca el crede ca-i va fi o sotie buna. Parintele s-a 
uitat la chipul fetei si l-a sfatuit sa nu se insoare cu ea, caci ii va aduce necazuri. L-a 
ascultat Alexandru, pentru ca era convins de darul parintelui, dintr-o zi anume, in care a 
vazut el cu ochii lui urmatoarea intamplare: "Eram un grup mare de oameni in tren si ne 
duceam la Bucuresti, ca sa-l vedem pe parintele. De noi se tot tinea un tigan care parea 
tare necajit. Am intrat cu el in vorba si am aflat ca si el se duce la parintele Arsenie, sa-i 
ceara sfatul, pentru ca are un copil tare bolnav. Oamenii au inceput sa rada de el si l-au 
luat peste picior, zicandu-i ca n-o sa-l asculte parintele tocmai pe el. <<Macar sa dau 
mana cu el>>, a zis tiganul si s-a retras intr-un colt al vagonului.
Cand au ajuns la parintele Arsenie, acesta s-a uitat prin multime si primul ins pe care l-a 
chemat la el, inainte de a sta cu cineva de vorba, a fost tiganul, si a dat mana cu el in fata 
noastra, a tuturor, adica a implinit exact dorinta pe care o avea bietul om.
Tatal meu mi-a povestit ca a fost trimis pe front si, inainte de a pleca recrutii, parintele a 
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venit la ei si le-a tinut o predica. Apoi, pe rand, ei au trecut prin fata lui. Pe unii ii 
binecuvanta cu semnul crucii facut deasupra capului, altora le dadea crucea s-o sarute. 
Tata a vrut si el sa sarute crucea, dar parintele nu l-a lasat, i-a spus ca cei care au avut de 
sarutat crucea nu se vor mai intoarce din razboi, si asa a fost. Acum cativa ani, l-am luat 
pe Constantin, baietelul meu, l-am dus la Prislop, la mormantul parintelui, si i-am aratat 
si lui crucea care a aparut in trunchiul copacului de langa mormant. I-am povestit de 
parintele si a ramas tare uimit cand a vazut cata lume vine acolo. Ne-am asezat pe iarba 
sa mancam si am povestit fiecare cate o intamplare cu parintele. Parintele Arsenie a fost 
un om deosebit si eu nu cred ca este in Sambata om care sa nu se fi dus macar o data la 
el, sa ceara sfat. Dumnezeu ni l-a trimis noua si trebuie sa-i purtam de grija pomenirii, 
macar in fiecare sfarsit de noiembrie, ca atunci s-a stins din viata."
Alexandru Turean a ramas la Fagaras sa cumpere medicamente, crestele muntilor nu se 
mai vad de mult, in fata mea e doar drumul alb, nesfarsit, frigul, oboseala. Imi mai tin de 
urat doar vorbele parintelui Arsenie, spuse studentilor, in predicile de acum mai bine de 
50 de ani: "Cu cat ni se intampla mai grele si ni se da si timp in ele, cu atat sa avem 
convingerea ca Dumnezeu este cu noi si ne poarta de grija si de mantuire. Ca atare, nu 
avem nicidecum dreptul sa dam vina pe nimeni de ce ni se intampla, ce ni se intampla".

Mari Duhovnici Romani
Sfantul de la Sambata Fagarasului
Parintele Arsenie Boca

Daca veti intreba vreodata un taran din satele cuprinse intre Brasov, Fagaras si 
Sibiu daca a auzit de parintele Arsenie Boca, fata lui se va lumina ca o zi de 
duminica. Te va prinde de mana, te va duce in casa, aratandu-ti-l pe perete, printre 
icoane. In satele din Muntii Fagarasului, parintele Arsenie e un sfant. La zece ani de 
la trecerea lui intre drepti, magia fortei sale duhovnicesti e mai puternica astazi ca 
niciodata, pilda vietii sale - un indreptar. Oamenii au nevoie de Dumnezeu. Martir al 
Bisericii Ortodoxe, suferinta parintelui Arsenie Boca e rascumparata deplin de 
iubirea profunda a celor care l-au cunoscut. Sunt mii! De la ei incepe legenda 

Pe mormantul parintelui Arsenie Boca iarba nu se ofileste niciodata, nici macar in iernile 
cele mai crancene. In noiembrie, de ziua parintelui, e potop de lume la Manastirea 
Prislop. Mii de oameni vin aici, asculta de la un cap la altul cuvenitele slujbe de 
pomenire, saruta apoi crucea si pleaca, neuitand sa ia cu sine un pumn de pamant sfintit, 
spre protestul vreunui preot din preajma, care ii cearta cu blandete: "Ajunge, oameni 
buni, ca o sa dezgoliti sicriul".

Parca nici un duhovnic nu a fost mai iubit decat parintele Arsenie. Fagarasenii - cel putin 
- il venereaza si ii spun, fara ocolisuri: Sfantul. Multi l-au cunoscut si stiu ce spun. Nu l-
au parasit niciodata, urmandu-l de la Sambata la Prislop si de acolo, mai departe, la 
Draganescu, langa Bucuresti. Si acum, in vorbele fagarasenilor amintirile dau in clocot. 
Parca ar fi fost ieri: inalt, frumos la chip, cu ochi puternici si patrunzatori, imbracat in 
rasa alba si vorbind cu glas tunator fiecaruia, dupa greutatea pacatului savarsit:"Cati copii 
ai, femeie?". "Doi", raspundea sfioasa femeia... "Si cu restul ce-ai facut?"
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Multe se spun despre parintele Arsenie Boca. A fost un sfant? Avea darul rugaciunii 
inainte-vazatoare? Iesea el, asa cum se zice, prin usile ferecatuite ale celulei de la 
Securitate? Pe zi ce trece, oamenii care l-au cunoscut cu adevarat sunt tot mai putini si 
mai batrani. Te intereseaza sa afli adevarul, dar el aproape ca nu mai conteaza. Exagerata 
sau nu, imaginea parintelui Arsenie apartine de acum legendei...

Vazator cu duhul

Nu e usor sa scrii despre un om atat de puternic ca Arsenie Boca. Viata parintelui avea 
partile ei ascunse, tainuite de privirile oamenilor, asa cum era chilia sa de pustnic de pe 
Valea Sambetei - un loc aproape inaccesibil, sapat in jgheabul unor pereti prapastiosi de 
stanca, pe care parintele sculptase chipul Maicii Domnului, transformand salbaticia 
muntilor in altar de rugaciune si meditatie.

Dincolo de biografia sa bogata ca subiectul unui roman (licentiat in teologie, medicina si 
belle arte, inchis doi ani la Canal pe motive politice, alungat de la Prislop, scos din viata 
monahala de catre comunisti si urmarit tot timpul de Securitate), parintele ramane unul 
din cei mai mari duhovnici ai acestui secol. Nu intamplator oamenii l-au urmat peste tot, 
nelasandu-l niciodata singur. Putini insa l-au cunoscut cu adevarat, primind ingaduinta de 
a-i sta in preajma.

"Parintele era de felul sau tacut", isi aminteste taranul Ion Lupu, de 76 de ani, din 
Voivodeni - Fagaras. Cat timp a stat la Manastirea Sambata, pe care a renovat-o din 
temelii, il vedeam aproape in fiecare zi. Niciodata nu l-am pomenit zambind sau vorbind 
mai mult decat trebuie. Era aspru si cu sine, si cu ceilalti, ascunzand de privirea 
oamenilor si postul, si rugaciunea. Da, parintele era vazator cu duhul. Cand m-am dus 
prima oara la dansul, a trebuit sa astept vreo doua zile pana sa-mi vina randul la 
spovedanie. Imi lasasem treburile neterminate acasa si stateam ca pe ghimpi. Parintele m-
a observat si mi-a zis: <<Du-te sa-ti vezi de joagar si apoi intoarce-te>>. In clipa aceea, 
am amutit. Intr-adevar, imi citise gandul - mintea mea era la joagar si nu la spovedanie. 
Cateva luni mai tarziu, cand deja incepuse razboiul, la usa chiliei se aduna puzderie de 
femei. Voiau sa intrebe despre soarta barbatilor plecati pe front si erau atat de multe, incat 
parintele nu mai avea timp sa le asculte pe fiecare in parte. Se uita in multime si, aratand 
cu degetul, zicea: <<Tu, pune-ti o cruce dupa casa... Tu, pregateste pachet, ca sotul tau e 
ranit, dar traieste>>. Cateva zile mai tarziu, femeile se intorceau la chilie, spunand: <<Ai 
avut dreptate, parinte. E ranit, dar traieste>>. Asa era parintele. Nici nu deschidea gura, 
ca el iti si spunea pentru ce ai venit. Imi amintesc de un soldat care voia binecuvantarea 
lui inainte de a pleca pe front. Cum l-a vazut, parintele s-a schimbat la fata si i-a zis: 
<<Acuma vii? Regimentul tau a plecat asta-noapte si esti dat dezertor>>. Asa a si fost. N-
a mai apucat sa ajunga la unitate, ca o patrula militara l-a arestat."

"Cine vrei sa-ti poarte crucea?"

Era parintele cu adevarat clarvazator, cum spun toti cei care l-au cunoscut? Ion Lupu din 
Voivodeni e absolut convins ca asa stateau lucrurile. Prin post si rugaciune, parintele stia 
toate cate aveau sa se intample. Isi cunostea chiar si incercarile prin care urma sa treaca. 
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"Inainte de a fi arestat, l-am vazut intr-o dimineata cu o mare tulburare pe chip. Ca 
niciodata, simtea nevoia sa vorbeasca despre sine si atunci mi-a zis: <<Asta-noapte, mi-
am vazut in vis camasa de botez. Am doua pete rosii pe camasa. Am doua pacate, pe care 
trebuie sa le platesc in curand>>. N-am inteles nimic din vorbele parintelui. Abia dupa ce 
l-au dus la Securitatea din Brasov, am priceput de ce cu o zi inainte de arestare m-a oprit, 
spunandu-mi: <<Sa nu mai vii la Sambata sa ma cauti. Daca ai vreo trebuinta, sa strigi de 
acolo, ca eu te aud>>. Parintele isi cunostea viata si de aceea nu-si pierdea niciodata 
calmul si seninatatea. Inchis la Cetatuie, la Brasov, securistii au vrut sa-i tunda in 
batjocura barba lui mare si neagra, dar - ca un facut - nimeni nu indraznea sa-l atinga, 
speriati parca de privirea si de forta lui. Doar un tigan, pe nume Luca, plecat chiar din 
satul meu, s-a oferit voluntar. Pazise porcii in Voivodeni si acum ajunsese sublocotenent 
la Securitate. El l-a tuns, dar parintele l-a avertizat: <<Ma, in curand ai sa te barberesti si 
tu>>. Intr-adevar, nu a trecut nici o luna de zile si Luca a revenit in sat sa pazeasca porcii, 
fiind dat afara din armata, ca apoi sa moara intr-un accident."

Toata lumea care l-a cunoscut marturiseste ca se intorcea de la parintele cu o mare 
usurare in suflet. Stramtorat de multime, parintele Arsenie privea peste capetele tuturor, 
facand semn cu mana si spunand: "Vino tu, amarato, ca ai ramas vaduva cu 8 copii", si 
femeia se pornea pe plans ca asa era. Dintr-o privire ii separa pe cei veniti din curiozitate, 
de oamenii cu probleme grele. Nimeni insa nu pleca neintarit cu un sfat sau cu o vorba de 
imbarbatare. Chiar si cand, arar, certa pe cineva, o facea duhovniceste, spre mantuirea 
sufletului. Un batran i se plangea, de pilda, ca sotia ii este paralizata si fara putere, 
cerandu-i parintelui sa o vindece, dar el l-a oprit, vorbind ca sa auda toata lumea: 
"Mosule, crucea cine vrei sa o poarte in locul tau?".

Din zugrav pe suflete, zugrav de biserici

Intarit intru credinta si cu rabdare de sfant, parintele Arsenie Boca si-a dus la randul lui 
crucea suferintei, trecand prin iadul anchetelor si al detentiei, traind apoi cu demnitate 
umilinta exilului in lume, pictand 15 ani Biserica din Draganescu, precum spunea 
Nichifor Crainic, mentorul sau: "Din zugrav de suflete, iata-te zugrav de biserici. Fii 
fericit ca mangai cu penelul pe cei desavarsiti".

Despre sederea sa la Draganescu se stie parca si mai putin. Urmarit mereu, sacaitor, de 
Securitate, parintele evita sa vorbeasca fagarasenilor veniti special sa-l vada de la sute de 
kilometri, incercand in felul sau sa-i protejeze. Era imbracat simplu, ca orice mirean, 
avand mereu o bundita in spate, din cauza racelii din biserica, unde isi desavarsea opera - 
imnul pictural inchinat lui Hristos, liturghia imaginii si a trairii estetice. Satenii din 
Draganescu aproape ca nu-l luau in seama. "Ii spuneam Pictorul", isi aminteste Gheorghe 
Marinescu, astazi cel mai batran om din sat. "Venise la parintele Bunescu sa picteze 
biserica si era foarte retras. Abia acum imi dau seama de ce intorcea spatele multimii, 
facand cu degetul la gura - semn ca e urmarit si ca nu poate sa vorbeasca. Am stat mai 
mult timp in preajma parintelui, parandu-mi-se un om ca oricare altul. N-am avut ochi sa 
vad, desi avea mare putere: imblanzea animalele doar cu o privire si nu puteai sa-i 
ascunzi nimic. Iti stia cugetul si gandul cel mai ascuns. Imi amintesc cum i-a spus unui 
taran din Fagaras, care isi lasase traista cu mancare in curtea bisericii: <<De ce te 
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ingrijesti de nimicuri? Traista ta e pazita>>. Si intr-adevar, plecand de la el, omul si-a 
gasit bagajul cu doi caini mari alaturi, stand ca niste paznici. Mi-e greu sa va raspund la 
intrebari. Se spune despre el ca era vizionar si proroc. Eu stiu doar ca aici, la Bunesti, cat 
s-a trudit sa picteze biserica, era foarte cumpatat si la mancare, si la vorba; ca muncea 
fara mila, facandu-si singur mortarul si canonindu-se pe schele, pana noaptea tarziu, incat 
parintele Bunescu, privind picturile, zicea toropit de emotie: <<Parinte, ai pus o intreaga 
dogmatica pe perete. Tu nu pictezi, ci predici fierbinte pe ziduri>>. Vorbele acestea le 
inteleg abia acum.

In sinea lui, trebuie sa fi suferit mult. Ii parea rau ca nu mai poate sluji in biserica, iar 
cand isi amintea de Prislop, ofta cu amaraciune, acolo avand - din cate am inteles - un loc 
anume in care dorea sa fie inmormantat. Stia sa rabde, insa. Chiar daca in ultimii ani 
slabise si era bolnav si de plamani si de ficat, nu l-am auzit niciodata cainandu-se. Ii 
parea rau ca nu le putea vorbi oamenilor asa cum dorea, dar tot el, imi amintesc, a zis 
odata: <<Niciodata nu-i poti multumi pe toti. La Sambata, stateam si 36 de ore in 
spovedanie. Nimeni nu mi-a zis: Du-te, parinte, sa te odihnesti>>.

Asa era Pictorul nostru - neluat in seama de bucuresteni, dar iubit ca un sfant de 
fagaraseni. A stat cu noi, dar n-am stiut sa-l pretuim. Cand apareau pe drum fagarasenii, 
cu traistele grele si umflate, satenii din Bunescu ziceau cu invidie si rautate: <<Ia uite 
cum ii cara numai bunatati>>. Daca oamenii ar fi stiut ca in straiti nu era decat o paine 
mare, ardeleneasca, de 4-5 kilograme, s-ar fi rusinat cu totii."

*

Parintele Arsenie Boca va muri pe 28 noiembrie 1989 si va fi inmormantat cinci zile mai 
tarziu la Prislop, in locul ales chiar de el, in prezenta a 2000 de oameni. Si aici sunt multe 
taine si lucruri inca nelamurite. Multi din cei cu care am vorbit sunt convinsi ca parintele 
a fost schingiuit de Securitate, ca avea unghiile de la maini smulse si ca inainte de a muri 
si-a avertizat calaii: "Spuneti-i lui Ceausescu ca nu mai apuca Craciunul". Altii, care s-au 
ingrijit de inmormantarea parintelui, spun dimpotriva ca a murit de moarte buna la 
Manastirea Sinaia, ca slabise din cauza muncii epuizante si a numeroaselor boli pe care le 
avea. Conteaza mai putin teama si retinerile unora de a vorbi despre acest lucru. Mai 
devreme sau mai tarziu, adevarul va iesi oricum la iveala. E limpede ca parintele Arsenie 
Boca nu a fost un om obisnuit si ca Dumnezeu a lucrat prin el neintrerupt. Timp de 
aproape 50 de ani cat a durat regimul comunist, de-a dreptul sau cu subtilitate perfida, s-a 
incercat ascunderea parintelui si a numelui sau. Faptul ca imaginea lui tasneste acum, la 
zece ani de la moarte, mai stralucitoare ca oricand, e semn ca cei fara prihana isi au plata 
lor, la adapost de invidia patimasa a lumii acesteia.

Sincer sa fiu, cand am aflat ca parintele Arsenie Boca a trecut in cele sfinte abia in 1989, 
ceva din adancul fiintei mele s-a cutremurat. Intreaga mea viata mi-am petrecut-o alaturi, 
la nici 15 kilometri, de un mare duhovnic - de un urias. Faptele si cugetul ma indeamna 
sa refuz ideea ca am fost contemporan cu parintele. El apartinea, oricum, unei alte lumi - 
cea a oamenilor drepti si adevarati. Nu intamplator, la Prislop, pe mormantul sau iarba si 
florile nu se ofilesc niciodata.
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Marturii ardelenesti
Baglazan Dumitru (71 de ani) - Porumbacu de Sus
"In fiecare noapte, la orele 12.00, se deschideau singure usile inchisorii"

Eu am avut un unchi, care in ‘48 era ofiter de Securitate la Brasov. Eram tanar si 
mergeam la Brasov unde mai ramaneam la el cate o saptamana, ca asa mai vedeam si eu 
lumea. Mergeam seara cu el prin oras, pe unde avea el treburi, ma mai lua si la serviciu si 
asa am aflat ceea ce va povestesc in continuare.

Securitatea l-a ridicat pe parintele Arsenie de la Sambata pentru ca se stia ca face minuni 
si vin puhoaie de oameni la el. In ‘44, de exemplu, a spus la slujba oamenilor sa-si aduca 
copiii de la Bucuresti acasa ca va veni un prapad, si la putin timp dupa aceea a fost 
cumplitul bombardament american. Le era groaza ca acum, in timpul comunismului, le 
va spune oamenilor cu aceeasi claritate care este realitatea. Si din cauza aceasta l-au luat 
la Securitate si l-au schingiuit mult, saracul de el. Mie mi-a spus lucrurile acestea unchiul 
meu. Problema era ca desi el nu se misca din fundul celulei, ci sta in genunchi si se ruga, 
in fiecare noapte la ora 12.00 se deschideau usile inchisorii. Celula era un loc imprejmuit, 
intr-o sala uriasa ca o hala. Iar in mijlocul acestei hale, statea la o masa, permanent, un 
subofiter de paza, care-l supraveghea fara incetare. L-au scos, l-au batut si l-au facut in 
fel si chip sa le spuna cum face, caci ei credeau ca are iarba fiarelor, cu care umbla aricii 
in bot, iar el cum a stat tot timpul in padure la Sambata, a facut rost de iarba aceea si o 
pune pe lacat. Dar el cum sa puie iarba pe lacat daca statea tot timpul in genunchi in 
fundul celulei si erau si doua randuri de usi? Intr-o noapte, au bagat doua iscoade 
securiste la el in celula ca sa-l vada cum face. Parintele, insa, nu a avut treaba cu ei. Ei il 
tot intrebau, se tot luau de el, iar el in celula tot sta in genunchi si se tot ruga. Noaptea, la 
ora 12.00, cand s-au deschis lacatele, pe securisti parca i-ar fi lovit fulgerul lui 
Dumnezeu, i-a razbit frica si au fugit de acolo. Si, de la o vreme, nimeni nu mai voia sa 
faca de paza, pentru ca le era frica. Pe comandant l-a luat si pe el frica si ce-a zis: eu, ca 
sa scap si sa-mi spal mainile, ii aduc pe toti aici sa vada si pe urma nu il mai tin.

Intr-o seara, vine unchiul meu si-mi spune ca in noaptea aceea ma ia cu el sa vedem un 
calugar de la Sambata, care deschide rugandu-se usile de la inchisoare. Asa ca am ajuns 
acolo seara, fiind si eu curios sa vad. Toata Securitatea era atunci acolo. Eu am stat pe 
scari, ca nu am mai avut loc sa intru, si cu totii asteptam sa vina ora 12.00 noaptea sa 
vedem daca-i adevarat. Si, ce sa vezi, nu asa ca s-a deschis doar un lacat, norocul meu a 
fost ca m-am tinut de balustrada scarilor, ca la 12.00 noaptea bara de la usa temnitei a 
sarit cat colo si tot amarul de lume care era jos s-a napustit inspaimantata pe scari in sus. 
De frica nu mai stiau ce sa faca, se calcau in picioare. Din ceasul acela, nu l-au mai tinut 
acolo, i-au dat drumul cu domiciliu fortat. Mie mi-a spus unele din lucrurile acestea 
unchiul meu. Dar am vazut cu ochii mei lacatele deschizandu-se si bara aceea sarind in 
laturi si securistii aceia care erau oameni in varsta, nu tineri ca mine, care aveam 18-19 
ani, fugind de mancau pamantul. Multa vreme dupa aceea, cand mai mergeam cu unchiul 
meu pe la restaurant, prietenii lui securisti numai de asta vorbeau.

Telu Oancea, sat Breaza - Fagaras
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"Vorbea putin si cu miez"

Ce pot sa spun e ca parintele avea forta. Cand am intrat prima oara in biserica, m-am 
asezat dupa cuviinta in dreapta, iar sotia mea in stanga, la oarece distanta. Dupa slujba, s-
a apropiat, aratand cu degetul spre mine si apoi spre sotia mea. Din toata multimea aceea, 
ne-a ales doar pe noi, incat si acum ma intreb de unde stia ca suntem sot si sotie. Apoi, 
ne-a luat deoparte si ne-a vorbit. Pe mine m-a certat ca nu am credinta prea multa, iar 
sotiei mele, careia ii scapa degetul si fusese la 5 doctori de pomana, i-a spus: "Ma, tu esti 
bolnava, dar nu de doctori te faci bine. Daca vrei sa te vindeci, nu mai fa lucrul pe care l-
ai facut, iar raze nici atat". A avut dreptate parintele. Si in momentul de fata, sotia mea isi 
foloseste mana fara probleme. Asa era parintele - vorbea putin si cu miez. Predica insa 
dumnezeieste. Nu te mai saturai ascultandu-l. Apoi a disparut, anchetat la Brasov si dus 
doi ani la Canal, pentru ca spovedise sase partizani din munti. Niciodata parintele nu a 
pomenit macar in treacat despre asta. Doar tata, care a fost si el detinut politic, mi-a zis ca 
a stat in celula cu parintele Arsenie si acolo un gardian il tot jignea: "Ba popa!". Atunci s-
a intors parintele si s-a uitat la el si gardianul a inceput sa se chinuie, tinandu-se cu 
mainile de burta. Intr-un tarziu, vazand ca durerea nu inceteaza, a zis: "Parinte, iarta-
ma"... "De Dumnezeu sa fii iertat", i-a raspuns parintele si pe loc omul si-a revenit.

Emilia Butum - Fagaras

"Crezi ca parintele Arsenie este mort? Eu iti spun ca e viu"

Cand s-a aflat de moartea parintelui si trebuia sa mergem la inmormantare, fiica mea, 
care atunci avea 9 ani si care il indragea foarte mult pe parintele, a tinut cu tot dinadinsul 
sa mearga si ea. Era toamna spre iarna, era frig, trenurile pe vremea aceea nu erau 
incalzite, dar era neclintita pe pozitie: "Si eu vin la parintele, iar daca nu ma luati, ma pun 
eu in tren si ma duc". Iar daca voia sa mearga pentru ultima oara la parintele, nu ne 
puteam impotrivi. A luat-o sotul meu si a dus-o la inmormantare. De cum a ajuns in 
biserica, s-a desprins de tatal sau si s-a dus langa parintele Arsenie. A uitat de parinti, de 
cei care mai erau acolo, de tot ce o inconjura. Nu-i era frica ca este mort, nu a intimidat-o 
nimic. A ramas langa parintele cat s-a putut. La plecarea de la inmormantare, a luat-o 
cineva cu masina si a ajuns prima acasa, cand nu era inca nici unul dintre noi. A urcat 
singura noaptea in bloc, refuzand sa fie insotita de cineva. A intrat fara teama in casa, 
unde era o matusa si i-a spus acesteia: "Hai sa-ti spun ceva. Dumneata crezi ca parintele 
Arsenie este mort?". Sora mea nu stia ce sa creada, statea derutata. "Eu (continua fetita) 
atata iti spun, ca e viu. Dar sa-ti spun altceva: daca te uiti in casa, il vezi?". - "Nu, nu il 
vad." "Dar daca merg prin casa, auzi si tu pasii lui insotindu-ma?" - "Nu, nu ii aud, dar eu 
sunt o pacatoasa, iar tu esti un copil curat. Tu poate poti sa-l vezi si sa-l auzi, dar eu nu." 
"Daca tu nu il vezi si nu il auzi, atunci sa nu mai spui la nimeni ceea ce am spus eu, ca n-
am sa recunosc la nimeni nimic."

Am vazut o femeie care isi pierduse un copil si s-a dus la mormantul parintelui Arsenie sa 
se roage. Mai mare ii era disperarea decat credinta si se intreba: "Ce poate sa faca un 
mormant? Caci vad ca este un mormant ca oricare altul". Si, deodata, a cazut in genunchi 
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(pesemne ca i s-a aratat parintele) si a strigat: "Parinte, nu am stiut cine esti! Parinte, te 
rog, ajuta-ma!". Credinta a cuprins-o chiar in acele clipe si sufletul ei s-a luminat, iar 
buzele au eliberat in cuvinte suferinta ei de mama. Dar aceste lucruri desi se stiu, nu le 
spune nimeni. Oare de ce nu se spun lucrurile acestea? Sunt niste lucruri adevarate.

Zece ani de la moartea parintelui Arsenie Boca

Luna noiembrie a anului 1989 avea sa desparta faptura trupeasca a parintelui Arsenie 
Boca de turma de credinciosi care n-au incetat sa-l iubeasca si sa-l urmeze, nici atunci 
cand accesul ca preot in biserica i-a fost interzis. L-au urmat, de altfel, si dupa ce magica 
sa faptura duhovniceasca s-a adunat intr-un nume, pe crucea din cimitirul de la 
Manastirea Prislop din Hateg. Il urmeaza si astazi. Satele ardelene ii traiesc aievea 
invatatura si pilda, considerandu-l drept sfant. In semn de omagiu fata de marele 
duhovnic si martir ortodox, revista noastra persevereaza in stradania de a-i reface 
portretul, pe baza marturiilor celor care l-au cunoscut: preoti, intelectuali si tarani din 
Tara Fagarasului si Brasov 

Preot Nicolae Baboia 
(Porumbacu de Sus - Brasov)

"Dupa mine, parintele Arsenie Boca este un sfant. Daca altii recunosc sau nu lucrul 
asta, e treaba lor"

L-am cunoscut pe parintele Arsenie Boca in urma cu vreo 30 de ani, la Manastirea Schitul 
Maicilor din Bucuresti. Era in "67. Pe vremea aceea, parintele era acolo cu domiciliu 
fortat. Am fost, chipurile, cu o icoana degradata, ca sa ne-o refaca. In Tara Fagarasului, se 
incetatenise obiceiul ca, inainte de a-si intemeia o familie, preotii tineri sa treaca pe la 
parintele Arsenie. Fiindca intentionam sa ma logodesc, am fost si eu cu viitoarea mea 
sotie la el, pentru a ne binecuvanta si a ne da sfaturi. Ne-a privit si ne-a spus fiecaruia 
felul nostru de-a fi. Cu toate ca atunci parca nu ne-a venit sa credem, de-a lungul anilor 
ne-am dat seama ca a avut dreptate. "Da, a zis el, va potriviti, va completati unul pe 
altul." Ne-a binecuvantat, apoi m-a luat deoparte: "Frate Nicolae, mi-a spus, cand vii de 
undeva, sa-i aduci totdeauna sotiei tale o floare. E gingasa si se va bucura".

Cititor al inimii

De-a lungul timpului, mi-am dat seama ca parintele Arsenie era un cititor al inimii. Dupa 
mine, el este un sfant, iar daca altii recunosc sau nu lucrul asta, e treaba lor. Caci adesea 
intre oameni sfintii nu sunt cunoscuti. Chiar si Mantuitorul s-a aratat oamenilor si acestia 
nu L-au vazut, nu L-au cunoscut. Viata sfintilor este tainica. Departe de ei gandul de a-si 
afirma in vreun fel sfintenia, caci ei se smeresc. Declar fara nici un fel de retinere: pentru 
mine, parintele Arsenie a fost un prooroc al zilelor noastre, un om al lui Dumnezeu, pe 
care putini l-au cunoscut cu adevarat, atat dintre cei mari, cat si dintre cei mai mici. Avea, 
de exemplu, darul inainte vederii - fapt pe care cei de astazi se cam retin a-l recunoaste, si 
poate pe drept cuvant. Nu e bine sa ne hazardam in afirmarea unor lucruri ca acestea! Dar 
in ce ma priveste, mai ales in calitate de preot, trebuie sa recunosc ceea ce este adevarat, 
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ceea ce am trait si-am vazut, stand alaturi de el.

Aici, in Tara Fagarasului, parintele Arsenie a fost mai respectat si mai iubit ca nicaieri. Ca 
dovada a acestui respect, noi - satenii din Porumbacu de Sus - l-am pictat in biserica. 
Sigur, nu in randuiala canonica a bisericii - nu poti declara pe cineva sfant, pana nu este 
recunoscut de Sfantul Sinod - ci intr-un fel de randuiala de suflet si constiinta, care ne-a 
indemnat sa-i facem dreptate si sa-l trecem printre sfintii romani. I-am spus pictorului sa 
scrie: Sfantul Parinte Arsenie de la Prislop.

Puterea de a sti gandurile

Nu pot sa spun ca eram in permanenta in preajma lui, dar niciodata nu ii simteam lipsa, 
pentru ca efectiv imi dadeam seama ca, daca-i cer ajutorul, ma ajuta oriunde as fi. Avea 
puterea asta de a-ti sti gandurile. De pilda, am trimis-o odata pe cumnata noastra la el, 
pentru ca eram nemultumit de ceea ce realizasem in parohia mea pana atunci, din punct 
de vedere spiritual. Si l-am rugat sa ne spuna ce sa fac ca sa-i apropiem si mai mult de 
biserica pe credinciosii de la noi. El a spus (va redau intocmai): "Sora Maria, du-te si 
spune-le la parinti (eram preotii de la doua parohii invecinate) caci cu forta nu se poate 
mantui nimeni. Sa-si faca datoria si atat. Cine vrea sa vina la biserica, vine! Cine nu - nu 
il putem mantui cu forta". Cand tocmai realizam pictura bisericii, ne-a trimis vorba: 
"Grabiti-va, ca vor veni vremuri mai grele si o sa fie un timp cand n-o sa mai puteti face 
nimic". Si intr-adevar, la un an dupa Revolutie, n-am mai putut face nimic cu putinii bani 
ai micii noastre parohii.

Minuni

Cat parintele Arsenie era la Prislop, socrul meu a ramas trei luni de zile la manastire si a 
lucrat. Intr-o zi, vine un cetatean pe numele lui Ilie, bolnav. De la intrarea in manastire, 
parintele, care era sus pe un deal, l-a intampinat cu intrebarea: "Cum e Ilie, asa-i ca-i 
pacat?". Omul acela se impartasise cu nevrednicie. A vazut ca toata lumea merge la 
impartasit si s-a dus si el, beat. Si pe urma s-a aprins impartasania in el si a alergat la toti 
medicii, in toata tara, si nimeni nu-l putea ajuta cu nimic. Si atunci, a auzit de parintele 
Arsenie si s-a dus la manastire. Si parintele i-a spus si pe nume, si i-a spus si ce pacat a 
facut, fara sa-l fi vazut pana atunci. Parintele i-a dat indrumare ca trebuie sa ramana la 
manastire trei luni, ca sa poata fi lecuit. Dupa o luna, omul s-a dus la parinte si i-a spus: 
"Eu vreau sa merg acasa la copii si la nevasta". Parintele i-a spus: "Nu te duce, ca nu te-ai 
vindecat". "Ba, eu vreau sa ma duc." "Mai, iar te-apuca, stai aici, ca inca nu te-ai 
vindecat". Si a plecat omul si iar i-a fost rau. Cand incepea sa arda impartasania inauntru, 
zice ca tipa si se zbatea tulburat. Si atunci s-a intors inapoi si a ramas trei luni de zile si s-
a lecuit.

Multi dintre credinciosii pe care i-am intalnit in calitate de preot de-a lungul timpului mi-
au spus despre minunile parintelui. Unele dintre acestea sunt pe cat de simple, pe atat de 
greu de explicat. De pilda, imi spunea o doamna de la oras ca sotul ei era tare betiv si nu 
stia cum sa scape de aceasta patima. A fost la parintele Arsenie si l-a rugat cu lacrimi in 
ochi sa se roage pentru indreptarea lui. Si, intr-o buna zi, acestui om dintr-o data i-a pierit 
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orice atractie fata de bautura...

In ultimii ani de viata, parintele Arsenie era complet detasat. Iti vorbea exact ca un trimis 
al lui Dumnezeu, care nici nu se plange si nici nu ia parte la bucuriile efemere ale acestei 
lumi. Avea o raspundere serioasa, apostoleasca, o autoritate spirituala extraordinara. 
Cuvantul lui iti patrundea pana in inima si simteai ca-ti cunoaste sufletul. Puterea lui 
duhovniceasca era de dincolo de cuvant.

Moartea

La Biserica Draganescu, parintele Arsenie pictase un calugar rastignit pe cruce. Multi 
credinciosi zic ca s-a pictat pe dansul, dar cu certitudine nu se stie nimic. Nici cauzele 
mortii nu sunt prea clare. Parintele Horia, care era peste vale si care l-a cunoscut mai 
indeaproape, a spus ca a fost la Ceausescu cu cateva luni de zile inainte de moarte si i-a 
spus: "Vezi ce faci, ca nu este bine, da-le mancare la oameni, da-le libertate, ca nu e 
bine". Dupa ce a iesit de acolo, l-a urmarit Securitatea si la iesirea din Bucuresti au fost 
somati sa se opreasca. Soferul nu voia sa opreasca. Parintele i-a spus: "Opreste, ca te 
impusca, te omoara, si tu ai copii. Pe mine o sa ma maltrateze, dar de mine nu ramane 
nimic in urma". Si atunci soferul a oprit. Au venit doi securisti, l-au scos din masina, l-au 
batut cumplit si de acolo i-a venit sfarsitul. Ce spun este din auzite si nu este sigur.

Dupa cum este stiut, inmormantarea a fost in vremea lui Ceausescu si se fereau oamenii 
sa vorbeasca despre parinte, ba unii dintre noi au refuzat sa fie fotografiati, ca sa nu se 
poata dovedi ca au participat la inmormantare. A fost o minune ca am putut tine un 
necrolog, cat de scurt, pentru ca nu ne dadeau voie sa vorbim. Inainte de moarte, parintele 
Arsenie ne-a avertizat: "Sa nu vorbiti!". Dumnezeu a facut o minune, ca atunci cand am 
ajuns la mormant cantaretii nu mai cantau, nimeni nu mai vorbea nimic, era un moment 
de suspendare. Si atunci, am zis catre maica stareta si catre parintele Daniel: "Imi dati 
voie sa spun cateva cuvinte?". Intr-un fel, poate le-a parut rau dupa aceea, pentru ca am 
avut cam mult curaj atunci. Am spus: "Iubiti credinciosi, ne dam noi seama pe cine am 
adus aici? Nu am adus un om de rand, eu, nevrednicul, am adus pe umar un sfant. Un 
sfant am adus, nu un om oarecare. Invatatura pe care acest sfant ne-a dat-o, cine va fi mai 
intelept va pune-o la inima si va pune-o in practica". La urma, maica stareta mi-a spus ca 
am exagerat cand am spus ca este un sfant. I-am spus: "Maica stareta, iti dau un raspuns - 
sfantul Ioan Iacov a lasat in scris: <Sa va rugati pentru iertarea pacatelor mele, ca sunt 
sigur ca ma voi duce in iad, pentru ca nu am indeplinit voia lui Dumnezeu>. Si a ramas 
douazeci de ani in mormant si dupa douazeci de ani s-a descoperit trupul sau ca sfinte 
moaste, ca n-a putrezit. Eu am credinta ca peste ani de zile, ne vom inchina moastelor 
parintelui Arsenie". Cand m-am intors acasa, m-au provocat oamenii in biserica, 
intrebandu-ma: "Cum a fost, parinte, la inmormantarea parintelui Arsenie?". Atunci, 
spune sotia mea, m-am dezlantuit in biserica si am spus tot ce aveam pe suflet. Cand m-
am intors de la biserica, ea mi-a spus: "Mananca, ca acum ai facut-o! Vine Securitatea sa 
te ridice". Nu am avut, din fericire, dupa aceea probleme pentru ca era in noiembrie 1989, 
cand lucrurile se precipitau si nimeni nu mai avea timp sa ne ia din scurt.

Un an de zile dupa aceea, la primul parastas, maica care-l ingrijise bolnav pe parinte mi-a 
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spus: "Puteti vorbi, parinte, dar numai adevarul sa-l spuneti". Si numai adevarul l-am 
spus. Era o ploaie rece, marunta si deasa: "Iubiti credinciosi, dati la o parte umbrelele, 
pentru ca aceasta nu este o simpla ploaie, ci acestea sunt lacrimile pe care parintele 
Arsenie Boca le-a varsat pentru poporul acesta". Si nu am gresit, pentru ca dupa 
inmormantare mi-a marturisit cineva ca, intr-adevar, la Sambata, cand predica, parintelui 
ii curgeau lacrimile ca dintr-un izvor.

Parintele-calugar Dometie 
Manastirea Sambata - Fagaras
(decedat in 1995)
"A fost mot, din Tara Motilor"

Acest sfant prea cuvios parinte a fost mot din Tara Motilor. S-a nascut in satul Vata de 
Sus, langa Brad, judetul Hunedoara, din parinti bine credinciosi, Iosif si Cristina. Tatal 
sau cunostea meseria de pantofar si-l punea pe fiul sau sa invete sa bata cuie de lemn, si 
acesta le rupea si povestea ca-l batea cu cureaua cu care tinea papucii.

A mai avut si o sora, pe care o chema Constanteana, si care a murit de tanara. Iar bunica 
lor, pe care o chema Ana, fiind si ea tare credincioasa, a ingropat-o pe Constanteana intr-
un loc frumos, mai inalt, si a facut peste mormantul ei o bisericuta, cu altarul chiar peste 
mormantul fetei. Daca fratele ei, Zianu - caci asa l-a chemat de botez pe parintele Arsenie 
- se va face preot, cand va sluji in biserica sa fie si sora lui acolo.

Facandu-se Zianu marisor si terminand scoala primara, l-a dat mai departe si la Teologie, 
ca sa se faca preot. Caci mama copilului, Cristina, dupa ce a ramas insarcinata, a visat ca 
are in pantecele ei soarele si luna, si mereu se intreba ce va fi cu copilul pe care il va 
naste si l-a dat la scoala ca sa se faca preot. Tatal copilului, Iosif, murise intre timp si 
mama lui, tanara fiind, a fost silita de mama ei sa se marite a doua oara. Dar Zianu s-a 
suparat: "De ce s-a maritat?" si n-a mai vrut sa treaca pe acasa, iar cu timpul mama-sa n-a 
mai stiut de dansul.

Zianu fiind elev bun la Teologie, mitropolitul Balan l-a sfatuit sa se faca calugar la 
Manastirea "Brancoveanu" - Sambata de Sus, Fagaras. Venind la manastire, l-a calugarit 
si i s-a pus numele de Arsenie.

Dupa un timp, mitropolitul l-a trimis in Grecia, la Muntele Athonului (Athos - n.r.), ca sa 
se induhovniceasca. Ajungand la Sfantul Munte si necunoscand pe nimeni, a spus 
parintele ca s-a dus intr-o padure si s-a rugat mult Mantuitorului sa-i trimita un bun 
povatuitor, dar nu a fost ascultat. "Dar de la o vreme - a spus parintele - mi-am dat seama 
ca Mantuitorul are o Mama buna si m-am rugat ei cu lacrimi in ochi, sa-mi dea un 
povatuitor, sa ma invete in cele ale calugariei, spre mantuire." Si a zis parintele ca insasi 
Maica Domnului a venit si l-a luat de mana si l-a urcat pe un munte inalt, ce era intre 
doua prapastii, de iti era frica sa privesti in jos. Si muntele era ascutit, de numai cat calcai 
cu talpa piciorului. Si l-a urcat Maica Domnului si l-a dat in grija unui sfant care traise pe 
pamant cu doua sute de ani mai inainte - dupa unii ar fi fost chiar Serafim de Sarov. Iar 
Maica Domnului s-a facut nevazuta. Si spunea parintele ca se ducea in fiecare zi pe 
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creasta acelui munte si nu ii mai era frica ca va cadea in prapastie.

Cat timp, n-a spus, dar probabil ca 40 de zile a primit invatatura de la acest sfant. Aceasta 
a spus-o o singura data, la cativa credinciosi (sigur ca pentru smerenie). Desigur ca Maica 
Domnului l-a intarit de a postit atunci 40 de zile incontinuu, timp in care l-a povatuit 
sfantul ce i se aratase. Dupa un an de zile, a venit la Manastirea Sambata intarit cu Duhul 
Sfant, cu mare dar proorocesc si cu putere, ca daca te privea, simteai un curent in suflet si 
te umileai. Si-ti descoperea gandurile, iti spunea numele, iti descoperea pacatele si faptele 
ce le-ai facut, cunoscand si viata.

Pr. Ioan Naftanaila 
(Breaza Fagarasului)

De ce am ales pana la urma teologia, asta nu mai stiu. In sinea mea, ezitam intre medicina 
si drept. O influenta a avut tata, care imi spunea ca cea mai buna slujba e a lui Dumnezeu, 
dar hotaratoare cu adevarat a fost intalnirea providentiala cu parintele Arsenie Boca, pe 
atunci staret la Manastirea Sambata.

- Taranii din zona Fagarasului vorbesc despre parintele ca despre un sfant. Avea el intr-
adevar darul inainte-vazator, al profetiei, asa cum se spune?

- Parintele Arsenie Boca avea forta. Imi amintesc ca, venind odata cu un grup de 
fagaraseni in satul Draganescu (langa Bucuresti) unde se retrasese aproape surghiunit ca 
sa picteze biserica, parintele le-a multumit credinciosilor ardeleni pentru osteneala si apoi 
a zis: "Sa stiti ca sunt si altii cu necazuri mai mari ca ale voastre si sosesc de departe, de 
la Suceava". Plecand de la el si ajungand in Gara de Nord, m-au oprit doi tarani, care m-
au intrebat (de ce oare tocmai pe mine?) daca parintele Arsenie mai picteaza biserica din 
Draganescu. Intrebandu-i la randul meu de unde sunt, am ramas fara grai. Erau din 
Suceava.

Pe parintele nu-l puteai minti. Citea in tine ca intr-o carte. Cand predica, ziceai ca numai 
despre tine vorbea. Te simteai in vorbele lui. N-am sa uit niciodata ziua in care l-am 
cunoscut. Eram la Manastirea Simbata, nestiind ce drum sa apuc in viata. Desi nu i-am 
spus nimic, parintele m-a scos din multimea credinciosilor aflati in biserica si mi-a zis: 
"Esti bun pentru misiunea de preot, dar o sa ai necazuri. Dupa teologie te vei casatori. Vei 
avea copii, o sa lipsesti o vreme mai indelungata de acasa, dar vei trece peste valul asta si 
vei reveni". Pe moment, nu am inteles vorbele parintelui. Mai tarziu, peste ani si ani, 
aveam sa-mi dau seama ca parintele profetise si incerca in felul sau sa ma intareasca.

In temnita, pentru o paine

- Motivul invocat de Tribunalul Militar - Sibiu a fost "omisiunea de denunt". In realitate, 
dadusem o paine si ceva bani lui Hasu Laurean, student la drept in Bucuresti si luptator in 
Muntii Fagarasului. Facusem milostenie, fara alt gand, si chiar daca intamplarea se 
petrecuse noaptea, in dreptul gardului, am fost zarit de un vecin la lumina lunii si turnat la 
Securitate. Cateva saptamani mai tarziu, aveam sa fiu ridicat de acasa in toiul noptii, spre 
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spaima sotiei, care a si scapat copilul din brate. Nu mi s-a spus motivul arestarii si ce o sa 
se intample cu mine, dar militianul s-a aratat om cu suflet si m-a sfatuit sa iau niste haine 
mai groase. Fara acele haine nu as fi rezistat in inchisoare. Apoi, dupa mai multe 
saptamani de ancheta, a urmat procesul. Fiind practic fara vina, am primit doar trei ani - 
un fleac pe langa pedepsele celorlalti arestati. Sotia mea a facut, insa, recurs si am mai 
primit trei ani. Indrazneala ei nu putea ramane nepedepsita. Am stat, deci, sase ani la 
Gherla si Canal pentru o bucata de paine si pentru refuzul de a incalca taina spovedaniei.

Noi marturii despre viata si faptele parintelui Arsenie Boca,
povestite de-o credincioasa din Sinca Veche,
un sat din Tara Fagarasului

La vremea cand era doar o copila, Lucia Chima se ghemuia in varful patului, langa soba 
incinsa si asculta, cu pisica in brate, minunatele povesti ale mamei, despre un calugar ce 
aparuse prin satele fagarasene, impresionand multimile cu vorba sa. Se auzise ca ar fi 
mot, venit din Muntii Apuseni. I se spunea, inca de atunci, "biciul lui Dumnezeu"... 
Raspandita prin satele de la poalele Fagarasilor, vestea aduna multimi de oameni la 
Manastirea Sambata, acolo unde predica acel tanar monah, ce parea sa deschida cerurile. 
Erau anii primejdiosi ai celui de-al doilea razboi mondial, iar lumea cauta cu infrigurare 
semne de sprijin din partea lui Dumnezeu. Dupa ce se intorceau de la manastire, taranii 
povesteau, de-a dreptul cutremurati, cum le citise gandurile acel monah. Parintele fascina 
multimile cu darul sau de-a sti totul despre fiecare credincios pe care il privea in ochi. In 
scurt timp, el ajunsese sa fie considerat un fel de "oracol divin"! Lucia Chima povesteste: 
"Pe vremea cand eu inca nu ma nascusem, un unchi al mamei lucra impreuna cu o echipa 
de meseriasi la restaurarea unor parti din asezamantul manastiresc. Intr-o buna zi a mai 
fost adus inca un mester, chiar de la noi din sat. Cand barbatul a intrat in curtea 
manastirii, unde era dezordine ca intr-un santier, s-a impiedicat de un capat de bustean pe 
care l-a injurat napraznic. In aceeasi zi, spre sfarsitul amiezii, parintele Arsenie, abia 
intors de la Sibiu, se grabea sa ajunga la biserica pentru slujba vecerniei. El s-a oprit 
langa acel strain, in curte, de fata cu unchiul mamei, si l-a apostrofat: <<Ma, Gheorghe, 
ce vina are lemnul ca tu te-ai impiedicat de el? Si sa nu mai injuri in sfanta manastire 
niciodata, ca sa nu te certe Dumnezeu in locul meu!>>. Unchiul, impreuna cu cei aflati in 
preajma, au impietrit, iar mesterul vinovat se uita la tanarul calugar cu gura cascata. 
Parintele nu avusese de unde sa afle nici intamplarea cu pricina, nici numele barbatului 
din Sinca, pe care il vedea pentru prima oara in viata... De la astfel de fapte modeste, dar 
uimitoare, a inceput sa creasca legenda parintelui Boca! Altadata, imi povestea mama, o 
familie de crestini din Tohan s-a dus la Sambata pentru un maslu. Cu aceeasi ocazie, 
taranii s-au plans ca li se furasera caii de curand. Dupa ce i-a ascultat, parintele a raspuns 
scurt: <<Duceti-va pana in Poiana Marului la alde Ilie Tamadau, sa va luati caii inapoi, 
dar sa-mi promiteti ca nu va luati la harta! Sa-l iertati pentru fapta rea, ca sa va ierte si 
voua Cel de Sus alte pacate...>>".
Asa a-nceput legenda parintelui Arsenie Boca, iar dupa mutarea sa la Manastirea Prislop, 
fagarasenii, care il considerau inca de pe atunci ca un "bun" al lor, au mers dupa el pana 
in Tara Hategului. Oamenii plecau in grupuri de cateva carute, cu merinde la ei, din cele 
mai indepartate colturi ale Tarii Fagarasului, si se intorceau acasa peste 3-4 zile. Parintele 
Arsenie Boca nu a uitat intreaga viata aceasta emotionanta fidelitate duhovniceasca, 
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exclamand de nenumarate ori: "Astia sunt fagarasenii mei, poporul meu in picioare!".
In 1949, dupa cea dintai arestare a parintelui, s-a aratat primul mare semn dumnezeiesc. 
Lumea vorbea ca intr-o noapte, cucernicul monah fusese scos din celula unde se afla in 
arestul Securitatii de la Hateg, de doi militieni brutali. Amandoi il apucasera de subsuori, 
luandu-l pe sus, in timp ce il insultau si il batjocoreau. Satrapii insisi au povestit peste ani 
cum parintele, inca buimac de somn, le-a iertat nelegiuirea, dar atat mana dreapta a unuia, 
cat si mana stanga a celuilalt, adica exact cele care l-au atins, s-au uscat in scurt timp... 
Cei doi au ramas infirmi pe viata si traiesc pana in ziua de azi. De atunci, s-a spus ca 
minunile parintelui Arsenie Boca se savarseau prin foc si cine indraznea sa il atinga cu 
dusmanie va fi ars de para focului dumnezeiesc!Portret de sfant

"L-am intalnit pe parintele Arsenie pentru prima oara in 1984, cand am fost in pelerinaj la 
biserica din satul Draganescu, in apropierea Bucurestiului, pe care o pictase. In anii aceia, 
parintele era surghiunit, fusese indepartat de la Sambata, dar vestile despre el mergeau 
din om in om. Acolo unde se afla ca isi face aparitia parintele, se ducea si lumea, grabnic. 
Unii au umblat dupa el o viata intreaga, fara sa apuce sa-l mai vada. Eu am avut norocul 
asta la 24 de ani. Era inainte de Sf. Paste, chiar in Miercurea Mare din Saptamana 
Patimilor. N-am sa pot uita tot restul vietii mele acea intalnire! Cand am pasit in biserica, 
dupa un lung si obositor drum, lumea astepta la rand, asezata pe cateva siruri. Parintele 
Arsenie vorbea cu glas tunator, de rasuna tot naosul. Era inalt ca un brad sau cel putin asa 
mi s-a parut mie. Paloarea chipului parea sa il asemuie cu sfintii pictati de el insusi in 
fresca. Cand m-a strafulgerat cu privirea, prima oara, dedeparte, am simtit ca 
inmarmuresc. Desi albise deja, caci trecuse de 70 de ani, avea ochii fara varsta, albastri ca 
un cer senin de vara, incredibil de mari, asa cum mi-i inchipuisem pe sfintii din 
evanghelii sau pe mucenicii martiri. Privirea aceea suprafireasca iti strapungea fiinta, pur 
si simplu. Te simteai impietrit si parca infricosat de pacatele pe care urma sa le 
marturisesti. Parintele vorbea rar si apasat. Dadea in vileag relele oamenilor, de fata cu 
toata lumea, ca sa se rusineze fiecare, ca la Judecata de Apoi. Unii isi pierdeau curajul, 
infricosati de ceea ce stiau ca facusera, si ieseau din rand, parasind biserica inainte de a 
ajunge pana in fata parintelui. Acei <<dezertori>>, cum ii numea el, nu puteau suporta sa 
fie tintuiti drept in inima. Depun marturie oricand: lumea se uita la parintele Arsenie ca la 
un apostol. Unii vorbeau in soapta, numindu-l chiar asa - <<sfantul>>, <<apostolul>>... 
Eu insami l-am considerat asa, desi ne certa amarnic pentru astfel de vorbe. <<Nu ma 
faceti apostol sau sfant! Asemenea laude sunt trufie desarta si necuviinta in fata lui 
Dumnezeu. Credinciosul adevarat trebuie sa fie smerit. Nu exista om fara de pacate, in 
afara de Mantuitorul nostru! Ceea ce astept eu de la voi nu sunt laudele, ci pocainta, 
despartirea de naravurile pacatoase, faptele bune si ascultarea sfaturilor duhovnicesti>>. 
Incremeneam cu totii, nevenindu-ne sa credem ca parintele ne <<auzise>> gandurile. N-
am cunoscut niciodata in viata pe cineva aidoma lui, cu toate ca am trecut si pe la 
parintele Cleopa, si pe la parintele Argatu, si pe la maica Veronica..." Dar experienta 
mistica traita de Lucia Chima in prezenta marelui duhovnic ortodox abia incepea!"Biciul  
lui Dumnezeu"

"Stateam cuminte si asteptam sa-mi vina randul. Parintele tuna si fulgera la crestini, iar 
eu ma faceam tot mai mica, pe masura ce ma apropiam de el. Cu epitrahilul tras peste un 
halat, cu o caciula pe cap si cu pantofii incaltati in galosi, parintele Arsenie catehiza, 
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predica, mustra si binecuvanta, dezvaluind pacatele fiecaruia, dupa masura. Am fost 
martora unor scene care m-au infricosat... Un barbat de vreo 50 de ani se arsese pe fata cu 
azot si era desfigurat. Dar nu pentru asta venise la parintele, ci doar pentru a-i inmana un 
modest pomelnic. Duhovnicul l-a strapuns cu privirea, dupa care l-am auzit spunand: 
<<De ce crezi tu, crestine, ca te-ai ars chiar pe fata, ca sa fii respingator pentru toata 
lumea?>> Barbatul amutise. <<Sa-ti spun eu de ce... Ti-ai batut joc de o fata in tinerete, 
dar nu ai luat-o de nevasta. A ramas singura, pana la varsta asta, si este si stearpa, pe 
deasupra, fiindca a avortat, ca sa evite rusinea unui copil fara tata, iar de atunci, n-a mai 
putut ramane insarcinata. Ai pacatuit si tu, dar ai impins-o si pe ea spre pacat! Acum, 
platesti cu suferinta asta...>>. Omul isi plecase ochii in pamant si plangea infundat, cu 
pomelniculuitat intr-o mana. O femeie trecuta de 60 de ani, din Sambata de Jos, se 
plangea ca fiul ei s-a apucat de baut si o bate cu lantul de cate ori se imbata. Parintele a 
ascultat-o, privind tinta in ochii sai, apoi l-am auzit cum ridica vocea: <<Pe tine te bat de 
fapt cele 22 de avorturi pe care le-ai facut! Stii ce inseamna asta? Auzi acum: asta 
inseamna tot atatea suflete care s-au dus pe lumea cealalta, fara a fi fost botezate, si nu 
vor putea intra in Imparatia Cerurilor niciodata, din cauza ta! In schimb, tu ai strans bani 
si ti-ai facut ditamai cavoul, de parca dupa moarte vei ramane acolo>>. O alta femeie, din 
Gura-Hont, venise pentru o slujba de pomenire, fiindca ii murise baiatul in armata, cu 
numai doua saptamani in urma. Parintele a dojenit-o parca mai bland: <<Aminteste-ti 
pacatele tineretii tale si sa-I multumesti lui Dumnezeu ca ti-au mai ramas inca patru copii 
in viata, alaturi de tine, cu care te vei ajuta la batranete. Nimic nu se petrece la 
intamplare, cum crede omul. Raul se abate asupra noastra dupa masura faptelor savarsite. 
Ce ramane neplatit pe lumea asta, platim pe lumea cealalta...>>. Apoi s-a adresat tuturor 
celorlalti, care asteptau in biserica, ridicand vocea: <<Rugati-va la Dumnezeu sa va 
pedepseasca in aceasta viata pentru faptele nespovedite de voi sau nedezlegate de 
duhovnicii vostri, caci in viata de apoi amarnice sunt pedepsele Celui de Sus!>>. Parca 
ne-a trecut un fior pe sira spinarii si s-a auzit, asa ca un murmur, printre oamenii ce se 
aflau in biserica... Ne infricosaseram toti. Atunci am inteles mai bine ca niciodata, de ce i 
se spunea parintelui <<Biciul lui Dumnezeu>>, cum imi povestise mama in 
copilarie."Turma fiilor duhovnicesti

Cand a ajuns inaintea parintelui Arsenie, Lucia Chima a inmarmurit, cuprinsa de mutenie. 
Isi aminteste si acum, de parca s-ar fi intamplat ieri. Tanara, pe atunci, femeie, venise la 
parinte sa-i marturiseasca dorinta de a avea un copil, desi medicii ii spusesera sa isi ia 
gandul de la asa ceva, fiindca suferea de o boala. Abia se casatorise si tinea foarte mult sa 
devina mama. Inainte de-a apuca sa deschida gura, parintele Arsenie a intrebat-o: <<De 
ce te-ai dus la doi doctori?>>. "Desi fusesem martora la scenele petrecute inaintea mea cu 
alti crestini, parca tot nu-mi venea sa cred!", spune Lucia Chima. "Facusem exact asa 
cum spunea." Parintele a continuat bland: <<Tine-te de un singur doctor, primul, asta e 
mai bun, si nu mai lua atatea medicamente. Mergi doar la bai termale. Tu ai avut o 
raceala la sapte ani, dar o sa treaca totul. De-abia te-ai cununat, asa ca fii increzatoare. 
Peste patru sau cinci ani ai sa nasti o fetita blonda, de toata frumusetea, care iti va aduce 
multe bucurii in viata. Acum, da-mi plicul din geanta. Numai banii astia ii primesc pe 
ziua de azi, pentru pomelnicul pe care mi l-ai adus de la consateanca ta, fiindca sunt 
trimisi cu mare credinta si nefericire>>. "In acea clipa am inceput sa plang. Tremuram 
din tot trupul. Intr-adevar, aveam la mine un plic cu o hartie de 100 de lei si un pomelnic, 
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de la Nastuca Musina, o fata foarte amarata de la noi din sat. Era handicapata, vorbea 
gangav, se cocosase si parea imbatranita inainte de vreme, de aceea noi ii si spuneam 
<<Tuca Babii>>. Traia de pe o zi pe alta, mai mult din mila celorlalti. Cand a auzit ca 
plec in pelerinaj sa-l intalnesc pe parintele Arsenie Boca, mi-a dat ultimii bani pe care ii 
mai avea in casa si mi-a dictat un pomelnic cu toti mortii ei dragi, pe care si-i mai 
amintea. Eu am insistat sa-si pastreze banii, spunandu-i ca ii voi plati eu pomelnicul, insa 
ea nu a vrut in ruptul capului. Dupa ce am ajuns la parintele Arsenie si m-am asezat la 
rand in biserica, am observat ca el ii mustra pe cei ce incercau sa il plateasca, fie si sub 
forma de danii. Le spunea: <<Dati la saraci, nu mie!>>. Atunci m-am simtit rusinata si 
am ascuns plicul in geanta. Ma hotarasem sa il rog pe parintele sa primeasca pomelnicul 
fara sa mai pomenesc ceva de bani. Cand am auzit ca-mi cere plicul, am inghetat... Imi 
dadeam seama ca el stia, pur si simplu, totul! Dar parintele a adaugat: <<Astia sunt banii 
vaduvei sarace din Scriptura! Suta asta de lei este mai pretioasa decat un munte de aur. 
Asa se dovedeste credinta! Du-te si spune-i ca pe lumea asta este cea mai amarata fiinta, 
fiindca o mai asteapta si alte nenorociri, dar pe lumea cealalta ii promit ca va fi desfatata 
de fericire. Acolo se va intalni cu mine, dupa cum tanjeste astazi!>>".
Lucia Chima s-a intors la Sinca Noua coplesita de aceasta prima intalnire cu parintele 
Arsenie Boca. "Parca eram fermecata. Timpul trecea, dar eu nu ma puteam desface de 
amintirea lui." Peste trei ani, avea sa faca un nou pelerinaj, reintalnindu-se cu marele 
duhovnic. Semnele prorocirilor sale se implinisera. "Tuca Babii" fusese omorata de un 
hot, intr-o noapte, iar Lucia Chima nascuse o fetita blonda, frumoasa ca un inger. "Am 
plans in fata parintelui cand l-am revazut, caci el imi cunoscuse indoiala! Abia la a doua 
intalnire am simtit ca ma primise cu adevarat in turma fiilor sai duhovnicesti. Chiar si 
astazi circula vorba printre oameni ca parintele tinea minte absolut toate numele 
crestinilor carora le-a dat binecuvantarea. La Judecata de Apoi ii va lua sub aripa sa 
ocrotitoare pe toti aceia care au crezut cu adevarat in puterea lui..."Epilog in Rai

Putin timp inaintea Revolutiei din Decembrie 1989, parintele Arsenie Boca s-a mutat la 
cele vesnice, intalnindu-se cu "Tuca Babii", asa cum a promis chiar el. Parintelui Daniil, 
unul dintre cei din urma mucenici ai sai, astazi paroh la biserica din Densus, a apucat sa-i 
mai spuna, inainte de iesirea sufletului din trup: <<Pecetluit sa-mi fie mormantul, pana la 
a doua venire a lui Hristos!>>. Aceste vorbe le-a auzit Lucia Chima, rostite in 1997, la 
Manastirea Prislop, chiar de ucenicul sfantului. Testamentul verbal al parintelui Boca ii 
amana acestuia sanctificarea, atat de dorita-n Ardeal, acolo unde oamenii sunt convinsi 
ca, daca ramasitele sale ar fi deshumate, ele ar fi gasite intregi, frumos mirositoare si 
neputrezite, certitudine vie a sfinteniei lui. "Dar nici nu cred ca mai este nevoie de asa 
ceva", spune Lucia Chima. "Parintele a trimis atatea semne minunate de pe lumea 
cealalta, incat se bucura de desfatarea cea fara de sfarsit a Raiului!" In cei 11 ani scursi de 
la moartea sa, taranii din Sinca Noua au aflat o multime de lucruri uimitoare, petrecute 
dupa moartea parintelui. Insa cel mai pretios si minunat mesaj pe care femeia 
credincioasa, Lucia, l-a primit de pe lumea cealalta, a fost un vis in care parintele Arsenie 
a venit sa-i vorbeasca numai si numai ei. Tocmai se intorsese dintr-un pelerinaj la 
mormantul parintelui si se simtea istovita, pana aproape de capatul puterilor. In aceeasi 
noapte, parintele Arsenie i s-a aratat in vis si i-a spus: <<Prislopul si mormantul meu sunt 
departe de tine. Tu ma poti gasi oricand ai nevoie de mine in bisericuta de lemn de langa 
casa ta, chiar in stanga altarului, la strana. Este un loc ales, ce a gazduit o mare traire 
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duhovniceasca. Sa ingrijesti biserica, sa o imbraci, sa o impodobesti, dupa puterile tale, 
caci face parte din mantuirea sufletului tau...>>. Din acea zi, Lucia Chima a devenit 
binefacatoarea acelui lacas, dand ascultare inca o data invatatorului ei. De cate ori simte 
nevoia sa stea de vorba cu marele duhovnic, urca cei cativa pasi, in deal, descuie 
bisericuta si se asaza intr-o strana. In singuratatea linistita a acelui loc, de unde se vede 
toata valea paraului Sinca, ea se intalneste cu sufletul parintelui si isi aminteste de fiecare 
data vorbele pe care i le-a spus la ultima lor intalnire: <<Un sfant se cunoaste abia dupa 
trecerea timpului. Cu cat se adauga mai multi ani dupa mutarea sa pe lumea cealalta si cu 
cat este mai indepartata amintirea lui pe lumea aceasta, cu atat va veni lumea spre el mai 
mult, daca a fost cu adevarat un slujitor al lui Dumnezeu>>.
Intr-o bisericuta de lemn, ascunsa pe un deal in inima Tarii Fagarasului, Lucia Chima se 
intalneste in fiecare zi ce i-a mai ramas de trait cu preasfantul parinte Arsenie Boca, caci 
sufletul parintelui a ramas acasa, pe meleagurile unde si-a inceput slujirea Celui de Sus. 
La capatul timpurilor, Ardealul se va muta in Rai, pentru a-l urma pe parintele Arsenie in 
vesnicie...

Pe urmele parintelui Arsenie Boca
In temnita de la Brasov

Inainte de a invata de la rusi metodele salbatice de smulgere a declaratiilor de vinovatie, 
Securitatea comunista din Romania se mai purta cu manusi. Agentii recrutati dintre tinerii 
indoctrinati in scolile de partid si imbracati in timpul serviciului in uniforme albastre mai 
ramasesera cu o oarecare pojghita de buna-cuviinta, chiar daca o afisau ostentativ. Cei doi 
indivizi care s-au prezentat in biroul meu aflat la sediul "Cartii Ardelene" din Brasov m-
au salutat cuviincios si mi s-au adresat cu amabilitate: "Suntem ofiteri ai Ministerului de 
Interne si va rugam sa ne insotiti pana la sediul nostru, pentru o simpla declaratie". In 
strada, ma astepta o dubita alba, cu geamurile fumurii. Am fost chiar stingherit de 
rapiditatea cu care mi s-a deschis usa masinii si am fost invitat sa iau loc. Ferestrele 
vehiculului fiind mate, nu vedeam pe unde trec. M-a cuprins grija, doar dupa ce mi-am 
dat seama ca nu sunt dus la sediul Militiei, care se afla in centrul urbei, ci eram 
transportat mult mai departe. O frana brusca mi-a dat semn c-am ajuns. Ma aflam in fata 
unei porti grele, de fier, blocata de un grup de femei, dupa aparenta taranci, purtand 
cosuri mari, acoperite cu stergare. Una mai in varsta mi-a strigat, fara sa tina seama de 
prezenta ofiterilor care ma insoteau: "Rogu-te frumos, spune-i parintelui Arsenie, de-l vei 
intalni, ca asteptam la poarta sa ne trimita binecuvantarea!".
Eram in fata vilei dr. Mihai Popovici, colaboratorul si prietenul cel mai apropiat al lui 
Iuliu Maniu, doctrinar intelept si unul dintre conducatorii cei mai de seama ai Partidului 
National Taranesc din Ardeal. Vizitasem in cateva randuri vila aceea cocheta, tupilata in 
dosul Liceului "Andrei Saguna" din Brasov, si ceea ce m-a izbit la inceput a fost lipsa 
portii de la intrare, care fusese o adevarata bijuterie, faurita de mesteri fierari, din fier 
forjat, dupa un desen al faimoasei porti de la Castelul Brandemburg din Viena. Poarta ce 
s-a deschis in mod automat in fata mea era o lucrare masiva, oribila si temuta la aspect, 
croita din tabla groasa de fier si intarita cu tevi sudate in crucis, vopsita in culoarea 
ruginii. S-a inchis in spatele meu, cu un zgomot sinistru. Nelinistea incepuse sa-si puna 
gheara pe gandurile pana atunci limpezi si increzatoare si mi-a trecut brusc, prin minte, ca 

59



ma aflu in fata portii Infernului lui Dante Allighieri, din "Divina Comedie", pe care era 
scrijelit deznadajduitul vers: "Lasati orice speranta, voi cei ce intrati". De altfel, 
amabilitatea afisata cu atata solemnitate de catre ofiterii de Securitate a ramas si ea 
dincolo de poarta. Abia trecut de ea, o mana transformata in copita m-a izbit in spate, 
impingandu-ma sa grabesc pasul, ceea ce am si facut. Nu mai descopeream nimic din 
ceea ce vazusem in vila Popovici, pe vremea cand un grup de carturari ne intalneam 
acolo, spre a-i asculta distinsele prelegeri din Istoria Artelor. Frumoasa vila fusese 
transformata in sediul Securitatii din Brasov.
Am fost dus in fostul "pranzitor", acum o camera goala, mobilata doar cu doua mese de 
scanduri, un dulap si cateva scaune. Un individ posac, care privea pe fereastra, mi-a 
poruncit: "Scoate sireturile de la pantofi, centura si tot ce ai prin buzunare". Nedumerit de 
ceea ce mi se cerea, l-am privit indelung si amindraznit sa-i reamintesc cum ca am fost 
invitat doar pentru o simpla declaratie. Mi-a taiat-o scurt, strivind intre dinti si o 
injuratura: "O simpla declaratie? Om vedea noi. Deocamdata grabeste-te si fa ceea ce ti-
am spus, ca nu am timp de pierdut in discutii cu dusmanii poporului". Faceam parte, 
asadar, din grupul faimosilor "dusmani ai poporului", care erau trasi pe rand in fata 
tribunalului poporului si osanditi pe viata, unii chiar si la moarte. Cu aceeasi brutalitate, 
am fost condus apoi pe un lung coridor din care se deschidea o usa spre o scarisoara ce 
cobora in pivnita - faimoasa pivnita de vinuri si de bauturi rare, cu care se mandrea d-l 
Mihai Popovici. Calaul m-a impins intr-o incapere rudimentara, construita grosolan din 
scanduri si barne, un fel de Neagra de la inchisori, in care se aliniau, una langa cealalta, 
celulele improvizate cu repeziciune pentru multimea de arestati. Un bec de 25W 
imprastia o lumina oarba in spelunca aceea rece, sporind, parca, si mai mult intunericul. 
Intr-un tarziu, dupa ce usa de la capatul coridorului pe unde iesise calauza mea in Infern a 
fost trantita, am auzit o voce domoala dar ferma, parca aducatoare de liniste, dar mai cu 
seama de imbarbatare, de care aveam mare nevoie in clipele acelea de izbeliste: "Buna 
ziua, crestine! Inlatura-ti pe cat poti teama, fiindca aici nu esti chiar singur. Eu sunt 
parintele monah Arsenie de la Manastirea Sambata, adus aici ca si dumneata, banuiesc, 
pentru fapte pe care nu le cunosc si nici nu le-am savarsit. Vom imparti, deocamdata, noi 
doi, spatiul acestei intrari in iad, dar cu ajutorul lui Dumnezeu vom rezista si ne vom 
izbavi. Vor mai sosi si altii. Sa nu schimbam intre noi nici o vorba atunci cand se afla prin 
preajma vreun nelegiuit din cei de sus, pentru ca riscam sa fim amestecati in cine stie ce 
complot. Astia de-abia asteapta o astfel de ocazie. Vor cu tot dinadinsul sa ne scoata 
vinovati de dezastrul tarii".
Dupa ce i-am spus cine sunt, m-am grabit sa-i aduc la cunostinta dorinta femeii aceleia 
batrane, care ma intampinase la intrarea in cladirea Securitatii, cu rugamintea de a le 
trimite binecuvantarea sa. "Cum puteti sa le binecuvantati, preacuvioase parinte, in 
situatiunea in care va aflati?", l-am intrebat cu nedumerire."Tocmai cu ajutorul 
nelegiuitilor. Femeile care ma asteapta la poarta zile la rand, unele sosite tocmai din Tara 
Fagarasului, vin incarcate cu cele mai alese bucate si bauturi. Ele stiu prea bine de ce fac 
acest efort. Bunatatile pe care mi le trimit sa le binecuvantez, dar mai cu seama bauturile, 
sunt sechestrate de flamanzii aceia din birouri, asa ca nu-ti va fi de mirare daca spre seara 
ai sa auzi batai din picioare si chiar cantec de voie buna. In schimb, painea si o parte din 
vin le sunt intoarse femeilor. Printre ele se afla si multe bolnave, incredintate ca, gustand 
din bucatele binecuvantate de mine, se vindeca. Sunt atat de credincioase, incat taria 
credintei lor chiar le vindeca. Prin lumea noastra cea ingusta, unii necredinciosi au 
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raspandit zvonuri cum ca as fi un sarlatan, iar vindecarile celor suferinzi s-ar fi produs 
oricum, chiar si fara de ajutorul meu. Niciodata nu mi-am asumat puterea de vindecare, 
fiind convins ca cel care-i ajuta sa scape de dureri este unul singur, Dumnezeu. Eu nu fac 
altceva decat sa le insuflu increderea in izbavire, cu ajutorul Celui de Sus."
In dialogurile purtate ulterior, parintele Arsenie mi-a marturisit ca studiase medicina, 
astfel ca multe dintre sfaturile si indrumarile sale catre cei bolnavi se bazau si pe stiinta, 
nu numai pe credinta. L-a surprins placut stirea ca studiasem si eu aceeasi profesie. 
Dornic de cunoastere si fara sa se rusineze de faptul ca se instruia (desi il consideram un 
erudit), m-a rugat sa-i tin o adevarata prelegere din specialitatea pe care o practicasem la 
clinicile universitare din Cluj, si anume bolile venerice. Cateva zile la rand, afland ca 
discutia noastra pe teme de medicina - mai cu seama pe aceea a bolilor venerice, care 
bantuiau intocmai ca o epidemie - este ascultata si de cativa securisti, strecurati in varful 
picioarelor pe scarita de la intrarea in pivnita, parintele Arsenie mi-a sugerat o prelungire, 
sine diae, a subiectului. Sifilisul nu prezenta nici un pericol politic.
Cat am stat in beciul Securitatii, nu am avut niciodata prilejul sa stau de vorba cu 
parintele Arsenie Boca de aproape, unul in fata celuilalt. Il intrezaream prin intunericul 
umed, in partea cealalta a incaperii si in rarele cazuri cand era dus in birourile de sus 
pentru vreo confruntare cu un arestat. De aceea, in memoria mea nu a ramas zugravita 
decat o umbra inconvoiata, purtand o barba stufoasa. Avea statura mijlocie, iar capul - 
acoperit cu o tichie neagra, si-l tinea putin aplecat inspre piept. Era imbracat in rasa 
calugareasca, dar nu purta nici macar simpla cruce de lemn, cioplita chiar de dansul, pe 
care calaii i-o confiscasera, odata cu Evanghelia si o sticluta cu mir sfintit, de care nu se 
despartea niciodata. Spre surprinderea noastra, desi discutiile pe care le aveam se purtau 
pe teme de stiinta, securistii se inlocuiau unul pe celalalt din zece in zece minute, pentru a 
izbuti sa astearna pe hartie continutul acelor convorbiri, doar-doar se va strecura cumva 
printre subiecte vreunul pe care sa-l apuce de coada si sa-l transforme in acuza. Am 
rasfoit din memorie, ca si cand ne-am fi aflat intr-o biblioteca, pe marii autori italieni, 
germani si francezi care s-au ocupat, unii din simpla curiozitate, altii precum Giovanni 
Papini, dintr-aceea a unui profund credincios, de viata si mai cu seama de minunile pe 
care le savarsise Iisus Hristos. Parintele Arsenie era incredintat ca Dumnezeu, dupa 
moartea Fiului Sau, le-a incredintat si altor alesi dintre oamenii inzestrati cu darul 
credintei, acea putere de a vindeca bolnavii. Nu mi-a marturisit-o raspicat, dar am inteles 
cat este de preocupat de inalta putere cu care Dumnezeu il inzestrase si pe care aveam s-o 
descopar nemijlocit.
Intr-o zi, catre seara, discutiile noastre au fost intrerupte de niste zgomote neobisnuite 
pana atunci, izbituri si injuraturi care traversau podeaua ce ne despartea de pranzitorul de 
deasupra, transformat acum in camera de tortura. Dupa ce totul s-a potolit, vreo patru 
gealati din aceia cu puteri animalice au coborat pe brate un trup de om, si acela, din cate 
am putut vedea, de statura uriasa. L-au asezat intr-o celula de langa cea in care se afla 
parintele Arsenie si au plecat. A ramas intins pe prici vreo cateva ore. Parea lesinat. 
Gemea. Asa am putut constata ca traieste. Intocmai cum procedase cu mine, atunci cand 
am fost coborat in pivnita vilei, parintele calugar l-a intrebat cine este."Sonea", a reusit sa 
silabiseasca cel intrebat. Era o cunostinta comuna, eruditul om de stiinta, doctorul Octav 
Sonea, seful Laboratorului de Analize Medicale din Brasov. A reusit sa mai pronunte: "O, 
Doamne!", apoi a tacut din nou. Tarziu, in noapte, s-a trezit, si astfel parintele a izbutit sa-
l intrebe ce i se intamplase.
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Octav Sonea fusese, in timpul studentiei, campion national la aruncarea greutatii si a 
discului. Ramasese suplu si puternic, impunand respect nu numai prin stiinta sa, ci si prin 
aspectul sau maiestuos. Fusese arestat intocmai cum ne luasera si pe noi, pentru o "mica 
declaratie". Nu am putut stabili ce anume l-a provocat pe falnicul medic - pesemne o 
palma a unui calau, careia i-a raspuns cu o lovitura de pumn, ce l-a facut, in termeni de 
box, K.O. pe inchizitorul sau. Acelea au fost bufniturile pe care le auzisem in camera 
torturilor. Doctorul a fost legat cu mainile si cu picioarele, asa cum sunt carati ursii 
doborati de vanatori, si-apoi batut cu salbaticie la talpi, cu ranga de fier. I-au fost zdrobite 
toate vinisoarele si arterele de pe extremitatile trupului si-apoi a fost coborat de pe masa 
si silit sa danseze Konga (un dans la moda pe vremea aceea, inspirat din folclorul negrilor 
africani). Numai ca victima lesinase si a fost carata in acea stare pana in celula din 
pivnita. Dandu-si seama, pesemne, de gravitatea cazului (pe vremea aceea, regimul mai 
pastra oarece relatii cu Occidentul si-i pasa de comentariile aspre ale Europei Libere, 
ascultata in Scheii Brasovului, de la difuzoarele atarnate in pridvoarele caselor de pe 
povarnisuri), comandamentul Securitatii i-a ingaduit parintelui calugar Arsenie sa 
doctoriceasca victima, reputatia sa de vindecator fiind cunoscuta si de superiorii gradati. 
Tortionarii erau constienti de altminteri ca, daca ar fi fost transportat la spital, rezultatul 
era cel fatal: amputarea piciorului cangrenat, cu prea putini sorti de salvare a vietii.
Fusese tocmai ziua in care, cu aceeasi "amabilitate", cei doi ofiteri care m-au adus in 
beciul vilei Popovici m-au invitat sa-mi strang degraba lucrurile, intrucat urma sa plec. 
Oribila poarta de fier s-a inchis cu zgomot in spatele meu si, cu aceeasi dubita alba, care 
vara spaima in oasele celor care o zareau oprita la colt de strada, in loc sa ma duca acasa - 
asa cum imi fulgerase o clipa prin minte - m-am trezit in fata altei porti, de data aceasta 
cioplita dintr-un lemn dur. Era poarta prin care treceai intr-o alta institutie de supliciu, 
aceea a Inchisorii Tribunalului din Brasov.
Dupa o luna de zile, in noua celula unde ma instalasera, a fost adus de la Securitate si 
doctorul Octav Sonea. Era slab, schiopata, dar piciorul ranit parea vindecat. Ca medic, mi 
se parea incredibil si l-am intrebat ce s-a intamplat. Fusese vindecat de parintele Arsenie, 
care il obligase sa-si tina piciorul zdrobit, zi si noapte, in firul de apa ce curgea printr-o 
latura a temnitei. In vremea asta, duhovnicul de la Sambata se rugase necontenit, 
sfatuindu-si pacientul sa faca la fel:"Daca te rogi si crezi, Dumnezeu te va ajuta sa te 
vindeci. Roaga-te!""Ceea ce bolnavul a si facut. Intr-o luna, talpa piciorului a inceput sa 
fie din nou sensibila, inceputul de culoare neagra, care defineste aparitia cangrenei, s-a 
transformat, incetul cu incetul, mai intai intr-un rosu aprins, apoi a luat culoarea pielii, 
ramanand doar tendoanele inca dureroase, iar articulatiile umflate si anchilozate. Dar 
traia si pasea, infiorat de minunea care se intamplase cu el.

"Sfantuletul" lui Dumnezeu - parintele Arsenie Boca

Va mai trece mult timp pana sa ne dam seama de importanta si statura duhovniceasca a 
parintelui Arsenie Boca. Fagarasenii ii spun si acum, la 12 ani de la moarte: "Taicutul 
nostru" si "Sfantuletul nostru". Ii tin fotografia inramata in stergar, ca o icoana. Ii vorbesc 
si-i cer sfat, asa cum a proorocit: "N-am sa va parasesc niciodata. Mai lesne o sa va ajut 
de sus, din gradina lui Dumnezeu". Ii tin vorbele in inima, se conving ca toate cate le-a 
spus se implinesc pana la ultima virgula, merg zeci de kilometri pe jos si se inchina la 
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mormantul lui, pe care niciodata iarba nu se ofileste, se roaga si se vindeca de cele mai 
cumplite boli, doar imbratisand cu lacrimi si pocainta crucea lui modesta de la Prislop.
Inalt si puternic, ca un adevarat atlet al lui Dumnezeu, parintele Arsenie Boca avea toate 
darurile - si al rugaciunii, si al trezviei, si al vindecarii. Cu glasul sau tunator si aparent 
aspru se rastea cumva la oameni, spunandu-le: "Ce veniti pana la Bucuresti si bateti atata 
cale? O sa aveti in Fagaras puzderie de manastiri. O sa va rugati la voi acasa". Prin anii 
80, aceste vorbe pareau nebunesti si fara noima. Acum, ele prind viata. Vizionarismul 
parintelui Arsenie sparge tiparele stramte ale timpului. Cuvantul sau lucreaza neobosit. 
Cuvant viu si sfintit. "Taicutul" fagarasenilor nu-i lasa nici dupa moarte. Se roaga si-l 
indeamna nevazut pe un tanar, ca staretul Iosif, sa faca in Fagaras un Athos romanesc, un 
munte al rugaciunii neintrerupte. Nu exista in toata tara loc mai potrivit. E loc de martiraj, 
intesat de osemintele calugarilor ucisi in 1750. Din toate manastirile, a scapat ca prin 
minune doar Sambata - ctitorie a Brancovenilor si a boierilor Paler din Lisa. Restul a fost 
trecut prin foc si sabie.

Pe urmele parintelui Arsenie Boca
Ion Ghindeataran din Ucea de Sus - Fagaras"Imi pare ca a fost si un picut de sfant"

Pe masura ce imbatraneste, Ion Ghindea, taran din satul fagarasean Ucea de Sus, merge 
tot mai des pe la manastiri. A implinit 76 de ani si odata, pe cand avea 40, marele 
duhovnic Arsenie Boca i-a spus ca mai are de trait, nici mai multi, nici mai putini decat 
inca pe atatia. Daca profetia parintelui s-ar implini, ar insemna ca astazi, pe Ion Ghindea 
nu-l mai despart de moarte decat patru ani... Nu-i este neaparat teama, moartea in sine nu-
l inspaimanta, dar i se pare, pe masura ce vremea trece, ca nu s-a folosit prea bine de 
viata asta a lui, ca n-o sa merite Raiul. Marturiseste ca se gandeste la parintele Arsenie cel 
putin o data pe zi, mai ales seara, cand pune capul pe perna: "Imi pare c-a fost si un picut 
de sfant...". Nu e prima data cand ma aflu prin satele Fagarasului si nici cand constat cu 
uimire, ce colosala forta trebuie sa fi avut acest duhovnic asupra oamenilor din coltul asta 
de tara, daca dupa o jumatate de secol, cei care l-au cunoscut si cu care a vorbit ii mai tin 
minte pe dinafara cuvintele.

Calugarul de lumina

L-am intalnit pe Ion Ghindea la Bucium, o manastire de la poalele Fagarasului, unde a 
stat ingenuncheat in rugaciune aproape o zi intreaga, facand la plecare danie mare, in 
bani. Taran vanjos, ca toti satenii de pe la poalele muntilor, se teme numai de bunul si 
marele Dumnezeu. Afara de cateva dureri de sale, trupul i-e inca tare, pumnii - baroase si 
glasul - tunet. Pe vremea comunismului a fost sofer, a castigat bani multi si si-a trait din 
plin viata, dar nu in desfrau. Si-a cladit o familie trainica si instarita, cu copii la facultati, 
randuita dupa reguli sanatoase. Rugaciunea dinainte de masa si de culcare sau Sfanta 
Liturghie din duminici au fost lege in casa lor. A facut multa milostenie, iar numele sau e 
scris pe zidurile unor biserici din Tara Fagarasului - Sambata, Prislop, Victoria -, printre 
salvatori si ctitori. N-ar avea de ce sa se planga. Ii pare rau doar ca parintele Arsenie nu 
mai este, ca "nu mai are la cine se duce". In viata sa, fiecare intalnire cu acest iluminat 
monah a fost insotita de cate un miracol. Cand era baiat de 12-13 ani, a visat Manastirea 
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Sambata de Sus, fara sa fi auzit de ea si fara s-o fi vazut vreodata in poza. "Era exact ca 
in realitate! Pajistea verde si altarul de vara si biserica lu Brancoveanu c-o singura turla si 
lume multa, stransa ca la hram. Si cineva mi-o spus: <<Vino, ca se arata Dumnezeu 
aici!>>. Era asa, un deal lung, si de peste el, cum ii soarele de rotund, venea o lumina 
mare, ca puneam mana streasina sa nu-mi orbeasca ochii. Si cum stam eu singur de-o 
parte si toata lumea de-o parte, de deasupra, din ceri, vine un copil galben sa puna peste 
mine un ziar sau o panza, nu stiu ce era. Si altcineva mi-o spus: <<Stii tu, Ioane, cine-i 
copilul asta? Asta ii moartea!>>." N-a uitat visul acesta nici cand a calcat prima data pe 
pajistea verde de la Sambata, minunandu-se de incantatoarele coincidente cu cele vazute 
aievea. Si de pe acelasi deal lung a vazut coborand din rasaritul soarelui un calugar 
stralucitor si zvelt, invesmantat in alb si inconjurat de lumina, binecuvantand cu gesturi 
largi intreg norodul ce-i iesea inainte. Asa l-a cunoscut pe parintele Arsenie Boca.

Apostolul Tarii Fagarasului

Parintele Arsenie sosea cateodata si in satul sau, in Ucea de Sus, si atunci era sarbatoare. 
Aici intervine poate cel mai mare miracol savarsit de monahul ardelean, caruia nici astazi 
Ion Ghindea nu reuseste sa-i dezlege incalcitele si tainicele ite: cum a izbutit un singur 
om, dupa doar cateva popasuri in vechea asezare fagaraseana, sa schimbe din radacini 
viata unui sat intreg? "Eram uitati de lume, traiam ca paganii. Satul era <<deraiat>>, nu 
stia de rugaciune, de posturi, de nimica. Si in cateva luni, un calugar necunoscut si tinerel 
a intors toata lumea la o suta optzeci de grade..." Ion Ghindea isi aminteste un june inalt, 
cu sprancene groase, ochii si barba negre, mereu incins la mijloc cu centura calugareasca, 
isi aminteste mai ales degetele sale subtiri, nefiresc de subtiri si de fine fata de mainile lor 
butucanoase, de tarani. "<<Nasteti-va sfinti!>>, ne zicea parintele. <<Ce-I cere lui 
Dumnezeu pana si cel mai ticalos om? Ii cere sfintenia lui, pierduta cand a cazut la 
pacate. Ii cere invierea lui, adica bucuria cea mare. Eu n-am venit aici sa va pun la 
matanii, ca ceilalti preoti, am venit sa va indemn sa va schimbati purtarile si, 
schimbandu-va purtarile, toate lacrimile voastre se vor schimba in bucurie. Caci un suflet 
trist e ca o casa cu luminile stinse...>>. De la parintele Arsenie, la noi in sat toti oamenii 
se impartasesc, postesc, se roaga si - ce-i mai important - se ajuta cu drag intre ei. Si n-a 
trecut mult timp pana cand si alte satuce din imprejurimi l-au urmat pe calea buna..." Pe 
oriunde calcau pasii parintelui Arsenie, satele si bisericile se vindecau prin minune. "A 
schimbat toata zona Fagarasului", spune Ion Ghindea, asemuindu-l uneori cu "apostolii 
din Biblie" si "toti il urmau, oriunde-ar fi mers".
Il urmau, mai intai fiindca vedeau ca are puteri mari. Putin dupa inceperea razboiului, 
intr-o seara de vara, se stransesera in jurul lui toti credinciosii veniti la slujba vecerniei. 
Nu stateau in biserica, ci afara, pe iarba, iar parintele - in picioare, deasupra tuturor, cu 
crestetul capului inconjurat de stele. Ion Ghindea tine minte vorbele acelea, mustind de 
primejdii, cuvant cu cuvant, pana la cele mai gingase intonatii: "Nu va mai trece multa 
vreme pana cand vor intra secera si ciocanul in tara si nu vor mai iesi aproape o jumatate 
de veac. Vi s-or lua pamanturile si veti lucra doua-trei familii cu cate-o vita. Viti duce si 
veti bea apa din parau si nu veti putea bea, caci apa va fi infectata si mirositoare. Se va 
termina acest razboi si cand va spune toata lumea <<pace!, pace!>>, atunci sfarsitul va fi 
aproape. Se va certa frate cu frate, se va ucide copil cu parinte, va veti duce la morminte 
sa spuneti mortilor <<iesiti voi, ca intram noi>>. Cand n-or mai fi hotare intre tari, cand 
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s-or inmulti religiile si oamenii vor avea libertatea de-a face ce voiesc, atunci va fi 
vremea sa va pregatiti de Judecata cea Mare...". Si Ion Ghindea cade iarasi pe ganduri. 
"Daca parintele stia tot ce se petrece, daca stia cand va muri o intreaga lume, de ce n-ar fi 
stiut cand oi muri si eu, un biet pacatos?"

Minunea de la Prislop

Parintele Arsenie a venit la Sambata in 1939 si a ramas zece ani. Lui i se datoreaza in 
mare masura reinvierea manastirii si a sufletelor celor care vietuiau intr-insa. Tragea dupa 
sine intreaga obste calugareasca si multi erau cei care ziceau ca nu pot tine pasul cu 
indelungatele rugaciuni si chinuitoarele sale posturi. Aceia se alungau singuri. "Facea cat 
trei preoti canon", continua Ion Ghindea. "Cand altii se odihneau, el se ruga, cand altii 
mancau, el postea. Le citea calugarilor vrednicia <<dupa duh>>. Si sa vedeti cum... Era 
vineri, era post, parintele Arsenie plecase de dimineata cu treburi. Pe la amiaza, a venit o 
femeie din Sibiu care avea un fecior frate la manastire. Si eu m-am bagat in vorba cu ea. 
O intreb: <<Da ce-ai in traista?>>. <<Iaca, i-am adus lu fecioru-miu niste papara cu 
carne, ca tare mai flamanzeste aicea, saracu...>> Seara se intoarce parintele Arsenie, 
ostenit - n-avea de unde sa stie de venirea femeii - si ia dintr-un ulcior o lingurita de 
miere. Asta a fost hrana lui intr-o zi. L-am vazut pe fratele acela tanar cum se uita la el, 
asa, parca putin vinovat. Si atunci parintele s-a intors spre dansul si i-a spus: <<Ce-i, a 
fost mai buna papara cu carne, nu-i asa?>>." Astfel de om a fost parintele Arsenie Boca - 
nu-i placea sa zaboveasca in locurile comode, cu viata prea lesnicioasa. Dupa ce a vazut 
Manastirea Sambata pusa cat de cat pe picioare, s-a mutat la Prislop, o alta mare lavra, 
distrusa de generalul Bukov, pe care numai harul si osardia unui sfant puteau sa o mai 
salveze. Si acolo a ramas zece ani, la fel ca la Sambata. Si putin dupa plecarea sa, intreg 
satul Ucea de Sus s-a urnit sa-l ajute. Ion Ghindea a adus cu masina sute de oameni, a 
muncit la zidirea bisericii din temelie pana-n inaltul turlelor. "Au venit multi tare. Veneau 
sa munceasca pana si femeile cu prunci in brate si nimeni, niciodata, n-a cerut vreo plata 
sau lauda. Atunci am vazut prima data ca rugaciunile parintelui Arsenie pot muta si 
muntii din loc. Intr-o zi, oamenii i s-au plans: <<Parinte, nu mai avem nisip de 
constructie, ce ne facem? Numa daca s-ar abate raul asta din loc, am mai putea gasi ceva 
nisip...>>. Parintele s-a dus in deal, pe apa, la vreo douazeci de metri si s-a lasat in 
genunchi. A facut rugaciunea cateva ore. Si va jur!, asta am vazut-o cu ochii mei, spre 
seara, apa a intrat in pamant si a iesit putin mai incolo, lasand la suprafata un nisip fin... 
stralucitor ca argintul. Muncitorii s-au inchinat cu totii, speriati, nevenindu-le sa-si creada 
ochilor. <<Rugati-va, postiti si veti putea si voi!>>, le-a spus tuturor."

"Asa esti si tu, Ioane: la jumatatea vietii"

In anul 1959, spre satul Ucea de Sus a sosit din departari, plutind prin vazduh, un zvon 
infricosator, ca o primejdie mare: "Parintele Arsenie Boca a fost arestat!". Cand au aflat 
mai apoi ca fusese mutat cu domiciliul fortat langa Bucuresti, ca sa picteze biserica din 
satul Draganescu, ucenii au pornit iarasi, cu totii, spre dansul. Ion Ghindea nu-si poate 
domoli emotia, atunci cand ii vin in minte imaginile acelea cu femei si barbati imbracati 
in haine de tara, speriati de forfota Garii de Nord, intrebandu-i ca niste copii pe trecatorii 
grabiti unde este parintele lor.
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La Draganescu, parintele Arsenie a stat 10 ani, ca si la Sambata, ca si la Prislop. Si in tot 
acest timp, Ion Ghindea a fost mereu dupa el. "Va spun, desi era distanta atat de mare, au 
venit si mai multi. Coborau femeile din munte ca sa-i aduca de mancare, barbatii isi lasau 
treburile acasa si veneau sa-l ajute la renovarea bisericii... Parintele era supravegheat tot 
timpul de securisti, numa ce apuca sa ne faca un semn din ochi si noi stiam ca in seara 
aceea ne puteam intalni in secret, la un om dintr-un apartament de bloc din Bucuresti, si 
acolo el ne invata cum sa ne rugam, ne poruncea sa nu lasam postul, sa nu uitam biserica 
si ne spunea la fiecare ce trebuie sa facem. Aveam 40 de ani, eram barbat bine, aveam 
bani, nu-mi lipsea nimica. Da eram eu asa, cam framantat de niste probleme. Si am stat in 
camera aceea din Bucuresti doua ore, singur cu parintele. Mi-a zis asa: <<Mai Ioane, 
pana la varsta asta ti-ai facut placerile din crestetul capului pana in varful picioarelor. 
Asa-i ca te simti puternic, respectat, ca nu ti se poate intampla nimic? Sa-ti spun o istorie: 
era un urias, care toata viata lui a dus oameni in spinare, de pe o parte pe cealalta a unui 
rau. Dupa multi ani, in care-a carat mii de oameni, vine un copil sa-l treaca si pe el. 
Uriasul a ras, zicandu-si ca-i o nimica toata. Si tocmai la mijlocul raului s-a poticnit si a 
cazut cu copilul in apa. Stii tu, Ioane, cine era copilul acesta? Era moartea! Si cat a fost 
uriasul de puternic, l-a doborat un mic copilas. Asa esti si tu, Ioane: la jumatatea 
vietii!>>. Asta mi-a spus. La numai cateva zile, treburile m-au dus in comuna Buciuis, 
unde trebuia sa schimb niste cartofi pe porumb. Si numa ce vad la o poarta o femeie urata 
si oarba, cu picioarele strambe, care tinea in mana un ghioc si vorbea c-o fata. Fata se uita 
la ea cu ochii cascati: femeia stia totul despre viata ei, numele, cand s-a nascut, cu cine s-
a dragalit, tot. Si i-a zis c-o sa scape de-o operatie. De la oamenii din sat am aflat apoi ca 
si securistii din Bucuresti o lasa in pace pe femeia asta, fiindca le ghiceste si lor. I-am dat 
o caldare de cartofi si m-a primit. Mi-a cerut un fir de la sfeterul de lana cu care eram 
imbracat, l-a facut asa intre degete si mi-a spus: <<Te cheama Ion, ai 40 de ani si ai sa 
traiesti 80>>. Scurt. Am iesit de la ghicitoarea asta cam... zdruncinat. Da cand am ajuns 
in ulita si-am vazut ce frumos era afara - era primavara, pomi infloriti -, mi-am zis in 
gand: <<Lasa, ca mai e pan la 80. Mai am timp...>>. Si-am plecat acasa."
Cu trecerea anilor insa, Ion Ghindea a inceput din ce in ce mai mult sa se gandeasca la 
lucrurile acestea. S-a trezit ajutand oameni necunoscuti de pe strada, strangand mana si 
celor mai crunti dusmani, pasind in biserici mai des decat o facea inainte. I-a amintit 
parintelui Arsenie de profetia aceea, multi ani mai tarziu, pe cand acesta se afla la Sinaia, 
dupa plecarea sa de la Manastirea Prislop, din 1959. Si parintele i-a raspuns tot printr-o 
poveste: "Vine moartea la un om bogat si hraparet si-i zice: <<Hai!>>. Iar acesta se 
sperie: <<Mai lasa-ma un an!>>. Moartea il lasa. Dupa un an, bogatul zice: <<Mai lasa-
ma o luna! O saptamana! Barem un ceas!>>. Nu s-a gandit niciodata ca moare, toata viata 
nu s-a gandit decat cum sa se imbogateasca, sa-i pacaleasca pe ceilalti, sa stranga numai 
pentru el. Si cui raman toate? Pe cand eu, care n-am adunat nimic pe lumea asta, daca ar 
veni si astazi moartea la mine i-as zice..." - si parintele a desfacut larg bratele, ca si cum 
ar fi vazut intr-adevar pe cineva apropiindu-se catre dansul - "i-as zice: <<Haida, Gata! 
Sunt Pregatit!>>."

***
Ion Ghindea tine minte ca pe 28 noiembrie 1989, ziua cand a murit parintele Arsenie 
Boca, afara era frig, o zi ploioasa si trista si se vorbea deja despre schimbarea regimului 
si despre o mare Revolutie. "Ne-am dus mai multi din sat la inmormantare, la Manastirea 
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Prislop si dupa ce l-au ingropat pe parinte, am pus capul pe lespedea mormantului si am 
plans cu sughituri, in hohote, ca un copil. Nu trecuse o saptamana de cand fusesem la el. 
Cuvintele de atunci le tin ferecate in inima: <<Ioane, vremea mea a trecut. De acum 
inainte voi putea ajuta mai mult de acolo, de sus, decat de aici, de pe pamant...>>. Si asa 
a fost." Parintele Arsenie Boca pare sa fi fost intr-adevar un monah harazit pentru vremuri 
grele, potrivnice bisericilor si marilor sfinti.

Monahul care citeste gandurile

Pana la 23 de ani, eu am dus o viata banala. Prin primavara lui "85, mama a auzit de un 
mare duhovnic pe nume Arsenie Boca, care facuse adevarate minuni in satele de la 
poalele Fagarasilor si acum se afla, aspru supravegheat de Securitate, in satul 
Draganescu, langa Bucuresti. Parintele Arsenie avea puterea de a-ti spune ceva despre un 
om, doar privindu-i fotografia. Se zice ca si in fotografie ramane o farama din energia 
celui care a fost imortalizat pe pelicula. Mama a adus cu sine o poza mare, in care eram 
eu, tata, bunicul, sora mea, care plecase la Manastirea Clocociov inca din "84, un unchi 
bolnav de scleroza in placi, o fata bolnava tot de scleroza in placi si multi altii. Curios, 
dintre toti, parintele s-a oprit cu privirea asupra mea. <<Cine-i baiatu"?>>. Mama i-a 
spus. <<Sa stii ca baiatu" matale n-are ambitie. Daca mai dadea o data la facultate, 
reusea!>>. De unde sa fi stiut ca dadusem la Politehnica si nu reusisem? Intr-adevar, eram 
cu totul lipsit de ambitie, ma angajasem la o filatura de bumbac, eram preocupat mai 
degraba de fotbal, de fete, nicidecum de cele bisericesti. Mama a incercat sa-i arate si alte 
fotografii, dar parintele a spus: <<Nu, pe mine asta ma intereseaza. Sa-i spui sa faca 
Teologia! Neaparat sa-i spui, m-auzi?>>. Cand a venit acasa si mi-a spus, am pufnit in 
ras. Iar dupa cateva luni, mama a fost iarasi la parintele si, minune, de cum a vazut-o, el 
si-a amintit imediat: <<I-ai spus fiului tau sa dea la Teologie?>>. <<I-am spus parinte, 
da" nu vrea...>>.
Abia prin anul 1986, asa, deodata, am prins a ma gandi la Dumnezeu. Nu voiam insa 
facultatea si preotia de mir, voiam calugaria, singuratatea, lepadarea de lume. Aveam 
ispite si indoieli mari. Intr-o vara, am urcat in Muntii Neamtului, la Parintele Cleopa. 
Cand l-am vazut acolo, sezand in tinda casei, cu bratele desfacute, batranul acela slabit 
mi s-a parut un urias. M-am asezat la picioarele lui si i-am spus: <<Parinte, suntem acasa 
numai doi frati, sora mea e plecata la manastire si m-as duce si eu. Nu stiu ce sa fac, ma 
gandesc la parinti, ca imbatranesc, raman singuri...>>. Si deodata, Parintele Cleopa si-a 
ridicat bata sa de la pamant si a izbit cu ea in masa, tunand din glas: <<Cine iubeste pe 
tata sau pe mama mai mult decat pe Mine, nu-i vrednic de Mine!>>. Cuvintele lui 
Hristos, racnite prin pieptul duhovnicului moldovean, mi-au dat de inteles ca asta este 
calea. Acesta a fost felul lui de a-mi raspunde tuturor framantarilor, de a-mi spune ca, mai 
devreme sau mai tarziu, va trebui sa fac pasul cel mare...
Tot in acea zi, plecand de la Manastirea Sihastria, m-am hotarat sa fac un ocol pe la 
Draganescu, ca sa-l cunosc, in sfarsit, pe Parintele Arsenie Boca. Iar intalnirea aceasta 
avea cu adevarat sa-mi schimbe viata. Stateam fata in fata la o masa lunga din curtea 
casei parohiale, sub un nuc mare, batran, noduros, in stanga si-n dreapta noastra se asezau 
din cand in cand pe scaune oameni care-si povesteau necazurile, cereau sfat, unii veneau 
doar sa-l vada, sa-l asculte, caci pe atunci parintele aparea rar si nu avea voie sa 
spovedeasca. Avea niste ochi mari, umezi, albastri - cel putin asa i-am vazut eu - si se uita 
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fix la mine. Omul din dreapta ii spunea: <<Parinte, am un baiat care s-o casatorit si m-o 
lasat singur si ma batjocoreste...>>, mie, in mintea mea, imi venea sa-i raspund: <<Asa-ti 
trebuie, dac-ai facut numai un copil>>. Parintele zicea imediat, fara sa se intoarca spre 
omul acela, privindu-ma tot pe mine: <<Asa-ti trebuie dac-ai facut numai un copil>>. 
Apoi vorbea altul si altul si altul... si va jur pe Dumnezeul meu, toate sfaturile si 
gandurile care imi treceau prin minte erau rostite de Parintele Arsenie Boca, cuvant cu 
cuvant, fara a ma scapa din privire. M-am cutremurat! Cred ca am inceput sa tremur la 
propriu, uite asa mi s-o ridicat parul pe mana si mi-am zis: <<Vai de mine, sa vezi ca 
parintele asta imi citeste gandurile...>>. Pur si simplu le spunea oamenilor ce gandeam 
eu! Si, tot privindu-ma in ochi, deodata pe chipul lui a aparut asa, un zambet straniu, abia 
schitat, care ascundea cele mai adanci subintelesuri. Un zambet ce voia parca sa-mi 
spuna: <<Ei, vezi ca stii?!...>>

Cand oamenii nu mai au nevoie de paine...

De atunci, l-am urmat mereu pe Parintele Arsenie. Eram flamand sa ma spovedesc lui. 
Zbura zvonul, adus din gura in gura de ciobanii fagaraseni mai ales: <<Parintele e la 
Prislop!>>, <<Maine e la Draganescu si primeste!>>. Atunci, pe loc, plecam. De multe 
ori, mergeam pe jos de la Cisnadie pana la Sibiu, ca sa prind un tren, si pana dupa pranz 
eram la Bucuresti. Duhovnici din acestia, precum Arsenie Boca sau Ilie Cleopa, se nasc 
tot mai rar. Sunt oameni din gurile carora nici un cuvant nu iese intamplator, ci fiecare 
vorba, fiecare gest, intonatie, ascund puternice pilde. Eu cred ca uneori oamenii nu au 
nevoie de paine sa se hraneasca, au nevoie de cuvintele unor asemenea oameni mari...
Iata, spre exemplu, o alta intalnire de-a mea cu Parintele Arsenie, un an mai tarziu, in 
1987. De multa vreme gandul nu-mi statea decat la calugarie si totusi simteam cumva ca 
n-a sosit inca vremea, aveam nevoie de o incuviintare sau mai bine zis de o sentinta. 
Parintele era tot la Draganescu, aproape terminase de pictat biserica satului, venise enorm 
de multa lume si nu puteai sta de vorba cu el decat cel mult doua-trei minute. Erau 
oameni cu necazuri ce-mi pareau atunci <<prea lumesti>>, ca nu se impaca copiii, ca 
vaca nu da lapte, ca fata nu se casatoreste si eu judecam in mintea mea: <<Ia uite, 
domnule, cu ce fleacuri vin astia, ca doar ar putea sa le spuna si preotului lor din sat. Iar 
eu am batut atata drum, eu care am o problema grava - era vorba totusi de viata mea! - 
trebuie sa astept atata, sa pierd autobuzul si sa-i ascult pe toti acesti oameni simpli...>>. 
In orele acelea de asteptare, m-am tot gandit cum sa vorbesc cat mai scurt, mai concis, ca 
sa am timp sa povestesc totul, si in acele doua minute sa pot primi si raspunsul. Imi 
treceau prin minte sute de variante. Si cand am ajuns in fata Sfintiei Sale, n-am putut zice 
decat atat: <<Parinte, am 26 de ani si nu stiu ce sa fac. Sa ma insor sau sa ma 
calugaresc?>>. Parintele s-a uitat asa la mine si mi-a spus: <<Mai, nu esti bun acuma nici 
de una, nici de alta...>>.
Tarziu, mi-am dat seama ca a fost raspunsul cel mai potrivit, unul demn de un mare 
duhovnic. O dovada de mare intelepciune. Mai intai, un raspuns pe masura trufiei mele 
de a-mi considera problemele drept cele mai insemnate, mai presus de ale celorlalti. Apoi, 
a simtit ca nu eram hotarat si asteptam mai degraba un ordin care sa ma scuteasca de 
framantari si indoieli. El vedea mult mai departe, stia precis ce-mi este harazit. Un sfant 
stie ce ti se potriveste. Dar el iti spune primul gand care ii vine in minte. Cum spunea 
Sfantul Serafim de Sarov: <<Eu nu stiu nimic! Eu ma rog. Si primul gand care imi vine 
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in minte in rugaciune, acela-l iau ca de la Dumnezeu. Restul nu mai e de la Dumnezeu>>. 
Aceasta e adevarata taina a duhovniciei: atunci cand mergi la un duhovnic, lepezi din 
mintea ta toate argumentele pro si contra intrebarii pe care vrei s-o pui. Iti golesti mintea 
de toate, dai la o parte tot de pe masa, ca sa-L lasi pe Dumnezeu sa puna. Si-ti spui in 
minte o rugaciune: <<Doamne, ma duc la slujitorul Tau; lumineaza-l si pune un cuvant in 
gura lui pentru mantuirea mea>>. La randu-i, duhovnicul trebuie sa se roage pentru 
fiecare credincios in parte: <<Doamne, vine omul asta la mine; da-mi si mie cuvantul 
pentru mantuirea lui>>. Si in rugaciunea asta intri pe aceeasi lungime de unda cu preotul. 
In rugaciune, duhovnicul sta foarte atent, incordat, sa prinda fiecare gest, fiecare tremur 
din glas, chiar si mimica fetei omului care-i sta in fata. Si rosteste primul gand ce-i vine 
in minte. Primul gand ce-i vine in minte... In ziua de azi, un duhovnic trebuie sa fie 
pregatit sa spovedeasca oriunde, in chilia lui, pe strada, intr-o masina de ocazie, oriunde. 
Parintele Visarion de la Clocociov, duhovnicul maicilor pe care le-au adus aici, purta 
mereu un mic epitrahil pe sub haina, era intr-o permanenta stare de a putea spovedi pe 
cineva. Cand m-am marturisit lui pentru prima data, incercam sa ascund un pacat. Printre 
multe alte intrebari, ma intreaba si de pacatul asta. Eu am zis ca n-am facut. Dupa alte 
intrebari ma intreaba acelasi lucru. Iarasi am zis ca nu. Mai pune cateva zeci de intrebari 
si ma intreaba din nou. Si atunci mi-am dat seama ca in fata unui duhovnic ca Parintele 
Visarion nu poti ascunde nimic. Un asemenea preot citeste in tine ca intr-o carte deschisa.
Cred ca am fost norocos, nemaipomenit de norocos, fiindca am avut sansa sa-i intalnesc 
in viata pe acesti giganti, mari calauzitori de suflete. Aceste intalniri mi-au fost de enorm 
folos mai tarziu mie, ca duhovnic.

Minunile Parintelui Arsenie

Parintele Arsenie nu contenea sa-mi porunceasca sa dau la Teologie. I-am spus ca se intra 
greu, la Sibiu erau numai vreo patru locuri, pe care intrau atunci numai cei cu relatii, cu 
bani, cineva imi propusese ca ma ajuta sa intru daca-i dau cheile de la o Dacie. In plus, 
nici nu prea voiam sa ajung preot de mir, caci ar fi trebuit sa ma casatoresc, or eu 
ravneam calugaria. Era primavara lui "89 - anul mortii Parintelui Arsenie - si atunci 
marele duhovnic aproape mi-a poruncit: <<Da la Teologie, caci eu o sa ma rog pentru 
tine si-o sa reusesti! Ultimul meu gand pentru tine este acesta: fa Teologia, caci prin 
Teologie vei ajunge la calugarie!>>. Am dat examen in "89 si am fost <<admis fara 
loc>>, o sintagma destul de obisnuita in epoca, mai precis - respins. Si-am spus gata, 
plec! In octombrie mi-am facut inventarul sculelor din fabrica, mi-am platit toate 
datoriile, mi-am facut bagajele si am plecat spre Moldova. Facand un popas pe la 
Manastirea Sambata, ca sa-mi iau ramas bun de la Parintele Teofil Paraianu, am intrat pe 
la o maicuta batrana si suferinda, maica Teoctista. Despre monahia aceasta pot spune ca a 
fost o adevarata sfanta. De fiecare data cand m-am intalnit cu ea, tot ceea ce mi-a spus s-a 
implinit negresit. Si sa vedeti, cand am instiintat-o ca m-am hotarat sa plec, ea mi-a zis: 
<<Nu, nu pleci! Ai rabdare sa treaca anul 1989, ca se vor intampla lucruri mari! Ai 
asteptat atata timp, mai ai rabdare numai doua luni>>. Exact acestea au fost cuvintele ei. 
Si asa a fost: dupa o luna, in noiembrie, a murit Parintele Arsenie, iar dupa inca o luna, in 
decembrie, a venit Revolutia si am fost chemat inapoi la facultate. Se marise numarul de 
locuri, fiindca era mare criza de preoti. Daca n-o ascultam pe maica Teoctista si apucam 
sa plec la manastire, nu ma mai intorceam sa fac scoala.
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Tin minte ca-n ziua in care am aflat ca Parintele Arsenie va fi inmormantat la Prislop, 
eram in casa unei crestine si n-am mai apucat sa ma duc acasa. Am plecat imbracat doar 
cu un pulover, era frig, inceput de decembrie, si tot drumul cu trenul imi tot venea sa 
plang. Ciudat insa, cand am ajuns acolo, n-am mai simtit tristete, ci o stranie bucurie. Nu 
stiu de ce. Poate fiindca am intalnit acolo foarte multi oameni care i-au fost apropiati 
parintelui, pe care ii vazusem la Sambata, la maica Teoctista, la Draganescu sau la Sinaia, 
o mare familie. Nu pot uita o secventa: cand au scos sicriul din biserica, in spatele meu 
era o femeie imbrobodita, plansa, si un barbat foarte inalt, amandoi tarani din partile 
Fagarasului. Si brusc, barbatul a ramas ca paralizat, cu ochii mari, inspaimantati, si-a 
indreptat mana spre inima si deodata a facut asa, in mare soapta: <<uoaaaahhh!>>. Tin 
minte chiar ca i-am urmarit prin curtea manastirii, doar-doar voi afla ce-o fi vazut 
barbatul acela. Si cand mergeam cu totii spre groapa, am tras cu urechea si am auzit: cu 
toate ca era amiaza, omul vazuse sus, pe cer, o cruce de stele... O minune legata de 
Parintele Arsenie am vazut chiar eu, cu ochii mei, in ziua de vineri, 3 august 1990. 
Venisem la Manastirea Sambata cu o fata foarte credincioasa, bolnava grav de scleroza in 
placi. Era bolnava de 17 ani, nu putea merge decat cel mult cinci-zece pasi, o duceam cu 
un carucior din acela pentru invalizi. Astfel am urcat impreuna spre un izvoras, doi 
kilometri mai sus de manastire. Si cum stateam amandoi langa izvorul acela, in poiana 
apare o batrana a carei infatisare era imposibil sa nu-ti atraga atentia. Parea de vreo o suta 
de ani, dar era inalta, negarbovita, cu ochi albastri, plini de viata. Eu povesteam cu fata 
asta, cu voce inceata. Zic: <<No, maine as vrea sa urc pana la chilia Parintelui Arsenie, 
sub poalele Fagarasului...>>. Desi se afla cam la o suta de pasi, batrana a ridicat ochii 
spre mine si m-a intrebat: <<Chiar vrei sa mergi la chilie...?>>. Nu va pot spune ce voce 
avea femeia asta... Un glas ce ajungea pana la noi cu o ireala putere, un glas aproape 
mustrator si totusi nu, un glas ce venea parca sa ne certe din lumea cealalta... Eu am spus 
ca da, merg la chilie, batrana a zis: <<Bine>>, si-a luat apa de la izvor si, cand a dat sa 
plece, s-a intors catre noi si ne-a intrebat: << Nu vreti un mar?>>. Noi am spus: <<Da>>. 
Ea si-a bagat mana in straita si a scos doua mere mari, galbene, unul pentru mine, celalalt 
pentru fata. Si atunci m-am uitat la piciorul ei. Un picior nefiresc de mare pentru o 
femeie, numarul 45 sau chiar 46. Batrana s-a indepartat si fata imi zice: <<Mai, parca 
intrau ochii ei prin mine, simteam ca trece privirea ei prin mine, ca-mi intra in carne, in 
corp...>>. Iar eu puteam sa jur ca erau aceiasi ochi mari, albastri si umezi, pe care-i 
vazusem atunci la Draganescu. Deodata, pe amandoi ne-a strafulgerat un gand: <<Sa vezi 
ca a fost parintele!>>. Am alergat dupa batrana dar, cu toate ca nu trecusera nici doua 
minute de la plecarea ei, n-am mai gasit-o nicaieri. Mai mult, pe poteca aceea veneau spre 
noi niste turisti care ziceau la randu-le, ca n-au vazut nimic, nici o batrana. Am mai 
zabovit putin si, cand a fost sa plecam, fata zice: <<Hai, ca incerc sa merg pana la 
carucior...>>. Cand a ajuns la carucior zice: <<Mai incerc doar sa cobor pana in drum, c-
am vazut ca m-ai tras cam greu pe panta asta...>>. Cand am ajuns jos, la drum spune: 
<<Mai, nu stiu, parca simt asa, o putere in picioare>>, iar eu am indemnat-o in gluma: 
<<Macar daca ai merge pana la manastire, sa nu ma tot obosesc sa imping de carucior 
prin grohotisul asta>>. Atunci ea s-a oprit, s-a uitat spre cer si a devenit foarte serioasa: 
<<Doamne, n-as vrea sa merg decat ca sa nu-i mai supar pe altii!...>>. Si a mers cei doi 
kilometri pe jos. Facuse asa o febra musculara, ca sambata n-a mai coborat de la chilie. 
Insa din acea zi si pana astazi, fata aceea merge pe picioarele ei.
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Amintirea parintelui Arsenie Boca

Maica Glicheria isi aminteste cum intr-o zi, la priveghiul de seara, parintele Arsenie a fost 
invitat sa tina o predica in fata credinciosilor. Imbracat intr-o rasa alba si incins cu o curea 
lata, de ostas al lui Cristos, parintele a inceput cuvantul, spunand: "Iubiti fii 
duhovnicesti", dupa care a amutit. Statea cu statura lui uriasa in dreptul usilor imparatesti 
si nu mai putea scoate o singura vorba. Doar ochii lui, albastri ca adancul marii, frematau 
a uimire si ingrijorare. "A adormit", spunea o batrana asezata dupa cuviinta in spatele 
bisericii. "Ba nu. Are o viziune", o contrazicea altcineva. Intr-un tarziu, chipul parintelui 
Arsenie s-a linistit si glasul sau si-a recapatat inflexiunile puternice, de clopot: "Iubiti fii 
duhovnicesti, maine va voi spune tot ce am vazut acum". 
Vestea vedeniei traite de parintele s-a raspandit ca fulgerul in sat si a doua zi toata lumea 
si-a parasit munca campului, venind la biserica. Sprijinind sapele de-a lungul zidului, 
taranii intrau in pridvor, facandu-si cruce pana la pamant si sarutand icoanele. Degeaba 
au incercat militienii si cativa civili de la Sibiu sa-i opreasca pe sateni. Vazand multimea 
sapelor de la intrare au renuntat. Stiau ca putea sa iasa razmerita mare. Apoi, parintele 
Arsenie a luat cuvantul, dupa cum promisese, si a inceput sa povesteasca cutremurat cum 
a vazut coborand din cer 7 coroane de aur pe capul unor sateni, pe coroane scriind ceva 
cu slove de foc, dupa care s-a oprit si a dat sa plece. In zadar au insistat satenii ca 
parintele sa le spuna ce anume scria si pe capul cui se asezasera coroanele. Cateva luni 
mai tarziu, Securitatea aresta 7 ocneni, 7 gospodari harnici si credinciosi, care nu se vor 
mai intoarce niciodata in sat, murind toti la Canal si in beciurile de ancheta. Abia atunci, 
legand lucrurile, satenii vor intelege talcul vedeniei traite de catre parintele. Pe capul 
celor 7 era cununa muceniciei si a suferintei pentru dreapta credinta.
Poate ca intr-un colt de suflet, maica Glicheria poarta regretul alungarii din manastire. 
Nu-i pare, insa, rau, cata vreme in calugaria ei alba de la Ocna Sibiului, a slujit cum putea 
ea mai bine pe Cristos si a fost aproape - cateva clipe macar - de cei mai mari teologi ai 
ortodoxiei. Si-a pastrat neatinsa rasa monahala, si-a tinut cu ravna voturile calugaresti si, 
peste toate, a ramas cu cateva amintiri pe care nimeni si nimic nu i le mai poate lua. Cea 
mai draga din toate este atunci cand parintele Arsenie Boca a innoptat in casa parohiala a 
preotului Miron Mihailescu. Intrand a doua zi dimineata sa faca ordine si curatenie, a 
descoperit uimita ca asternutul de pe patul parintelui Arsenie era neatins. Parintele, desi 
obosit de slujbele de peste zi, statuse toata noaptea in rugaciune. Perna din dreptul icoanei 
mai pastra inca urma genunchilor lui osteniti.

Martiri ai credintei
Dosarul de securitate al parintelui Arsenie Boca

Despre parintele Arsenie Boca am mai scris. Prea putin, fata de amintirea pe care a lasat-
o in lume, fata de forta darurilor sale duhovnicesti. Fagarasenii si cei care l-au iubit il 
pastreaza si acum in causul inimii, ducandu-se in noiembrie la mormantul de la Prislop, 
unde se inchina, saruta crucea, isi spun necazul si cer sfat parintelui, de parca, nevazut, 
le-ar sta in fata pe scaunul de spovedanie, asa cum era: inalt, puternic, cu ochi albastri, cu 
glas tunator de profet, bland cu oamenii, neiertator cu pacatul.
In ciuda oricaror indaratnice pareri, biografia parintelui a fost o pagina de calvar. Dosarul 
sau de Securitate, pe care nimeni nu a avut pana acum curiozitatea sa-l cerceteze, 
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dezvaluie o realitate cumplita: urmarit si hartuit ca un hot, Arsenie Boca trebuia sa fie 
intinat moral. Pe dosarul de urmarire operativa nr. 564, colonelul Gheorghe Craciun scria: 
"A se strange material compromitator contra lui Arsenie Boca", adaugand apoi, intr-un 
raport separat: "Arsenie Boca este un element ostil si dusmanos regimului, care cauta sa 
deruteze oamenii de la munca, infiltrandu-le in suflet misticismul si fanatismul, 
speculandu-le in acelasi timp ignoranta. Fata de cele de mai sus s-au luat masuri pentru a 
se face o retea informativa serioasa in mediul acestuia, in sensul de a trimite la el 
elemente bine instruite, eventual travestite (adeseori in monahii si monahi, n.n.), care sa 
caute a-l compromite (...) Mutarea lui Arsenie Boca in alta parte nu rezolva problema, 
atata vreme cat nu e compromis".
Acuzat de toate relele pamantului (inclusiv legionarism), parintele va fi arestat in mai 
multe randuri si condamnat la doi ani de Canal, intr-un proces cu usile inchise. Motivul: 
omisiune de denunt si misticism. In tot acest timp, implinind parca vorbele din Biblie, 
parintele s-a daruit chiar locurilor de pedeapsa si surghiun: Prislop, Draganescu (biserica 
pe care a pictat-o integral), Schitul Maicilor. Surghiunul vremurilor atee razbate din 
fiecare pagina a dosarului, invaluind faptura parintelui cu aura stralucitoare a martirului 
intru Hristos.

Acatiste si scrisori arestate

Ceea ce te frapeaza rasfoind dosarul parintelui este multimea anexelor. Sute de acatiste si 
de scrisori nu au mai ajuns niciodata la destinatar. In schimb, pe fiecare plic o mana 
vigilenta mazgalea un ordin: "A se urmari operativ semnatarul". La suferinta parintelui, 
Securitatea a adaugat mereu, ca o drojdie imunda, suferinta nevinovata a credinciosilor, a 
celor care ii cereau disperat ajutor.
Din delatiuni si rapoarte rezulta ca Arsenie Boca era urmarit pas cu pas, zi si noapte, prin 
prieteni sau simpli observatori, in biserica sau pe strada, in atelier sau in intimitate. Cu o 
precizie diabolica, paginile dosarului recompun zile intregi din viata parintelui: la ce ora a 
iesit din casa, cum era imbracat, in ce tramvai s-a suit, ce loc a ocupat, cine a trecut pe 
langa el, cine i-a adresat vreo intrebare. La coborare, toti cei in cauza erau legitimati, pusi 
sa dea declaratii. Pagini intregi cu nume si adrese: Izvor 123, Dunavat 74, Boteanu 53. 
Nume de oameni fara nici o vina. Alaturi, pagini si mai rusinoase: turnatorii pline de 
venin si invidie ale unor apropiati (unii preoti cu renume), care nu se sfiau sa scrie: 
"Fachiristul Arsenie Boca"... "Paranoic ca si Sandu Tudor, care voia si el sa aiba aureola 
de mare duhovnic."
Pare greu de crezut, dar dezordinea de ani si inscrisuri din dosar ascunde o minutie 
patimasa de colectionar: pagini de jurnal, mici insemnari, ba chiar si taieturi din ziare, 
ocazie cu care constati ca parintele reprezenta o problema de stat inca din 1944, cand 
ministrul Cultelor din acea vreme, Popa Burducea (cel cu steaua si cu crucea), a dat ordin 
sa fie anchetat. Marea spaima a regimului era ca la slujba parintelui de la Saliste 
participasera tarani din 41 de sate! Autoritatea parintelui era prea mare, iar vorbele lui - o 
cumplita primejdie: "Sa nu luati arma in mana si sa aparati alte teritorii decat acelea care 
ne apartin si pe care sunt cladite urme de credinta romaneasca (...). Iubiti-i pe preoti 
acum, cand ii mai aveti, caci va veni o vreme cand nu-i veti mai avea".
La fel se intampla si in 1946, cand parintele este anchetat pentru cele afirmate intr-o 
predica: "Lupii vor fi sfasiati de catre oile atacate. Credinciosii, desi mai putini ca numar, 
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nu vor putea fi suprimati de puterea numerica a celor lepadati de credinta, atata timp cat 
vor sta stransi in jurul Bisericii".

Avem conducatorii pe care ii meritam

In ciuda agramatismelor si a limbii de lemn, din dosar razbate spaima sincera a 
inchizitorilor vremii, constiinta ca parintele era urias, ca in spatele lui se aflau mii si mii 
de credinciosi devotati. Nu intamplator, fiecare raport mergea direct la generalul 
Nicolschi, iar un exemplar la ministrul de Interne, Pintilie.
Parintele trebuia arestat cu orice chip si acest lucru se va petrece, intr-adevar, in noaptea 
de 15 spre 16 ianuarie 1951, cand trupe speciale au impanzit dealurile Prislopului, iar 
sefii de gara din zona au fost obligati sa raporteze prezenta oricarui calator care dorea sa 
urce in trenul de Bucuresti. Ca intr-o simbolistica mistica, parintele reedita, dincolo de 
vointa sa, scena impresurarii Mantuitorului in gradina Ghetsimani - El, cu mainile goale, 
in fata unui puhoi de osteni inarmati cu sulite si sabii.
Vazator cu duhul, parintele Arsenie stia ce-l asteapta. Sunt multe marturii privind 
momentul arestarii sau anii de Canal, cu lanturile desfacute miraculos de la maini, cu 
disparitiile lui inexplicabile din celula. Mai putin se cunoaste modul demn si intelept in 
care parintele a raspuns anchetatorilor: "Dupa cativa ani de la calugarirea mea si intrarea 
in preotie, mi s-a intamplat un lucru pe care nu l-am urmarit - o mare influenta in popor, o 
faima de predicator si de preot. Datorita cunostintelor pe care le adunasem in vremea 
studiilor si pe care le aplicam unde se putea face aceasta, poporul sarea marginile 
aprecierii juste si ma credea exceptional de inzestrat. De nenumarate ori am incercat si 
mai incerc a-i mai stinge capriciile unei credinte necontrolate, cea de domeniul fanteziei, 
ca aceasta nu mantuie, si abia am izbutit sa-i scap de la o iubire pe care mi-o pastreaza 
fara sa intrebe".
Evitand toate capcanele interogatoriului, parintele se va lupta in felul sau - nu ca sa scape 
cu orice chip, ci sa dovedeasca adevarul misiunii sale. "Lui Nicolae Patrascu (capetenie 
legionara, care il cauta la manastire, n.n.) i-am dat Biblia sa o citeasca din scoarta-n 
scoarta, ca sa se convinga ca neamurile au (...) <<guvernele pe care le merita>>, o 
conducere providentiala. De sus se ocarmuiesc neamurile si se oranduiesc oamenii care 
sa implineasca felul cutare sau cutare de guvernare. De sus se oranduieste regimul pe care 
trebuie sa-l aiba neamurile. Cand regimul si-a implinit menirea sau si-a tradat-o, 
Providenta il schimba. Iar cel care trage la raspundere, pe neasteptate, e Dumnezeu. O 
mie de ani de ar trai ateul, tot pe neasteptate e tras la raspundere de Dumnezeu, ca unul 
care nu se astepta sa existe Dumnezeu si sa-l poata trage la raspundere."
In capul paginii se lafaie apostila colonelului Birtos, de la Secretariatul Directiei Generale 
a Securitatii Poporului: "Informatiile trebuie adancite, creandu-se antene informative de 
profunzime in mediu".

"Romania e singura tara in care succesul nu are succes"
Spun unii ca parintele Arsenie nu a fost un disident, un luptator pe fata contra regimului 
comunist. Atunci, de ce era haituit, interzis, considerat o primejdie publica? Din dosar nu 
rezulta ca i s-ar fi propus colaborarea (oricum nu ar fi acceptat). In schimb, pana dupa 
1965, in mai multe reprize, anchetatorii il iscodesc cu tot felul de intrebari: ce parere are 
despre socialism, despre situatia politica din Panama, din Cipru, din Vietnam? Ce parere 
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are despre telepatie sau paranormal, despre Arhanghelii Mihail si Gavril? Grosolan si fara 
metoda, Securitatea voia sa intre in intimitatea parintelui, sa-i cunoasca resorturile de 
gandire, sa-si explice cumva forta spirituala si darurile teribile pe care le avea.
Pus de-a valma, cu felurite scrisuri si fara nici o ordine cronologica, dosarul lui Arsenie 
Boca se poate rezuma doar la un cuvant: o panda continua. La toate ispitirile si capcanele 
intinse, parintele a raspuns senin, bland ca porumbelul si viclean ca sarpele. Sarac si 
nelegat de nici o patima, nu a lasat loc nici unui santaj. Acelasi mereu, neschimbat si 
vorbind de la Dumnezeu, parintele va arata intr-un singur loc ca il doare. Intr-o nota 
informativa din 28 martie 1967, sursa arata ca Arsenie Boca a cerut Patriarhului sa revina 
la Prislop. "Tine sa se duca acolo, pentru ca socoteste ca acolo este nevoie de el, in acel 
punct unde se intretaie influentele catolice si maghiare, ca el, fiind un bun roman si un 
bun ortodox, va aduce reale servicii Bisericii stramosesti si tarii prin munca sa." Cererea 
a fost bineinteles refuzata. Parintelui nu-i va ramane decat dorul de Prislop si o dorinta 
testamentara - sa fie ingropat acolo, in tinutul Hategului, in inima tarii.
Cu o rabdare de sfant, Arsenie Boca nu si-a tradat niciodata legamantul si haina 
monahala, amestecandu-se in cele lumesti, in cele politice. Rabdator si resemnat, a 
indurat totul - si ateismul, si jignirile personale. Doar o singura fraza, preluata de la 
principesa Ileana, arata preaplinul de amaraciune, de suferinta interioara: "Romania e 
singura tara in care succesul nu are succes".

Prin nedreptatile si umilintele la care a fost supus pana la sfarsitul vietii, in 1989, destinul 
parintelui Arsenie Boca e un martiriu crestin. Si totusi, in mod paradoxal, prin sarguinta 
Securitatii, biografia lui se implineste astazi. Din dosar aflam mai multe marturii de 
credinta, ba chiar si unele detalii biografice, cum ar fi bataia sora cu moartea pe care tatal 
sau (un om deosebit de aspru) i-a dat-o pentru ca pierdea timpul - un pacat imens, la 
intelegerea caruia nu ajungi decat tarziu, la batranete. Brusc, raul si suferinta se 
transforma in lumina. Ca nimeni altul, parintele a inteles. Fara durere, nu rodeste nimic. 
Fara cruce, nu e cu putinta mantuirea.

Parintele Arsenie Boca va muri pe 28 noiembrie 1989 si va fi inmormantat cinci zile mai 
tarziu la Prislop, in locul ales chiar de el, in prezenta a 2000 de oameni. Si aici sunt multe 
taine si lucruri inca nelamurite. Multi din cei cu care am vorbit sunt convinsi ca parintele 
a fost schingiuit de Securitate, ca avea unghiile de la maini smulse si ca inainte de a muri 
si-a avertizat calaii: "Spuneti-i lui Ceausescu ca nu mai apuca Craciunul". Altii, care s-au 
ingrijit de inmormantarea parintelui, spun dimpotriva ca a murit de moarte buna la 
Manastirea Sinaia, ca slabise din cauza muncii epuizante si a numeroaselor boli pe care le 
avea. Conteaza mai putin teama si retinerile unora de a vorbi despre acest lucru. Mai 
devreme sau mai tarziu, adevarul va iesi oricum la iveala. E limpede ca parintele Arsenie 
Boca nu a fost un om obisnuit si ca Dumnezeu a lucrat prin el neintrerupt. Timp de 
aproape 50 de ani cat a durat regimul comunist, de-a dreptul sau cu subtilitate perfida, s-a 
incercat ascunderea parintelui si a numelui sau. Faptul ca imaginea lui tasneste acum, la 
zece ani de la moarte, mai stralucitoare ca oricand, e semn ca cei fara prihana isi au plata 
lor, la adapost de invidia patimasa a lumii acesteia.
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Capitolul 1 Mama Părintelui Arsenie
„Eu am fost pictat din pântecele maicii mele”

Ne spunea Părintele: “Când eram copil, în casa mamei mele era o icoana a Maicii Domnului 
care-mi plăcea, foarte mult. Odată am întrebat-o pe mama:

- De ce îmi place aşa de mult acea icoană? Iar ea mi-a spus:
- Ei, dragul meu, cât te-am purtat în pântece, foarte mult m-am uitat şi m-am rugat la această 

icoană”.
Altădată ne-a spus: “Mama mea când a rămas însărcinată cu mine, s-a uitat la icoana Maicii 

Domnului şi a pictat-o în inima ei. A pictat-o rugându-se la Maica Domnului, cum se rugau Sfinţii 
Ioachim şi Ana: “Maica Domnului, îţi cer au copil, fie parte bărbătească, fie parte femeiască, care să 
îţi slujească ţie, Maicii Domnului şi Domnului Iisus Hristos. Nu pentru mine îl cer”. Eu deja am fost 
pictat din pântecele maicii mele. Când mama mea mergea să lucreze la câmp, înaintea ei apărea 
icoana Maicii Domnului datorită rugăciunilor ei. După ce-am terminat studiile, mama credea c-am 
să mă stabilesc ca orice om la casa lui. Când a aflat ce intenţii am (să se călugărească), mi-a luat 
capul în mâini, m-a sărutat şi m-a binecuvântat zicându-mi: „O, dragul meu şi scumpul meu, de 
când mă rog eu pentru asta!”

De aceea a fost Părintele Arsenie omul lui Dumnezeu, pentru că a fost cerut prin rugăciune, 
crescut cu rugăciune. Şi spunea Părintele. “De ce nu faceţi şi voi la, fel?! Dar care din voi se roagă 
când sunteţi însărcinate: Doamne, dă-mi un copil bun, cuminte, care să-ţi slujească Ţie; pentru Tine 
Doamne? Care din voi aţi citit în timpul sarcinii Acatistul Maicii Domnului şi alte cărţi bisericeşti? 
Voi ziceţi că n-aveţi timp să vă rugaţi. Cereţi la Maica Domnului şi la Domnul Iisus Hristos şi vă 
vor da. Dacă nu faceţi rele, vă iese şi copilul aşa cum îl doriţi “.

Apoi, unei femei căreia îi murise copilul atins de un tren i-a spus:”Ştii de ce 1-a atins trenul? 
Pentru că 1-ai iubit mai mult decât pe Maica Domnului. Întâi trebuie să-L iubeşti pe Dumnezeu şi  
apoi pe copil”. Altei femei i-a spus: „Tu vii şi te plângi că copilul tău e beţiv, dar atunci când aţi  
zămislit copilul, soţul tău era beat”, iar alteia, care se plângea că are un băiat hoţ, i-a spus că şi ea a 
furat când a fost însărcinată cu el. (Miloşan Vionela, 71 ani, Recea)

Mama sa l-a crescut singură. Ea păzea oile satului şi Părintele îi desena (că era pictor de mic) 
flori pe mâneci, pe cot la haine şi apoi ea cosea.

„În viaţă am dansat şi eu odată - a spus mama Părintelui - am rotit un dans, atât a, fost jocul  
meu în viaţă”. Maică-sa 1-a crescut şi el a învăţat, şi-a dat silinţa. Părintele învăţa lumea cum să 
trăiască, să nu curvească bărbatul cu femeia, ca în sărbători şi duminica să nu aibă împreunare şi să 
aibă copii curaţi, căci Părintele aşa a fost conceput. (Mailat Elena, 87 de ani, Dejani)

Mama sfinţiei sale spunea că simţea că avea ceva luminos în pântece şi avea o mare bucurie. 
Iar Părintele spunea că tatăl său, plecând în America l-a „lăsat curat în pântece”. (Pr. Petru 
Vanvulescu)

Mama Părintelui, care nu mai ştia nimic de dânsul, auzind că la Mănăstirea Sâmbăta este un 
părinte care este de loc din localitatea Brad - Hunedoara, şi-a zis: „Sigur, acesta e băiatul meu” şi a 
luat trenul să vină la Sâmbăta. Părintele, cu darul înaintevederii ce-1 avea, a simţit că vine şi a 
trimis un credincios cu căruţa la gară spunându-i acestuia ora când soseşte şi locul unde să stea pe 
peron când va veni trenul. Când a sosit trenul, uşa vagonului în care se afla mama Părintelui a oprit 
exact în faţa omului. Coborând, mama Părintelui 1-a întrebat pe acest om, cum poate ajunge la 
mănăstire? Iar omul i-a zis: „Vino cu mine, că după dumneata m-a trimis Părintele!”(Ierod.  
Dometie - Mân. Brâncoveanu)

Părintele Arsenie era la Sâmbăta şi a trimis pe cineva care avea căruţă cu cai, să o aştepte în 
gara din Voila pe mama sa, care vroia să-1 viziteze. I-a spus omului: „Du-te să o aştepţi pe mama 
că vine cu trenul”; zice omul: „Părinte, dar nu o cunosc!”; „Nu trebuie, du-te că vine ea la tine; se 
opreşte trenul şi în dreptul uşi de unde eşti tu coboară o.femeie şi te întreabă de mănăstire”. Şi aşa a 
fost. Omul a luat-o în căruţă şi a dus-o la Sâmbăta. (Gheorghe Silea, 45 ani - Sâmbăta de Sus)

Mama Părintelui, era o femeie micuţă şi semăna cu Părintele foarte mult. Odată a venit la 



mănăstire. Îi era dor de Părintele. Şi Părintele a lăsat-o în biserică, nu a ieşit din altar. Şi ea a stat, a 
tot stat, şi dacă a văzut că Părintele nu mai iese, a început să plângă. A ieşit Părintele bucuros şi a 
zis: Am vrut să te vedem cum plângi. A sărutat-o şi a mângâiat-o şi i-a zis: „ Nu plânge, că uite am 
venit”.(Mailat Elena, 87 de ani, Dejani)

Întâlnindu-se cu Părintele, mama i-a reproşat: „Ţi-a fost ruşine cu mine de n-ai vrut să spui la  
lume că eu sunt mama ta?” şi i-a zis Părintele: „Nu mamă, dar dacă spuneam lumea îţi rupea 
hainele de pe matale când veneai încoace”.

A spus mama Părintelui, cu ocazia acestei vizite la mănăstire că atunci când era însărcinată cu 
Părintele, a văzut soarele şi luna în pântecele ei şi nu ştia ce va fi. Şi a văzut şi un peisaj. Când a 
venit la Sâmbăta a spus ca a văzut exact peisajul de aici, cu munţi şi mănăstirea. (Gheroghe Silea,  
45 ani - Sâmbăta de Sus)

Mult s-a zbătut Părintele. Toată viaţa şi scrierea lui a fost spre sfinţirea familiei. Câte femei au 
fost la el, s-au hotărât să nu mai avorteze Câţi copii au rămas în pântecele mamelor lor! Nu e 
nimeni mai competent să ne strige în acest moment revenirea mamelor la sfinţenia Maicii 
Domnului decât Părintele Arsenie. (Pr. Ioan Sabău)

Capitolul 2 Părintele Arsenie… un Moise care ne-a despărţit Marea Roşie

Părintele Arsenie a fost un om extraordinar, un om al lui Dumnezeu, un mare părinte al 
Biscricii noastre. Pentru mine personal, cel mai mare din veacul nostru… Despre Părintele Arsenie 
trebuie să vină vremea, cât mai curând posibil, să se scrie mai mult, să se vorbească mai mult; şi eu 
sunt absolut sigur, şi mărturisesc cu toată responsabilitatea mea de episcop ca va veni timpul rânduit 
de Dumnezeu, când Părintele Arsenie Boca va fi canonizat… Despre Părintele Arsenie încă se 
vorbeşte în termeni prea lumeşti. Dar se va vedea mai târziu. Eu îndrăznesc să spun că Părintele 
Arsenie Boca a fost pentru România asemeni Sfântului Serafim de Sarov pentru marea Rusie.

…Aflându-te în prezenţa şi în apropierea Părintelui Arsenie, simţeai prezenţa lui Dumnezeu, 
Îl simţeai pe Hristos trăind şi vorbind în Părintele Arsenie. Era şi este un lucru extraordinar - cum 
spunea cineva - în viaţa noastră, în viaţa oamenilor, să întâlnim un sfânt. Eu pot să spun că acest 
lucru 1-am simţit şi 1-am trăit şi sunt absolut convins şi responsabil de ceea ce spun acum.

Părintele Arsenie ştia că la tinereţe se pune temelia vieţii omului, a dezvoltării omului pentru 
mai târziu şi pentru totdeauna şi de aceea era înconjurat de tineri. (PS. Daniil Partoşanul)

Un complex de factori, din harul lui Dumnezeu, pe deplin favorabili, m-au ajutat să cunosc pe 
tânărul diacon celib Zian Boca (viitorul Părinte Arsenie), după venirea sa de la Muntele Athos şi pe 
părintele Dumitru Popescu, viitorul arhimandrit Serafim Popescu, stareţ la Mănăstirea Sâmbăta 
între anii 1949-1955.

Părintele dr. Dumitru Stăniloae, fiind numit rector al Academiei Teologice „Andrei Şaguna” 
din Sibiu (de către mitropolitul Nicolae Bălan, în 1936), a primit locuinţă pentru familia sa, în 
clădirea Academiei, la parter. Părintelui Zian Boca şi părintelui Dumitru Popescu li s-a dat o 
locuinţă tot în curtea Academiei. Cu ei mai stătea şi tânărul profesor de teologie dr. Nicolae Mladin, 
viitorul mitropolit, formând împreună o triadă de oameni ai lui Dumnezeu, cu totul deosebiţi. 
Camera din dreapta mi s-a acordat mie, după terminarea Teologiei, de către părintele rector dr. 
Dumitru Stăniloae, care m-a angajat ca secretar şi dactilograf al său, respectiv al Academiei 
Teologice „Andreiene”, începând cu 1 ianuarie 1940. Lucram amândoi în acelaşi birou.

Seara, după ce se linişteau studenţii teologi, cei trei călugări ieşeau în holul locuinţei unde 
împreună, înfrăţiţi în acelaşi ideal de preamărire a lui Dumnezeu, cântau imnuri religioase, încheind 
cu „Apărătoare Doamnă”. Îmi era imposibil să rămân izolat în camera mea de vis à vis şi să nu apar 
şi eu între dânşii, frământat de acelaşi dor de preamărire a Lui, a Ziditorului a toate, Dumnezeu.

Fireşte că, peste zi, când Părintele Arsenie mai scăpa de la Părintele Stăniloae, unde împreună 
lucrau la traducerea manuscriselor Filocaliei, pe care Părintele Arsenie le adusese de la Muntele 
Athos, mai profitam şi stăteam de vorbă cu el.

În astfel de momente de fericită ocazie de a sta de vorbă cu tânărul diacon celib, Arsenie 
Boca, am prins, între altele, un moment - unic - cu totul remarcabil: mi-a arătat, centura monahală 



de piele, pe care a realizat-o singur, cu monogramul metalic: IS HS NI KA (Iisus Hristos biruie), pe 
care urma să o poarte după tunderea în monahism (pe data de 3 mai 1940, la Mănăstirea Sâmbăta de 
Sus, primind numele de Arsenie). După centură, îmi destăinuia din tainele monahismului, cum 
trebuia să fie un adevărat călugăr, ca un adevărat ostaş al lui Hristos, îmbrăcat în toate armele lui 
Dumnezeu (cf. Ef. 6, 11-17). Cu acel prilej mi-a arătat o intimitate a îmbrăcămintei călugăreşti (pe 
care o aştepta şi pentru care se pregătea): pe o coală de hârtie a desenat schima călugărească pe care 
o poartă un călugăr până la moarte. Am pus mâna pe ea şi îndată m-a atenţionat: „Mă, ai grijă, asta 
nu-i jucărie!”… zâmbind foarte discret, căci nimeni nu-1 văzuse (până atunci) râzând, ci plângând 
adeseori pentru păcatele oamenilor.

În sfârşit, 1-am văzut şi în bucătăria cantinei studenţeşti, unde singur îşi pregătea mâncarea de 
post (predominau morcovii raşi pe răzătoare, cruzi), dar fără a face caz de aceasta.

Când îl ajuta pe Părintele Stăniloae la traducerea Filocaliei, Părintele Arsenie scria cu mâna 
tot textul filocalic tradus. Mai târziu a creat în cadrul Mănăstirii Brâncoveanu o adevărată mişcare 
filocalică împreună cu credincioşii din ţinuturile făgărăşene, care s-a extins apoi în aproape toată 
ţara, cum remarca Nichifor Crainic. La această mişeare participa inclusiv studenţimea universitară, 
ca într-o „bulboană spirituală uriaşă”, pentru a-1 vedea şi asculta pe călugărul care răscolea sufletele 
credincioşilor ce-1 ascultau, Părintele Arsenie.

Duhul filocalic străbătea în mintea şi în sufletul ascultătorilor prin cuvintele de foc ale 
Părintelui. Aşa a reuşit să devină primul ctitor al Filocaliei româneşti de la Sibiu, nu numai prin 
colaborarea cu Părintele Stăniloae, la îmbrăcarea textului original în haina cuvântului românesc, ci, 
acum, şi prin câştigarea de abonaţi din rândul ţărănimii româneşti (în criza groaznică din anii 1946 
şi anii următori, ţăranii, după colectarea cerealelor şi valorificarea lor, au făcut un mare număr de 
abonamente pentru tipărirea primelor volume), la Sibiu. Toţi aceştia, în frunte cu Părintele Arsenie, 
sunt ctitori ai Filocaliei româneşti, cum avea să evidenţieze Părintele Stăniloae în prefaţa primelor 
volume ale Filocaliei. Este un moment istoric pentru cultura românească, când oamenii simpli din 
popor au făcut cauză comună cu oamenii de cultură, pentru promovarea acestor valori şi dăinuirea 
lor.

Fiind contemporan cu aceste evenimente unice, m-am trudit să ajung în posesia tuturor celor 
12 volume ale Filocaliei, inclusiv cele tipărite la Bucureşti, după transferul Părintelui Stăniloae la 
universitatea bucureşteană. Nu ştiu prin ce întâmplare nu am prins volumul II, care-mi lipsea astfel 
din colecţie. Fără să fac publicitate din aceasta, prin 1964, aflându-mă la parohia „Sf. Arhangheli” 
de pe str. Ştefan cel Mare din Sibiu, m-am pomenit cu o credincioasă, fiică duhovnicească de-a 
Mănăstirii Sâmbăta, că, fără să o cunosc, vine la mine cu volumul II al Filocaliei semnat pe pagina 
titlului „Arsenie” şi mai jos scris numele ei, Miclea Paraschiva, cu cerneală. Îmi spune: „Părinte,  
vă dau dumneavoastră această carte.” I-am mulţumit din inimă şi am zis: „Mari şi minunate sunt  
lucrurile tale Doamne!”

Revin la intrarea mea în preoţie. După ce m-am căsătorit şi am fost hirotonit preot şi 
duhovnic, cu data de 1 ianuarie 1941 am plecat cu soţia, renunţând la confortul oraşului, într-o 
parohie, la peste 40 de km. de Sibiu, pe Valea Hârtibaciului, unde am întâlnit o sărăcie lucie între 
oameni bogaţi, oameni rupţi de credinţă, care nu ştiau ce-i postul de miercuri şi vineri, nespovediţi 
de 25-45 de ani, cu biserica în paragină. Aici a trebuit să fac o pastoraţie de zi şi noapte pentru a 
sparge carapacea indiferentismului.

Într-o zi, pe neaşteptate, m-am pomenit cu Părintele Arsenie, care mă cercetează acasă, la 
parohia respectivă, foarte scurt la vorbă, serios ca un mare şi adevărat călugăr, privind mai mult în 
pământ decât în faţa persoanei (eram şi cu soţia) şi spunându-mi că doreşte să mergem împreună 
peste deal, în satul vecin, unde avea mulţi credincioşi care-1 cercetau la Mănăstirea Sâmbăta, 
mergând pe jos sau cu căruţele. Ajunşi acolo, într-o sală de la şcoală, le-am rostit amândoi câte o 
predică cu sfaturi duhovniceşti. De acolo, după ce a înnoptat, Părintele a trecut prin alte sate, ca o 
recunoştinţă a bunului păstor pentru cei ce 1-au căutat.

După ce m-am mutat în parohia Turnişor-Sibiu, la câţiva ani, desfiinţându-se mănăstirile de 
maici, Părintele Arsenie a îndemnat un grup de măicuţe pripăşite prin Răşinari, fără duhovnic, să mă 
caute la parohie şi să le fiu duhovnic. Şi am rămas aşa până când ele s-au readunat la Mănăstirea 



Prislop în jurul Părintelui Arsenie.
Spre anul 1980, fiind în căutare de pictor, m-am dus la Drăgănescu, să-1 caut pe Părintele 

Arsenie, să-1 rog să-mi picteze noua biserică. Am stat amândoi de vorbă, i-am admirat pictura şi 1-
am rugat să vină la Sibiu, dar m-a refuzat pe motiv că aici nu ar putea lucra. Ştia dânsul de ce! M-
am mâhnit ori de câte ori Părintele era acuzat pe nedrept. Este greu să te transpui în situaţia unui 
călugăr urmărit de Securitate şi cu domiciliu aproape forţat, a unui călugăr care a trăit călugăria ca 
puţini alţii, ştiind prea bine ce a scris Sf. Antonie cel Mare, că „un călugăr care iese din mănăstire 
e ca peştele pe uscat”. De aceea nu se aventura, avea evlavie, nu sta la taifas - scurt la vorbă, fără 
grija de a se lansa şi face cunoscut. Dialogul său era cu sufletul şi inima credincioşilor.

Cu toate acestea, într-o zi a venit la Sibiu să-mi vadă noua biserică. A fost pentru mine o 
surpriză şi adevărată bucurie. La plecare 1-am rugat să scrie ceva în cartea de aur a parohiei şi a 
scris scurt: „Aici credinţa şi .faptele sunt una şi aceeaşi evidenţă. 18.12.1986 Arsenie”.

Un fost cântăreţ de la Mănăstirea Sâmbăta îşi aminteşte că, atunci când Părintele Arsenie era 
stareţul mănăstirii, într-o dimineaţă, ieşind cu Părintele Arsenie din vechea mănăstire spre Altarul 
din pădure pentru a săvârşi Sf. Liturghie, el uitându-se în urmă ca să vadă dacă vine Părintele, s-a 
cutremurat şi a zis: „Vai Părinte, sunteţi tot, foc!”. „Am simţit eu că mă arde ceva” şi atât; s-a ferit 
să comenteze sau să comunice şi altora stările de har a milei lui Dumnezeu, care nu 1-a părăsit 
niciodată.

Ne spunea Părintele că ne ştie toate păcatele noastre şi ale neamului nostru; că a vorbit cu 
sfinţii care-i pictează. Cei care mergeau la el îi simţeau puterea şi ajutorul şi pe mulţi îi vindeca pe 
loc.

Prima întrebare pe care o punea Părintele la fiecare era: „Câţi copii aveţi?” şi „De ce nu vă 
faceţi copii? Vedeţi voi, mă- spunea Părintele - toţi cei care vă, feriţi de copii, o să suferiţi”. (Pr.  
Todor Nichifor - Sibiu)

Prima predică pe care am auzit-o - prima şi ultima - ţinută de Părintele Arsenie Boca, mi-o 
aduc aminte foarte bine, am ţinut-o minte poate pentru că ştiam că o ţine un om deosebit. Mai întâi 
Parintele a vorbit despre «haina de nuntă» şi a spus că pentru el cuvântul din Sfânta Evanghelie 
despre cel care a intrat fără haina de nuntă a fost un cuvânt de care s-a poticnit el de multă vreme, în 
înţelesul că la un moment dat şi-a văzut haina cu care era îmbrăcat, ca rezultat al vieţii pe care a 
dus-o probabil Părintele Arsenie, şi zicea Părintele că şi-a văzut haina, expresia este a lui, “ca o 
spălătoare”, murdară ca o spălătoare. Şi atuncea, după ce şi-a văzut haina murdară ca o spălătoare, a 
fost preocupat de curăţirea hainei, ca să ajungă să aibă “haină de nuntă”. Şi spunea el că ar fi făcut 
orice numai să-şi vadă haina curată, orice lucru de jos, din lumea aceasta, din câte se pot face 1-ar fi 
făcut; a zis atunci: „Aş fi mutat şi ceea ce nu se poate spune aici”. După o vreme, nu a spus câtă 
vreme a trecut de atunci, fiind la Mănăstire la Sâmbăta, n-a spus unde a avut intuiţia hainei de 
nuntă, adică a hainei pe care o purta, dar la Sâmbăta fiind, după ce s-a încadrat în Mănăstire, a avut 
o vedenie. Se tăcea că e în biserica Mănăstirii, în locul acela unde se trece din pronaos în naos, în 
locul acela mai strâmt, a văzut un copil care plutea în aer. Nu se sprijinea de pereţi, zicea Părintele, 
plutea în aer şi copilul a arătat cu mâna spre Părintele. El, atunci, s-a uitat la el însuşi şi şi-a văzut 
haina cu care era îmbrăcat, de “data aceasta curată, cu o pată pe ea cam de o jumătate de metru, şi 
asta reprezenta un păcat. Nu a spus ce păcat, doar că copilul i-a atras atenţia că el mai are un păcat 
pe lânga cel care se arăta în pata de pe haină şi păcatul acela, şi-a dat Părintele seama că e din 
pricină că a întâmpinat vedenia cu “Doamne”, şi atunci a spus el despre cuvântul “Doamne” că se 
adresează numai lui Dumnezeu şi Domnului Hristos, nici măcar Maicii Domnului, şi şi-a dat seama 
că el a făcut acest păcat, păcat care atunci când şi-a dat seama că 1-a făcut, copilul a zâmbit, ceea ce 
însemna că a nimerit…

…A doua zi a ţinut un cuvânt de îndrumare pentru credincioşii care erau de faţă, deşi el a şi 
exceptat pe unii, erau nişte copii, pe mine nu m-a exceptat, era vorba despre necazurile care le vin 
părinţilor prin copii. Le-a zis despre cazuri când părinţii sunt responsabili pentru copiii lor, care vin 
în lumea aceasta cu defecte. A atras atenţia asupra faptului de a fi oamenii cununaţi la biserică, de a 
avea slujba cununiei, a pus în atenţie faptul că soţii nu trebuie să consume băuturi alcoolice, 
deoarece şi un pahar de vin pe care îl bea cineva, care după aceea se angajează la conceperea unui 



copil, este dăunător pentru copilul care urmează să se nască. A atras atenţia că atâta vreme cât 
cineva care a fost în război şi se întoarce acasă şi încă mai are visuri cu groaza pe care a trăit-o pe 
front în timpul războiului, câtă vreme mai are astfel de traume să zicem, nu are voie să se angajeze 
la conceperea copiilor, deoarece copiii pot să aibă neputinţe de pe urma faptului că părinţii nu sunt 
destul de liniştiţi. Aşa că Părintele era de atunci, din 1942, preocupat de chestiuni de felul acesta, de 
responsabilitatea părinţilor pentru copiii lor.

…Părintele, având şi cunoştinţe de artă, putea să-şi dea seama şi de pe figura omului despre 
starea lui sufletească. Chiar şi de pe fotografii. Veneau oamenii la el cu fotografia cuiva şi ziceau: 
„Uite, asta este fata cu care vreau să mă căsăloresc”, şi Părintele zicea: „Nu-i bună” sau „Îi  
bună”, contând, cred, şi pe ceea ce îi spunea figura.

…Un bărbat a vrut să se căsătorească cu o fată. Fata avea ceva la un ochi. Părintele şi-a dat 
seama că ceva nu e în regulă şi i-a spus băiatului: „O iubeşti?”. Şi el a zis: “Da”. Şi atuncea 
Părintele a zis: “Ia-o!”. Şi a luat-o. Şi, după ce s-au căsătorit ei, s-au dus la Cluj, la o clinică şi s-a 
constatat că femeia e bolnavă, are sângele contaminat. Şi omul nu a mai vrut să stea cu ea. Şi 
aceasta s-a socotit un eşec al Părintelui Arsenie. În realitate, nu a fost un eşec al Părintelui, de vreme 
ce i-a spus că, dacă o iubeşte, să o ia. Că el, dacă ar fi iubit-o, ar fi susţinut-o şi în suferinţă şi nu ar 
mai fi făcut nici un caz. Or, el s-a despărţit de ea, s-a recăsătorit, el trăieşte şi acum, are vreo 80 de 
ani. Însă acum a ajuns şi el în declin. Nu mai recunoaşte oamenii, nu mai are ţinere de minte. Copiii 
îi sunt sănătoşi. (Amintiri despre duhovnici pe care i-am cunoscul, Teognost - 2003) (Arhim. Teofil  
Părăian - Mân. Brâncoveanu)

Prin anul 1943 s-a organizat o capelă pentru elevii de liceu şi fetele de la gimnaziu (numai 4 
clase) în cetatea Făgăraşului, tocmai în sala tronului lui Mihai Viteazul, care atunci nu era folosită… 
Când m-am dus la mănăstire, i-am spus Părintelui Arsenie despre capela din cetate pentru elevi şi s-
a bucurat mult şi mi-a zis să ajutăm din toate puterile cântarea la strană, dar să înţelegem şi mai bine 
valoarea Sfintei Liturghii.

…Mai târziu, explicând citirea Evangheliei, a spus: “Nu preotul citeşte Evanghelia, ci însuşi  
Domnul nostru Iisus, cel contemporan cu noi. Cel viu, ne-o propovăduieşte şi nouă, ca oarecând în 
timpul vieţii Sale pământeşti”, prin gura preotului liturghisitor.

…Ca studenţi la teologie am învăţat despre misterul liturgic şi despre mistica liturgică, lucruri 
pe care Părintele Arsenie le cunoştea, dar le şi trăia, cu un simţământ pe care nu  1-am înţeles şi 
descifrat la nici un preot liturghisitor, mai apoi, fie că era vorba de preoţi de mir sau de monahi şi 
chiar ierarhi. Trecând de imnele mari de la Anaforaua liturgică, Părintele ajungea la momentul când 
se rosteau cuvintele Domnului, de instituirea Sfintei Euharistii, spuse de Domnul Hristos la Cina de 
Taină din Joia cea mare: “Luaţi, mâncaţi, acesla este Trupul Meu, Care se frânge pentru voi, spre 
iertarea păcalelor” şi “Beţi dintru acesta toţi, acesta este Sângele Meu, al Legii celei nouă (aşa 
rostea Părintele Arsenie), care pentru voi şi pentru mulţi se varsă, spre iertarea păcatelor” şi apoi 
“Ale Tale dintru ale Tale, Ţie Ţi-aducem de toate şi pentru toate”, momente sublime ale Sfintei 
Liturghii la Epicleză.

Dar cum au fost rostite de Părintele Arsenie nu auzisem niciodată la vreun preot şi nici după 
aceea. Rostirea cuvintelor era amestecată cu plânsul Părintelui Arsenie, era plânsul mistic, de care 
am auzit mai târziu. Era plânsul omului ce se afla în faţa celui mai mare mister, al nimicniciei 
omului în faţa lui Dumnezeu, al omului ce se socotea nevrednic să facă acest lucru dumnezeiesc, să 
aducă aminte credincioşilor momentul instaurării Sfintei Euharistii, la Cina cea de Taină… Era 
plânsul amestecat cu lacrimi al Părintelui Arsenie, moment de o trăire şi încărcătură spirituală cum 
nu mai auzisem. În acelaşi timp, credincioşii, îngenunchiaţi, trăiau şi ei momentul: se auzeau în 
surdină oftaturi sau chiar plânsete. Credincioşii fiind şi ei luminaţi, de mai înainte, despre 
sublimitatea momentului liturgic respectiv.

…Este aici, la Epicleză, momentul de trăire maximă duhovnicească a conştiinţei umane a 
credincioşilor şi preoţilor, luminată de harul Sfântului Duh, momentul sublim şi dumnezeiesc al 
Sfintei Liturghii Ortodoxe. (Mărturii despre Părintele Arsenie, Ed. Imago, 2003, p. 29-34) (Pr.  
Nicolae Streza)

Un om atât de mic cum sunt, îndrăznesc cu greu să scriu despre un om atât de mare, cum a 



fost şi rămâne sfântul Părinte Arsenie Boca. Am spus mare, dar este puţin spus; a fost un uriaş, un 
gigant al vieţii spirituale, în trăire şi-n învăţătură. Nu trebuia să mergi la dânsul de zeci de ori ca să-
ţi dai seama ce mare binecuvântare ţi-a dat bunul Dumnezeu: să întâlneşti în viaţa ta un sfânt! 
Înfăţişarea sa, cuvintele sale, felul său de a fi, îţi impunea imediat respect şi dragoste, dar îţi mai 
impunea ceva…, ceva tainic din adâncul sufletului, vedeai în dânsul un înger întrupat, un sfânt al lui 
Dumnezeu; şi pentru aceasta nu-ţi trebuia teologie sau altfel de învăţătură, pentru că era o trăire a 
fiinţei tale de om, în prezenţa sa.

Dar, oricât aş căuta să descriu persoana dânsului, n-aş putea s-o fac cum trebuie. Şi ştiţi de ce, 
oameni buni? Pentru că pe sfinţi nu poţi să-i descrii; ca să-i descrii trebuie să fii tu însuţi sfânt - săi 
înţelegi viaţa şi trăirea lui. Sfinţii trăiesc în tăcere, este o îndrăzneală să încerci să scrii despre ei. 
Dacă sfinţii nu se descriu unul pe altul decât prea puţin, atunci cum aş putea eu să îndrăznesc a scrie 
mai mult la adresa Părintelui Arsenie Boca, care a fost şi rămâne un mare sfânt pentru sufletul meu 
şi sunt sigur că nu numai pentru al meu.

Desigur că fiecare sfânt a avut în viaţa lui, ca şi după mutarea lui la cele veşnice, oameni care 
1-au iubit şi preţuit, dar şi duşmani. De aceste categorii de oameni a avut parte şi mai are încă 
Părintele. Sunt oameni mulţi care 1-au iubit şi-1 mai iubesc încă, şi-1 vor iubi mereu, dar sunt şi 
oameni care-1 vorbesc de rău pe Părintele. Pentru aceştia din urmă daţi-mi voie să amintesc ceva 
din Sfânta Scriptură, care se potriveşte acestora care se cred mai curaţi, mai drepţi, mai înţelepţi, 
mai buni decât sfinţii lui Dumnezeu: “Pui de năpârci, cum aţi putea voi să spuneţi lucruri bune,  
când voi sunteţi răi? Căci din prisosul inimii vorbeşte gura… Căci din cuvintele tale vei fi scos fără 
vină, şi din cuvintele tale vei fi osândit”(Mt. 12, 34-37)

Dumnezeu să vă ierte pe toţi care 1-aţi vorbit de rău şi-1 mai vorbiţi încă, că nu ştiţi ce ziceţi! 
Dacă Părintele Arsenie le-a vorbit unor oameni mai aspru, mai “dur” cum spun alţi, a făcut-o pentru 
că dânsul ştia plămada fiecăruia dintre noi. Sigur, a fost şi aspru, dar cu aceia dintre noi cu care 
trebuia să fie aşa, ca aceştia să ia aminte la viaţa lor şi ca să se smerească. A fost deci, o asprime 
sfântă, nu ca să dărâme omul, ci ca să-1 zidească.

Dacă unele afirmaţii pe care le-a făcut Părintele, puţine la număr, nu s-au adeverit (după 
spusele unora), apoi oameni buni, aduceţivă aminte că nici profeţiile Sfântului Nifon şi ale Sfântului 
Calinic legate de sfârşitul lumii nu s-au adeverit, precum şi profeţiile altor mari sfinţi nu s-au 
adeverit, dar toate aceste “neîmpliniri” ale spuselor acestor sfinţi nu diminuează cu nimic sfinţenia 
lor. [n. edit.: Pe când era la Muntele Athos, Maica Domnului l-a dat pe Părintele Arsenie, timp de 40 
de zile, în grija unui sfânt care trăise pe pământ cu vreo două sute de ani înainte: Sfântul Serafim de 
Sarov (icoana acestui mare sfânt a fost pictată de Părintele Arsenie la biserica Drăgănescu). Sf. 
Serafim vedea ce e în inima fiecărui om şi avea darul proorociei. Odată un om 1-a întrebat: 
„Părinte, cum ştii aşa de bine toată viaţa mea?". I-a răspuns Sf. Serafim: ,,Eu nu ştiu nimic, eu mă 
rog, şi primul gând care îmi vine în inima mea îl stiu cuvânt de la Dumnezeu. Dumnezeu este cel  
care ştie taina inimii tale, eu sunt doar un duhovnic". Dar Sf. Serafim mai şi greşea şi anume atunci 
când nu se ruga („Când răspundeam cu mintea mea, făceam greşeli"). Am amintit acest lucru 
pentru că, din mulţimea (miile) de proorociri pe care Părintele Arsenie le-a făcut, unii le-au reţinut 
şi le povestesc şi la alţii numai pe cele câteva care nu s-au adeverit. Dumnezeu lucrează cum ştie El.

Omul rămâne om. Oricât de înţelept ar fi şi de sfânt, el tot om rămâne. Numai Bunul 
Dumnezeu este şi rămâne Adevărul absolut, numai El rămâne infailibil în veci.

Pot spune, fără să exagerez cu nimic, că acest Părinte Arsenie a fost omul lui Dumnezeu, un 
trimis special al lui Dumnezeu. Şi cum ar putea să fie numit altfel, când dânsul privind omul cu care 
vorbea îi spunea totul despre viaţa lui, toate păcatele pe care le-a săvârşit bietul om, tot ştia despre 
fiecare şi gândurile oamenilor le ştia. Cine vorbeşte altfel la adresa dânsului, o face ori din invidie, 
ori din neştiinţă, ori din rea credinţă. Dar trebuie să fie şi din aceştia; căci spune Sfânta Scriptură: 
„Vai de voi, când toţi oamenii vă vor grăi de bine". Sfinţii lui Dumnezeu, din toate timpurile, au 
avut necazuri, au fost batjocoriţi, huliţi, închişi în temniţe, bătuţi şi mulţi dintre ei omorâţi. Prin 
acestea a trecut şi Părintele. Dar cine s-a legat de sfinţi - facându-le rău sau vorbindu-i de rău - s-au 
legat de fapt de Dumnezeu, pentru că sfinţii sunt casnicii lui Dumnezeu. Cine îi batjocoreşte pe 
sfinţi, Îl batjocoreşte pe Dumnezeu. Şi spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni: ,,Nu 



vă înselaţi: Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit". Ce seamănă omul, aceea va şi secera!
Părintele Arsenie m-a impresionat în mod deosebit, m-a fascinat chiar şi aceasta pentru că 

vorbea cu fiecare în parte în auzul tuturor, ca să învăţăm unul de la altul a ne feri de rău şi ne învăţa 
pe toţi ce este bine. Cu fiecare în parte, Părintele Arsenie vorbea puţin, la subiect şi concret, nu-şi 
pierdea timpul. Biserica era plină de oameni şi curtea bisericii la fel, era lume peste lume în acea zi, 
fiecare cu problemele vieţii lui.

Mie nu-mi revine decât să-l port în inima şi în sufletul meu pe un astfel de om al lui 
Dumnezeu şi să-1 rog din toata fiinţa mea, ca de acolo de unde este, să mă ajute cu sfintele şi de 
Dumnezeu primitele sale rugăciuni, să-mi ajute să rămân credincios lui Dumnezeu şi să rămân 
credincios Maicii Domnului, pentru că dânsul ne-a spus nouă că de acolo de sus ne poate ajuta mai 
mult.

Pace ţie, Părinte al meu, şi de acolo de unde eşti tu, bucurie să ne dăruieşti, pentru că nu există 
moarte pentru cei vii, tu viu eşti, tu viu rămâi în veci.

Binecuvântată să-ţi fie memoria ta, Părinte Arsenie! Amin.(Bogdan Juncu - Făgăraş)
Părintele Arsenie spunea că Domnul Iisus Hristos vine în viaţa noastră din vreme în vreme, ca 

persoană, ca să nu se uite adevărul absolut al existenţei Sale reale. Şi el L-a întâlnit de câteva ori, iar 
asta 1-a şi schimbat, ca om. A fost trimis în Basarabia la Chişinău, ca să înveţe metaloplastia, să 
facă icoane din acelea acoperite cu metal. Atunci a avut loc şi cedarea Basarabiei către Rusia 
(1940). Ruşii au lăsat o singură zi în care cine voia putea să plece. Părintele a ajuns la ultimul tren. 
Oamenii se împingeau disperaţi să ajungă în tren, renunţau şi la bagaje numai să nu rămână la ruşi. 
Şi el avea un mic bagaj şi o franzelă care să-i ţină de foame până ajunge la mănăstire. Se uita cu 
milă la oameni, când a văzut aproape de el pe cineva îmbrăcat sărăcăcios şi care se uita şi el cu atâta 
milă la acei oameni cum nu mai văzuse în viaţa lui aşa ceva. Atâta durere exprimau ochii lui încât 
primul gest al Părintelui a fost să se aplece să ia franzela şi să i-o dea lui. Dar, în acele fracţiuni de 
secundă cât s-a aplecat să ia franzela acel om a dispărut pur şi simplu. Când a întins mâna acela nu 
mai era! Atunci a avut un fior, un înţeles adânc: era Hristos! Era chipul de care vorbea Isaia, chipul 
durerilor, mielul care ia păcatele noastre.

A spus Părintele Arsenie că atunci a înţeles multe lucruri, ceea ce într-o viaţă întreagă, chiar 
duhovnicească, n-ar fi putut înţelege. Când îl vezi pe Hristos viu şi adevărat, atunci şi credinţa 
devine vie, de nezdruncinat. Nu te clatini la orice vorbă a unora, nu te sminteşti la orice faptă, ci 
rămâi cu Hristos şi în Hristos. (Pr.Ciprian Negrean)

Ne-a spus odată cum a văzut pe Domnul Hristos în gară la Ploieşti. Plângea Părintele când îşi 
amintea şi plângea şi lumea din sală. Spunea că 1-a văzut pe Domnul Hristos plin de bube, amărât şi 
fără căciulă. S-a uitat la el şi s-a gândit să-i dea căciula lui de călugăr. „M-am întors să i-o dau, dar 
nu 1-am mai văzut". Ne spunea cât de amărât a ajuns Domnul Hristos din cauza păcatelor noastre 
(atunci era şi comunismul în floare) şi ne sfătuia: „Faceţi milostenie, daţi la săraci, daţi la  
neputincioşi, la orbi, la şchiopi. Cercetaţi bolnavii, daţi-le de mâncare, daţi-le apă...Dacă voi nu 
faceţi bine, cum de aşteptaţi binele!? La ţiganii tineri să nu le daţi că e păcat. Toţi tinerii pot 
munci".

Studenţii de la Facultatea de Teologie din Sibiu îi făcuseră o cântare frumoasă Părintelui 
Arsenie:

Refren: Ne cheamă la sfinţenie
Părintele Arsenie;
Veniti, veniţi, veniţi,
Veniţi, veniţi, veniţi
Şi crucea lui Hristos primiţi!
Veniţi acum să luăm darul
La Mănăstirea Brâncoveanu,
-Veniţi acum cât mai e vreme,
Ne cheamă Părintele Arsenie.
Veniţi la Sâmbăta de Sus...
Erau 5 strofe, dar nu le ţin minte. Părintele nu-i lăsa să cânte şi spunea: "N-o cântaţi, că mă 



leagă". Cum venea Părintele venea şi securitatea cu IMS-ul (maşina) după el. L-au dus la canal şi în 
alte părţi. Odată am auzit că e la biserica Drăgănescu şi am fost de mai multe ori. Aveam şi o 
rugăciune cu care mă rugam pentru Părintele Arsenie. Le-am zis-o multor femei: "Doamne, ţine 
fericit pe Părintele Arsenie iubit; îl apără, îl păzeşte şi de rele îl fereşte, dă-i bine, sănătate, dă-i 
iertare de păcate, viaţă lungă pământească şi dă-i, Doamne, Împărăţia cea cerească". (Paraschiva 
Anghel, Dejani)

Mie mi-a spus moşul Codrea că atunci când s-a dus în munte, l-a întâlnit pe Părintele Arsenie 
şi atunci i-a spus cum a primit el un duhovnic.

Înainte de a ajunge la mănăstirea Sâmbăta, după ce a terminat teologia, au vrut să îl 
căsătorească, să fie preot de mir. Şi Părintele s-a rugat la Dumnezeu să-i descopere ce să facă: să se 
călugărească sau să se facă preot de mir. Şi a avut un vis şi i s-a spus: „Mănăstirea". A plecat la 
Muntele Athos ca să primească învăţături duhovniceşti şi s-a rugat mult la Mântuitorul şi la Maica 
Domnului să-1 îndrume la un duhovnic iscusit, care să-1 călăuzească bine în viaţa călugărească. S-a 
rugat mai intens la Maica Domnului şi a venit Maica Domnului, 1-a luat de mână şi 1-a dus pe un 
munte înalt - prăpastie mare şi în stânga şi în dreapta - pe care nu puteai merge nicicum cu piciorul 
liber. L-a dus pe vârful muntelui şi 1-a încredinţat unui sfânt care trăise cu 200 de ani înainte: 
Sfântul Serafim de Sarov. Acesta 1-a învăţat viaţa călugărească. Apoi, de câte ori avea nevoie de 
duhovnic mergea în locul acela singur, în vârful muntelui.

Când au venit securiştii să-1 ia, să-1 aresteze, Părintele nu era pregătit să plece. L-au luat cu 
forţa şi 1-au urcat în maşină. Zicea Părintele: „Lăsaţi-mă puţin, că mergem imediat". N-au vrut 
nicicum, dar nici maşina nu pornea. El a zis: „V-am spus să mă lăsaţi puţin şi mergem". Dacă au 
văzut că nu porneşte, 1-au lăsat pe Părintele să facă ce avea de făcut, după care a venit, s-au urcat în 
maşină şi a zis Părintele: „Să plecăm". Dacă nu era îngăduit de Dumnezeu să fie arestat, nu putea fi 
arestat de nicăieri.

Când era închis în celulă, cei care îl păzeau îl vedeau cu cartea, cu lumânarea aprinsă, citea şi 
se ruga. Când deschideau celula nu mai era nimeni. Închideau celula şi iar îl vedeau şi s-au 
înspăimântat. A ajuns până la mai marele închisorilor, care, stând mai mult de vorbă cu el a zis: 
„Noi nu putem să ţinem aşa ceva aici, cum de ţinem un om nevinovat în puşcărie?".

Când era la canal, Părintele muncea din greu şi îşi depăşea întotdeauna norma şi era foarte 
apreciat de cei care îl păzeau. Odată a terminat mult mai devreme norma şi a zis celui ce-1 păzea: 
„Îmi dai voie să mă odihnesc puţin?". Acela 1-a lăsat să se odihnească. A văzut apoi că trece o oră, 
trec două şi au intrat în panică cei cel păzeau pe Părintele.   L-au căutat şi nu 1-au găsit nicăieri, le 
era frică de faptul că, fiind pedepsiţi pentru neatenţie, o să intre în locul lui.

La un moment dat Părintele a apărut şi i-a zis paznicului: „Ti-am cerut voie să mă odihnesc,  
mi-ai dat voie, de ce m-ai mai căutat?" Dar 1-au chestionat paznicii mai în amănunt şi până la urmă 
Părintele a spus că a fost la înmormântarea mamei sale! Sau interesat şi într-adevăr la orele acelea 
Părintele fusese la înmormântare!

Când 1-am văzut eu pe Părintele Arsenie la Drăgănescu, era mâhnit, şi avea de ce să fie. I se 
luase dreptul de a sluji Sfânta Liturghie la Prislop şi cea mai mare durere a Părintelui Arsenie a fost 
cred asta: că ne-a descoperit nouă multe taine, la toţi, la multă lume şi n-am urmat nimic din ele. 
Asta a fost cea mai mare mâhnire.

În 1946 când a fost seceta cea mare, aici la Sâmbăta, s-a urcat sus în munte să se roage şi şi-a 
găsit un loc prielnic (la chilia Părintelui Arsenie, cum îi spunem acum). S-a rugat cu lacrimi multe. 
Şi i-a apărut un înger care i-a vorbit şi i-a spus aşa: „Ţi-am ascultat rugăciunea, du-te că voi da 
ploaie, şi spune la lume să se întoarcă din căile rele", iar după ce a coborât, a început să plouă până 
s-a umflat pământul de apă. După care a spus Părintele Arsenie: „Spre mâhnirea mea, nu s-a întors 
lumea la credinţă". Din momentul acela cum să mai fie bucuros când vezi că te zbaţi pentru 
îndreptarea omului şi el tot rău este. Şi totuşi Părintele nu a fost supărat pe noi, pe nici unii, că ne-a 
ajutat şi ne ajută mereu.

Cu rugăciunea, Părintele Arsenie i-a blocat pe sovietici de n-au putut să vină la noi în ţară. 
Spunea părintele Daniil că în 1968 el era la Drăgănescu şi 1-a trimis să-1 cheme din biserică. 
Tocmai se zvonise ca urmează un război (invadarea Cehoslovaciei). S-a dus acolo, a intrat în 



biserică, dar nu-1 găsea; s-a dus în altar şi 1-a găsit în genunchi, plâns. S-a şters repede la ochi. 
Părintele Bunescu s-a dus în locul unde a lost Părintele şi era umed locul de la plânsul Părintelui. L-
a întrebat mai târziu de ce a plâns. Nu i-a răspuns, dar mai apoi i-a zis că ruşii sunt la graniţele ţării. 
A plâns Părintele pentru neamul românesc. (Gheorghe  Silea, 45 ani - Sâmbăta de Sus)

Când era arestat la Canal, a cerut permisiunea gardianului de a-i acorda trei ore de odihnă 
(până la ora 17). După un timp gardianul trecând în control a sesizat absenţa Părintelui, după care a 
dat alarmă generală. Nu 1-au găsit, dar la ora 17 Părintele a apărut unde îl lăsase gardianul. A fost 
întrebat unde a fost, la care Părintele le răspunde că a fost la înmormântarea mamei sale. S-a dat 
telefon la primarul din satul Părintelui (Vaţa), confirmându-se înmormântarea şi prezenţa Părintelui 
acolo. (Prof. C.F.)

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 1-a bătut pe Părintele Arsenie în închisoare, la Braşov. Mi-a spus-o chiar el. 
Când 1-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. (Pr. Petru 
Vanvulescu)

Părintele a făcut câteva facultăţi, era foarte învăţat. A fost unic în felul lui. M-am pomenit 
cunoscându-1: de la părinţi, de la rude, de la vecini, de la toţi care 1-au căutat şi s-au folosit de 
Părintele Arsenie.

Ştiţi că a fost o bună vreme la Mănăstirea Sâmbăta. Trăia foarte modest, în multă rugăciune şi 
lucra aproape zi şi noapte. Acolo sau adunat toate amintirile despre Părintele, ale sătenilor noştri din 
ţara Făgăraşului, pentru că de multe ori, oamenii acolo se spovedeau, acolo se împărtăşeau, acolo 
mergeau la mănăstire, de dragul Părintelui şi de puterca sa dumnezeiască. Însă totuşi, Părintele îi 
trimitea să se împărtăşească la preotul parohiei, deci nu-i atrăgea aşa ca un magnet ca să risipească 
parohia şi lucrul acesta îl făcea şi când era la Drăgănescu; zicea: „Du-te mă şi te spovedeşte la  
preotul satului, la preotul paroh şi să-ţi dea canon, eu ţi-am spus cât ţi-am spus...".

Bineînţeles că la Sâmbăta, în anii în care a stat, a făcut multe minuni. La Părintele au fost şi 
părinţii mei, şi bunicii mei, au fost şi rudele mele, şi vecinii şi am avut şi o rudă la Pojorta care a 
fost ca un ucenic al Părintelui.

Mitropolitului Antonie îi spusese la Prislop: „Mă, tu o să ajungi mitropolit, tu ajungi un om 
mare", deşi Înaltul era student sau seminarist pe vremea aceea. Când a fost aici Înaltul Antonie, la 
sfinţirea unui monument al eroilor, m-a întrebat de Părintele Arsenie şi am stat puţin de vorbă şi 1-
am întrebat atunci dacă este adevărată această vorbă a Părintelui Arsenie, şi a zis că da. Păcat că s-a 
îmbolnăvit Mitropolitul Antonie, pentru că dânsul a căutat, ştiu eu, să scoată nu numai o carte, ci să-
1 canonizeze pe Părintele Arsenie. Eu cred că Înaltul Antonie care 1-a cunoscut, i-a ştiut viaţa, i-a 
ştiut puterea dumnezeiască, ar fi facut primul pas în Sfântul Sinod pentru canonizarea Părintelui.

Nu mă îndoiesc că puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu o să lumineze mintea 
ierarhilor din Sinod, ca să facă pasul acesta, să-1 canonizeze; plus că avem câţiva ierarhi deosebiţi 
care 1-au cunoscut pe Părintele, cum e preasfinţitul Laurenţiu, care este din Sâmbăta. Apoi 
preasfinţitul Daniil, care mi-a fost coleg de facultate. Eu i-am spus de Părintele Arsenie. Când a 
ajuns la Bucureşti, la doctorat, 1-a cunoscut pe Părintele şi Părintele 1-a sfătuit să ia drumul 
călugăriei; i-a ajutat Dumnezeu să ajungă arhiereu. (Pr. Ioan Ciungara, Copăcel)

Încă când era copil, mitropolitul Ardealului (Nicolae Mladin) sărea peste căpiţele
de fân, iar Părintele Arsenie i-a spus: "Mă, când vei fi cu toiagul în mână să-ţi aduci aminte şi  

de noi". (Lucia Bârsan, Beclean)
Când 1-am cunoscut eu, el nu era niciodată supărat. Era tot timpul vesel, tot timpul zâmbea. 

Dacă vreodată se întâmpla de te certa, şi atunci îţi plăcea. Părintele era aşa un om, de îţi plăcea de el 
şi când te certa. Pentru mine Părintele e un sfânt.

Părintele a suferit, a fost şi pe la Canal. Dumnezeu i-a rânduit să ajungă acolo să îi mai 
încurajeze pe oameni. Unii se descurajau. Părintele săpa în locul celor care nu puteau    să-şi facă 
norma. Săpa aşa de repede că imediat făcea norma şi ajuta şi la altul. (Ierod. Ieronim Coldea)

Părintele Arsenie umbla vara cu şlapi de lemn cu curea. (Bârsan Elena - Sâmbăta de Sus)



A amenajat şi o grădină frumoasă lângă stăreţie, s-a tras un fir de apă curgătoare prin grădină, 
s-au adus pietre mari, amenajându-se mese de piatră, lângă care s-au făcut bănci de mesteacăn, s-au 
plantat pomi, flori, s-a făcut un mic lac într-o parte a grădinii, lac în forma de inimă. La acel lac au 
lucrat studenţii în 1946 şi s-a numit Lacul studenţilor. Acolo am plantat şi eu o salcie pletoasă, care 
este până în ziua de azi. (Pr. Ioan Sofonea)

Avem momente şi prilejuri din zi în zi să sporim paşii noştri la mormântul Părintelui şi să îl 
considerăm că a fost un sfânt în viaţa noastră şi ne-a răscolit inima. Ceea ce ne-a răscolit atunci pe 
noi tinerii, răscoleşte acum marea masă. De ce? Pentru că îl socot că este cel mai dârz reprezentant 
al trăirii vieţii pe pământ, al sfinţeniei, mai cu seamă al sfinţeniei familiei.

Se vorbeşte şi despre viitoarea canonizare a Părintelui. Nu e treaba noastră, dar dacă împlinim 
porunca Părintelui, dacă dovedim în faţa mai-marilor noştri, civili şi bisericeşti, că Părintele ne-a 
convertit într-o viaţă creştină demnă, de sfinţenie, suntem fără îndoială - şi cu îndreptăţire - cea mai 
bună mărturie că Părintele Arsenie a fost sfânt". - Cuvânt la mormântul Părintelui Arsenie - 28 noi.  
2002. (Pr. Ioan Sabâu, 89 de ani)

Părintele Arsenie este chivotul care ne-a despărţit Iordanul, este Moise care ne-a despărţit 
Marea Roşie. Dar este de trebuinţă ca o mână de preoţi, o mână de oameni, să avem îndrăzneala şi 
să ne asumăm destinul neamului, destinul poporului care este însetat de Dumnezeu. Dacă ne vom 
arăta netrebnici la ceasul acesta de răscruce, atunci destinul neamului nostru va fi doar o amintire. 
Destinul neamului nostru, care şi aşa e compromis, şi aşa este sub obroc, va fi spulberat pe toate 
„străzile" lumii care ne aşteaptă şi ne îmbie. (cuvânt rostit la mormântul Părintelui Arsenie, 28 noi.  
2003) (Pr. Vasile Vlad)

Vin a 14-a oară, invitat de „Academia Duhovnicească" de la Mănăstirea Prislop şi am 
observat că turma Părintelui nu a scăzut. Dimpotrivă, după 14 ani, Părintele îşi măreşte turma de 
ucenici, de credincioşi. Când oare Sfântul Sinod al Bisericii noastre se va gândi să ia o hotărâre 
privind fenomenul acesta, al ucenicilor, al mişcării spirituale legate de persoana Părintelui?

El s-a sacrificat pentru semenii săi. Când a ieşit din închisoarea de la Canal, a adresat o 
scrisoare episcopului Andrei de la Arad, în care scria cam aşa: „Îi mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a 
oferit această şansă, închisoarea. Am făcut lucrarea Lui. Am ieşit mai întărit ca niciodută". [N. ed.: 
După ce a fost eliberat, Părintele a mai rămas 2 zile în închisoare. Când un gardian 1-a întrebat de 
ce nu pleacă, el i-a răspuns că cei din închisoare au mai multă nevoie de el, decât cei de afară]. 
(cuvânt rostit la mormântul Părintelui Arsenie, 28 noi. 2003) (Pr. Simion Tatdoran)

Părintele Serafim Popescu spunea: “Nouă ne dă Dumnezeu harul cu picătura, lui Asenie i l-a  
dat cu găleata”. (Maica Adriana - Schitul Cornet)

Păcat că poporul acesta nu a ştiut să-1 fructifice pe Părintele la valoarea lui [Spunea Părintele 
un cuvânt al principesei Ileana: "România e singura ţară în care succesul nu are succes"]. Ar fi 
trebuit să fie folosit la facultăţile de teologie, la seminarii, la mânăstiri, în toată ţara. Nu să fie ţinut 
ascuns. Azi poporul român ar fi fost altul. Dar Dumnczeu are răbdare. (Pr. Nicolae Boboia 
-Porumbacul de Sus)

Capitolul 3 Pictor de icoane şi de suflete

L-am cunoscut ca fiind şi pictor. Încă de când era la Sâmbăta de Sus, 1-am rugat să-mi facă o 
icoană cu Mântuitorul. Mutându-se la Schitul Maicilor, m-am dus acolo şi mi-a arătat un album cu 
mai multe tipuri de icoane. Nu am găsit nici una potrivită şi atunci Părintele a spus: „… O să ţi-L 
pictez aşa cum L-am văzut eu”. Când am mers după icoană cu sora mea Maria Streza, Părintele mi-
a spus: „Cu timpul, această icoană o să fie un bun de voloare”. La întoarcere, cu motocicleta, ne-a 
prins o ploaie torenţială în Predeal. Dar, pe unde treceam noi (cu icoana) şoseaua era uscată, iar în 
stânga şi dreapta ploua! S-a petrecut o minune!

În icoană, în partea de jos, apar şi Munţii Făgăraşului (cu Fereastra Mare şi Fereastra Mică). 
Aşa L-a văzut Părintele Arsenie pe Mântuitorul, când se afla la Mânăstirea Sâmbăta de Sus (n. ed.: 
pictura este cea de pe coperta cărţii). (Streza Nicolae, 83 ani)

Dupa ce ne-a dat binecuvântarea pentru cununie, Părintele Arsenie ne-a dat o icoană pictată de 



sfinţia sa spunându-ne ca va fi apărătoare casei noastre. (Cismaş Eugenia, 78 ani, Făgăraş)
La înmormântare a vorbit Părintele Bunescu. Părintele a spus că s-a făcut o pictură la 

Drăgănescu nu după cărţi, cum se pictează normal, ci după cum a văzut Părintele Arsenie. Aşa a 
pictat. Pictura Părintelui Arsenie este un unicat pe glob, nicăieri nu există asemenea pictură. Pe toţi, 
şi pe sfinţi şi pe Maica Domnului, i-a pictat după cum i-a văzut! Şi toate scenele de acolo sunt 
pictate după cum le-a văzut!

Părintele Arsenie a spus că putea să fie oriunde în lumea asta, dar 1-a rânduit Dumnezeu la 
noi, la români, pentru rugăciunile martirilor Brâncoveni. Mântuitorul i-a spus să fie pictor de 
suflete, să picteze în inimile oamenilor credinţă, să facă din oameni icoane vii. Şi a reuşit! 
(Gheorghe Silea, 45 ani - Sâmbăta de Sus)

Referitor la pictura de la Drăgănescu, ne-a spus că oricât am căuta nu o să vedem culoarea 
neagră acolo [într-o scrisoare pe care Nichifor Crainic i-a trimis-o Părintelui Arsenie, remarca 
opţiunea acestuia, în pictură, pentru culorile deschise şi vii, culorile raiului.] (Mariana P. -  
Făgăraş)

La Drăgănescu este singurul portret al Domnului nostru Iisus Hristos făcut din puncte - 
Hristos după înviere. Dacă stai departe, Î1 vezi ca atunci când a intrat la ucenici şi a zis „ Pace 
vouă!”.

Eu am pictat o biserică în Drăguş cu un mare pictor roman, preşedintele pictorilor pe ţară, iar 
Părintele Arsenie, find pictor, picta cu el şi 1-am întrebat pe acela: „Ce ai observat la sfinţia sa 
deosebit?”. Mi-a spus: „ Nu vorbea mult, se ruga mult, mânca puţin, dar niciodată nu 1-am văzut  
să se urce sus pe scară. Pe frânghie se urca!”. Avea o putere fizică foarte mare. (Pr. Dâmboiu 
Victor, Râuşor)

A spus un părinte când s-a dus acolo, la Drăgănescu: „ Părinte, ce frumos aţi pictat pe 
Mântuitorul! ” şi i-a zis: „ L-am pictat cum L-am văzut”. Haina Mântuitorului era ca un abur, adică 
albă, dar şi albul era un alb transparent. (Ierod. Ieronim Coldea)

La prima întâlnire cu Părintele Arsenie Boca, la Drăgănescu… m-a trimis în biserică să văd 
picturile făcute de sfinţia sa. După un anumit timp, Părintele a venit în biserică şi am purtat o 
discuţie despre pictură, pe care a făcut-o inspirat din Biblie şi Sfânta Tradiţie. Părintele mi-a spus că 
i-a plăcut mult fizica şi matematica, vrând să se făcă aviator, dar nu s-a făcut chiar dacă nu a 
renunţat încă la ideea de a zbura. (Prof. C.F.)

Capitolul 4 Prima întâlnire cu Părintele şi… 
următoarele!

Eu m-am dus la Părintele Arsenie pentru tata. Era în război. Într-o sâmbătă după-masă, se 
făcea curăţenie acolo, în altarul din pădure, şi m-am dat pe lângă dânsul şi 1-am întrebat: „Părinte,  
când vine tătucul?” Şi m-a întrebat: „Unde-i tătucul tău?” Tătucu era în război. M-a luat de după 
gât şi am mers cu el până unde e clopotniţa unde se vindeau iconite şi lănţişoare, şi acolo şi mi-a dat 
o iconiţă cu Maica Domnului şi mi-a zis: „ Vine, măi, şi tătucul tău”. Şi a venit. (Elisabeta Filip,  
Dejani)

Pe Părintele 1-am cunoscut cu „ajutorul” unei ţigări! M-a trimis mama prin 1933-1934 1a 
mănăstire. Eram elev şi aveam un frate care vroia să se căsătorească şi, cum eram copii mulţi la 
părinţi, fetele din sat îl refuzau. Îmi dă într-o zi o prescură şi nişte bănuţi şi zice: „ Du-te la  
mănăstire, la Sâmbăta, că e un călugăr acolo, dragu’ mami, şi roagă-l să, facă nişte slujbe”. Pe 
atunci eram la Sibiu la o Şcoală religioasă, care era patronată de mitropolie. Mam îmbrăcat, mi-am 
luat şi mâncarea şi am pornit.

Pe drum, prin Lisa m-am gândit să-mi iau nişte ţigări. Ajungând, m-am dus lângă Părintele 
Arsenie şi am zis: „Săru’ mâna Părinte! “; „Băi, de unde eşti?”; „Sunt din Râuşor”; „De ce ai  
venit aici?”; „Am adus o prescură şi mi-a spus mama că dumneavoastră sunteţi mare slujitor şi să 
vă rugaţi pentru fratele meu, care vrea să se însoare”. A început să râdă şi a zis: „Iei prescura asta 
şi o duci acolo şi tu te grăbeşti să te duci acasă?”; ,,Nu mă grăbesc”; „Bine. Hai că te ţin trei zile  
aici, îţi dă şi de mâncare”. Când am văzut că sunt băgat în seamă, am început să mă încred în mine 



(mândria, primul păcat) şi simteam nevoia să-mi aprind o ţigară. La Sâmbăta e o alee cu un gard viu 
de brazi şi cu o cădere de apă. Nu era nimeni, era după masă. Mă dau într-un colţ să-mi aprind o 
ţigară. Deodată aud strigând pe cineva: „Băi, tu de acolo, aruncă ţigara!”. Mai stau puţin şi văd pe 
alee că vine un om: „ Băi, ia aruncă pachetul şi gata mă, cu ele!”. Aşa a fost întâlnirea mea cu 
Părintele. Apoi m-a dus cu el la masă şi le zice celor de la bucătărie: „ La băiat îi daţi mâncare cât  
îi trebuie, ca acasă la mama”, şi apoi către mine:,, Mâine dimineaţă te ţii de mine”.

Acum, când mă gândesc, îmi dau seama că Părintele Arsenie a fost ceva rar pe pământul 
românesc. Iubiţii mei, ne-am dus la biserică, a început utrenia, s-a făcut liturghie şi deodată a intrat 
un cetăţean de la sat în biserică şi-i strigă Părintele: „ Băi Gheorghe, ce-ai avut cu vecinul tău azi  
dimineaţă?”; „Păi ne-am certat Părinte. Am făcut un pălan şi el a zis ca m-am băgat la el, eu am 
zis că nu…”; „Şi ce-ai vrut mă, ai luat securea să-i dai în cap?… Du securea aia acasă, că altfel să 
ştii că e rău de tine”. Şi a ieşit omul şi a început să plângă şi ne spunea că el, într-adevăr, a vrut să 
facă o crimă.

Când a ieşit Părintele din biserică, era o femeie de vreo 50 de ani, paralizată de mâna dreaptă 
şi zicea: „Ajută-mă Părinte să fac cruce!” şi când a strigat Părintele odată la ea: „Duh mut si surd,  
ieşi… Hai, fă-ţi cruce odată!” şi încet-îneet şi-a făcut cruce. (Pr. Dâmboiu Victor, Râuşor)

L-am cunoscut pe Părintele în 1973-1974 şi persoana care m-a trimis a zis să nu întreb nici un 
poliţist când mă duc la Drăgănescu. Când m-am dus tocmai pe un poliţist am întrebat şi mi-a arătat 
unde era Părintele. Am ajuns până la urmă acolo şi când mi-a spus pe nume -„Ana” - eu am 
încremenit şi nici nu am mai zis nici un cuvânt. Am plecat înapoi acasă că îmi era frică - de unde mă 
cunoştea cu numele Ana?!

Apoi am revenit după un an-doi. Am fost cu un frate care-i bolnav de schizofrenie şi  i-a spus: 
., Mă, tu de cancer la plămâni vei muri”, că fuma foarte mult. Spunea că „fărădelegile oamenilor  
aduc pustiirea pe pământ”. Am zis că avem necazuri în familie şi el zicea că asta înseamnă ca ne 
iubeşte Dumnezeu. De multe ori zicea să avem răbdare şi mai zicea: „ Ce aveţi, aşa vă trebuie “.  
Tot aşa spunea ca să repetăm şi noi „ Ce avem, aşa ne trebuie “. Să-i mulţumim lui Dumnezeu 
pentru toate, că ştie Dumnezeu pentru ce ne dă. Să avem răbdare. Să ne rugăm pentru vrăjmaşi. 
(Ana Riţivoiu, Sibiu)

Eu 1-am cunoscut când eram copil tata lucra cu Părintele Arsenie la chilia de sus din munte. 
La chilie, înainte să doarmă, mai povesteau şi adesea venea Părintele la ei şi le spunea: „ Faceţi  
linişte că eu trebuie să mă rog! “. Când se ruga şi ceasul de buzunar îl ascundea ca să nu-1 audă. Şi 
în loc de perină avea o pietroaie la cap.

Tata cu cumnatul său (în total 12 inşi) au lucrat acolo 2 săptămâni. Eu cu fratele meu plecam 
sâmbăta pe jos şi dormeam acolo. Părintele servea masa acolo şi zicea: „ Cam cum suntem noi aici? 
” şi tata a zis: „Ca Domnul Hrisios cu apostolii “; „Aşa măi, aşa.” În ultima vineri a zis: „Acum 
coborâm jos. Vă duceţi să vă spălaţi şi aşteptaţi, că s-ar putea să nu mai urcăm. Înaltul Mitropolit  
Bălan nu prea e de acord cu ce facem noi. A zis că, facem cuib de partizani. Şi vă spun eu 
duminică, după slujbă, dacă ne mai urcăm sau nu. ” Aşa s-a întâmplat şi nu s-au mai dus. Nu a mai 
durat mult şi pe Părintele 1-au arestat şi 1-au dus în cetate, aici la Făgăraş, prin 1948. L-au dus pe 
Părintele acolo, dar la 7 dimineaţa găseau toate uşile deschise. Şi de aici, de frică,l-au dus la canal. 
O fată de colonel de securitate, îl simpatiza pe Părintele şi s-a rugat de tatăl său să-1 scoată pe 
Părintele de acolo de la canal. L-a scos. Şi Părintele a zis. „Nu plec! Locul meu este aici. Să le dau 
la oameni curaj “. Acolo, la canal, duceau profesori universitari, ingineri, colonei, generali. Dar şi 
acolo le era frică de Părintele.

Când era Părintele Arsenie se aduna foarte multă lume la Sâmbăta. Părintele, când nu era 
slujbă, ne aduna pe toată lumea şi îi spunea la fiecare câte ceva. Parcă-1 citea, ca pe o carte. Am 
avut un fin şi s-a gândit să meargă şi el să se spovedească şi să se cuminece la Părintele Arsenie, dar 
el nici nu postise şi fuma mult.

Şi când s-a dus i-a spus: „Tu să gaţi slănina din traistă şi să gaţi ţigările din scorbură de 
unde le-ai pus “. Apoi a zis: „ Mai stăm puţin că trebuie să mai vină unul de pe drum că s-a băgat  
în capul Lisei într-o grădinuţă şi a luat câteva cepe “. După ce a apărut şi acela i-a spus: „Ai  
întârziat. Te-ai băgat în capul Lisei într-o grădinuţă de ai luat ceva ceapă “. Era să cadă acela de 



ruşine. (Dobrin Ioan, 67 ani, Săvăstreni)
Eu am auzit multe lucruri despre Părintele Arsenie de la tatăl meu şi-mi doream să-1 cunosc, 

numai că în tinereţe nu am avut o viaţă tocmai plăcută lui Dumnezeu; am fost dansator şi nu prea 
căutam biserica. Aşa se face că 1-am cunoscut mai târziu, după ce mi-a murit unul din copii, prin 
1987. Nu aveam curaj să stau de vorbă cu un duhovnic bun pentru că ştiam cât sunt de păcătos. La 
Drăgănescu 1-am văzut pe Părintele. Nu am vorbit cu el; ne-a spus la modul general multe lucruri, 
sfaturi duhovniceşti foarte bune de care însă nu am ţinut cont.

Am mai fost la Drăgănescu de câteva ori şi nu 1-am mai găsit pe Părintele, în schimb am fost 
găsit de Părintele…, am simţit prezenţa Părintelui, chiar dacă nu 1-am văzut în realitate.

Cu un an de zile înainte de a muri Părintele, am mers la Prislop. Părintele era acolo,   n-am 
vorbit direct cu el, era cam bolnav. Când m-am dus la altar să mă închin, era părintele Daniil acolo 
şi m-a întrebat ce necazuri am, de ce-1 caut aşa pe Părintele Arsenie. “Părinte, nu am nici un necaz,  
necazurile pe care le am eu, mi le-a dat Dumnezeu pentru păcatele mele şi le merit. Eu vreau să 
stau de vorbă cu Părintele aşa, să primesc binecuvântare, să mă ia sub acoperământul lui “. Am 
fost atunci pentru 3 zile, dar am stat 5. Îmi amintesc că nu vroiam să plec. Simţeam duhul Părintelui 
acolo. M-a luat părintele Daniil a treia zi şi mi-a zis: „ Frate, grijile tale sunt rezolvate “. N-am 
putut să mai spun ceva. Ce am avut eu de spus i s-a spus Părintelui! Am trăit momente deosebite.

Era acolo şi o femeie care a plecat de acasă şi nu a ştiut bărbatul ei nimic. S-a dus la Părintele 
şi îi era frică că întorcându-se o s-o bată. Şi i-a spus Părintele: „ Te duci liniştită acasă că nu-ţi face 
nimic. Ai să vezi cum te primeşte! “ şi când a ajuns acasă a primit-o bărbatul cu bucurie. S-a bucurat 
că a fost nevastă-sa la Părintele Arsenie. (Gheorghe Silea, 45 ani - Sâmbăta de Sus)

Când mama a mers la Părintele Arsenie, a luat cu ea o poză mare în care eram eu, tata, 
bunicul, sora mea, care plecase la Mănăstirea Clocociov încă din 1984, un unchi bolnav de scleroză 
în plăci, o fată bolnavă tot de scleroză în plăci şi mulţi alţii. Curios, dintre toţi, Părintele s-a oprit cu 
privirea asupra mea: „Cine-i băiatul?”. Mama i-a spus. „Să ştii că băiatul matale n-are ambiţie.  
Dacă mai dădea o dată la, facultate, reuşea! “ De unde să fi ştiut că dădusem la Politehnică şi nu 
reuşisem? Într-adevăr, eram cu totul lipsit de ambiţie, mă angajasem la o filatură de bumbac, eram 
preocupat mai degrabă de fotbal, de fete, nicidecum de cele bisericeşti. Mama a încercat să-i arate şi 
alte fotografii, dar Părintele a spus: „Nu, pe mine ăsta mă interesează. Să-i spui să facă Teologia!  
Neapărat să-i spui, m-auzi? “. Când a venit acasă şi mi-a spus, am pufnit în râs. După câteva luni, 
mama a fost iarăşi la Părintele şi, minune, de cum a văzut-o, el şi-a amintit imediat: „I-ai spus fiului  
tău să dea la Telogie?”. „I-am spus Părinte, dar nu vrea…“.

Abia prin anul 1986, aşa, deodată, am prins a mă gândi la Dumnezeu. Nu voiam însă 
facultatea şi preoţia de mir, voiam călugăria, singurătatea, lepădarea de lume. Aveam ispite şi 
îndoieli mari. Într-o vară, am urcat în munţii Neamţului, la Părintele Cleopa, după care, de la 
Sihăstria, tot în acea zi, plecând m-am hotărât să fac un ocol pe la Drăgănescu, ca să-1 cunosc, în 
sfârşit, pe Părintele Arsenie Boca. Iar întâlnirea aceasta avea cu adevărat să-mi schimbe viaţa. 
Stăteam faţă în faţă la o masă lungă din curtea casei parohiale, sub un nuc mare, bătrân, noduros, în 
stânga şi-n dreapta noastră se aşezau din când în când pe scaune oameni care-şi povesteau 
necazurile, cereau sfat, unii veneau doar să-1 vadă, să-1 asculte, căci pe atunci Părintele apărea rar 
şi nu avea voie să spovedească. Avea nişte ochi mari, umezi, albaştri - cel puţin aşa i-am văzut eu - 
şi se uita fix la mine. Omul din dreapta îi spunea: “Părinte, am un băiat care s-o căsătorit şi   m-o 
lăsat singur şi mă batjocoreşte…” ,mie, în mintea mea, îmi venea să-i răspund:  „Aşa-ţi trebuie,  
dacă ai făcut numai un copil “. Părintele zicea imediat, fără să se întoarcă spre omul acela, 
privindu-mă tot pe mine: „Aşa-ţi trebuie dacă ai.făcut numai un copil”. Apoi vorbea altul şi altul şi 
altul… şi vă spun cu mâna pe inimă că toate sfaturile şi gândurile care îmi treceau prin minte erau 
rostite de Părintele Arsenie Boca, cuvânt cu cuvânt, fără a mă scăpa din privire. M-am cutremurat! 
Cred că am început să tremur la propriu, uite aşa mi s-a ridicat părul pe mână şi mi-am zis: „ Vai de 
mine, să vezi că Părintele ăsta îmi citeşle gândurile… “. Pur şi simplu le spunea oamenilor ce 
gândeam eu! Şi, tot privindu-mă în ochi, deodată pe chipul lui a apărut aşa, un zâmbet straniu, abia 
schiţat, care ascundea cele mai adânci subînţelesuri. Un zâmbet ce voia parcă să-mi spună: „Ei, vezi  
că ştii?!…” De atunci, 1-am urmat mereu pe Părintele Arsenie. Eram flămând să mă spovedesc lui.



A doua oară când am mers la Părintele n-am putut zice decât atât: “Părinte, am 26 de ani şi 
nu ştiu ce să fac. Să mă însor sau sau mă călugăresc? “. Părintele s-a uitat aşa la mine şi mi-a spus: 
„Măi, nu eşti bun acuma nici de una, nici de alta… “. Târziu mi-am dat scama că a fost răspunsul 
cel mai potrivit, unul demn de un mare duhovnic.

Părintele Arsenie nu contenea să-mi poruncească să dau la Teologie. I-am spus că se intră greu 
la Sibiu, că se intră cu relaţii, cu bani. În plus, nici nu prea voiam să ajung preot de mir, căci ar fi 
trebuit să mă căsătoresc, ori eu râvneam călugăria. Era primavara lui ‘89 - anul morţii Părintelui 
Arsenie - şi atunci marele duhovnic aproape mi-a poruncit: „ Dă la Teologie, căci eu o să mă rog 
pentru tine şi-o să reuşeşti! Ultimul meu gând pentru tine este acesta: fă Teologia, căci prin Telogie 
vei ajunge la călugărie.”(Părintele Dumitru, Mănăstirea Sf Ilie -Albac)

Era un moş, Ilie, care avea vedenii şi care nu mânca decât o dată în zi (până la ora 7), pâine şi 
zarzavat fiert, cu sare şi oţet. El a avut poruncă de la Domnul să facă o mănăstire la Bucium. Întro 
altă vedenie, Domnul Iisus Hristos i-a arătat la Bucium o încăpere la subsol, unde erau moaştele 
unui sfânt, fară cap, şi i-a dat poruncă „să-i facă ceea ce trebuie”. Moş Ilie a înţeles că trebuie să-i 
facă o raclă din argint, iar din altă vedenie a înţeles că este vorba de Sfântul Ioan Botezătorul. 
Scenele de pe raclă (în legătură cu Sf. Ioan Botezătonil) au fost făcute de Părintele Arsenie 
(proiectul, schiţele); pe atunci lucra la Atelierele Patriarhiei (de la Schitul Maicilor). Apoi Domnul 
Hristos i-a spus moşului Ilie că de Sfântul Nicolae trebuie sfinţită racla. Moşul m-a trimis să aduc 
racla şi a zis către fetele lui: „Să-mi căutaţi două rânduri de haine că pe mine mă arestează”. Când 
am venit cu racla, când m-am dat jos din tren, a zis un om: „Nelule, te aşteaptă securitatea”. Moşul 
era deja arestat. Când am trecut prin faţa poliţiei şi securităţii, ceilalţi care erau cu mine au fugit. 
Am venit cu racla, am trecut prin faţa lor şi nu mi s-a întâmplat nimic! Şi s-a sfinţit racla. [n. ed.: 
Menţionăm că Elisabeta Şandru a fost numită de moşul Ilie să se ocupe atât de construirea 
Mânăstirii Bucium cât şi a raclei. Şi astăzi ea continuă să conducă lucrările ce se fac la Mân. 
Bucium -„Casa Pelerinului". Racla se află în biserica din Hurez, în custodie].

Pe moşul Ilie 1-au dus la un spital de nebuni şi un nebun îl păzea. După 5 zile moşul zicea: 
„Doamne nu mai pot împlini porunca Ta, că ăştia mă omoară”. Şi atunci zice Domnul Hristos 
moşului: „Adu Biblia mică sau testamentul şi citeşte la Apocalipsă cap. 2, versetul 10″. Acolo scrie: 
„Pe unii dintre voi va să-i arunce diavolul în temniţă, ca să fiţi puşi la-ncercare şi veţi avea 10 zile la 
necazuri” şi nu vi se va întâmpla nici un rău. Şi când s-au împlinit 10 zile 1-a chemat directorul 
spitalului de nebuni şi a zis „Moşule, dumneata pleci acasă. Aş vrea să am şi eu mentalitatea 
dumitale la vârsta dumitale”. Moşul a murit la 91 de ani. (Ioan Bica, 76 de ani)

Am venit la mănăstire şi când am ajuns s-a ţinut o predică. Am rămas foarte impresionat de 
predica pe care o ţinut-o Părintele. Când am ajuns acasă, aveam trei fraţi şi săreau prin casă, făceau 
toate minunile şi eu mă uitam la ei şi nu mi se părea firesc ceea ce făceau. Deja intrase în mine frica 
de Dumnezeu.

Apoi nu l-am mai văzut pe Părintele până la 25-26 de ani. Aveam o urticarie cronică şi am fost 
internat în spital la Bucureşti şi acolo nu m-au putut vindeca. Trebuia să-mi facă şi o operaţie să-mi 
scot amigdalele din gât. În salon cu mine era un bucureştean care mi-a zis: „ Eu ştiu un Părinte  
Arsenie, du-te la el “. L-am întrebat unde e şi a zis că e pe la Schitul Maicilor, ca pictor. Mă duc la 
eu acolo, dar nu-l văzusem de la 12 ani. Tot aşa tuns era, cu barbă. La un moment dat a apărut: „ Ce 
vrei mă “; „Sunt bolnav, am venit la dumneavoastră să vă cer un sfat “; „ Du-te mă şi fă-ţi  
operaţia şi scoate-ţi amigdalele că doctorii au dreptate. Altceva ce mai ai? “; „Mai am o 
nedumerire. Eu nu cred că există Dumnezeu “. S-a uitat la mine şi zice: „Ce profesie ai? “; „ Îs  
maistru mecanic “; ,,Ai citit mulle cărţi”, „Am citit destule “; „Biblia ai citit-o vreodată? “; „Am 
citit ceva din Vechiul Testament, ceva din Noul Testament, dar nu am terminat niciodată Biblia “;  
„Vezi mă, atunci de unde ştii tu că nu există Dumnezeu? Uită-te la mine, nu-s numai pictor. În 
lumea aceasta sunt atâţia oameni care s-au dus şi au cercetat pe la Muntele Sfânt, peste tot locul şi  
nu-s nebuni şi cred, acum n-am ce să-ţi spun mai mult. Ai de grijă că sunt ăia de la securitate şi ne 
urmăresc “.

După ce m-am vindecat am venit acasă. Mama soacră tot mereu ne ducea la Părintele, la 
Drăgănescu. Am tot fost pe acolo, am avut nişte necazuri, şi odată zice către mine: „Mă, tu ai vreun 



duşman în lumea asta? “; „ Da, am pe Ceauşescu “; „ Uită-te la mine, cât va trăi ăsta va fi bine de 
voi, când nu va mai trăi, va fi vai de capul vostru “.

Altceva ce mi-a spus tata: era război şi totdeauna când le venea ordin de încorporare la 
oameni se duceau la Părintele să se spovedească. Tata de colea, la un pahar, zice: „Să te duci să-l  
prinzi puţin de gât să vezi cum scoate un glas ca un clopoţel “. Dimineaţa când s-au dus, tata sta 
mai în spate şi i-a zis Părintele: „Hai mă încoace şi mă strânge să-mi capăt vocea “. (Şerban 
Alexe, 73 de ani, Lisa)

Am fost cu soţul la Drăgănescu şi când ne-a văzut, ne-a spus că noi ne împăcăm bine unul cu 
altul, dar o să ne despărţim. Şi după un an şi ceva a murit soţul.

Părintele mi-a spus că soţul meu avea blăstămul încă din pântecele mamei lui, chiar de la 
aceasta, din greşeală. Cum s-a întâmplat? A venit un pocăit acolo în vecini şi anunţa să meargă lume 
că va predica. Soacra a zis că nu vrea ca el să meargă la pocăiţi. „Ba mă duc tu Mărie, că nu mă 
pocăiesc “. „Gheorghe, dacă te duci, eu să hiu al hăluia (dracului) că nu mai sunt femeia ta, nici  
nu mă mai culc cu tine “. Nu s-o mai dus socrul dacă i-a spus aşa. Dimineata ea a mers la preot, s-a 
spovedit, s-a împărtăşit, i-a citit nişte deslegări, dar n-o dezlegat blestemul din pântece. Când soacra 
s-a spovedit Părintelui Arsenie, a zis că a spus tot ce a ştiut, dar în realitate asta n-a spus-o şi a stat 
sub patrahir mult şi nu şi-o mai amintea. Apoi Părintele a spus: „Îl spui, ori ţi-1 spun eu “. Atunci o 
zis: „Aoleu, Părinte, n-o fi blestemul din păntece? ” ,,Ba da “. Şi mama credea că păcatul e iertat!

După ce a murit soţul, băiatul vroia să dea la facultate, şi eu am zis: „Cum să te duci mai  
băiete acolo, că eu nu am nici un sprijin; taică-tău e mort, iar la facultate merg oameni cu bani, nu 
intri aşa uşor şi fără sprijin “. Şi m-am dus la Părintele căci eram şi foarte bolnavă atunci şi a zis: 
„Întocmeşte parastas - el picta acolo într-un colţ şi nu avea voie să vorbească pentru că era urmărit 
de Securitate -şi pe băiat lasă-l, că reuşeşte “. Şi aşa a fost.

Se uita aşa ţintit la tine şi apoi zicea. Socrul meu, lucrând la mănăstire, mai punea câte o ţigară 
în gură. Părintele predica şi socrul fuma. Şi o zis Părintele: „ Măi, cei ce iau focul în gură nu vor 
vedea faţa lui Dumnezeu” şi s-a uitat aşa cu ochii drept la socrul meu. Acesta, când a ieşit de pe 
pământul mănăstirii, a aruncat ţigările şi mai mult nu a mai pus în gură ţigări. Înainte de a-şi da 
sfârşitul a avut o vedenie şi zicea: „Uite ce de rugăciune face Părintele Serafim şi cu Părintele 
Arsenie şi ce de cete îngereşti! ” A fost în comă de duminică dimineata până marţi seara, iar în 
timpul acesta sufletul lui a umblat şi a fost purtat şi în iad şi în rai. După ce s-a deşteptat ne-a spus: 
„Vai ce chinuri sunt în iad!… Să ştii că eu am fost mort şi am înviat “. În timp ce a fost în comă 1-a 
văzut pe soţul meu mort, a vorbit cu el: era cu doi copii într-o grădină cu floricele, iar soţul meu i-a 
zis: „Tăticule, matale mai stai puţin şi apoi vii la mine”. Şi soacra era moartă şi 1-am întrebat dacă 
pe mama n-a văzut-o: „N-am văzut-o dar am auzit-o “… Şi zicea că a fost mort şi a înviat şi că o să 
mai trăiască puţin. Şi a mai trăit trei săptămâni. Ne punea să-i cântăm cântări de la mănăstire. Îi 
plăcea „Samarineanca la, fântână”, „ Zece fecioare”…

Erau şi care mergeau la Părintele şi dacă nu le convenea ceva, aceştia nu se mai duceau. Iar 
care au fost oamenii mănăstirii, aceia mergeau. Noi ne duceam pe jos 16-17 km. Eram însărcinată şi 
m-am dus pe jos; eram vreo 30, 40 de inşi de pe sate şi mergeam pe rând în faţa şirului, căci era 
iarnă, astfel ca nu numai unul să rupă zăpada. Apoi când mcrgea lumea pe jos, de era Părintele aici, 
zicea: „Cela ce dă un pas către Dumnezeu, Dumnezeu dă 100 către el, deci paşii la mănăstire sunt 
plătiţi “.

Când am fost odată la Părintele, mi-a spus: „Dacă eşti aşa nelinişlită, întreabă pe cineva şi să 
faci un canon”. M-am dus la o măicuţă care a murit şi e înmormântată la Prislop. Şi a zis să-mi aleg 
un Sfânt şi să-i citesc acatistul 6 săptămâni. Am ales pe Sfântul Nicolae şi i-am citit acatistul 6 
săptămâni şi după ce am terminat de citit, în noaptea aceea am fost la Piteşti unde era băiatul arestat 
şi pe la două noaptea m-am dus şi am dormit, iar către ziua am visat că a venit Sfântul Nicolae şi 
mi-a zis să nu mă mai necăjesc, să nu mă mai supăr că am să mă îmbolnăvesc de inimă, iar băiatul 
nu va sta nici un an de zile la închisoare, cu toate că are 5 ani. Pe data de 7 va veni acasă. Eu am 
visat asta în data de 28 decembrie şi în ziua de Sfântul Ioan a venit acasă.

Nu m-a certat cu toate că avea de ce să mă certe. L-a certat pe al meu, 1-a certat puţin, da pe 
mine nu. Mi-a zis: „ Tu nu meriţi nici ceartă, nici aspru să fiu cu tine pentru că ai avut o viaţă 



foarte grea “; m-a încurajat ca să pot să trec prin ce am avut de trecut.
La multă lume le spunea toate necazurile ce le au. Nu se supăra dacă-1 întrebai. Dacă era 

cineva de avea un necaz mai mare, mai deosebit, îl chema deoparte şi discuta cu el. A fost o lemeie 
de la Braşov la care i-a plecat băiatul pe munte şi nu s-a mai întors. L-au căutat cu avionul, cu 
elicopterul şi Părintele i-a spus exact unde să se ducă să-1 caute. Am urmărit ziarul şi am văzut că 1-
au găsit până la urmă.

Nu trebuia să-i spui absolut nimic, el îţi spunea tot. Am fost cu cineva care îi tot mureau 
animalele şi nu avea noroc de ele şi i-a spus: „Dar de câte ori ţi-a fătat vaca, ai dat la cineva un kg 
de lapte de pomană? Sau când ţi-a fâtat oaia? Atunci du-te şi dă prima mulsoare”. Şi de atunci nu 
a mai avut femeia probleme.

Pe urmă nu m-am mai dus la Părintele. Ne-am dus însă la mormânt, ne-am dus iarna şi nu era 
zăpadă pe mormânt, erau flori. Ne-am dus şi vara, tot aşa era. (Milşan Vionela, Recea, 71 ani)

Surorile mele s-au făcut maici. Uneia din ele, înainte de a se călugări, Părintele Arsenie i-a 
spus că în familia noastră avem un călugăr. Am aflat că într-adevăr bunica mea a avut un frate ce a 
fugit în Ţara Românească, unde s-a făcut călugăr, iar când a venit aici toată lumea 1-a primit cu 
bucurie. „El s-a rugat lui Dumnezeu să vă faceţi voi maici”, le-a zis Părintele Arsenie.

Tatăl meu a fost rotar şi se purta foarte frumos cu toată lumea. Când s-a dus şi el la 
Mănăstirea Sâmbăta, sora mea 1-a văzut pe Părintele Arsenie cum iese în hainele de Liturghie şi cu 
crucea în mână şi merge până la clopotniţă unde era tatăl meu, căruia îi spune: „Bine ai venit nene 
Petre, ca să te spovedesc” şi 1-a spovedit. I-a spus că e un om foarte cumsecade.

După moartca tatălui meu, sora mea s-a dus la mănăstirea Prislop. Când a ajuns la poartă au 
început să bată clopotele. După ce a intrat a întrebat: „Dar de ce bateţi clopotele?” şi maica a 
răspuns: „A zis Părintele Arsenie că e la poartă Maica Elefteria şi că a murit tatăl ei”. Părintele a 
îmbrăţişat-o şi i-a spus: „Tatăl tău a murit. Mulţi călugări ar vrea sa ajungă unde e tatăl tău, dar  
nu ajung. Tatăl tău locuieşte în al patrulea cer”.(Cismaş Eugenia, 78 ani, Făgăraş)

Într-o zi, când am mers la miruit, pe două femei nu a vrut să le miruiască şi să le lase să sărute 
crucea. Le-a zis: “Voi mergeţi mai întâi să vă spălaţi pe buze… Am ceva să vă spun vouă. Vreţi să 
vă spun în public sau veniţi fiecare la mine în căsuţa aceea?” S-au dus fiecare în parte. Când ieşeau 
de acolo erau aşa de răvăşite, încât credeai că le-a dezgropat din pământ. Una din ele zice: “Vai de 
mine, Părintele ăsta-i sfânt! De unde ştia el ce nu ştiam decât eu şi Dumnezeu? Când mi-a spus ce 
am făcut am crezut că o să cadă cerul pe mine şi eu mă cufund în pământ”. N-au vrut să-mi spună 
ce le-a spus Părintele, dar de atunci una din doamne venea mereu la mănăstire, ţinea post, Biblia şi 
Psaltirea nu-i lipseau acasă, de pe noptieră. (Beleana Ileana, Recea)

L-am cunoscut pentru prima dată pe Părintele Arsenie în iunie 1942. Am mers la Sf. 
Mănăstire Brâncoveanu împreună cu scumpa mea mamă Maria, cu gândul să ne spovedim. Pe mine 
m-a primit zicând: Aşa-i că de când te-a bătut bărbatul, nu-l mai poţi vedea?”, mi-a spus că nu ne 
potrivim şi că ar fi bine să mă despart de el.

Mai târziu, m-am întâlnit cu Părintele Arsenie la Sibiu şi m-a întrebat dacă am divorţat. I-am 
spus că nu şi m-a sfătuit să o fac „pentru că el nu stă cu tine şi împărţiţi păcatele”. La judecătorie 
ne-a divorţat de la prima înfăţişare, deşi, de obicei, acest lucru dura ani de zile. (Maria Streza, 86 
ani, Voila)

L-am cunoscut pe Părintele la Sâmbăta, la mănăstire, când eram fată. Aici am venit cu un grup 
de tineri, am participat la slujba Sfintei Liturghii, iar în urma predicii Părintelui Arsenie am plâns şi 
m-am învinovăţit că nu sunt bună de nimic; am rămas cu acest fior toată viaţa. (Măniş Septimia, 79 
ani, Codlea)

Pe când aveaun 18 ani, am mers pentru prima dată la Drăgănescu, împreună cu tatăl meu. 
Părintele obişnuia să meargă printre oameni şi întreba pe câte cineva cu ce problemă a venit. A venit 
şi la tata şi 1-a întrebat: „Măi, tu ce problemă ai? ” Tata i-a spus că eu doresc să dau admitere la 
facultate. Mi-a spus că nu o să intru în primul an pentru că sunt o fire emotivă şi după ce o să ies de 
la examen o să-mi dau seama ce am greşit. Aşa a şi fost; am picat a patra. Odată, când am mers la 
Părintele, tot dând la facultate şi nereuşind, îmi încolţise un gând: să merg la mănăstire. Atunci, 
Părintele adresându-mi-se, fără ca eu să-i fi spus ceva, a spus: „Ştii, ca să mergi la mănăstire 



trebuie să fii pentru aşa ceva “. (Mariana P. - Făgăraş)
Era în anul 1983, când am plecat la Părintele Arsenie cu o problema de familie. Îmi plecase 

soţia de acasă (în lipsa mea), luând copiii şi lucruri din casă, lăsându-mi un bilet pe masă, pe care 
scrisese, printre altele, că ce a făcut a făcut bine şi să nu mă duc după ea să o aduc acasă, că nu va 
veni. În orice caz îmi aduc aminte că îmi spusese când era acasă, cu câtva timp înainte de a pleca, că 
este sătulă de viaţă… Eu nu am avut nici o ceartă cu ea, ca să o determine să plece, afară doar de 
faptul că dorea să se mute în Braşov, unde, de altfel, locuiau şi fraţii şi părinţii ei.

Trecuse o vreme şi nu-mi mai găseam nici scopul, nici rostul în viaţa aceasta. Nu ştiam ce să 
mai fac. Ţin minte că mergeam prin locuri unde nu mă prea întâlneam cu oameni, în locuri mai 
retrase, plângând şi spunând: Pentru ce Doamne? De ce Doamne? După o vreme, îmi spusese 
cineva de Părintele Arsenie, ca să mă duc să-1 caut şi să vorbesc cu dânsul. Cu două zile înainte de 
a pleca la dânsul, îl visasem fără să-1 fi văzut vreodată în viaţa mea, şi iată cum: Se făcea că 
intrasem într-o încăpere mare, unde era foarte multă lume, iar în faţa tuturor era Părintele Arsenie, 
vorbindu-le oamenilor. Căutam să-1 văd mai bine şi dânsul se uita la mine şi îmi zise, făcându-mi 
semn cu mâna: “Mă, tu ăla de acolo, vino încoace mă, vino aici… ” şi m-am trezit. Un amănunt: în 
visul meu Părintele era îmbrăcat într-un costum de culoare maro şi avea ochelari de vedere cu rama 
aurie. M-am dus la mama mea şi i-am spus despre vis. Mama mi-a zis: “Cum l-ai visat pe Părintele 
că tu nu 1-ai văzut niciodată?”. Spunându-i mamei cum arăta în vis şi cum m-a chemat la dânsul, ea 
a zis: “Dragul mamei, nu mai întrebăm pe nimeni nimic, ne suim în tren şi plecăm la Drăgănescu şi 
ai să vezi că o să-l găsim acolo. Să ştii că te cheamă! ”

După două zile am plecat la Drăgănescu şi nu mică mi-a fost uimirea când 1-am văzut pe 
Părintele Arsenie, îmbrăcat în acel costum maro şi cu ochelarii cu acea ramă aurie, precum îl 
visasem. Arăta exact ca în visul meu.

Ţin minte că, înainte de a vorbi cu mine, a vorbit cu o femeie care îi arătase fotografia cu fiica 
ei, dorind s-o mărite. Când i-a arătat fotografia, Părintele a repezit-o, spunându-i că nu-i ghicitor şi 
nici vrăjitor şi i-a spus să plece. Am rămas blocat pentru că şi eu aveam la mine o fotografie, unde 
eram eu, soţia şi cei doi copii ai noştri. Dar cum să mai îndrăznesc să i-o arăt!? Când a ajuns în 
dreptul meu, s-a uitat undeva sus, într-un colţ al bisericii cu o privire atât de drăgăstoasă şi parcă 
rugătoare în acelaşi timp. Doamne, ce ochi frumoşi avea, ce albastru curat şi frumos! Nu am văzut 
niciodată în viaţa mea aşa ochi minunaţi! Avea ceva dumnezeiesc în ei şi în toată fiinţa sa. Iar eu am 
gândit în acel moment, repet, am gândit doar, precis i s-a arătat cineva - vreun înger sau vreun 
sfânt - şi vorbeşte cu dânsul, spunându-i că 1-am visat şi m-a chemat. Iar Părintele, fără să coboare 
privirea aceea minunată, răspunse la gândul meu, în auzul tuturor, zâmbind uşor: ” Nu mă, mă uit  
aşa, ca pictor mă.” Ştia ce am gândit! !!

Şi am rămas înţepenit locului, văzând că Părintele Arsenie ştia gândurile omului şi că mă aflu 
în faţa unui om, ce n-am crezut în viaţa mea că poate să existe. Şi totuşi 1-am avut printre noi, dar 
nu am ştiut să-1 ascultăm şi nici să preţuim un astfel de om pe care Dumnezeu ni 1-a binecuvântat 
să-1 avem.

Părintele s-a uitat apoi la mine cu acelaşi zâmbet, spunându-mi: “No mă, care-i baiu‘?”. Aşa 
i-am spus Părintelui povestea mea. Apoi Părintelc mi-a spus ceva ce m-a uimit, pentru că pe acea 
persoană care fusese înaintea mea o repezise, spunându-i că el nu este clarvăzător şi nici vrăjitor, 
mi-a spus aşa: “Mă, n-ai la tine o fotografie cu ea, s-o văd şi eu, aşa, ca pictor?”, şi cu timiditate i-
am spus: ” Ba da, Părinte”. “Ia dă mă, s-o văd şi eu “. Privind-o Părintele Arsenie cu atenţie, m-a 
întrebat: “Şi ce ţi-a zis mă?”. Am spus Părintelui că îmi zisese, cu ceva timp înainte să plece de 
acasă, că este sătulă de viaţă. Părintele, privind fotografia a spus cu glas tare: “Minte mă, minte.  
Aici sunt două femei cu mintea goală, şi ştii care”. Desigur că nu ştiam, pentru că în fotogralie era 
doar ea femeie. Şi dânsul mi-a spus: “Ea şi cu mă-sa mă” a adăugat: “Lasă mă, că va veni o zi  
când va da socoteală pentru tot ceea ce a făcut. Tu să-ţi duci viaţa aşa…”, şi îmi spuse cum să-mi 
duc viaţa.

Apoi a adăugat un cuvânt care m-a surprins. Mi-a zis aşa: ” Mă, să ai grijă! Nu cumva să te  
apuci să bei!!! “. Iar eu, mai sigur pe mine de data aceasta, i-am spus Părintelui: “Părinte, eu nu 
beau din principiu”. Părintele mi-a retezat-o imediat, spunându-mi: “Lasă mă principiul tău şi tu  



uscultă ce-ţi spun eu!”.
Apoi mi-a dat fotografia înapoi şi a pus mâinile sale pe mâinile mele (pe care le ţineam 

lateral, lipite de corp), spunându-mi mai departe ce să fac şi cum să fac cu viaţa mea, neluându-şi 
mâinile sale de pe mâinile mele. Toata lumea se mira de cum proceda Părintele şi spuneau: “Uite, 
dragă, cum îl ţine”. Se mirau oamenii cum mă ţinea Părintele şi nu-mi dădea drumul din mâinile 
dânsului cât timp a vorbit cu mine. Mă miram şi eu de mirarea oamenilor.

Abia mai târziu mi-am dat seama că de fapt oamenii aveau dreptate să se mire, pentru că 
Părintele Arsenie de obicei nu prea punea mâna pe oameni, cu unele excepţii. Şi din acele excepţii 
am făcut şi eu parte, spre bucuria mea. Târziu, mi-am dat seama de ce şi pot să afirm că Părintele şi-
a pus mâinile pe mâinile mele ca să-mi dea putere, pentru că eram deprimat atunci.

M-am întors acasă şi nu după mult timp, poate după o lună sau cel mult două, am început să 
beau: o bere pe zi, apoi două beri în altă zi, apoi trei pană am ajuns la “marea performanţă” de cinci 
beri pe zi fără să mă îmbăt, pentru că aveam “antrenament”.

Începusem cu o bere şi ajunsesem treptat la cinci beri pe zi, uitând de fapt de toate sfaturile pe 
care le-am primit de la acest om, de la acest Om al lui Dumnezeu. Cu toată responsabilitatea mea, 
spun că Omul lui Dumnezeu a fost Părintele Arsenie şi cu greu se mai poate naşte un astfel de 
Om într-un neam întreg. Uitasem deci acea profeţie a dânsului, în care îmi spunea: “Mă, să nu 
cumva să te apuci să bei!”. Dar într-o dimineaţă, cred că era ora 6, am auzit glasul Părintelui 
Arsenie spunându-mi de trei ori: “Măă!… Măăă!… Măăăă!”, iar eu fiind treaz, aceste cuvinte ale 
Părintelui le-am înţeles cam aşa: ” Mă, ce ţi-am spus eu ţie să nu bei, mă?”

Şi din acel moment, din acel ceas, din acea clipa, în viaţa mea nu am mai băut niciodată, prin 
orice stări aş fi trecut: bucurie, nefericire, durere, neîmplinire, că este ziua mea de naştere sau a 
altora, nici un strop de alcool nu am mai băut. Dar ştiu că nu este meritul meu, ci al Părintelui 
Arsenie. Dânsul şi rugăciunile lui m-au ajutat! Să mă ierte bunul Dumnezeu şi Maica luminii, că nu 
1-am ascultat, şi să mă ierţi sfinte Părinte Arsenie. Ajută-mă, cum m-ai ajutat!

…Două inginere, prietene foarte bune, s-au dus la Părinte la biserica Drăgănescu să vorbească 
cu dânsul. Una dintre ele vorbea cu Părintele Arsenie, când cealaltă era în spatele Părintelui, 
privindu-i picturile din biserică. La un moment dat, inginera M.G. din spatele Părintelui, uitându-se 
la picturi a zis în gândul ei: „A, nu există Dumnezeu”. Chiar atunci, Părintele Arsenie o lasă pe 
prietena acesteia vorbind, se întoarce cu faţa spre aceasta şi îi spune: ,,Şi totuşi mă, să ştii că este  
Dumnezeu”, apoi s-a întors cu faţa la cealaltă şi a continuat discuţia cu ea. Povestea aceasta mi-a 
spus-o inginera când a ieşit din Biserică, spunându-mi că după ce i-a spus Părintele că totuşi este 
Dumnezeu, a simţit că i se face rău de emoţie, minunându-se de unde i-a ştiut Părintele Arsenie 
gândurile. Spunea sărmana de ea că a simţit că se duce în adâncul pământului de ruşine. (Bogdan 
Juncu - Făgăraş)

Când eram student în ultimul an la Sibiu, printr-un „telefon fără fir” am aflat că undeva lângă 
Bucureşti, în localitatea Drăgănescu, se află un mare duhovnic care poate să-ţi spună toată viaţa ta şi 
să-ţi arate calea pe care trebuie să mergi. Eram la răspântie de drumuri, nu ştiam în ce direcţie s-o 
iau. Împreună cu alţi tineri din Făgăraş am plecat în noaptea dinainte de 16 iunie (Rusaliile din anul 
acela) spre Bucureşti. Era plină curtea bisericii şi biserica de oameni. Când 1-am văzut pe Părintele, 
înfăţişarea lui, m-a străpuns ceva în inimă. Mi-am dat seama că nu văd un om oarecare, că are o 
putere deosebită. Avea o privire pătrunzătoare, un timbru al vocii, nişte mişcări şi o înfăţişare 
harismatică. În acea zi de Rusalii. Păriniele mi-a spus: „Începând de astăzi, dacă numele meu te va 
însoţi îţi va pricinui şi bucurii si necazuri”. Şi aşa a fost… (Pr. Prof. Simiofi Todoran)

La prima întâlnire cu Părintele Arsenie Boca, la Drăgănescu, m-am trezit cu Părintele lângă 
mine, fără să-1 văd venind. Mi s-a adresat zicându-mi că vin de la mare distanţă şi că eu predau 
codul genetic, deci ştia că sunt profesoară de biologie. Mi-a atras atenţia să nu mă mai vopsesc pe 
păr ca să nu-mi pierd mântuirea şi mi-a mai spus numărul copiilor pe care nu i-am adus pe lume şi 
care mă vor striga pe lumea cealaltă, acuzându-mă de fapta mea. M-a trimis apoi în biserică să văd 
picturile făcute de sfinţia sa… Apoi m-a îndemnat să plec la autobuz fiindcă urma sa vină o furtună 
foarte mare. După ce m-am urcat în autobuzul de Bucureşti s-a pornit o furtună, aşa cum spusese 
Părintele.



La o altă întâlnire cu Părintele mi-a zis să plec repede că vine securitatea şi verifică oamenii 
găsiţi aici; într-adevăr în drum spre autobuz am întâlnit maşina securităţii care era în drum spre 
biserică. Părintele nu voia să am necazuri cu securitatea, fiind încă la şcoală, profesoară.

Altă dată, o doamnă îl abordează pe Părintele spunându-i că are un băiat, de profesie inginer, 
care a plecat în Munţii Bucegi de şase săptămâni şi nu s-a mai întors acasă. Părintele îi răspunde că 
nu o să mai vină pentru că din cauza unei avalanşe a căzut într-o prăpastie şi i-a indicat chiar şi 
locul, dar să-1 lase până la primăvară când “va ieşi singur”, odată cu topirea zăpezii. Lucrurile s-au 
petrecut întocmai, şi locul a fost cel indicat de Părintele. (Prof. C.F.)

Capitolul 5 Ucenici ai Părintelui

Părintele Dometie Moian, care a murit nu de mult, când era mic s-a gândit să se facă călugăr, 
dar după ce s-a maturizat a uitat de acest gând şi a vrut să se căsătorească de mai multe ori şi nu 
reuşea nicicum. După mai multe încercări s-a dus la Părintele: „Părinte, nu ştiu ce să mă fac că nu 
pot să mă căsătoresc”. „ Mă, aminteşte-ţi ce i-ai făgăduit tu lui Dumnezeu când ai fost mic”.

Atunci părintele Dometie, stând şi cugetând mai mult timp şi-a amintit că i-a făgăduit lui 
Dumnezeu că se va face călugăr.

Îi vine părintelui Dometie ordin să plece pe front şi pleacă, nu are ce face. La un moment dat 
îi selectează pe cei de acolo, să-i bage pe linia întâi, dar Părintele Arsenie i-a spus dinainte ca să 
citească Acatistul Mântuitorului şi 3 zile să nu mănânce nimic înainte de o primejdie mare. Aşa a 
făcut, 3 zile n-a mâncat, n-a băut apă. Când a trecut prin faţa comisiei i-au zis: „Bun, bun, bun… cu 
tine ce-i?”. L-au examinat din nou, 1-au pus la toate aparatele, 1-au consultat, apoi 1-au trimis 
acasă.

Mama părintelui Dometie era necăjită că nu mai ştie nimic de feciorul ei, ştia doar că-i plecat 
pe front. A trecut Părintele Arsenie prin Voila şi aceasta i-a spus: „Părinte, sunt necăjită, nu mai  
ştiu nimic de băiatul ăsta “; Părintele zice: „ Numai că nu-l vezi “. Cu primul tren a apărut acasă.

Dometie Moian, în armată fiind, când a plecat de la Breaza, de la unitatea militară, la o 
intersecţie de drumuri, cineva 1-a oprit din drum şi-1 contrazicea mereu la ceea ce gândea, zicându-
i: „ Nu-i aşa!”. Când dă să plece îi zice: „N-ai plecat bine”. Se uită, nu mai vede nimic.

Duminică dimineaţa, când s-a făcut ziuă a şi fost la mănăstire, la Părintele Arsenie. Părintele 
când 1-a văzut i-a şi spus: „ Ce-i măi Dănilă?”, şi fără a mai aştepta răspuns îi zice: „ Vei mai trece 
pe acolo, dar fii, fără teamă şi spune-le aşa: A zis Părintele Arsenie că aşa-i. Dar fii hotărât “.  
Când a trecut data următoare pe la intersecţia de drumuri, i-au apărut iar diavolii şi 1-au încurcat, 
atunci Părintele Dometie spune: „A zis Părintele Arsenie că aşa-i”. Din momentul acela au amuţit 
diavolii. Putere mare a avut Părintele Arsenie asupra duhurilor necurate, încât numai la auzul 
numelui Părintelui Arsenie s-au cutremurat şi au dispărut.

Părintele Dometie a fost ales ca ucenic al Părintelui Arsenie. Prea Sfinţitul Daniil, care este 
episcop la Vârşeţ, este cel mai iubit ucenic al Părintelui Arsenie. Acestuia Părintele  i-a descoperit 
multe taine.

Adesea Părintele spunea la lume: „Am în lume călugări mai călugări ca în mănăstiri” şi se 
uita la moşu’ Codrea şi la bunica.

Duceau o viaţă curată, cu rugăciuni multe şi fapte bune. Aşa a rânduit Dumnezeu ca moşu’ 
Codrea să moară la mănăstire la Sâmbăta, cum şi-a dorit mult de tot. Moşul Codrea a avut 2 băieţi, 
care au fost preoţi. Unul din ei a murit, părintele Nicolae, iar părintele Codrea trăieşte.

Moşul Codrea era născut în Drăguş căsătorit în Cârţişoara, a lucrat la fabrica de avioane de la 
Braşov şi s-a dus şi s-a spovedit la Părintele Arsenie. Părintele Arsenie 1-a ţinut acolo vreo 2 
săptămâni până 1-a spovedit. El trebuia să ajungă la serviciu, dar nu i-a dat voie să plece. Când s-a 
dus înapoi la serviciu nu a avut însă nici o problemă! Cred că atunci a explodat fabrica şi 1-a ţinut 
Părintele Arsenie acolo ca să nu fie la fabrică.

Să vă povestesc despre Părintele Nicodim. Părinţii mamei mele 1-au botezat şi el era cu 
lumea, la jocuri striga tot felul de strigături, era om de viaţă. Lucra tâmplărie şi aşa 1-a chemat 
Părintele Arsenie la mănăstire, la Sâmbăta, să repare nişte uşi căci intra ursul şi mânca vacile în 



grajd. L-a ţinut Părintele câteva zile la mănăstire, dar el era necăjit căci vroia să se căsătorească şi 
nu reuşea. Părintele Arsenie i-a pus mâna după cap şi i-a spus: „ Măi, stai pe aici că te linişteşti “, şi 
când a pus mâna, prin mâna Părintelui a simţit o energie şi din momentul acela Părintelui Nicodim 
nu i-a mai trebuit nici casă, nici căsătorie, numai mănăstire. A devenit ucenicul Părintelui Arsenie.

… Dar un sfânt nu are numai un ucenic, toţi cei care-i urmează sfatul sunt ucenici. (Gheorghe 
Silea, 45 ani - Sâmbăta de Sus)

Eu am venit în decembrie 1963 la mănăstire şi în 1968-’70 1-am cunoscut pe Părintele. Prima 
dată am auzit de Părintele Arsenie de la un cetăţean din Idici, Ionel, care mergea la Prislop. Ne 
povestea că Părintele Arsenie i-a dat o putere mare spunându-i: „Dacă este cineva bolnav şi crede 
în Dumnezeu şi vrea să se facă bine, numai să te gândeşti la mine şi eu îl ajut “.

Ionel a mers odată la Prislop şi i-a spus Părintele Arsenie: „ Măi Ionele, tu ai tot venit aici şi  
n-am stat încă de vorbă. Ar fi bine să stăm puţin de vorbă “. „Părinte, eu aş mai sta, dar dacă nu mă 
duc acasă mama se supără, gândeşte că am păţit ceva”. „ Lasă că îi dau eu un telefon “. Asta a fost 
duminică. Luni au mers să facă un gard şi au săpat gropi unde au pus apoi stâlpii de gard şi pe la ora 
10 zice Părintele Arsenie: „ Eu mă duc să dau un telefon la mama ta “. Şi după ce a plecat Părintele 
vine o măicuţă şi Ionel o întreabă: „Maică, voi aveţi telefon aici?”. „Nu avem”. A stat acolo, a lucrat 
şi gândea că Părintele s-a dus cu calul sau cu căruţa până în Silvaşul de Sus, unde avea cineva 
telefon. Dar după o jumătate de oră Părintele a venit. În Silvaşul de Sus nu putea ajunge şi întoarce 
într-o jumătate de oră. Părintele i-a zis: „Am vorbit cu mama ta şi i-am spus că joi te duci acasă”.  
Ajungând acasă joi, mama sa era în faţa porţii şi râdea. El credea că mama lui este supărată că a stat 
atât de mult, dar ea era veselă şi primul lucru ce i-a spus a fost:   „L-am văzut şi eu pe Părintele tău.  
Luni pe la 10 mi-a venit un somn de n-am putut să mai stau trează şi m-am dus şi m-am culcat.  
Imediat am adormit şi a venit Părintele şi mi-a spus care-i treaba “. Ea a fost încredinţată că ceea 
ce a visat şi ce i-a spus Părintele e adevărat şi aşa a fost. Deci Părintele i-a spus în vis totul, ca la 
telefon.

Eu am un frate preot care se ducea mereu la Părintele Arsenie şi acum se duce mereu la 
Prislop, la mormânt. Odată Părintele le-a spus: „Când îmi daţi „telefon” să stăruiţi, că vin 
„telefonne” din mai multe părţi şi nu ştiu de unde vine,, telefonul ” , dar nu era vorba de telefonul 
propriu-zis. Dacă te gândeai la Părintele, Părintele simţea că cineva îi cere ajutor. (Ierod. Ieronim 
Coldea)

Capitolul 6 Moştenirea şi ispăşirea păcatelor
“Trebuie să plătim pentru păcatele noastre”

Ne spunea odată: „ Vin oameni la mine pentru că au necazuri. Le spun: Ziceţi după mine 
«Aşa ne trebuie!». Nu vroia să zică nici unul, dar ăsta-i adevărul. Dacă nu vrem de bună voie, vrem 
de nevoie. Trebuie să plătim pentru păcatele noastre… Ce ne dă, aşa ne trebuie” (Morar 
Gheorghe, Ucea de Sus)

N-am aşteptat mult şi Părintele a intrat în biserică. Ţin minte că, ajungând în faţa sfântului 
altar, s-a uitat la noi şi ne-a întrebat care are cel mai mare necaz. Cineva din mulţime a spus că o 
femeie în vârstă care era paralizată de la brâu în jos. Iar Părintele Arsenie, privind-o pe femeie a 
spus: „Da mă, ea are necazul cel mai mare”. S-a apropiat de ea şi i-a zis: “Ştii tu, mătuşică, de ce 
eşti aşa?”. Bătrânica dădea din cap că nu ştie şi plângea cu amar. Din cauza plânsului nu putea 
vorbi şi atunci a dat din cap că nu ştie. “Lasă mătuşică, nu mai plânge atâta că cineva îţi poartă de 
grijă. Şi ştii cine? Şi arătă cu degetul în sus grăindu-i: „Dumnezeu”. „Că şi aşa cocioaba asta se 
rablageşte ea”, mai spuse Părintele referinduse la corpul omului. „Să ştii - i-a mai spus Părintele 
Arsenie - că tu duci sau porţi păcatele lui Gheorghe a lui [cutare], a lui Vasile a lui [cutare], a lui  
Ioan a lui [cutare] - spunând numele sau porecla pe care o aveau în sat acele rude ale ei - tu le duci  
pe baţe acestea, pe tine au căzut”. (Bogdan Juncu - Făgăraş)

Maica Teoctista, când era bolnavă, avea un sunet în cap foarte puternic şi alte boli grave. 
Părintele Arsenie i-a scris aşa în bilet: „Înainte de a trece la cele veşnice, vei vedea ceva deosebit şi  
acelea vor fi lucruri adevărate”! Înainte de a muri cu ceva timp, maica a fost dusă dincolo, dar 



pentru smerenie n-a spus prea mult. Tot Părintele Arsenie i-a spus că, la capătul acestei suferinţe, va 
vedea şi pentru cine a suferit. Ea n-a avut păcate grele, ca să sufere, dar a suferit pentru cineva din 
neamul ei pe care astfel 1-a salvat. (Pr. Ioan Sabău, 89 de ani)

I-a spus Părintele cuiva care avea un mare necaz: „ Ce te mai minunezi de năcazul ăsta al tău,  
căci al 14-lea strămoş al tău a făcut cutare păcat”- şi i-a spus ce păcat a făcut. E drept că în 
Evanghelie spune că se lasă numai până la al 3-lea neam. Dar păcatul pe care 1-a făcut, înaintaşii lui 
n-au putut să-l ispăşească, au făcut în schimb alte păcate, şi rădăcina păcatului de acolo s-a tras.

Unei maici i-a scris Părintele Arsenie un bilet şi i-a spus aşa
„La capătul acestei suferinţe va fi mântuirea ta. Atunci vei vede pentru cine ai suferit!”. Ea a 

fost curată, nu pentru ea a suferit, ci pentru bunici, străbunici, Dumnezeu ştie. I-a mai spus ceva: „ 
Înainte de a te muta din lumea asta vei vedea lucruri deosebite;” să nu ţi se pură că sunt 
hulucinaţii, căci vor fi adevărate”. Şi aşa i s-a întâmplat înainte de a muri. Era la mănăstirea Bistrita 
şi după ce s-a îmbolnăvit, a venit în Voila, apoi la Guşteriţa (lâng Sibiu), apoi în Sibiu la cineva, 
apoi a murit şi au înmormântat-o la Prislop. Avea un vâjâit în cap tot timpul. A fost la medici, i-au 
pus aparate şi când au auzit zgomotul pe care-1 are s-a speriat doctorul şi a zis: „ Cum poate să 
reziste o persoană cu asemenea zgomot în cap?!”. I-a spus Părintele Arsenie: „În capul tău e iadul,  
să nu-ţi umble nimeni la cap” - că au vrut să o opereze de câteva ori să vadă ce şi cum. Chinurile 
iadului, care trebuia să le săvârşească ea, le avea în cap. (Gheorghe Silea, 45 ani, Sâmbăta de Sus)

„Io ştiu mai multe despre voi, decât ştiţi voi despre voi“ zicea Părintele câteodată. „Io văd 
prin voi până la al treilea neam”. Vorbea în pilde şi te făcea să te ruşinezi de faptele rele. (Ierod. 
Ieronim Coldea)

…Când m-am spovedit la Părintele m-a întrebat un lucru care mi s-a părut curios ca mă 
întrebă. Şi anume, m-a întrebat dacă mi-a venit vreodată în minte să omor vreun om. Acuma, poate 
că la vârsta aceea, de 13 ani şi jumătate, nu era cazul să îmi pun o astfel de întrebare, deşi, după 
aceea mi-am dat seama de ce mi-a pus-o. Pentru că Părintele ştia că copilul este oglinda părinţilor 
că fiecare dintre noi aducem o încărcătură din străfunduri de existenţă, că fiecare dintre noi suntem 
sinteza înaintaşilor noştri: părinţi, bunici, străbunici, până unde ajunge spectrul vital al existenţei 
noastre. Şi, bineînţeles că, chiar dacă m-am mirat, i-am dat răspunsul care era de fapt, nu i-am dat 
un răspuns evaziv, i-am spus că niciodată nu mi-a venit să omor un om. Părintele vroia intre în 
legătură cu înaintaşii mei, să vadă eventual din ce tâlhari am apărut eu în această lume. Probabil s-a 
gândit la aceasta fiind un nevăzător, fiind un “copil născut în lanţuri”, fiind un “născut între tâlhari”, 
a vrut să ştie dacă părinţii mei sunt, întradevăr, ceea ce gândea ei că sunt. Mulţumesc lui Dumnezeu, 
avut nişte părinţi, nu pot zice ca Sfânta Tereza de Lisieux: “Să ştiţi că eu am avut nişte părinţi  
sfinţi”, nu pot zice lucrul acesta: dar, în orice caz, au fost oameni de treabă şi-au văzut de 
îndatoririle pe care le-au avut. Ne-au crescut, ne-au îndrumat bine. Că o fi având şi ei vreo vină… 
mă rog, Dumnezeu ştie de toate. Nu alegem noi părinţii şi nici părinţii nu ne aleg pe noi şi venim în 
lume în contextul fizic, fiziologic şi social în care am venit lume. (Amintiri despre duhovnici pe 
care i-am cunoscut, Teognost - 2003) (Arhim. Teofil Părăian - Mân. Brâncoveanu)

A venit o femeie la Părintele, la Drăgănescu, să-i ceară sfat privind împărţirea averii. Părintele 
i-a spus să se ducă să se împace cu sora ei. Trei ore Părintele i-a tot spus acest lucru, dar ea o ţinea 
una şi bună: “Nu o iert. Nu mă împac”. După 3 ore lumea a început să vocifereze, căci toţi veniseră 
să primească sfatul Părintelui. Când a plecat, după ce s-a închinat la icoane, Părintele a întrebat-o 
pentru ultima dată: „O ierţi pe sora ta?”. „Nu o iert ” „Dacă n-o ierţi te va călca o maşină”. Lucru 
ce s-a şi întâmplat după o vreme. (Bălan Silvica - Făgăraş)

Din comuna Dăeşti - jud. Vâlcea, a venit într-o zi la Părintele o femeie care avea trei fete. 
Mama fetelor luase un bătrân pentru a avea grijă de el, dar şi-a bătut joc de el şi i-a luat toată 
averea. Între timp femeia aude de existenţa Părintelui Arsenie, care atunci era la mănăstirea 
Sâmbăta de Sus şi se hotărăşte să-i ceară ajutorul pentru căsătoria fiicelor ei. Ajungând la mănăstire, 
slujba fiind în plină desfăşurare la Altarul de vară şi terminându-se slujba, Părintele a chemat-o din 
mulţimea de oameni spunându-i că are trei fete şi că dacă le va căsători, toate trei vor muri pentru 
păcatul săvârşit cu acel bătrân. Neţinând însă cont de sfatul primit, fetele au murit pe rând, după 
căsătorie. (D-na M.A.)



Unui tânăr din Braşov, care 1-a căutat pe Părinte înainte de a merge în armată, Părintele i-a 
spus să fie serios şi să nu-şi facă de lucru cu fete până la căsătorie. În armată fiind, acesta n-a 
ascultat povaţa Părintelui şi a avut o aventură cu o fată pe care n-a mai întâlnit-o după aceea. Venit 
din armată s-a angajat gestionar la o întreprindere. Magazia pe care o gestiona a fost spartă, iar 
paguba i-a fost imputată lui, în urma cercetărilor urmând a merge şi la închisoare, negăsindu-se 
adevăraţii hoţi. Disperat, acesta merge din nou la Părintele, prefăcându-se că vine pentru prima dată 
şi i-a povestit necazul. Părintele 1-a recunoscut, dar amintindu-i ce-i spusese înainte de armată îi 
reproşează că nu 1-a ascultat şi i-a spus: “Tu nu ştii, dar fata aceea a. făcut crimă (avort) şi tu te  
duci acum la puşcărie nu pentru lipsa din gestiune, ci ca să plăleşti crima ei!” . [n.edit.: să ne 
gândim acum cât mai are de ispăşit poporul român, dacă ţinem cont că din 1989 până acum s-au 
făcut 20 milioane de pruncucideri, cam un milion pe an!] (Maica Adriana - Schitul Cornet)

Sfaturi şi îndemnuri ale Părintelui Arsenie:
- Păcatele se înregistrează în codul genetic al fiecăruia.
- Să nu credeţi ca veţi intra după moarte întru Împărăţia în care n-aţi trăit pe pământ!
- Sufletul e trimis de Dumnezeu în momentul conceperii şi Dumnezeu singur, ştie ce va fi cu 

copilul acela, cu ce capacităţi ar fi venit în lume şi ce va fi şi ce va face în lume. Numai te trezeşti la 
bătrâneţe cu ispăşirea pentru copiii pe care nu i-ai lăsat să se nască sau chiar i-ai avortat.

- Cei ce cred nu au voie să nu creadă. De aceea, când fac rău, Dumnezeu îi pedepseşte, ca să 
nu mai poată lucra nimic, pentru ca să-şi vină în fire şi să-şi revizuiască poziţia, atitudinea faţă de 
Dumnezeu.

- Numai cât necaz îi trebuie omului ca să se mântuiască dă Dumnezeu omului. Este cu 
dreptate să tragi scurta (necazul) pentru necredinţă. Când omul îşi revizuieşte poziţia faţă de 
Dumnezeu, faţă de Domnul Iisus Hristos, faţă de Biserică, atunci şi Dumnezeu va fi cu el. Va fi mai 
greu de copiii celui ce nu-şi revizuieşte poziţia faţă de Dumnezeu.

- Nu-1 judeca pe cerşetor că fumează.
- Diavolul prezintă patimile din om ca plăcute şi uşoare.
−Nu suntem din maimuţă; dar mergem cu paşi repezi spre ea.
−

Capitolul 6 Taina Spovedaniei
„Cu cei ce se grăbesc eu nu mă grăbesc”

Acestea sunt scrise în biserica din Drăgănescu de Părintele Arsenie: „Spovedania, taina 
Pocăinţei, prin care puterea lui Dumnezeu dată preoţilor şterge biruinţele diavolului asupra 
omului, căci păcatul este o conspiraţie între diavol şi minte împotriva lui Dumnezeu sau împotriva 
unei porunci a Lui, la ascultarea omului de Satana, şi nu de Dumnezeu. Când aceste biruinţe sunt 
spovedite şi ispăşite prin canon şi necazuri, acelea nu mai au nici o greutate la cântarul judecăţii  
particulare. Când sunt spovedite dar numai pe patul morţii şi n-a mai rămas timp de canon şi  
îndreptare, ei (diavolii) vin şi înfricoşează sufletul cu necaz şi urgie mare; dacă însă omul le-a ars  
pe pământ măcar cu o lacrimă, acesta nu se pierde, ci poate atrage mila lui Dumnezeu. Când 
biruinţele lor rămâm consimţite toată viaţa şi neşterse de taina pocăinţei, omul acela, deşi botezat,  
s-a făcut fiul aceluia de care a ascultat. Biruinţele lui au toală greutatea, fărădelegii. Cei cumpliţi  
au câştigat sufletul Omului. Suflelele drepţilor însă, ca un şuvoi de foc urcă la cer, ca unele ce s-au 
îmbogăţit în focul Duhului Sfânt “.

La serviciu aveam probleme şi mi-a zis că „trebuie să răbdăm şi să iubim”. Odată   m-am dus 
la Părintele de Întâmpinarea Domnului. M-am spovedit, m-am cuminecat dimineaţa şi m-am dus la 
serviciu, dar m-am dus mai târziu şi când am intrat în birou toţi au fugit! Părintele mi-a explicat: 
„Cum să stea diavolul în faţa lui Dumnezeu; tu aveai pe Dumnezeu, de aceea au pierit toţi din 
birou “.

El nu era un om care exagera în canoane şi nici în altceva. Căuta întoarcerea, să cauţi 
Biserica, să te duci la Sfânta Liturghie. Pentru noi care trăiam în lume, mirenii, cerea odihnă, ca să 
putem munci. (Ana Riţivoiu, Sibiu)



Părintele îndemna mult la Spovedanie şi Împărtăşanie. Şi mai zicea: „Faptul că ai stat aici la  
Sfânta Liturghie şi vei continua să participi în sărbători face foarte mult “. (Maria Nicolescu,  
Sibiu)

Mamei mele i-a fost frică la început să se ducă acolo, la Părintele, deoarece sfinţia sa cunoştea 
firea omului. Dar s-a spovedit şi a venit acasă cu canon să ţină post din Postul Sfintei Marii până la 
Ziua Crucii.

Părintele nu prea dădea canon. Dacă ţi-a spus cum trebuie să trăieşti creştineşte nu trebuia să-
ţi mai dea şi canon. Dacă vrei să fii creştin adevărat, faci tu rânduiala, aşa cum trebuie. El spunea 
ce-i bine, spunea ce-i rău şi spunea de ce vin necazurile, de ce vin copiii nenorociţi, de ce se 
întâmplă aşa, de ce vine pedeapsa lui Dumnezeu peste oameni, toate le spunea Părintele. (Greavu 
Toma, 55 ani)

Părintele nu prea dădea canon la spovedanie. Era odată cineva la spovedit şi a spus: „Părinte,  
nu ne daţi canon? “. „ Ba vă dau, să nu mai faceţi ce aţi făcut ” E un canon destul de greu. Nu-i 
uşor să te laşi de obiceiuri. Odată un obicei înrădăcinat în om nu uşor îl stârpeşti, îţi trebuie luptă. În 
cărţile sfinte e o pildă că dacă e un pomişor mic, când e mic, prinzi de el şi-1 scoţi, dacă e un pom 
mare, atunci trebuie să sapi cu târnăcopul până îl dezrădăcinezi şi până îl poţi scoate.

Părintele Dometie a văzut ceva deosebit când se spovedea o femeie la Părintele Arsenie. A 
văzut cum ieşeau şerpi din gura ei, ieşeau puţin şi se dădeau înapoi, şi până la urmă s-au tras înapoi 
şi când a ieşit afară i-a zis: „ De ce n-ai spus ce aveai de spus acolo, tot”; „Am spus! “, „ Cum ai 
spus, eu am văzut că nu ai spus! ” şi s-a întors înapoi la Părintele Arsenie şi i-a mărturisit ultimul 
păcat şi a dat afară toţi şerpii. Aceasta s-a întâmplat tot prin Părintele Arsenie, el i-a deschis ochii 
sufleteşti părintelui Dometie să vadă cu sufletul, căci cu ochii ăştia fizici nu vedem nimic şi s-o 
întoarcă pe femeia asta să spună şi ultimul păcat, cel mai greu păcat al ei.

Când ieşeau de la spovedit, de la Părintele Arsenie, oamenii simţeau că s-au spovedit! 
Spovedea puţină lume. Părintele spunea taine, dar înţelesul tainelor nu se dezvăluiau uneori decât 
după moartea celui în cauză, pentru ca să nu cadă în slavă deşartă.

Nu-mi amintesc să dea cuiva canon să facă ceva deosebit, decât poate în cazuri deosebite. 
Părintele Arsenie n-a pus bază numai pe post, rugăciune sau numai pe milostenie; a pus bază pe 
toate la un loc. Pentru că zice: „ Fericiţi cei milostivi… “, dar dacă eşti milostiv nu înseamnă 
neapărat că te mântuieşti, dacă tu nu eşti curat cu inima. Ca să te mântuieşti trebuie să împlineşti 
toate legile.

La Vladimireşti 1-au trimis pe părintele Cleopa, apoi pe Părintele Arsenie. Părintele Arsenie a 
mers acolo şi le-a găsit pe măicuţe într-o stare jalnică. Un post întreg, postul mare, a stat acolo. Le-a 
dat un canon: „Ca să vă treziţi şi să vă vină mintea la cap, să nu mâncaţi carne, ulei şi zahăr un an 
de zile”. Cine vrea. Şi aşa bine s-au simţit de sunt şi acum măicuţe care ţin acest canon. (Gheorghe 
Silea, 45 ani - Sâmbăta de Sus)

S-au spovedit oamenii şi unul a zis: „Părinte am un păcat mare “. Părintele i-a spus: „ Du-te  
la râu, ia o piatră aşa, cam cum crezi că ţi-e păcatul de mare”, şi s-a dus omul şi a venit cu o 
piatră. Celălalt a zis: „ Eu nu am păcate aşa mari, am multe şi mărunte “. Şi 1-a trimis şi pe el la 
râu să adune pietre cam cât păcatele lui şi a venit cu multe pietricele. Apoi a zis: ,. Acum duceţi-vă 
şi le puneţi amândoi la loc cum au fost fiecare “. Cel care a fost cu piatra mare a putut să o pună, 
dar acela care a fost cu pietricelele nu le-a putut pune! (Mailat Elena, 87 de ani, Dejani)

Altă dată ne-a spus: „ Măi, eu iubesc pe aceia care se spovedesc de şase ori pe an: câte o 
dată în cele două posturi mici (ale Sfintei Marii şi ale Sf. Ap. Petru şi Pavel) şi de câte două ori în  
cele două posturi mari. Pe aceia eu îi iubesc. “

Părintele îi selecţiona pe care să-i spovedească şi pe care să nu-i spovedească. Unul spunea că 
a omorât un om şi că Părintele nu vrea nicicum să-1 spovedească. Insista însă spunând că se căieşte 
şi de ce nu-1 spovedeşte. „No hai mă, dacă tu chiar vrei aşa de mult. ” Dar când 1-a întrebat: „ Mă, 
îţi pare rău că l-ai omorât pe omul acela? “, „Nu-mi pare rău, Părinte!”, „Păi vezi, nu ţi-am spus  
că degeaba vorbesc cu tine?”(Morar Gheorghe, Ucea de Sus)

În timpul spovedaniei, privind starea morală şi de păcătoşenie, intervenea acolo unde socotea 
necesar, uneori ajutând pe penitent şi amintindu-i de fapte pe care fie că le uitase, fie că le ţinea sub 



tăcere. [...] Acest dar al “înainte vederii” Părintele Arsenie îl folosea numai în cazuri mai deosebite, 
spre folosul duhovnicesc al penitenţilor. Când era vorba de un om mai în vârstă, cu o viaţă mai 
tumultoasă şi cu probleme mai deosebite, spovedania acestuia dura chiar ore întregi, numai şi numai 
spre a descifra tot răul din viaţa acestuia şi spre îndreptarea lui.

Celor care se spovedeau o dată la Sfinţia Sa, le cerea să se spovedească apoi, în toate Sfintele 
Posturi, în Sărbători mari şi să vină la scaunul Spovedaniei, ori de câre ori simt că-i necesar, sau au 
o problemă spirituală mai deosebită.

O atenţie deosebită dădea celor căsătoriţi şi uneori îi chema împreună la Spovedanie, spre a 
limpezi problemele ce se ivesc, adesea, între soţi. Călugărilor, studenţilor în teologie, intelectualilor, 
le dădea o atenţie sporită şi trata pe fiecare după gradul lui de cultură.

Recomanda tuturor schimbarea vieţii, printr-o conştiinţă creştină precisă şi căuta să vadă, la 
următoarea spovedanie, progresul făcut. Avea o memorie excepţională, recunoscând pe fiecare ce 
mergea a doua oară sau de mai multe ori şi ştia ce progres a făcut, dând din nou recomandările 
ştiute: rugăciune, post, cercetarea sfintelor biserici în duminici şi sărbători, să nu lucreze în zilele de 
sărbători (mai ales ţăranilor liberi), să nu înjure de Dumnezeu, să nu-1 pomenească pe cel rău. 
Spunea adeseori, că “oamenii caută minuni şi pe aşa-zişii făcători de minuni, dar cea mai mare 
minune este schimbarea vieţii, după modelul Domnului Iisus Hristos “. (Mărturii despre Părintele 
Arsenie, Ed. Imago, 2003, p. 49) (Pr. Nicolae Streza)

Pentru mine Părintele a fost un sfânt. Am socotit că e un om deosebit. Cuvintele lui erau mai 
scumpe decât orice altceva. Prin ‘46-’48 m-am spovedit la sfinţia sa, până am fost la şcoală. Şi după 
aceea am fost la Prislop de ne-am spovedit, dar Părintele ne-o mânat însă la alt preot. El vroia ca 
cine ajunge la dânsul la spovedit să cunoască că a ajuns. Ţi-a dat un canon şi 1-ai făcut, te-a 
împărtăşit şi mai departe să te ţii tot de rele!? La el nu mergea aşa.

Cu copiii vorbea frumos, era zâmbitor şi blând. Dar cu lumea era mai aspru. Te ţintuia. 
Simţeai că într-adevăr te mărturiseşti. Când mai veneai şi altădată te spovedea normal. Cine a ajuns 
de s-a spovedit o dată la Părintele, a doua oară ştia că nu mai era aşa aspru. În posturi, dacă nu 
posteai nu te împărtăşea. (Rus Silvia, 67 ani, Dejani)

La spovedit, atâta te ţinea sub patrahir, până îţi aduceai aminte de toate păcatele. Te ţinea 
acolo sub patrahir şi o oră şi două până ce îţi aduceai aminte tot. Şi erau foarte mulţi oameni la 
spovedit, stăteau la rând şi câte două zile.

După spovedanie îţi dădea un canon, după păcatele tale (de citit de 5 sau de 10 ori Psaltirea, 
sau acatiste şi să posteşti) şi după ce-ţi făceai canonul, te duceai din nou la Mărturisire şi apoi te 
împărtăşea. Dar nu de prima dată! Niciodată nu împărtăşea de prima dată. Făcea aşa ca să-ţi 
tămăduiască sufletul, să te convingă să te laşi de ce-i rău.

Părintele îi spunea că trebuie să citească Psaltirea de atâtea ori că din cauza asta este bolnav, 
că a purtat duşmănie, sau a batjocorit, sau a clevetit.

Era un om din Bucium căruia îi plăcea foarte mult să cânte. Cânta în crâşmă. Când a ajuns la 
spovedit a zis că, spovedindu-se, se vedea pe el însuşi sub patrahir, ca într-o oglindă, cum era faţa 
lui urâtă, întunecată. După ce s-a spovedit, i-a dat Părintele canon, să citească de 10 ori Psaltirea şi, 
după ce a citit de 10 ori Psaltirea, s-a dus din nou să se spovedească şi şi-a văzut faţa luminată. Deci 
vă daţi seama! A fost puterea lui Dumnezeu de s-a văzut pe el însuşi cât este de păcătos. (Miloşan 
Vionela, Recea, 71 ani)

Părintele nu era mulţumit dacă te duceai şi nu faceai ce-ţi spune. Spunea aşa: „Eu, dacă veniţi  
la mine şi stau de vorhă cu voi, atunci ce vă spun eu aş vrea să şi faceţi. Eu nu am timp de pierdut.  
Dacă stau de vorbă cu voi vreau să se simtă ceva. Veniţi la mine, apoi mergeţi acasă şi lumea nu 
ştie că aţi fost la mine. Vreau să spună lumea: omul ăsta nu mai e ca până ieri “. Mai zicea: „ M-
am săturat să tot aprind lumânările şi iar să cadă, iar le aprind şi iar cad “. (Ierod Ieronim 
Coldea)

De la Sâmbăta, ce să vă pot spune; pe cine spovedea Părintele îl ţinea acolo la mănăstire, zile 
şi săptămâni întregi. Îl punea să lucreze, se plimba prin pădure…. şi când considera dânsul că 1-a 
spovedit aşa cum trebuie îi dădea dezlegare la împărtăşanie. Când am fost eu la el, nu spovedea prea 
multă lume.



Părintele avea o vorbă: „ Mă, ajută-mă să te ajut! “. El avea vorba asta în sensul că „Dacă 
mă asculţi şi faci ceea ce-ţi spun, într-adevăr te ajut!”. Ca un medic: dacă îi primeşti reţeta, dacă îi 
asculţi poveţele, îi respecţi tratamentul, te ajuţi singur. Doctorul are intenţia să te ajute, să te 
vindece.

El avea vorba asta, dar foarte mulţi nu-l ascultau. Se duceau şi se minunau de ceea ce le 
spunea, dar nu îi primeau canonul. Iar când venea a doua, a treia oară, îl întreba: „De ce ai venit, că 
tot nu m-ai ascultat?!”.

Altă vorbă a Părintelui: „Măi, fă post!”. Nu dădea canoane deosebite, dar canonul era 
părăsirea păcatului, acesta era cel mai mare canon al Părintelui Arsenie. Făcuse şi medicina, 
cunoştea multe şi din tainele medicinii şi te ducea până acolo încât te lămurea că păcatul cutare sau 
cutare, te duce la ruinare, la boală, la moarte; avea o logică extraordinară.

Nu m-am spovedit niciodată la Părintele Arsenie, pentru că ne trimitea la duhovnicii noştri de 
la teologie, de la seminar sau parohie, ne trimitea pe fiecare la duhovnicul din parohia sa. (Pr. Ioan 
Ciungara, Copăcel)

Văzând Părintele că mulţi din cei pe care îi spovedea nu-şi schimbau purtările lor, ci 
continuau cu poftele şi păcatele, covârşit de grija datoriei sale preoţeşti, ştiindu-se chezaş pentru 
sufletele lor, s-a rugat lui Dumnezeu să-i descopere care este pricina pentru care oamenii nu se lasă 
de păcate. Şi, într-o zi, stând pe o bancă în grădina Mănăstirii şi privind spre munte, numai ce vede 
că apare în vârful muntelui un nor mare, negru şi întunecat, iar din el se auzea multă gălăgie şi zarvă 
mare. Privind cu mare atenţie, observă că deodată norul se desparte în două părţi, iar în mijlocul 
norului, pe munte, vede un scaun împărătesc înconjurat de flăcări de foc şi pe satana pe scaun, 
înconjurat de toată ceata drăcească, zicând cu glas tare către draci:

- Care din voi este aşa de iscusit să găsească un vicleşug şi să-1 şoptiţi în mintea oamenilor, ca 
să-i tragem de partea noastră şi să câştigăm suflete mai multe, să facem o împărăţie mai mare ca a 
lui Dumnezeu, că puţin timp mai este?

Atunci se înfăţişează un drac şi se închină până la pământ lui Scaraoschi, şi-i zice:
- Întunecimea voastră, am găsit de cuviinţă să şoptim în mintea oamenilor că nu este 

Dumnezeu.
Dar satana îi zice:
- Nu e prea bun vicleşugul tău că nu putem câştiga prea mulţi cu el. Să vină altul.
Şi vine al doilea şi zice:
- Întunecimea voastră, să-i lăsăm să creadă că este Dumnezeu, dar nu este rai şi iad şi că viaţa 

aceasta este numai până la mormânt. Satana, chibzuind, îi zise:
- Nici cu acest vicleşug nu putem câştiga prea mulţi, căci Hristos când S-a înălţat la cer a zis 

ucenicilor: „În casa Tatălui Meu multe lăcaşuri sunt (…) Mă duc să vă gătesc loc, ca unde sunt Eu 
să fiţi şi voi” (Ioan 14, 2-3) şi sunt destui mai răsăriţi la minte printre oameni care ştiu că există 
Dumnezeu şi că El le va da răsplata după fapte. Să vină altul.

Şi vine al treilea şi zice, închinându-se până la pământ:
- Întunecimea voastră, eu zic mai bine să-i lăudăm pe oameni pentru credinţa lor în 

Dumnezeu, în rai şi iad, în judecata de apoi, dar totodată, fără odihnă să le şoptim de mii de ori: 
“Nu vă grăbiţi cu pocăinţa adevărată, lăsaţi-o mai la bătrâneţe căci moartea e departe şi mai 
petreceţi, gustaţi dulceaţa vieţii, faceţi-vă toate poftele, mai e vreme destulă!” şi vrăjiţi de şoapta 
noastră ademenitoare nici nu vor observa trecerea vremii. Moartea venind pe neaşteptate îi va găsi, 
desigur, total nepregătiţi şi atunci ei sunt ai noştri.

Abia acum satana îşi strâmbă chipul într-un rânjet de bucurie diavolească şi cu înfrigurarea 
grabei le zise:

- Mergeţi şi aşa să faceţi!
Deci numai de formă şi de ochii lumii îşi îndeplineau acei oameni datoriile creştineşti, în timp 

ce vrăjiţi de şoapta ademenitoare a viclenilor draci nu-şi schimbau purtările şi continuau cu poftele 
şi păcatele, lăsând sfaturile Părintelui şi adevărata pocăinţă pentru la bătrâneţe. (Ierod. Dometie -  
Mân. Brâncoveanu)

O femeie, deşi venise mai târziu, i-a zis: „ Părinte, primiţi-mă mai repede la spovedit că am 



oameni la lucru şi sunt grăbită “. Părintele i-a spus: „Du-te, gată-ţi şura şi vino. Cu omul care se 
grăbeşte eu nu mă grăbesc”. (Maria Streza, 86 ani, Voila)

Sfaturi şi îndemnuri ale Părintelui Arsenie:
- Atâta vreme cât ţinem păcatele nemărturisite, ascunse cu voia, atâta vreme atârnă pedeapsa 

lor asupra noastră, ca o sabie care stă să cadă peste viaţa noastră. De îndată însă ce mărturisim 
păcatele şi vinovăţia, primejdia morţii o înlătură Dumnezeu de deasupra noastră.

- Toţi avem o genă oncogenă şi ne putem îmbolnăvi de mai multe ori fără să ştim, dar prin 
spovedanie sinceră şi împărtăşirea cu Sfânta Euharistie ne refacem. Trebuie să ne întărim cu 
Sfintele Taine, cu energie duhovnicească, capabile să stăvilească anarhia din creier şi din 
organisinul nostru. Factorul supranatural se dovedeşte capabil de atâtea ori să ne scape din multe 
încurcături.

- Cea mai primejdioasă este mândria sfântului, de aceea sfinţii adevăraţi sunt cei ce nu ştiu că 
sunt sfinţi, ce ţin morţiş că-s păcătoşi.

- Nici o patimă nu vrea să părăsească firea fără nevoinţe, adică silinţe ale conştiinţei întărite 
de voinţă. Din pricina acestei lupte între convingeri şi patimi, călugăria e dătătoare de har şi 
numărată la Taina Pocăinţei.

−Cât asculţi de Dumnezeu, atât ascultă şi Dumnezeu de tine. Cea mai lungă cale este calea 
care duce de la urechi la inimă.

Capitolul 8 Post şi rugăciune
,,Mai mare este omul în genunchi, decât în picioare“

Am avut odată un necaz şi l-am visat noaptea pe Părintele, că a venit şi m-a învăţat o 
rugăciune: Aşa să te rogi: “Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ajută pe toţi necăjiţii, pe 
toţi asupriţii şi, Doamne, ajută-ne şi pe noi! “. (Cismaş Eugenia, 78 ani, Făgăras)

Nouă ne-a spus că cea mai puternică rugăciune este „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui  
Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”.(Gheorghe Silea, 45 ani, Sâmbăta de Sus)

M-a îndrumat Părintele să fac rugăciunea cu care se mântuiesc călugării… Şi-a dat seama că 
eu nu pot rămâne acolo, nefiind absolvent de Teologie şi neavând vârsta la care se poate hotărî 
cineva să se facă călugăr şi având şi deficienţa cu care am străbătut prin viaţă, Părintele şi-a dat 
seama de asta şi atuncea a zis, totuşi, că aş putea face eu ceea ce fac călugării, adică să 
zic:“Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”. Am luat 
aminte la ce mi-a zis Părintele. …Mi-a spus că această rugăciune să o zic în gând, nu cu cuvântul 
vorbit, ci în gând, s-o lipesc de respiraţie în felul următor: Între respiraţii, deci fără să inspir şi fără 
să expir, acolo unde se întâlneşte o respiraţie cu cealaltă, să zic: “Doamne” - trăgând aerul în piept, 
odată cu aceasta, să zic “Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu”, şi dând aerul afară din piept 
“miluieşte-mă pe mine păcătosul”. Altceva nu mi-a mai spus în legătură cu aceasta. Aşadar, pot să 
zic că Părintele Arsenie a fost un ctitor la existenţa mea. (Arhim. Teofil Părăian - Mân. 
Brâncoveanu)

Părintele Arsenie zicea de multe ori la Bucureşti (Drăgănescu): „ Măi, în Ţara Făgăraşului e 
multă rugăciune “, poate pentru că se fac multe Masluri, ori Maslul - taina aceasta - are o mare 
putere şi de aceea e multă evlavie şi e multă rugăciune în Ţara Făgăraşului. Spunea Părintele: 
„Maslul e un paznic puternic pentru casă, pentru familie”. De aceea, cei care 1-au cunoscut pe 
Părintele, cei care au primit canonul acesta de a săvârşi taina Sfântului Maslu, nu s-au lăsat de 
această rânduială şi an de an, la boală sau la un necaz, cheamă preoţii să săvârşească taina aceasta. 
(Pr. Ioan Ciungara, Copăcel)

Înainte de Sfânta Împărtăşanie, când zicea „ Cred Doamne şi mărturisesc…”, părintele 
plângea cu lacrimi şi zicea apoi şi o ectenie: „Iartă Doamne păcatele părinţilor, din neştiinţă”. Am 
primit un braţ de cărţi de la Părintele, între care şi „Tâlcuirea Sfintei Liturghii” şi mi-a recomandat 
să stau de vorbă mai mult cu fetele şi femeile de la noi din sat, să le ajut în credinţă.

Înainte de a pleca acasă m-am gândit că Părintele nu a mâncat toată ziua stând cu noi, dar 
Părintele mi-a şi răspuns la gând, zicând: ,,Mâncarea mea este să fac voia lui Dumnezeu, că de 



aceea aţi venit aici ca să vă ajut. Eu am mâncat, dar nu ştiţi mâncarea pe care am mâncat-o eu”.
Îmi amintesc că am mers la Părintele şi pentru a ne ruga să facă rugăciuni pentru ploaie, dar 

nu am apucat să-i spunem. Părintele a ştiut însă şi ieşind în faţa Sfântul Altar ne-a spus: „Măi, eu 
ştiu că voi aţi venit cu gând să vă fac rugăciuni pentru ploaie şi am deschis cartea să fac rugăciuni,  
dar o mână nevăzută mi-a închis cartea, şi am auzit o voce care mi-a spus: «Nu te ruga de Mine să 
le dau ploaie, Eu ştiu ce să le dau. Roagă-te de ei să facă voia Mea» “. Ne-a mai zis că „mersul  
vremii este după purtarea oamenilor”. (Maria Streza, 86 ani, Voila)

Părintele ne cerea post şi rugăciune, dar nu era exagerat. Ne sfătuia să ne odihnim, că trupul e 
templul sufletului şi dacă e obosit nici rugăciunea nu e făcută bine. Cel târziu la ora 10 seara să te 
pui în pat să te odihneşti. Niciodată să nu te culci după 12 (24.00) că acela nu e somn odihnitor. Că 
dacă te culci înainte de 10 te poţi trezi şi la 3 şi la 4 şi eşti om, dar dacă te culci după 12 te trezeşti şi 
la 10 şi la 12 ziua. Eu ziceam: „Părinte, mă doare stomacul de la varză, de la cartofi”; „Măi, nu 
mânca, pentru că bolnavii nu au post”. Spunea să mâncăm tot timpul lapte ca să avem echilibru de 
calciu în organism să nu se producă dereglări. Recomanda la majoritatea să consume brânză de 
vaci, lapte crud şi zicea că din moment ce calciul scade încep să apară dereglări şi tot felul de boli.
(Ana Riţivoiu, Sibiu)

Odată a venit o femeie plângându-se că băiatul ei e pe front. I-a spus: „Roagă-te pentru el, nu 
mai plăti. Ai plătit de-1 poţi cântări în bani. Roagă-te tu, ca mamă, nu plăti preoţilor. Este mai  
primită rugăciunea mamei decât a preotului. “

O preoteasă i-a zis că o doare capul şi i-a răspuns: „ Nu mai posti atâta. Postul până la durere 
de cap nu mai e post, e osândă. Dumnezeu îţi dă un anumit timp să-ţi porţi măgarul (la trup îi zicea 
măgar), dar dacă tu 1-ai osândit, l-ai gătat; atunci nu-i postit, e osândă… Să postească mai mult  
tineretul, că bătrânii sunt slabi “. (Paraschiva Anghel, Dejani)

Părintele spunea că „în războiul văzut se luptă ostaşii pentru împărat, iar în războiul nevăzut  
se luptă Împăratul pentru ostaşi”.

Şi mai spunea că la cine are răbdare, cad toate pe rând până omul scapă de necazuri. Când dai 
de necazuri singura soluţie e să te rogi şi să ai răbdare.

Părintele mi-a dat multe sfaturi duhovniceşti, mi-a povestit multe lucruri. A spus că „tinereţea 
nu-i pentru distracţii, tinereţea e pentru învăţătură, că la tinereţe se învaţă cel mai bine”. Eu aveam 
peste 25 de ani. Îndemna pe tineri să facă o şcoală sau o meserie. Eu i-am spus că sunt mai sensibil 
şi poate nu rezist să fac şcoală, că acolo e un efort şi moral şi fizic, dar el a zis, referindu-se, în 
general, la tineri: „Aveţi destulă sănătate, dacă nu v-o cheltuiţi cu femeile şi cu desfrâurile”.

Părintele vorbea despre frână. Desfrânat e un om care nu mai are frâne: nici la vorbire, nici la 
mâncare, nici la băutură; adică şi-a pierdut frânele. Atunci e ca o maşină care nu mai are frâne. 
Spunea şi de radio. Dacă radioul e bun prinde undele, dacă radioul e stricat nu prinde undele, numai 
huruie.

I-am spus: „ Părinte, eu sunt mai sensibil, parcă tot timpul am ispite” şi mi-a zis: „Da măi,  
că bufniţa se bagă în lemnul scorburos. Ai destulă sănătate. Să îi mulţumeşti la Dumnezeu că ai  
suferinţa asta. Dacă erai sănătos făceai multe păcate”. Nu totdeauna sănătatea e ceva bun. E bun 
dacă ştii s-o foloseşti: „Nu vinu-i rău, beţia e rea”, adică nu lucrul e rău, ci întrebuinţarea greşită a 
lucrurilor. Sănătatea e bună dacă o foloseşti bine, dacă ai prea multă şi nu o foloseşti, ca tânăr, e 
cam primejdios. Că tinereţea are nişte energii care te aruncă în lucruri nevoite. Dacă eşti cu grijă 
scapi, dacă nu ai grijă….

M-am dus odată la Părintele cu fratele - care-i preot - şi cu încă un coleg de-al fratelui care 
făcea seminarul la Argeş. Părintele le-a spus lor: „Aţi fost la baraj?”. „N-am fost, Părinte”. „Să vă 
duceţi să vedeţi cum e un baraj. Dacă barajul e tare, rezistă la presiunea apei, dacă e slab se rupe 
şi nu mai produce lumină şi strică pe unde se duce apa, iar ducă nu se rupe barajul, apa se urcă 
până la turbine şi pe urmă produce curent, dacă nu, nu produce. Aşa e şi cu omul. Adică omul să 
aibă un baraj, care, când vin ispitele, să reziste la presiunea ispitelor, să nu cedeze. Că dacă 
cedează la ispite, atunci nu mai produce lumină. Dacă nu cedează atunci dă şi Dumnezeu ajutor şi  
începe să producă omul lumină”. Zice Sfântul Apostol Pavel undeva că „suntem împreună 
lucrători cu Dumnezeu”.



Părintele spunea despre viaţa de dincolo: de ceea ce nu te poţi lăsa în viaţa pământească, când 
te duci dincolo pofta creşte şi nu mai există posibilitatea stăpânirii şi nu mai poţi să te duci să-ţi 
cumperi ţigări, spre exemplu. Astea sunt chinurile de dincolo, că doreşti un lucru cu care ai fost 
obişnuit aici pe pământ. Te duci dincolo şi doreşti lucrul ăsta, dar zice că dorinţa e aşa de mare încât 
te arde. Doreşti să ai lucrul ăsta şi nu-1 poţi obţine, ca nu mai există materia. Chinul ăsta nu e uşor, 
e ca şi când ţi-ar fi sete. Vii pe o căldură aşa mare şi ţi-e sete aşa de tare, de simţi că ai bea o fântână 
întreagă, dar nu ai de unde să o bei.

Spunea că oamenii care sunt credincioşi cred şi fără să vadă, dar care sunt necredincioşi chiar 
dacă văd focul iadului tot nu cred până ce nu ajung, acolo. Spunea că oamenii cred că Dumnezeu e 
numai o poveste. „Dumnezeu nu e o poveste, e o realitate. Acum  e pe crezute, atunci va fi pe 
văzute!”. (Ierod. Ierortim Coldea)

Într-o noapte citind din Sfânta Scriptură, mă aflam la Evanghelia de la Ioan, cap.14, 23, unde 
scrie: “Iisus a răspuns şi i-a zis: Dacă Mă iubeşte cineva va păzi cuvantul Meu, şi Tatăl Meu îl va 
iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş la el”. Am lăsat puţin Sfânta Scriptură şi mă gândeam: cum 
este cu putinţă să vină Domnul Iisus Hristos, împreună cu Dumnezeu Tatăl (de fapt Sfânta Treime) 
şi să-şi facă lăcaş la mine, în casa mea, în inima mea!? Nu puteam să înţeleg!

După ce am terminat capitolul de citit, am stins lumina şi m-am îndreptat spre locul de 
rugăciune (un geam al camerei care dă spre răsărit). Am început să mă rog la Bunul Dumnezeu, 
scoţându-mi orice fel de gând din mintea mea, inclusiv versetul pe care nu îl înţelegeam şi rugându-
mă lui Dumnezeu, mi-a fost dat să trăiesc o mare minune. Am simţit o stare de mare-mare bucurie, 
dar şi de frică,însă cea de bucurie întrecea cu mult pe cea de frică; apoi am simţit o stare de pace pe 
care nu ştiu cum să o descriu, dar pe care nu am cunoscut-o niciodată până atunci. M-a copleşit. 
Apoi, o stare de iubire, o iubire atât de mare către Dumnezeu şi oameni încât, a doua zi, îmi venea 
să strig în gura mare: “Vă iubesc! Vă iubesc oameni buni, pe toţi, din toată inima mea!”. Nu mai 
ştiam că există răutate, pe toţi oamenii îi vedeam buni şi curaţi; câtă bucurie, pace şi iubire aveam în 
toată fiinţa mea faţă de toate şi faţă de toţi.

După această mare minune şi trăire din viaţă, l-am căutat pe Părintele Arsenie Boca. 
Întâlnindu-mă cu dânsul i-am zis: “Părinte, am şi eu problemele mele lumeşti dar, nu pentru aceasta 
am venit la dumneavoastră.” Părintele îmi zice: “Nu, mă? Atunci pentru ce ai venit? Şi am răspuns 
părintelui: “Să mă ajutaţi Părinte, să-mi pot ţine credinţa în Dumnezeu până la moarte pentru că 
există Dumnezeu”. Când am spus aceasta mi-au dat lacrimile, fiind încă copleşit de experienţa şi 
marea minune prin care trecusem. Părintele mi-a spus: “Frumos mă, frumos!”- mi-a spus-o de trei 
ori. Apoi, probabil ca să nu mă îngâmf, mi-a spus aşa: “Mă, eu îţi spun cum poţi să-ţi ţii credinţa.  
Păstreaz-o mă, în inima ta  şi lasă tu propaganda care o faci la serviciu, că să ştii, colegii tăi au 
început să te vorbească. Dacă noi care suntem în drept să facem propagandă şi nu suntem lăsaţi,  
apăi tu cine eşti s-o faci?” îmi spuse Părintele, zâmbind uşor.

I-am spus ceea ce văzusem în plină noapte când mă rugam; era foarte atent la tot ceea ce-i 
spuneam, apoi mi-a spus: “Tu cum te rogi, mă ?”. “Părinte, am un geam care dă spre răsărit şi 
încerc să transpun în viaţa mea ceea ce spune Sfântul Aposlol Pavel, că bărbatul să se roage în orice 
loc, să ridice spre cer mâinile curate, neîndoielnice şi aşa să se roage lui Dumnezeu”. Părintele îmi 
zice: “Cum mă, aşa?” - arătându-mi poziţia mâinilor, exact aşa cum le ţineam eu în timp ce mă 
rugam. I-am spus: “Da, Părinte!” . Părintele mi-a replicat: “Mă, să nu te mai rogi aşa , că nici eu nu 
am curaj să mă rog aşa. De acum să te rogi cu mâinile aşa, mă!” - şi-mi arată cum să mă rog, cu 
mâinile împreunate „pentru că mâinile împreunate înseamnă şi smerenia omului înaintea lui 
Dumnezeu. Cu mâinile ridicate se roagă numai pustnicii , adică numai oamenii despătimiţi”.

Mi-a mai spus: “O să ai multe necazuri în viaţă, dar şi cu mai multă putere o să le înfrunţi”,  
iar apoi mi-a mai zis să-mi duc credinţa în Dumnezeu “de la unghiile picioarelor până la vârful  
firului de păr din cap”. Apoi a adăugat: “Să te punem la încercare, mă!”. După ce m-a 
binecuvântat am plecat gândindu-mă mereu la ceea ce-mi spusese Părintele.

Iată că într-o zi, pe la prânz, mă aflam la mama şi vorbeam despre Dumnezeu, aşa cum ne 
ducea pe noi mintea şi exact la ora 13.20 am ieşit din casă ca să iau autobuzul pentru a merge la 
serviciu. Când am ajuns în dreptul porţii, am văzut deodată că ceva ca un nor alb, ca o ceaţă, a 



coborât de sus pe lângă stâlpul casei şi teiul din faţa casei. Apoi de câteva ori, a fost un fel de du-te 
vino al norului, între stâlp, pom şi casă. M-am frecat la ochi, crezând că am ceva cu ochii şi când 
am dat să văd mai bine ce este, a apărut în faţa mea şi a mamei un tânăr,a făcut o înclinare uşoară 
din cap drept salut,a zâmbit, apoi ne-a spus: “Nu aveţi un loc de găzduit?”. Mama îi spune: 
“Dragă, la cetate există un hotel, du-te acolo”. Acel tânăr frumos răspunde zâmbind: “Am fost, dar 
nu am găsit nici un loc”. Dar eu îi spun mamei: “Tu mamă, găzduieşte-1 în camera dinspre 
stradă”. Dar mama îmi spune: “Tu ştii bine, cum îi taică-tu”. Apoi 1-am întrebat: “De unde vii?” 
iar el mi-a răspuns: “De departe vin”. Îl întreb din nou: “Cât de departe?” Şi el îmi răspunde: 
“Foarte de departe!”. Iar mie mi s-a transmis mental aşa: “Ai văzut tu bine de unde am venit de ce 
mă mai întrebi de unde vin?”. Am simţit atunci ceva deosebit în toată fiinţa mea, vroiam să 
îngenunchez, vroiam să fac ceva, dar n-am putut să fac nimic, eram ca ţintit locului. I-am spus 
mamei ca totuşi să-1 găzduiască. Dar mama a rămas la ceea ce îmi spusese prima dată: din cauza 
tatei nu poate fi găzduit. Apoi acel tânăr a făcut din nou o înclinaţie a capului drept salut şi a făcut 
doi paşi, suficient cât să iasă din vederea noastră, iar eu fără să-mi explic până astăzi, i-am spus 
mamei: “Mamă acesta  nu-i om!”. Mama îmi spune: “Cum vorbeşti aşa, dragul mamei?”. Atunci 
i-am spus mamei: “Hai sa ne uităm şi ai să vezi că nu mai este.” Ne-am uitat şi nu mai era nimeni 
pe toată strada. (Bogdan Juncu - Făgăraş)

Sfaturi şi îndemnuri ale Părintelui Arsenie:
- Toate rugăciunile sunt bune; e mai bună rugăciunea vameşului: “Doamne Iisuse Hristoase,  

Fiul lui Dummnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul”. Ia-o în braţe în orice moment.
- Mai bine o rugăciune pentru cel care înjură, decât o observaţie.
- Înainte de o primejdie mare să se citească Acatistul Mântuitorului trei zile, timp în care să nu 

se mănânce şi să nu se bea nimic.
- Mai multă rugăciune către Sf. Înger Păzitor.
- Mai mare este omul în genunchi, decât în picioare.
- Soluţia nu e de a aduna totul în tine, de a încerca să rezolvi tu totul; fără ajutorul 

supranatural te va face să explodezi.
- Mi se pare că factorii esenţiali ai vieţii sunt instinctele primordiale, profunde, ale omului: de 

înmulţire, de nutriţie, de îmbrăcăminte, de foame, uneori mult mai puternice decât raţiunea şi 
credinţa. De accea trebuie să ţinem seama de aceşti factori esenţiali ai vieţii, ţinându-i în echilibru, 
cu raţiunea şi credinţa. Soluţiile de mijloc nu pot depăşi crizele existenţei, tragedia omului.

- Fapt e că credinţa e o asceză a raţiunii.
- Lepădarea de lume are două trepte.Întâi ne lepădăm de lumea din afară şi de tot ce ne-ar 

putea ţine legaţi de ea. În al doilea rând ne lepădăm şi de toate asemănările noastre lăuntrice cu 
lumea. Acestea sunt patimile, năravurile şi toate slăbiciunile noastre personale. Să desăvârşim 
lepădarea de lume cu lepădarea de sine. Lepădarea de lume e o convingere, pe care poţi s-o ai şi-n 
mijlocul lumii stând, precum poţi să n-o ai în adâncul pustiei petrecând.

- Mântuirea se lucrează numai pe ruinele egoismului.
- Toţi cei ce umblă după plăceri, de orice fel, nu vor scăpa de primejdii, căci sub orice plăcere 

e încolăcit un şarpe.
-Să nu vorbeşti niciodată despre proiectele tale, căci cel rău ştie doar ce vorbeşti nu şi ce 

gândeşti şi ţi le nimiceşte.
- Dreapta socoteală îi mai mare ca postul, dar cu ascultare de duhovnic… Iar dacă va veni 

asupra ta vreo furtună şi vreo clătinare, acestea vor fi pe măsura neascultării tale. Căci pe cel ce 
ascultă cu adevărat, nici diavolul însuşi, spun Părinţii, nu-1 poate vătăma.

- Când eşti împrăştiat, nu-i bine.
- Păstrarea capacităţii de încadrare în disciplină a unui suflet, face dovada armoniei şi valorii 

sale.
- Un organism topit cu postul nu mai are putere să schimbe convingerile conştiinţei.
- Mai bine de jumătate din numărul patimilor sunt ale minţii. Postul lucrează şi asupra 

acestora.
- Să-mi ţină Dumnezeu credinţa de copil.



- Să căutăm Ierusalimul din noi, nu cel din Israel.
−Cel cu un talant, din Sfânta Evanghelie, are numai botezul şi talantul lui i se va da celor fără 

botez, dar cu fapte.

Capitolul 9 Vindecări şi sfaturi
„De acum să nu mai păcătuieşti“

Eram la Mănăstirea Râmeţi şi aşteptam un autobuz. Mai erau doi bătrâni lângă mine. La un 
moment dat am scos buletinul să caut ceva. Pe o copertă a buletinului aveam poza Părintelui 
Arsenie. Doamna mai în vârstă m-a întrebat imediat: „L-aţi cunoscut pe Părintele Arsenie? 
Dragule, eu 1-am cunoscut. Omul acesta m-a salvat, m-a scos din moarte sufletească… Aveam boli  
ale glandelor endocrine. Ani întregi am stat prin spitale şi sanatorii din toată ţara. Într-un.final mi-
au zis să mă duc acasă că în 2-3 luni voi muri. O soră medicală, înainte de a ieşi din spital mi-a 
spus:«Degeaba tot iei medicamente şi-ţi pui nădejdi în medici şi spitale. Du-te şi roagă-te lui  
Dumnezeu. Am auzit că este un om al lui Dumnezeu, Arsenie. Du-te şi roagă-te, poate îl găseşti.»

Dar ea nu credea în Dumnezeu, credinţa era pentru ea o prostie. Stând acasă şi văzând cum 
moare încet-încet, slăbise în greutate foarte mult, începuse să se gândească cu groază la moarte. La 
un moment dat s-a gândit că nu se poate ca omul să moară şi să dispară pur şi simplu. Trebuie să se 
întâmple ceva cu el. Începuse să gândească cu sufletul, care e nemuritor, care nu poate accepta 
moartea. Îşi spunea apoi, repetat: «Nu se poate să nu existe Dumnezeu. Nu se poate să mor şi să nu 
mai existe nimic cu mine», o spunea aproape disperat.

Începuse să se roage cu ce cuvinte ştia. Îşi aduse aminte de numele Părintelui Arsenie şi se 
ruga: Cine eşti Părinte Arsenie? Ajută-mă! Nici nu ştia dacă trăieşte sau dacă a murit, nici unde este. 
Şi în noaptea aceea a avut un vis: „Am visat un Părinte într-un anteriu alb, care mi-a zis: „Femeie,  
te scoli dimineaţă , te sui în trenul acesta (în vis a văzut exact trenul), în vagonul acesta, cobori la 
staţia cutare; acolo te duci la autogară şi te sui în autobuzul acesta (şi a văzut şi şoferul şi 
atobuzul), cobori în staţia asta, o iei pe drumul acesta şi mă găseşti la biserica asta”. 

Toatc reperele din traseu le-a văzut în vis. Şi a făcut întocmai. Dimineaţa însă bărbatul i-a zis: 
„Ce.faci? Ai înnebunit? Bolnavă cum eşti vrei să o iei pe coclauri după visele tale!?” Până la urmă 
a lăsat-o: „Dacă vrei să mori, mori!”

Într-o staţie, un cerşetor s-a rugat insistent de şofer să-1 ia şi pe el fără bani. Dar şoferul a zis: 
„ Dacă n-ai bani, jos!” Femeia, deşi cheltuise o avere pe medicamente, i-a zis şoferului: „Lasă-l să  
urce, că-i plătesc eu” şi i-a dat bani pentru bilet. Cerşetorul a urcat şi i-a mulţumit. După un timp 
însă femeia a observat că cerşetorul nu mai era în autobuz.

Când a ajuns la biserica din vis, l-a văzut rezemat de zidul bisericii pe omul din vis, pe 
Părintele Arsenie. Când s-a apropiat, Părintele i-a zis: „Ei, vezi că dacă ai crezut, ai ajuns?” şi se 
juca în mână cu biletul de autobuz dat cerşetorului. Femeia săraca a căzut în genunchi. El a dus-o în 
biserică, a făcut o rugăciune şi i-a zis că se va face bine, dar să-şi schimbe viaţa. Şi şi-a schimbat 
viaţa din temelii. Nu ştiu dacă acum mai trăieşte. Erau din Alexandria. (Pr. Ciprian Negrean)

Odată a venit un om şi a zis cu mare supărare, plângând: “Părinte am o fată, singurul copil  
pe care-1 am şi are epilepsie. N-am putut s-o aduc căci e prea mare”. Părintele Arsenie 1-a întrebat 
de la ce vârstă are epilepsie şi acela i-a spus: “De la 6 ani (acuma are 16). Noi am fost la sapă şi  
acolo era un pârâu mai mare. Fetiţa se juca în pârâu şi deodată am auzit că ţipă. Când m-am dus 
lângă ea am găsit-o încremenită şi cu spumă la gură. Am fost cu eu pe la mănăstiri, prin biserici,  
prin spitale, prin toate părţile. Dar acum nu o mai pot duce căci e prea mare. Ce să, fac, Părinte?”.  
Părintele a spus să ţină post şi să facă rugăciune pentru ea şi Sfântul Maslu cu 7 preoţi. Dar să caute 
pe preoţii care crede că sunt mai buni, mai credincioşi. Şi dacă o să-i spună o dată unui preot să vină 
şi zice că nu poate, să nu insiste. Să vină numai cei care vor să vină. Am auzit apoi, că nu mult timp 
după Maslu fata a murit. Spunea Părintele: “Fericiţi cei ce au epilepsie, căci osânda şi-o fac pe 
lumea asta şi merg direct în rai… numai să nu moară înecaţi sau în foc”. 

Era la mănăstire unul Dumitru, tot cu epilepsie, pe care îl trăgea satana la apă, la fântână sau 
la lacuri. Odată i-a smuls crucea cu care îmbla în mână şi i-a aruncat-o în fântână ca să meargă după 



ea. De aceea era legat cu lanţuri la picioare ca să nu poată fugi repede. Spunea Părintele: “Uitaţi-vă 
la Dumitru să vedeţi şi voi ce face satana”. Făcea ca o cloşcă atunci când îşi cheamă puii, făcea ca 
toate animalele. Odată a început o numărătoare: 1, 2,… 18. “18 păuni se bagă în mine”. Şase 
oameni mari îl ţineau în pat. Se zbătea de mişca patul cu toţi şase. Dar a dat Dumnezeu şi 1-a 
vindecat Părintele. Umbla Dumitru cu crucea în mână şi spunea: “Părintele m-a scăpat de boala 
grea pe care am avut-o!”.

Altădată a venit un tată cu băiatul său bolnav de epilepsie şi 1-a apucat boala chiar acolo la 
mănăstire. A venit Părintele cu o carte şi cu patrafirul şi i-a citit din ea. Î1 ţinea tatăl său şi un băiat, 
dar i-a doborât cel bolnav. A apucat cu dinţii un colţ din patrafir. “Mi-l rupe”, a zis Părintele. Au 
sărit cu toţii şi i-au pus un lemn în gură ca să nu-şi muşte limba. “Uite ce face satana!“, a zis şi a 
intrat în mănăstire (erau în faţa mănăstirii). Bietul epileptic luase o piatră mare de jos şi a aruncat 
după Părintele. A lovit uşa chiar în momentul în care Părintele a închis-o. “Vedeţi ce face satana? 
Dacă mă lovea mă omora cu bolovanul ăla!” (Paraschiva Anghel, Dejani)

Duminica, Sfânta Liturghie se săvârşea la altarul din pădure, de părinţii Arsenie, Serafim 
(Popescu) şi Mihail. Odată, când a început Sf. Liturghie, pe un epileptic l-a trântit diavolul şi a 
început să strige din el: “Mă fac câine” şi lătra ca un câine. „Mă fac orice târâtoare” şi făcea ca 
orice animal, numai porumbel, miel şi măgar spunea că nu se poate face. Alteori se auzeau din el 
foarte multe voci deodată (ca pe stadion), căci spunea că au venit toate legiunile. Eu stăteam lângă 
el şi auzeam tot ce spune. Odată, Părintele Arsenie a zis să fie ţinuţi departe toţi copiii, a coborât din 
altar cu Sfânta Cruce în mână şi 1-a bătut cu crucea de lemn peste gură. Acela a amuţit. După Sfânta 
Liturghie a venit din nou la el, 1-a mângâiat şi ia spus: „Frate Dumitru, te doare?”. „Nu Părinte,  
nu mă doare”. (Bălan Silvica - Făgăraş)

Socrul meu a fost bolnav, dar prin rugăciunile Părintelui şi după dezlegări s-a făcut sănătos. A 
fost ca stricat de cineva şi n-a mai fost normal la cap. I-a spus aşa Părintele - că socru mergea 
duminica la crâşmă: “Să laşi prietenii şi dacă bei un pahar de rachiu să-l bei aşa, ca medicament,  
dacă crezi că te poţi ţine, iar dacă nu, să nu-1 bei! Să nu lipseşti la sfânta biserică duminica şi de 
sărbători”.

Când a început să vină la biserică, dânsul era primul pe treptele bisericii. S-a făcut sănătos. 
Dar nici nu 1-am văzut vreodată să mai fie nervos sau să zică un cuvânt rău. Nu 1-am auzit în 38 de 
ani cât am trăit cu socrul, să înjure, să drăcuiască sau să clevetească pe cineva. El era numai cu 
rugăciunea în gură. Cred că ştia aproape jumate de Psaltire şi Acatiste. Era tot timpul cu cartea în 
mână. Părintele îi spunea, de câte ori îl întâlnea, să ţină credinţa mai departe.

Eu am văzut când Părintele a făcut bine un băiat bolnav de epilepsie. Acela era de la 
Constanţa şi a venit la Prislop. I-a dat Părintele o carte cu Patimile Mântuitorului, dar o carte foarte 
groasă, aproape ca Scriptura, şi nu ştiu câte zile au citit: ba citea el, ba maică-sa, ba o mătuşă şi 
înainte de a termina cartea i s-a făcut rău şi după aceca s-a liniştit. Apoi a venit Părintele şi i-a spus: 
„No, de acum încolo să ştii că nu o să mai fii bolnav” şi s-a pus băiatul în genunchi în faţa lui şi 
plângând îi săruta picioarele. (Miloşan Vionela, Recea, 71 ani)

Când eram copil locuiam în Lisa, nu departe de Mânăstirea Brâncoveanu. Eram 10 fraţi (5 
băieţi şi 5 fete). Numele de fată îl aveam Andreiaş. Aveam 13 ani când sora mea cea mare, Elena, de 
23 de ani, era bolnavă de ochi (o dureau ochii, îi curgeau lacrimile şi îi scădea vederea). Se gândea 
să meargă la Bucureşti pentru operaţie. Dar într-o duminică, fiind la mănăstire, a ieşit Părintele 
Arsenie din biserică şi a strigat (era multă lume): „Leana din Lisa, vino-ncoace”. Când s-a apropiat 
i-a spus: „Tu eşti bolnavă cu ochii. Să nu te duci la medic la Bucureşti să faci operaţie”. I-a adus 
apă sfinţită: „Cu ea să te speli pe ochi“. Aşa a făcut şi boala i-a trecut imediat. De atunci a mers tot 
timpul la mănăstire şi ne-a luat şi pe noi, surorile. Aşa am ajuns să merg şi eu în fiecare duminică. 
(Bălan Silvica - Făgăraş)

Odată, când spovedea în biserică, era şi un cetăţean orb de multă vreme. La un moment dat l-a 
spovedit, după aceea 1-a împărtăşit şi i-a zis să iasă afară din biserică. Şi lumea a vrut să-1 ajute, 
fiind orb, dar Părintele a zis să-l lase singur. Şi când a ajuns la uşă a zis: „Măi fraţilor, eu văd!”. Şi 
de atunci a văzut.

A fost şi un paralizat la pat, l-a dus cu căruţa la mănăstire şi i-a zis Părintele să se dea jos din 



căruţă. Şi el s-a dat jos şi de atunci a umblat. (Greavu Toma, 55 ani)
Un orb a stat o lună de zile la mănăstire şi cânta mereu o cântare despre pace. Într-o zi, după 

vecernie, după ce au ieşit toţi din biserică, Părintele Arsenie 1-a luat pe orb afară şi i-a zis să se uite 
în sus şi să-i spună dacă vede ceva şi i-a răspuns că parcă zăreşte ceva. A doua zi, după vecernie, din 
nou 1-a luat şi i-a zis să privească spre cer, iar orbul i-a zis că vede mai bine. În a treia zi orbul a 
văzut şi mai bine. În circa o săptămână orbul s-a vindecat.

O fată de 13 ani, oloagă, dintr-un sat din Ardeal, a stat o săptămână la mănăstire. Părintele 
Arsenie a făcut rugăciuni asupra fetei, ea fiind pusă pe un scaun în faţa altarului. Părintele a 
întrebat-o : Crezi în Iisus Hristos, în Dumnezeu-Tatăl, în Maica Domnului? Ea a răspuns: Cred din 
toată inima. La fel i-a întrebat şi pe părinţii fetei care au răspuns că şi ei cred. Părintele i-a zis fetei: 
Dacă crezi, scoală-te şi mergi! Ea a răspuns că nu poate. Atunci Părintele i-a zis iarăşi: Dacă crezi  
în Iisus Hristos, scoală-te şi vino la mine! Atunci fetiţa s-a sculat pe picioarele ei, ajutată, şi a mers 
spre Părintele Arsenie. Părintele i-a spus că atât cât va trăi să nu se ducă în lume la distracţii, baluri, 
dansuri şi să se încredinţeze în mâinile lui Dumnezeu. Dar după 2 ani, la 15 ani, fiind frumoasă, a 
mers la un bal şi astfel la scurt timp fata a murit.

Părintele Arsenie se izola de lume la izvorul din pădure. Apa de acolo devenise sfinţită prin 
rugăciunile lui, fiind izvor de mântuire creştinească. Vor fi vremuri grele, iar cei ce se vor osteni 
până acolo vor fi păziţi şi răsplătiţi de Domnul Iisus Hristos şi vor avea putere în credinţă. Mulţi 
credincioşi vin la acest izvor cu putere vindecătoare de orice boală, depărtând gândurile rele şi 
duhurile necurate. (Bârsan Elena - Sâmbăta de Sus)

Înainte de căsătorie ne-am dus amândoi la Mănăstirea Prislop pentru a primi de la Părintele 
Arsenie binecuvântare pentru căsătorie, să ne spovedim şi să ne împărtăşim. Odată cu noi a venit la 
mănăstire şi un băiat de vreo 25 de ani, olog. Patru oameni 1-au dus în braţe. Sâmbătă seara 1-a 
spovedit, iar duminică oamenii 1-au dus în biserică. Când ne-am împărtăşit cu toţii, acel olog a 
rămas în urmă. Oamenii s-au apropiat să-1 ridice, dar Părintele Arsenie i-a zis unuia: “Nu-l lua de 
braţ, Gheorghe … Ridică-te în picioare”. “Dar, Părinte de patru ani de zile nu am mai umblat!”.  
“Ridică-te în picioare şi zi: Doamne, Iisuse Hristoase, ajută-mă! Dai un pas, mai dai un pas şi zi:  
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, fă ca Sfânta Împărtăşanie să pătrundă în toate 
încheieturile mele, în toţi rărunchii mei şi să mă fac sănătos”. Şi l-a împărtăşit şi a ieşit din biserică 
la braţ cu acei oameni. S-a mirat toată lumea, iar mama lui plângea de bucurie de uda pământul. 
(Cismaş Eugenia, 78 ani, Făgăraş)

A fost un neam de-al nostru din Bucureşti care nu putea merge şi ne-am dus cu el cu maşina 
până acolo, la Părintele. Fetele cu nevasta lui au intrat în biserică, iar el stătea în maşină şi fuma în 
acest timp. Între timp înăuntru se ţinea slujbă de către preotul satului, părintele Bunescu. La un 
moment dat ruda noastră din maşină n-a mai simţit nici o durere, n-a mai simţit nici o răceală, parcă 
era în aer şi plutea şi dându-se jos a mers în biserică. El nu mai fusese niciodată în biserică şi la 
nevasta lui nu-i venea să creadă. A intrat în biserică şi s-a aşezat lângă nevastă-sa şi a trecut 
Părintele pe lângă el. L-a întrebat nevastă-sa: „Ce-i cu tine, mă Nicule?”; -„Parcă nu mai aveam 
nici o durere, trebuia să mă dau jos din maşină şi să intru în biserică; parcă cineva m-a dat jos din 
maşină, se mişca maşina cu mine”. Apoi am plecat şi am spus Părintelui că mai venim. (Şerban 
Ioan - Voila)

Părintele cunoştea medicină şi de multe ori ne spunea că „transpirăm” din cauză că nu ne 
funcţionează bine rinichii. Îi spuneam că îmi cade părul, iar el ne dădea remedii, că şi părul trebuie 
să se hrănească şi ne spunea să facem gălbenuş de ou cu ulei de ricin şi să ne spălăm capul şi să-1 
clătim cu oţet de mere. Totdeauna ne dădea soluţii la probleme de sănătate. (Ana Riţivoiu, Sibiu)

Eu, din nefericire, numai o dată am mers la dânsul dar m-a impresionat enorm de mult. Eram 
foarte bolnavă şi nu aveam nici o şansă să stau la rând. Ştiu că îmi doream din tot sufletul să 
vorbesc cu dumnealui; era seară se făcuse 20:30 şi spunea că nu mai ia pe nimeni. Vă daţi seama 
câtă dezamăgire era în sufletul oricărui om de acolo! Şi a ieşit Părintele afară şi a zis: „Hai, vino 
înăuntru”. Ştiu că atunci m-am pierdut. Nu mai găseam cuvinte, nu mai ştiam nici de ce m-am dus. 
La un moment dat am zis că-s bolnavă. El a zis: „Să ştii că era să mori de multe ori”, dar eu în 
naivitatea mea am zis: „Părinte, eu sunt bolnavă, dar nu chiar de moarte”. Sfatul lui a fost să 



particip la Sfânta Liturghie, care face mult.
De abia după ce am plecat de acolo mi s-a luminat mintea şi am început să mă trezesc la 

realitate, să cred în Dumnezeu, nu în doctori. (Maria Nicolescu, Sibiu)
Altădată a venit un bolnav de plămâni şi Părintele i-a zis să ia hrean plămădit cu miere de 

albine, spunându-i că „Cel ce a făcut cerul şi pământul e în stare să lipească o piele ruptă”. 
(Streza Nicolae, 83 ani)

Altădată venise la Părintele un inginer cu fiica lui şi cu fotografia soţiei lui, bolnavă fiind în 
spital. Acest om îi spune Părintelui: “Părinte, acum un an pe soţia mea am internat-o în spital  
pentru o intervenţie chirurgicală la stomac. Acum, după un an de la intervenţia chirurgicală, am 
internat-o iarăşi că nu se simte bine; ce ne sfătuiţi să facem?”. Părintele Arsenie îl întreabă: “Şi ce 
au zis doctorii cu are la stomac?”. Omul îi răspunde: “Ulcer, Părinte”. Părintele privindu-1 îi 
spune: “Nu are ulcer, mă, cancer are. Să nu o opereze. Dacă o operează, moare. Dacă nu o 
operează, o mai duce un an”. Omul în toată firea a început să plângă ca un copil şi aşa a ieşit din 
biserică.

Mersese la Părintele o femeie din Făgăraş (d-na Burlea) destul de în vârstă, care avea 
probleme cu ochii (cataractă), dar ajunsă în faţa lui, femeia a uitat pentru ce a venit la dânsul. 
Părintele o întreabă: “Care-i baiu’ mă femeie?”, iar ea îi răspunde: “Păi Părinte, am venit aşa, ca 
să vă văd,”. Părintele o întreabă : “N-ai venit pentru asta, mă! Nu ai venit pentru ochi?”. Bătrânica 
îi răspunse: “Vai Părinte, mă iertaţi, dar chiar pentru asta am venit la sfinţia voastră”. Părintele 
Arsenie îi spune: “Mă, şi ce ţi-au spus doctorii? Să te duci şi să te operezi. Aşa-i?”. “Da, Părinte”. 
“Mă, îi spune Părintele, să nu te duci la operaţie, că o să rămâi oarbă. Să faci ce-ţi spun eu.  
Primăvara, să pui o sticluţă la viţa de vie, şi din seva pe care o aduni în sticluţă, să iei câteva 
picături cu pipeta şi să-ţi pui în ochi şi nu o să mai ai nevoie de operaţie”. După un timp m-am 
întâlnit cu femeia şi cu adevărat nu a mai fost nevoie de intervenţie chirurgicală, pentru că îi trecuse 
cataracta cu seva de la viţa de vie, precum îi spusese Părintele.

O femeie din Făgăraş, Victoria D., a fost la mai multe spitale mari din ţară (Braşov, Cluj, Tg. 
Mureş, Bucureşti) şi toţi doctorii i-au dat acelaşi rezultat: cancer. Toate analizele medicale arătau că 
este în stadiu avansat. Femeia îl cunoştea de mult pe Părintele Arsenie, de când era la Mânăstirea 
Brâncoveanu. S-a dus la Drăgănescu când avea deja dureri mari şi i-a povestit Părintelui toate. 
Atunci Părintele i-a spus: „Lasă mă, nu mai plânge, că n-ai cancer”. A intrat în sfântul altar, a ieşit 
cu un măr şi i-a spus: „Ia mărul acesta şi să-l mănînci numai când ajungi acasă. Când ai să te duci  
la control la doctori şi te vor întreba ce ai mâncat, tu să le spui că ai mâncat de toate. Să nu te  
temi, că nu ai cancer şi nu vei muri. Când vei mai imbătrâni te vei îmbolnăvi de o boală grea, îţi va 
curge apă din corp, prin piele”. Când a ajuns acasă femeia a mâncat mărul. După câteva zile a 
simţit o ameliorare în toată fiinţa ei, i-au dispărut durerile, i-a revenit pofta de mâncare şi se simţea 
plină de viaţă. A venit şi timpul să meargă la control, la Braşov, apoi Cluj, Tg. Mureş şi Bucureşti, 
căci era în evidenţa lor. I-au făcut din nou analizele şi filmele. Comparând cu filmele dinainte toţi 
au exclamat: „Nu se poate. S-or fi schimbat filmele sau altceva nu este în regulă”. Nu mai avea nici 
urmă de cancer. Acum, femeia a ajuns la bătrâneţe şi -aşa cum i-a spus Părintele- a început să-i 
curgă apă prin piele (Bogdan Juncu - Făgăraş)

La un moment dat intră în biserică o bătrână la braţ cu o altă femeie. Părintele, cum o vede, îi 
spune: “Tu ai scleroză în plăci”. Ea nu ştia de boală, aşa că-i enumără simptomele şi observând un 
domn în apropiere, Părintele îl îndeamnă să zică mai departe simptomele bolii; domnul s-a blocat, 
nu a putut scoate un cuvânt - se gândea de unde ştia Părintele că este medic! Femeii i-a spus că dacă 
nu făcea scleroza era pe cale să devină desfrânată. (D-na Prof. C. F.)

Ne povestea maica Teodosia Laţcu (poeta Zorica Laţcu) că a ajuns să-1 cunoască foarte bine 
pe Părintele, căci în perioada în care împreună cu părintele Stăniloae traducea Filocalia, dânsa ajuta 
la traducere, stilizând textul. Apoi, o vreme destul de îndelungată a întrerupt legătura cu Părintele - 
probabil perioada cât a fost închis şi când a fost dus la Canal. În acest timp însă, maica s-a 
îmbolnăvit de cancer, care avansase până la faza de metastaze şi internându-se în spital îşi aştepta, 
după spusa medicilor, sfârşitul vieţii. La un moment dat însă, a apărut Părintele aievea lângă patul ei 
şi i-a spus pe numele dinainte de călugărie: “Zorica, am venit să te vindec!”, după care a dispărut la 



fel cum apăruse. În următoarele ore a început să elimine tot răul din ea, după care s-a ridicat din pat 
şi a doua zi a fost găsită de medic pe coridorul spitalului, plimbându-se. După externare s-a dus la 
Părintele să-i mulţumească, Părintele reproşându-i de ce nu l-a mai căutat:“Dacă s-ar fi întâmplat  
ceva între timp [dacă ar fi murit], ai fi fost lipsă la apel”(se referea la apelul turmei sale de 
păstoriţi). A mai trăit câteva zeci de ani, murind după vârsta de 80 de ani în mănăstirea unde-şi avea 
metania şi care s-a redeschis după 1989 - Vladimireşti. (Maica Adriana - Schitul Cornet)

Sfaturi şi îndemnuri ale Părintele Arsenie:
- Bolile încep de la suflet, de la minte, de la concepţia despre lume, de la dezechilibrul mintal.
- Paralizia loveşte de obicei pe cei nesătui de avere şi poate fi moştenită.
- De obicei pătimesc de cancer cei care nu postesc niciodată. Cancerul încă nu are leac şi 

apare fără alte explicaţii, decât ca o frână pedepsitoare a desfrânării stomacului. Se vede că prin el 
se pedepseşte lăcomia mâncărilor şi obârşia desfrânării.

- Bătrâneţea-i un cavou ajutător… Să nu cârtim la necazuri.
- Fumatul slăbeşte nu numai plămânii, ci şi mintea omului, încât credinţa nu o mai vezi atât de 

curat.
−Cei bolnavi să ţină regimul bolii în loc de post.

Capitolul 10 Căsătoria.
“Copiii nefăcuţi strică pe cei făcuţi”

I-am spus Părintelui că fratele e bolnav de nervi şi a zis: „Măi, moşteneşte pe un bunic beţiv.  
Acestea sunt urmările la beţie iar educaţia unui copil se dă în timpul sarcinii. Cât este copilul în 
pântecele mamei, atunci se dă educaţie. Dacă mama în timpul sarcinii fumează şi bea, ăla va ieşi  
precis un destrăbălat. Dacă se duce la operă sigur îi place muzica, îi place arta. Dacă va merge la 
biserică, copilul respectiv va merge la biserică“.

De multe ori veneau copii la 14 ani cu mustaţă şi când îi vedea spunea că în timpul sarcinii 
soţul nu are voie să aibă relaţii cu soţia. Dacă în timpul sarcinii sunt relaţii din astea, atunci ei nasc 
şi cresc măgari. Sunt expresii dure, dar asta e realitatea.

O cunoştinţă de a mea a înfiat un copil, un nepot. Era de vreo 5 anişori. Acest copil era foarte-
foarte rău şi doamna respectivă a luat copilul şi s-a dus la Părintele şi când a văzut Părintele copilul, 
a pus mâna pe capul lui şi i-a spus aşa: „Nu te mai chinui măi, acest copil a fost zămislit într-o zi de 
sărbătoare şi aşa va rămâne” şi într-adevăr acum este în vârstă şi aşa este de rău!

Tot legat de înfiatul de copii. O cunoştinţă bună s-a dus la dânsul şi a zis: „ Părinte, eu n-am 
copii şi vreau să înfiez un copil” şi Părintele îi spune aşa: „Să nu înfiezi, că nu ştii al cui este, tu  
mai bine orientează-te asupra unui copil de mic şi urmăreşte-1 şi ajută-l până când acel copil îşi va 
avea banii lui”. (Ana Riţivoiu, Sibiu)

A venit o femeie din Apuseni şi se plângea Părintelui Arsenie că o bate bărbatul Părintele i-a 
spus să „dezgroape” pe cei 4 copii pe care i-a îngropat, căci acei copii îşi blestemă părinţii pentru că 
sunt la întuneric. Părintele i-a dat canon să citească o carte despre Iisus Hristos şi să se împace cu 
bărbatul ei. O perioadă de timp femeia se stricase la cap aflând în ce pericol a ajuns din cauza 
faptelor sale. Apoi atât ea cât şi soţul au ajuns buni creştini. (Bârsan Elena - Sâmbăta de Sus)

În privinţa avorturilor era mai aspru! A fost cineva la Părintele şi a zis: „Părinte, am necazuri,  
copiii fac aşa şi aşa”; „Ce te miri mă, câţi copii ai?”; „Doi părinte”; „Ceilalţi până la cinci unde 
sunt? Pe cei care erau buni i-ai omorat şi i-ai ţinut pe ăştia care te chinuie”.

S-a dus un bărbat la Părintele: „ Părinte, mă bate copilul”; „Mă, tu gândeşte-te ce i-ai făcut  
lui când era el în pânlece. Acuma îţi dă înapoi!”. Deci copiii se aduc pe lume în curăţenie.

Iubea copiii, dar le spunea la părinţi că pentru faptele lor o să fie copilul bolnav. Păcatele 
părinţilor le trag ei, copiii. Le spunea ce păcat au făcut şi ce să facă pentru a-1 ispăşi mai uşor. 
Vorbea pe înţelesul tuturor. (Gheorghe Silea, 45 ani - Sâmbăta de Sus)

O bună parte din învăţăturile Părintelui vizau familia; era cu desăvârşire împotriva avorturilor. 
Odată, era o doamnă la Părintele şi se plângea că are un singur băiat care nu se căsătoreşte. Părintele 
i-a spus: „Nici nu o să se căsătorească, aici ţi se opreşte neamul.” Tot din cauza avorturilor.



Părintele spunea că în momentul în care o femeie avortează, ceva bun din ea se pierde şi 
copiii care vor urma o să aibă de suferit ca urmare a acestei lipse generate de avort. Pentru ca să se 
evite avortul atunci când sarcina este interzisă, am auzit când Părintele Arsenie a recomandat unei 
femei care avea Rh negativ să meargă la ginecolog pentru a i se stabili perioada de fertilitate şi ca în 
felul acesta să nu se afecteze legătura firească dintre soţi. (Mariana P - Făgăraş)

La Drăgănescu o femeie a spus că are un băiat bolnav, beţiv, care face rele când se îmbată, 
Părintele i-a zis: „Ştii de ce? Fiindcă, n-ai fost atentă când ai rămas însărcinată cu soţul”. Bărbatul 
ei a fost beţiv. Altă femeie a spus ca băiatul ei a furat, Părintele zice: ,,Dar şi tu ai.furat când ai.fost  
însărcinată cu el”. Se uita doar la om şi spunea! Altcineva zice: „ Eu am avut un necaz…”. 
Părintele zice: „Ştii de ce? Fiindcă tu ai iubit mai mult copilul decât pe Dumnezeu, în loc să-i  
mulţumeşti lui Dumnezeu de copilul pe care ţi l-a dat”. (Miloşan Vionela, Recea, 71 ani)

Era clarvăzător Părintele! Spunea la femei: tu ai umblat rău sau ai făcut avorturi. O vecină de 
aici, nu avea copii, se simţea dreaptă. Zicea: „Eu copii n-am avut aşa că n-am făcut păcate, am 
ştiut un singur bărbat”. Ea nu s-a cununat însă cu bărbatul ei: „Bărbatul se mutase la mine şi am 
ştiut că ăsta e bărbatu’ meu”. Şi s-a dus şi ea la mănăstire cu gândul că Părintele nu are ce să-i 
spună. Era multă lume acolo şi a arătat-o Părintele cu degetul şi i-a spus: „Tu trăieşti cu bărbatul  
tău în fărădelege, în curvie”, că ea n-a fost cununată cu el şi a divorţat. A găsit-o mai păcătoasă ca 
toate. (Mailat Elena, 87 de ani, Dejani)

Dânsul era împotriva avorturilor. I-a spus unuia: „Du-te repede acasă, că nevas-tă-ta vrea să 
meargă acuma să-şi facă chiuretaj (avort), du-te repede că încă o prinzi şi să nu facă păcatul  
acesta”.

A mers odată la sfinţia sa o femeie cu un copil bolnav, şi i-a zis femeii: „Copilul ăsta te  
chinuieşte cât ceilalţi 9 pe care i-ai omorât”.

Când cineva are în casă un beţiv, atunci tu, ca preot, te lupţi ca să nu destrami o familie, dar 
Părintele spunea deseori: „Lasă-l, că uite, te omoară, se întâmplă ceva. Mai bine lasă-l!” Şi atunci 
înţelegeau tinerii căsătoriţi sau mai în vârstă, să se despartă, pentru că s-ar fi ajuns la o crimă în 
familia aceea; ştia Părintele ce le spune. (Pr. Ioan Ciungara, Copăcel)

O vecină avea un copil handicapat şi s-a gândit să se ducă la Părintele Arsenie la biserica 
Drăgănescu. Părintele Arsenie i-a zis cu blândeţe: “Ce vreţi măi de la mine să vă spun?”. I-a spus 
de copil şi Părintele i-a răspuns: “Ginerele a trăit cu soacră-sa. De aceea a dat Dumnezeu palma 
aceasta. Du-te acasă şi mai adu pe lume un copil ca să aibă cine să aibă grijă de amărâtul acela”.  
Şi a mai născut o fată. (Dobrin Rosalia, Arpaşu de Jos)

Părintele Arsenie se bucura foarte mult de tineri, să-i unească, să-i binecuvânteze, să le dea 
poveţe ce să facă ca să aibă copilaşi curaţi, să meargă pe calea lui Dumnezeu. Pentru asta a luptat 
mult Părintele. Mi-a zis odată: “M-am silit mult şi cu rugăciunea şi cu predica şi cu toate, dar tot n-
am putut.face ce-am vrut eu. Omul ascultă, dar tot cum ştie el face”. (Cismaş Gheorghe, Făgăraş)

S-a dus la Părintele o femeie însărcinată care nu vroia să aibă copii. Părintele i-a zis: “Dacă 
tu nu.faci copilul ăsta,fata asta, omori mama a doi preoţi”. Peste vreo 20 de ani fata a născut la 
rândul ei doi gemeni. Nu am aflat dacă au ajuns preoţi, dar sigur aşa este. (Taflan Maria, com. 
Mândra)

Ne spunea Părintele: “Dacă vreţi să aveţi copii curaţi, să aveţi împreunare cu bărbatul numai 
marţi şi joi, pentru că celelalte sunt zile oprite; să nu fiţi băuţi. Odată ce ai rămas gravidă să nu 
mai ai împreunare cu bărbatul. Nici cât timp alăptezi”.

Fata mea cea mică avea un suflet bun, dar nu se putea lega de nimeni. Şi cântăreaţă şi 
deşteaptă, cunoştea băieţi buni, dar la toţi le găsea vină. Îmi spunea: “Mamă, stau de vorbă cu el  
cât stau şi de-abia aştept să plece, să nu-l mai văd”. M-am dus la Părintele la biserica Drăgănescu 
şi i-am spus că fata mea are 30 de ani şi nu se poate lega de nici un băiat şi l-am întrebat dacă să se 
mai căsătorească sau nu. Mi-a spus că o să se căsătorească. S-a căsătorit, dar acela era beţiv şi după 
o lună a bătut-o; era hotărâtă să divorţeze, dar am fost să-1 întreb şi pe Părintele care mi-a zis: “Să-l  
lase! Câţi beţivi care se lasă de băut ai văzut? Poţi să-i numeri pe degete!”. Fata spunea că îi este 
milă de el, că va ajunge un mare beţiv şi va dormi prin şanturi amărât ca vai de capul lui. Şi ne-am 
rugat pentru el şi s-a rugat şi Părintele Arsenie că s-a lăsat de băut şi de fumat şi nu mai era nici rău 



ca înainte, ca un câine. Acum e foarte cumsecade. După 6 ani au avut o fetiţă. (Parashiva Anghel,  
Dejani)

Părintele ne spunea să nu ne împreunăm pe timpul sarcinii şi alăptării, căci păcatele şi 
obiceiurile rele ale părinţilor vor trece asupra copiilor. La doi tineri care au venit la Părintele, pentru 
binecuvântare în vederea căsătoriei, le-a spus că le dă binecuvântarea numai dacă sunt de acord să 
nu umble la numărul copiilor (să nu facă avorturi), care va fi doisprezece.

Odată, m-am dus la Părintele cu o femeie. Ea credea că are tenie, dar medicii nu i-au spus ce 
are. Părintele i-a spus:„Dacă nu ţi-au spus doctori îţi spun eu.Tu ai cancer. Du-te şi pregăteşte-te de 
plecare căci Dumnezeu ţi-a scurtat viaţa. Trebuia să ai 7 copii şi nu ai decât unul”. Ea a recunoscut 
că are numai unul, dar a spus ca şi acela-i face necazuri. „Nu-ţi.face destul” i-a zis Părintele. 
„Pentru că în tribunalul pământesc, dacă omori pe cineva, trebuie să plăteşti cu viaţa… Dar tu nu 
poţi plăti cele 7 vieţi căci ai o singură viaţă. Ai să plăteşti dincolo în veşnicie, la nesfârşit. Du-te şi  
pregăteşte-te de plecare!” A început a plânge şi a spune că soţul e vinovat, că el a îndemnat-o. „Nu, 
tu eşti vinovată. Tu nu trebuia să faci avort, chiar dacă te omora. Tu nu trebuia să faci asta.” În 
timp ce-i vorbea, Părintele era cu spatele la ea şi picta în faţa altarului. În gândul meu întrebam: 
„Părinte, de ce nu veniţi jos să stăm de vorbă?”. Mi-a ştiut gândul, s-a întors şi mi-a răspuns: „Nu 
pot să vin să stăm de vorbă căci trebuie să dau lucrarea asta gata. Vă spun de aici.” După un timp 
iar am avut gândul acela şi iar Părintele mi-a răspuns: „Măi, ţi-am spus că nu pot să vin, n-am 
timp.”(Morar Gheorghe, Ucea de Sus)

O femeie din Ucea de Sus, deşi era credincioasă şi ştia că avortul este păcat, a hotărât să 
avorteze pentru că avea un bărbat care o bătea, era beţiv, era rău. În noaptea de după avort a avut un 
vis în care Părintele Arsenie (deşi nu-1 cunoştea) îi spunea: „Ce ai făcut Georgeta? Ce-ai făcut!  
Ţine minte: decât să omori, mai bine să mori!”

După câteva luni a avut o dorinţă puternică de a-l vedea pe Părintele Arsenie şi s-a dus la 
Drăgănescu. Când a intrat la el, Părintele i-a spus: „Ce ai făcul Georgeta? Decât să omori, mai  
bine să mori.” (Pr. Ciprian Negrean)

…Era în război. O femeie din Sibiu, Cătălina, a aflat că soţul ei a murit. A luat în braţe copilul 
şi fugea cu el prin Sibiu. În pântece avea alt copil. La un moment dat a văzut că era plină de sânge. 
O schijă îi omorâse şi copilul din braţe. Deznădăjduită şi descumpănită s-a dus şi a avortat copilul 
din pântece. Auzind apoi de Părintele Arsenie s-a dus şi ea la Mânăstirea Sâmbăta. După Sf. 
Liturghie Părintele a ieşit şi a strigat: „Cătălină, Cătălină, ce ai.făcut! Ştiu că ţi-a murit soţul şi  
copilul. Ai fost încercată. Dar dacă-1 lăsai pe cel din pântece… Ai omorât un copil cu care 
Dumnezeu avea un plan mare!”.

Vedeţi că azi Irod e în fiecare familie. Noi îl judecăm pe Irod (şi în colinzi) că a omorât copiii, 
dar îl acceptăm aproape în fiecare familie. Ne omorâm singuri copiii prin avorturi. Şi omorâm aleşi 
ai lui Dumnezeu. De aceea neamul nostru nu progresează. Când, după revoluţie, am auzit că ăştia 
liberalizează avorturile, am zis: „Îi gata cu noi”. Zicea Părintele că ,,din cauza avorturilor ne vor 
stăpâni ţiganii”. Şi printre ei sunt creştini. Da, creştini adevăraţi! Iar noi am ajuns „mai rău decât 
necredincioşii”. (Pr. Petru Vanvulescu)

Într-o duminică, când mergeam spre mănăstirea Brâncoveanu împreună cu surorile Elena şi 
Olimpia şi cu o fată din sat, Varvara, a apărut deasupra noastră o pasăre mare, a făcut trei ocoluri 
asupra noastră, văitându-se! Când am ajuns la mănăstire, monahul Sebastian ne-a spus că au un 
necaz mare: „L-au luat pe Părintele”. A fost dus (închis) în Cetatea Făgăraşului. Aici a fost vizitat 
numai de preoteasa Ciocănelea, căreia Părintele i-a spus că o va ajuta şi el când ea va trece dincolo.

Eu, văzând că diavolul face ce vrea şi în mănăstire, mi-a slăbit credinţa şi am plecat în lume, 
trăind ca orice necredincioasă. După aproximativ 20 de ani, sora Olimpia (atunci locuia în Victoria) 
a aflat că Părintele este la Biserica Drăgănescu, lângă Bucureşti. A plecat acolo. Când a intrat şi 1-a 
văzut a început a plânge. Părintele s-a apropiat şi i-a spus: „Degeaba plângi, că Dumnezeu încă n-a 
hotărât ce face cu criminalele” (ştia, fără să-i spună nimeni, că ea făcuse avorturi). Odată 1-a dus şi 
pe soţul ei la Părinte, căruia i-a spus: „Cu tine nu am ce discuta căci eşti necredincios. Iar pe ea ai  
s-o pierzi“. Olimpia a murit după 2 ani de cancer. Până să moară, ea tot timpul a făcut milostenie, a 
botezat şi cununat, pentru a-şi ispăşi din păcate. A murit cu fotografia Părintelui pe piept.



…Am plecat şi eu la Biserica Drăgănescu. Când am intrat în biserică (care era plină de lume), 
1-am văzut pe Părintele în faţa altarului, cu o lumină (aureolă) în jurul capului. Atunci m-am retras 
într-o strană plângând, căci nu eram vrednică să vorbesc cu el, cu toate păcatele mele. Nu 
ascultasem nimic din ce ne-a spus la mănăstire. Dar până la urmă m-am resemnat şi eram mulţumită 
şi numai pentru faptul că puteam să-l văd. Când Părintele a trecut prin dreptul la fiecare, ajungând 
la mine, mi-a pus mâna pe cap spunându-mi: „Tu eşti mulţumită numai că mă vezi”.

Cu toate acestea, am păcătuit în continuare. Soţul, întorcându-se din străinătate, a adus 
medicamente cu care se putea întrerupe sarcina (mai aveam 5 copii). Am luat pastilele, am pierdut 
sarcina, dar m-am îmbolnăvit foarte rău. Am plecat la Părintele cu remuşcări şi plângând continu. 
Acolo am aşteptat de la ora 8 la 15. Nu ajungeam la Părintele şi de frică şi din cauză că erau mulţi 
care intrau în faţă. Am zis în gândul meu: “Şi aici merge ca la comunişti, căci şi Părintele ia pe 
cine vrea”. Atunci Părintele m-a chemat la dânsul şi mi-a zis: „Da mă, aşa merge, ca la comunişti.  
Şi ce ai mă? Eşti bolnavă?”. „Sunt bolnavă şi sufleteşte şi trupeşte”. „De ce eşti bolnavă 
sufleteşte? Pentru că a murit Limpi? (eu îl judecam în gând pe Părintele de ce a lăsat-o pe Olimpia 
să moară). Cu capitolul Limpi ai terminat. Când vei trece dincolo vei şti de ce a murit. Şi tu eşti  
bolnavă, pentru cele trei pastile pe care le-ai luat. N-ai să te mântuieşti dacă nu ai al şaselea copil  
în viaţă”. „Părinte, sunt bătrână, am 40 de ani şi mă râde lumea”. „Dar când te-ai duce în iad nu 
te-a râde lumea?”. Am început să plâng. „Până la 43 de ani ai timp să faci al şaselea copil”, mi-a 
spus la despărţire. Soţul nu vroia. Dar până la urmă am rămas însărcinată de 2 ori, pierzând însă 
sarcinile. La exact 43 de ani am născut însă o fetiţă. La numai 6 săptămâni fetiţa- Maria - s-a 
îmbolnăvit grav. Când plângea îşi înghiţea limba şi nu mai putea respira. Se înnegrea la faţă. 
Făceam orice numai să nu plângă, totuşi de trei ori a avut aceste crize. După un an am plecat la 
Părintele, care mi-a spus doar atât: „Să nu o duci la doctor că o omoară“. Era vineri. Duminică am 
fost la Mânăstirea Brâncoveanu, la izvorul Părintelui. Când am ajuns la izvor, naşa fetiţei, 
Malcovici Elena, care o ţinea în braţe, s-a împiedicat de o rădăcină de brad şi i-a căzut copila din 
braţe. Am sărit repede să o iau de jos în braţe, căci ştiam că dacă începe să plângă îşi înghite limba. 
Dar fetiţa, cu lacrimi în ochi a zis „Mamă!”. Acesta a fost semnul că s-a vindecat căci atunci când 
începea să plângă nu mai putea vorbi şi se învineţea. Acum are 22 de ani şi n-a mai avut acele crize. 
(Bălan Silvica - Făgăraş)

Era în mulţimea aceea de oameni şi un preot din împrejurimile Făgăraşului (din Drăguş), care 
a zis: “Părinte, vreau să vă spun ceva între patru ochi”. Părintele Arsenie îi spune: “Nu între patru 
ochi, ci tare mă, tare, că aşa veţi învăţa unul de la altul. Zi mă, care-i baiul’?” Însă preotul a spus 
că nu poate să spună tare, la care Părintele Arsenie a spus “Drumul, mă”, altfel spus, putea să plece 
dacă nu vroia să zică.

Desigur că omul venind aşa de departe nu a mai avut ce să facă şi a zis: “Părinte, soţia mea 
este foarte nervoasă de o vreme şi nu ştiu ce să mă mai fac cu ea”. Atunci Părintele Arsenie îl 
întreabă:“Chiar mă, nu şti de ce este aşa?”. Preotul răspunde: “Nu, Părinte”. Îl mai întreabă o dată 
Părintele: “Chiar nu ştii mă?”. “Nu, Părinte”. Atunci Părintele Arsenie îi spuse: “Ba ştii, mă!”.  
După aceea a făcut o paranteză şi s-a adresat mulţimii din biserică, zicând: “Măi oameni buni, eu aş 
putea să vă vorbesc în termeni medicali, dar nu o să înţelegeţi toţi, de aceea o să vă vorbesc în 
termeni populari, să mă înţeleagă toată lumea”. Părintele a mai spus apoi un lucru extraordinar şi 
anume că „nu e ruşinos să se vorbească despre lucrurile fireşti oriunde s-ar afla omul, dar a face 
lucruri împotriva firii, acela este lucru ruşinos”, şi a continat zicând preotului: “Mă, este adevărat  
că în lipsa ta, dar cu acordul tău, a venit cineva şi i-a legat trompele ca să nu mai poată face 
copii.” Şi a adăugat: “Ştii tu ce urmări asupra psihicului femeii are loc când se săvârşesc astfel de 
lucruri?”, şi a continuat să spună lucruri de-a dreptul uimitoare la adresa sănătăţii psihice şi fizice 
asupra acestor femei, care recurg la aceste anormalităţi. După ce a ascultat ce a spus Părintele 
Arsenie, preotul a întrebat: “Ce să fac Părinte? Să o spovedesc şi să o împărtăşesc?”, de unde 
Părintele îi răspunde “Da mă, dar nu tu; un altul să o spovedească şi să o împărtăşească”.

O tânără în vârstă de 19-20 de ani, avea în mâna ei două fotografii cu doi tineri şi a încercat să 
spună ce este cu aceştia din fotografie. Părintele Arsenie i-a spus: “Lasă, mă, nu-mi spune tu…” şi a 
adăugat: “Aşa-i că pe ăsta - arătând către una din cele două fotografii - îl vor ai tăi şi că îi place să 



bea?”. Fata i-a răspuns că da, iar Părintele a adăugat: “Lasă-l mă tu pe ăsta, ia-l pe ăsta - arătându-
1 pe celălalt din fotografie - pentru că şi părinţii tăi, până la urmă, vor zice ca tine”. Fata a dat să 
plece, dar Părintele i-a spus: “Stai, mă!”. Fata s-a întors, iar Părintele privind-o de sus până jos şi 
de jos până sus, i-a spus: ” Mă, înainte ca să te măriţi, să-i spui viitorului tău soţ că nu poţi să faci  
copii”. Fata îi răspunde: “Ba pot Părinte”. Părintele îi repetă: ” Ba nu poţi mă, şi ştii de ce nu 
poţi?”. Fata răspunse că nu ştie. Părintele îi zice: “Mă, tu lucrezi în mediu cu raze Rőntgen (X),  
aşa-i mă?” „Da, Părinte”, îi răspunse fata. Părintele adăugă: “D-aia nu poţi mă, că tu eşti  
iradiată”.

Când Părintele Arsenie a ajuns în dreptul unei femei tinere din Făgăraş, femeia a început să 
plângă în hohote şi i-a spus Părintelui că are mari necazuri cu soţul ei, Nicolae G., şi nu ştie ce să 
mai facă cu el. Părintele a întrebat-o dacă nu are o fotografie cu el. Femeia i-a dat Părintelui 
fotografia cu soţul ei, dar nu a îndrăznit să spună Părintelui mai mult, de ruşine (soţul acestei femei 
era homosexual). Părintele, privind fotografia, a zis cu glas tare: „Mă, pe ăsta se dărâmă zidul,  
lasă-l mă!”. Femeia a divorţat de el la scurt timp.

O mamă s-a dus cu fiul ei, care avea în jur de 18 ani, la Părintele Arsenie. Când femeia s-a 
aflat în dreptul Părintelui, a început să-şi laude copilul şi a zis: „Părinte, am un băiat cuminte, nu 
bea, nu fumează, nu are treabă cu fetele. Este un băiat foarte cuminte!” Părintele, privindu-1, a zis 
cu un glas domol, zâmbind: „Da mă, îi cuminte”, apoi a adăugat tare să audă toată lumea: „Mă, nu 
mai preacurvi cu mâna, mă!”, lăsând-o blocată pe biata femeie şi pe copilul ei.

Un coleg de serviciu, Radu C., s-a dus la Părintele Arsenie pentru că avea mari probleme cu 
soţia lui, fiind foarte nervoasă. Şi i-a spus Părintelui Arsenie că nu ştie ce să mai facă cu ea. 
Părintele îi spune: „Mă, câţi copii aveţi?”. Colegul îi spune: „Unul Părinte, că viaţa îi grea şi nu 
am cu ce să-i cresc”. Părintele i-a spus imediat: „Mă, nu unu-doi, ci patru-cinci copii să ai mă, ai  
înţeles?!”. Omul a plecat supărat fără să spună un cuvânt, şi când a ajuns în dreptul uşii bisericii să 
dea să iasă afară, Părintele i-a strigat tare: „lasă mă copiii să vină, nu unu-doi, ci patru-cinci mă, că 
ducă nu va înnebuni, mă. Să ţii minte ce ţi-am spus!”. Desigur că acest avertisment 1-a îngrozit. 
Ajuns acasă, i-a spus nevestei ce i-a spus Părintele. Astăzi, au cinci copii, iar soţia lui este cât se 
poate de liniştită, de calmă, se înţeleg foarte bine şi au şi cu ce să îi hrănească pe copii. Au tot ce le 
trebuie.

Doi ingineri, soţ şi soţie din fabrica unde am lucrat şi eu, au divorţat din vina părinţilor lui. 
Când 1-a văzut pe Părintele Arsenie, femeia (Elena G.) a început să plângă şi să-i spună de situaţia 
ei, că a divorţat de soţul ei din vina socrilor şi ca are şi o fetiţă şi nu ştie ce să facă. Părintele Arsenie 
îi spune, zâmbind: „Lasă, mă, nu mai plânge, că după 7 ani, vă veţi împăca”. Nu ştiu dacă inginera 
1-a crezut sau nu pe Părintele Arsenie, pentru că 7 ani, nu sunt 7 zile sau 7 săptămâni, sau 7 luni, ci 
…7 ani. Cert este că exact la 7 ani s-au împăcat, au mai făcut un copil, iar astăzi trăiesc în pace şi 
bună armonie. (Bogdan Juncu - Făgăraş)

Părinţii mei s-au căsătorit cu binecuvântarea Părintelui Arsenie, dar timp de 2 ani n-au avut 
copii. De aceea, s-au dus şi i-au spus Părintelui că dacă ar şti că nu pot avea copii, atunci ei ar dori 
să ducă o viaţă curată, cum zicea şi pravila Părintelui („binecuvântată e numai zămislirea de 
prunci”). Părintele însă le-a zis: „Nu mă, Dumnezeu să vă binecuvânteze căsătoria cu copii”. A 
rămas apoi însărcinată, dar se simţea foarte-foarte rău. S-a dus la Părintele la Sâmbăta, iar Părintele 
i-a spus: „Suferă şi tu, că şi suferinţa asta are un rost”. Când a ajuns la maternitate, din cauza 
complicaţiilor, au venit să o consulte un medic şi o asistentă şi s-au mirat foarte tare: „Extraordinar,  
cum de ai rămas însărcinată!”. Aşa am apărut eu pe lume. Îi datorez viaţa Părintelui Arsenie şi de 
aceea am curaj să mărturisesc despre el.

O femeie din oraşul Victoria (lângă Făgăraş) era foarte rău bătută de soţul ei pentru că mergea 
la biserică. Soţul era propagandist de partid şi probabil avea neplăceri la serviciu. Femeia mergea pe 
ascuns la mănăstirea Sâmbăta de Sus de unde se întorcea cu nişte saci de urzici, pentru a nu da de 
bănuit unde fusese. La un moment dat, soţul ei şi-a dat seama de unde vine şi, după o bătaie 
straşnică, a trântit-o şi s-a repezit la ea cu un cuţit ca s-o omoare. În disperare, femeia 1-a strigat în 
gând pe Părintele şi în acel moment, soţul a încremenit cu cuţitul în mână deasupra ei. Când s-a dus 
la Părintele, i-a povestit toate cele întâmplate iar Părintele i-a răspuns: “L-am tot lăsat, dar cănd am 



văzut că depăşeşte măsura, am zis <Până aici!>”(Maica Adriana - Schitul Cornet)
Au venit doi concubini la Părintele să-1 ispitească, întrebându-l dacă se potrivesc. Le-a spus 

Părintele: „ Mă, tu du-te la soţia ta, că ai patru copii. Iar tu du-te la soţul tău, că ai trei copii“. Au 
rămas aceia uimiţi: De unde ştie!? (Pr. Nicolae Boboia)

În 1939 mă aflam la Mânăstirea Brâncoveanu, de Izvorul Tămăduirii. Văd şi acum acea scenă 
când o femeie îşi ducea în braţe copilul handicapat, apropiindu-se de Părintele Arsenie. Părintele, 
înainte de a o întreba cum o cheamă şi de unde este, i-a zis: „Ei, ce să-ţi fac maică dragă. Ai  
zămislit acest copil în noaptea de Paşti. Aşa este?”. „Aşa“ a zis femeia.

Acum, când familia este atât de discreditată, când, ca şi Sf. Apostol Pavel, putem spune că ne 
e şi ruşine a grăi despre aceasta, mă gândesc: Oare n-a lăsat Părintele Arsenie în nimeni acest duh al 
mustrării, care să ne aducă aminte de justiţia divină, de pedeapsa divină pentru cele ce se întâmplă 
azi? Căci spune înţeleptul Solomon: „Când nu mai există vedenie de prooroc, poporul acela se 
pustieşte”.

Când poporul Israel, din cauza căsătoriilor cu femeile străine, era în pericol să-şi piardă 
rădăcina, sămânţa şi numele, Ezdra a chemat poporul la pocăinţă şi rugăciune şi au făcut un nou 
legământ. La fel, singura salvare a neamului nostru ca să rămână cu nume, cu sămânţă şi cu 
rădăcină, este reaşezarea sfinţeniei familiale. Nici o problemă nu 1-a preocupat mai mult pe 
Părintele Arsenie ca sfinţenia vieţii familiale. De aceea, mi-aş îngădui, în numele Părintelui Arsenie, 
să încercăm un legământ către Dumnezeu, să încercăm reabilitarea vieţii noastre familiale. Avem 
obligaţia să nu lăsăm ţara calomniată prin prostituţie şi înjosiri ale familiei. Aşa cum Ezdra a rupt 
legăturile cu femeile străine, să rupem şi noi orice legătură cu toate cele străine de familie 
(avorturile, întreruperile de sarcini, divorţurile, toate cele ce au compromis familia) şi să o facem 
prin legământ (cum a făcut Ezdra), aici la mormântul Părintelui Arsenie. (Pr. Ioan Sabău)

Sfaturi şi îndemnuri ale Părintelui Arsenie:
- Pe cei necununaţi să nu-i împărtăşeşti.
- Părul pe ochi la băieţi şi fete le strică şi mintea.
- Copiii - şcolari să se culce la ora 10 (22) seara şi să se scoale la ora 5 dimineaţa, ca să poată 

învăţa. Şi să se ferească de prieteniile rele. [numai în timpul somnului dintre orele 22-24 organismul 
uman produce un hormon de creştere şi refacere a celulelor. Când dormim în afara acestor ore, 
celulele (şi organismul întreg) se odihnesc, dar nu se repară, nu se refac. Rezultatul: cei ce nu dorm 
între 22-24, îmbătrânesc mai repede şi nu au detentă (spontaneitate) fizică şi mentală]

- Cine face curte nu face carte;
- Onania are urmări foarte grave.
- Tinerele fete, după 20 de ani să se căsătorească, să nască copii, căci ispitele mari sunt. 

Singurătatea nu e bună: şi o fată poate cădea uşor.
- Examenele se iau mai uşor în stare de înfrânare, de castitate, pentru că se convertesc mai 

uşor energiile în inteligenţă. Se ştie că marii savanţi îşi convertesc, endocrin, energia lor aproape 
total şi nu au avut nevoie de femeie.

- Căsătoria e sacul cu păcate, mărită-te şi ia-1 în spate.
- În timpul sarcinii, mama să nu stea în fum şi să nu ia medicamente.
- Dacă nu-i dă pace la copil în vremea sarcinii, copilul va avea precocitate sexuală.
- Decât cancer mai bine copii. Iobagii aveau câte 16 copii. Şi erau slugi!
- Copiii născuţi numai după distracţii şi destrăbălări au ieşit răi.
- Copiii nefăcuţi strică pe cei făcuţi.
- Cei care opresc copiii de la credinţă sunt osândiţi mai rău ca sinucigaşii.
- Dacă nu poţi vorbi cu copiii despre Dumnezeu, vorbeşte cu Dumnezeu despre ei.
- Căsătoria-i pentru mântuire şi prunci, nu pentru plăceri şi desfrânare.
- Din cauza avorturilor ne vor stăpâni ţiganii.
- Tinerii să se mute de la bătrânii care le strică casa.
- Pantalonii la femei - mult mai grav ca lipsa de basma la rugăciune.
- Abstinenţa sexuală dă vigoare, dar din când în când, rar, trebuie soţii să se împreuneze, în 

afară de posturi (St. Ap. Pavel). Femeia (luată din bărbat) are nevoie de completare endocrină, prin 



contact, de la bărbat.
- Vrei copii puţini? Nu lăsa bărbatul să se atingă de tine. Însă, ca să puteţi face lucrul acesta, 

trebuie să vă înfrânaţi cu postul, iar eu zic cu foamea. Căci trupului acestuia de noi nu-i pasă dacă 
ne bagă în focul iadului. De aceea ar trebui ca nici nouă să nu ne pese de poftele lui, ci să le mai 
ucidem cu postul.

- Femeia e necesar să fie căsătorită, de la vârsta împlinirii fiziologice, după 20 de ani. Pentru 
menţinerea sănătăţii are nevoie de combustibil masculin, care se poate obţine numai în viaţa 
conjugală, legală civil şi bisericeşte; ce se face prin desfrânare este spre pedeapsă. Femeile care nu 
primesc combustibil masculin, fie din lipsa căsătoriei, fie că se abţin de la raporturi conjugale, ajung 
la anxietate (stare de nelinişte, de aşteptare încordată, însoţită de palpitaţii, jenă în respiraţic etc, 
întâlnită în unele boli de nervi), nevroze, idei de sinucidere, agresivitate etc. Acestea pot fi şi efecte 
ale văduviei forţate (moartea prematură a soţului) sau ale sterilităţii.

Capitolul 11 Catolici, greco-catolici, sectanţi, legionari
„Sectanţii sunt proorocul mincinos“

Catolici

Eu eram catolică, dar Părintele Arsenie avea un chip, o înfăţişare, ceva aparte de lume şi mi-a 
intrat la inimă. Nu pot sta fără fotografia lui. Nu m-am spovedit la Părintele Arsenie, nu i-am cerut 
ajutorul niciodată, dar odată am vrut să fac un lucru rău şi el m-a oprit. Când spunea predica părea 
că îmi spune numai mie. Ziceam: “Doamne, oare ştie ce am eu în gând să fac?!”. Am venit acasă 
plângând. Aveam de gând să fac o prostie, dar n-am mai făcut-o. Mă tot întrebam cine i-a spus şi de 
unde ştia ce am eu în gând să fac? (Murar Maria, 77 ani, Arpuşu de Sus)

Greco - Catolici
Aici în Copăcel, copăcenii noştri nu ştiu mai nimic despre Părintele Arsenie. În vremea aceea 

Copăcelul era în marea majoritate greco-catolic şi Părintele nu primea pe greco-catolici şi pe 
catolici. Zicea: „Mergeţi la Voila, la biserica voastră, la preoţii voştri”, chiar dacă oamenii se 
duceau de dragul lui. Părintelui nu puteai să-i spui că eşti altceva decât eşti, că te ştia cine eşti.

În ‘48 când a fost revenirea (greco-catolicilor la ortodoxie), Părintele a fost trimis la Alba 
Iulia. Acolo, în biserica aceea, unde erau adunaţi şi catolicii şi ortodocşii, el a fost trimis ca delegat 
de la Sibiu. S-a încins acolo o ceartă de nu se mai înţelegea om cu om. Ai noştri (ortodocşii), căutau 
să-i lămurească, ceilalţi se opuneau şi bineînţeles a ieşit un scandal mare în Biserică.

Părintele parcă nu avea nici un cuvânt să-i lămurească. A ieşit afară din biserică, şi nu departe 
era o pădure şi a chemat lupii din pădure, şi a început să-i mângâie, aşa cum Daniil îi mângâia pe 
lei. Şi cineva a zis „ Măi, Părintele ăsta Arsenie a chemat lupii din pădure?! Ia vedeţi, ce face 
acolo?”. Şi când au ieşit din biserică a început să-i mângâie şi a zis: „Măi, şi cu lupii ăştia mă 
înţeleg, numai cu voi nu mă pot înţelege” şi din clipa aceea imediat s-a schimbat atmosfera. 
Părintele şi-a spus cuvântul şi revenirea n-a mai fost cu probleme. (Pr. Ioan Ciungara, Copăcel)

Erau greco-catolici atunci, dar care simţeau ortodox. Foarte multă lume din sat de aici mergea 
acolo la mănăstire pentru că era ortodoxă. La început nu i-a primit la împărtăşanie pe greco-catolici, 
dar le-a dat binecuvântare ca să meargă să ceară aprobare de la vlădică, de la episcop, ca să fie 
împărtăşiţi. Şi a venit Mitropolitul Bălan şi a spus că se pot spovedi şi împărtăşi. (Greavu Toma, 55 
ani)

Sectanţi
Zicea să nu ne prindem mintea cu sectanţii pentru că nu putem să reuşim cu ei, căci sunt atât 

de înrăiţi încât: „ Mie, au sărit şi mi-au rupt cartea”. Părintele a hotărât să le argumenteze din 
Biblie şi ei dacă au văzut că nu pot să-i răspundă au sărit să-i rupă cartea. (Gheorghe Silea, 45 ani -  
Sâmbăta de Sus)

Pocăiţilor le spunea că, dacă nu cred în Iisus Hristos, în Maica Domnului şi în Sfânta Cruce, 
vor merge în iad cu Biblia în mână! (Cismaş Eugenia, 78 ani, Făgăraş)

Părintele Arsenie zicea:„sectele sunt proorocul mincinos”. (Nelu Bica, 76 de ani)
Despre sectari ne-a zis să nu ne legăm, să-i lăsăm în pace, că vor da socoteală. (Morar 



Gheorghe, Ucea de Sus)
Nişte oameni din Viştea 1-au invitat pe Părintele să facă vecernia în Viştea de Sus. Erau mulţi 

sectari acolo. Când a ajuns acolo, Părintele a zis: “Dar ce văd aici? O mulţime de persoane care 
nu-şi pot face Sfânta Cruce. Să iasă toţi afară!”. Încet-încet, deşi se codeau, au ieşit. Le-a spus 
Părintele: “Eu vă cunosc pe voi căci aveţi pecetea satanei pe.frunte şi vă arăt cu degelul”. După ce 
au ieşit toţi, Părintele şi-a rostit cuvântul. (Beleaua Ileana, Recea)

Părintele Arsenie nu-i suferea pe pocăiţi. Odată a stat mai mult de vorbă cu unul din ei şi apoi 
ne-a spus: „ Câte i-am spus. Pe aici a intrat, pe aici a ieşit. N-a ţinut nimic minte din toate ce i-am 
spus”.

Într-o zi de “Duminica Ortodoxiei” Părintele vorbea despre Cruce, despre icoane şi altele. 
Erau şi doi pocăiţi în acea mulţime venită din toată ţara care spuneau că icoanele sunt chipuri 
cioplite şi că e păcat să te închini lor. Erau departe de Părintele, dar acesta a strigat: “Tu, ăla de 
acolo. Taci din gură că-ţi cos gura cu drotul!”. Şi a continuat a vorbi despre icoane. Aceia iar au 
comentat între ei, iar Părintele a zis: “Mă, n-aţi înţeles? Vă cos gura cu drotul!”. Aceia au înţeles că 
despre ei este vorba şi au plecat. Erau din Urăguş. Celor ce se uitau după ei le-a spus: “Nu vă mai  
uitaţi după ei că şi pe voi vă voi vedea în curând umblând pe alte cărări”.

Când Părintele era Încă la Mănăstirea Sâmbăta, sora mea, Leana, vroia să se pocăiască. M-am 
dus la ea să o conving să vină măcar o dată la mănăstire, dar n-am reuşit. I-am spus Părintelui şi mi-
a zis să mă rog pentru ea: “O să mă rog, dar rugaţi-vă şi dumneavoastră, căci n-aş vrea să o văd la 
pocăiţi”. Dar a venit securitatea şi 1-a luat pe Părintele. Eram tare supărată. Părintele însă nu m-a 
lăsat. Erau în Recea doi bătrâni, soţ şi soţie, cu numele Niculici. Bătrânul a fost nebun, dar Părintele 
Arsenie 1-a făcut sănătos. În fiecare duminică şi sărbătoare luau pe băiatul lor şi mergeau cu căruţa 
la mănăstire. Iar femeia a visat că s-a dus Părintele Arsenie la ea şi i-a zis: “Marie, să te duci la  
sora Leana a lui Comşa din Recea şi la sora Victoria a lui Floca, să le chemi la mănăstire”. Şi s-a 
dus şi le-a spus că duminică ei merg la mănăstire şi să-i aştepte în capul drumului să-i ia cu ei în 
căruţă, că aşa a spus Părintele Arsenie. Victoria n-a venit în acea duminică, ci mai târziu. Sora 
Leana însă s-a dus şi, deşi nu era Părintele Arsenie acolo, aşa o dragoste a prins de mănăstire, că 
mergea mereu. A fost şi la biserica din Drăgănescu. Nu-l cunoştea pe Părintele, iar Părintele nu mai 
lăsa pe nimeni să vină din cauza securităţii. Dar când a ajuns acolo, chiar Părintele i-a deschis uşa şi 
i-a zis: „Hai soră Leană în biserică” şi a stat de vorbă cu ea. A devenit sora Leana foarte 
credincioasă. Ţinea toate posturile şi nu lipsea de la biserică în nici o duminică şi sărbătoare. Era cu 
frică de păcat şi se ruga pentru fetele ei. Era prezentă oricând era ceva de făcut pentru biserică. Le-a 
întors şi pe pocăite, care deşi nu merg la biserică, nu mai merg nici la pocăiţi. A murit la 88 de ani.

Era la noi unul Toader, căruia Părintele i-a zis că are în pod nişte cărţi de la pocăiţi şi să le dea 
jos, să le distrugă. Toader a recunoscut că are într-adevăr aruncate prin pod acele cărţi. Apoi 
Părintele i-a zis că, drept răsplată că 1-a scăpat de acele cărţi, să-1 ducă duminică la mănăstire pe 
vecinul lui Gheorghe. Acesta era un om gras care mereu spunea că el este un om tare, puternic. Cu 
greu a reuşit Toader să-1 ducă pe Gheorghe la mănăstire. După Liturghie, Părintele a ieşit din 
biserică şi i-a luat pe cei doi, ducându-i spre lacuri până au ajuns lângă un bolovan rotund, foarte 
mare şi i-a spus lui Gheorghe să-l ridice. N-a reuşit nici împreună cu Toader, nici măcar să-l mişte 
puţin din loc. „Păi întoarce-1 măi, dacă eşti aşa de tare”, zice Părintele. Apoi s-a aplecat şi 1-a 
întors el. Lui Gheorghe i s-a făcut frică când a văzut. „În primul rând să te rogi la Dumnezeu şi nu 
să spui că eşti tare”, i-a zis Părintele. „Să ai credinţă tare!”(Paraschiva Anghel, Dejani)

Legionari
Eu am fost martor cum Părintele Arsenie le transmitea şi le dădea traistele acestea pline cu 

alimente pentru cei din munţi.[ ...] Am asistat la convorbirile de pe malul lacului dintre Părintele 
Arsenie şi cei paraşutaţi prin anii aceia din Germania, care veneau să organizeze rezistenţa 
românească. Cred că printre ei era şi Vică Negulescu, cel care a scris de curând o carte şi nu spune 
că Părintele Arsenie era legionar cumva. Nu! El o făcea în numele credintei creştine şi în numele 
datoriei lui îi ajuta pe cei persecutaţi. (Amintirile Mitropolitului Antonie Plămădeală, Ed. Cum, 
Bucureşti, 1999)

Odată a venit la Părintele un partizan, dintre aceia care au opus rezistenţă comunismului în 



munţi, şi i-a spus Părintelui: “Părinte ce să fac? Să mă duc cu puşca în munţi sau nu?”, la care 
Părintele îi spune că nu poate lupta cu două arme: ori cu puşca, ori cu crucea. (Gheorghe Silea, 45 
ani, Sâmbăta de Sus)

Le da sfaturi la tineri să se ducă să-şi facă datoria pe front. Partizanilor care s-au împotrivit 
regimului comunist le spunea însă că nu puteau să fie şi cu crucea şi cu arma în mână. Ei erau şi cu 
Dumnezeu, dar erau şi cu arma. Unii ascultau, alţii nu ascultau. (Ierod. Ieronim Coldea)

Despre legionari spunea că-s oameni credincioşi, dar prea se jură; acesta era „salutul” lor: 
„Jur!” Juratul este un păcat. (Paraschiva Anghel, Dejani)

Cunosc pe cineva care s-a dus la Părintele să-i dea binecuvântare să meargă în munţi, şi 
Părintele i-a spus: „Nu lupta cu două arme, ori cu puşca ori cu crucea” şi a lăsat acela crucea şi s-a 
dus în munţi. (Pr. Ioan Sabău, 89 de ani)

Sfaturi şi îndemnuri ale Părintelui Arsenie
- Numai sila unei prigoane peste tot pământul împotriva creştinilor îi va hotărî să lase la o 

parte orice vrajbă confesională şi să fie una, cum  au lost la început. Nu vor scăpa de sub tăvălugul 
urgiilor istoriei până nu vor veni şi la mintea aceea să asculte şi să împlinească, măcar la sfârşit, 
rugăciunea cea mai de pe urmă a Mântuitorului în lume. Poate că în vremile acelea abia vor mai fi 
creştini, dar oricâţi vor rămâne, aceia trebuie să treacă peste ceea ce ar fi foarte bine să treacă 
creştinătatea vremii noastre şi să fie una. Primejdia comună s-a arătat în lume, unirea creştinătăţii 
întârzie Doamne, până când?

-  Se vorbeşte de unirea Bisericilor, deci de ajungere la sobornicitate. La sobornicitatea 
Bisericii ajung cei ce renunţă la confesionalitate… Tendinţa Papei de a atrage în acelaşi staul pe toţi 
creştinii nu se va realiza niciodată. Papa nu va ajunge niciodată la o turmă şi un Păstor în staulul 
Romei, deoarece Biscrica are un singur Păstor: Iisus Hristos.

- Sectarii au provocat o libertate catehetică care-i duce la erezie.
- Diavolul ştie şi el Scriptura, însă diavoleşte, deoarece mintea lui fiind nebună, strâmbă 

înţelesul oricărui cuvânt, de vreme ce el nu stă în adevăr, ci în minciună.
- Dracii nu au putere asupra creştinului ortodox, botezat după rânduială, în Biscrică. Botezul 

pocăiţilor (de tot felul) este lepădare de primul botez drept şi e păcat.
- Nu da cu bâta în viespele sectare.
−Ba unii vor ajunge ca, cu ajutorul demonilor, luându-se după amăgiri satanice, să pogoare 

chiar foc din cer amăgind chiar şi pe sfinţii adevăraţi. Aceştia sunt mucării de azi, din mijlocul 
vostru, adică sectarii, care atunci când vor fi lepădaţi de dreptul Judecător vor zice: “Doamne nu 
am făcut minuni în numele Tău? Nu ne-am închinat noi Ţie?” La toate acestea Dumnezeu le va 
răspunde: “Duceţi-vă de la Mine blestemaţilor fiindcă nu vă cunosc pe voi”

Capitolul 12 Dacă vreţi preoţi buni, naşteţi copii creştini

Au venit odată nişte studenţi de la teologie la Părintele Arsenie la Sâmbăta: „Părinte, ieşim şi  
noi preoţi dacă Dumnezeu ne va rândui. Cu ce putem noi să demonstrăm la lume că există 
Dumnezeu?”. A zis Părintele:„Foarte bine, bună întrebare, dar să-mi răspundeţi voi mie cu ce 
demonstraţi că există Dumnezeu”. S-au apucat, au luat după Scriptură, nu răzbeau nicicum; i-a lăsat 
Părintele până seara şi n-au putut să spună răspunsul perfect. La care Părintele Arsenie le spune aşa: 
„Mă, prezenţa voastră trebuie să demonstreze existenţa lui Dumnezeu, când te vede lumea pe tine,  
să zică că există Dumnezeu”. Mai zicea Părintele Arsenie: „Dacă vezi un preot beat în şanţ, ridică-
l şi du-1 acasă şi a doua zi du-te şi te spovedeşte la el, că harul nu i se ia”. (Gheorghe Silea, 45 ani  
- Sâmbăta de Sus)

Eram la şcoala normală când 1-am cunoscut pe Părintele Arsenie. Ne ducea în pădure şi acolo 
ne adunam mulţi studenţi, printre care multe fete care astăzi sunt stareţe de mănăstiri. Trăiam o viaţă 
foarte frumoasă. Părintele Arsenie zicea atunci când se duceau femeile la mănăstire: „Măi Mărie,  
de ce nu te duci la biserică în satul tău?”; „Apoi vezi Părinte, părintele nostru mai pipă, mai bea,  
nu-i ca dumneata.”; „Ai copii, ai fete măritate; să te duci şi să spui la fetele tale să zămislească 
copii care să se facă preoţi aşa cum vă place vouă”.



Părintele Arsenie ne spunea şi căuta să spună la lume şi la tineret, că atunci când se căsătoresc 
e un moment mare. Spunea:  „Măi, nu rasism, nu sângele albastru trebuie urmărit, ci să naştem 
copii creştini”. Eu am fost în 1985 în America şi când am văzut biserica lui Satan am rămas uimit: 
iată că satanismul e o realitate. De aceea nu mai avem nici preoţi. (Pr. Dâmboiu Victor, Râuşor)

Părintele dădea sfaturi de convieţuire conjugală creştinească, sfaturi de moralitate, de lăsarea 
poftelor rele, de felul cum trebuie aduşi copiii pe lume: în credinţă şi în rugăciune. Le spunea 
oamenilor: „Dacă vreţi să aveţi preoţi buni, aduceţi pe lume copii buni, din care să iasă preoţi  
buni” (Pr. Ioan Sofonea)

Pe cei ce furau îi descoperea; pe femeile vopsite le certa; pe fumători îi oprea de la fumat; pe 
preoţii care fumau îi certa aspru şi le zicea: „Voi sunteţi purtători de Hristos că vă Împărtăşiţi şi-L 
aveţi pe Hristos în voi, şi voi îi puneţi lui Hristos ţigara în gură. Foc îi daţi lui Hristos, foc vă va da 
şi El vouă!” (Ierod. Dometie - Mân. Brâncoveanu)

Părintele ne-a spus aşa: „Eu am fost pictat în pântecele maicii mele, fiindcă mama mea când 
o văzut că-i însărcinată s-a uitat la icoana Maicii Domnul şi a zis: „Maica Domnului, eu doresc 
acest copil să nu-mi fie pentru mine, ci să-ţi slujească ţie; pentru tine Doamne”. Ea mergea în 
câmp la sapă şi vedea înaintea ei, la sapă, cum săpa, icoana Maicii Domnului la care s-a închinat.  
Tot timpul ea vedea icoana aia. Mama a pictat icoana Maicii Domnului în sufletul ei şi eu am ieşit  
pictor. Am fost pictat din pântece!”. Şi mai spunea Părintele: „De ce nu faceţi şi voi femeilor aşa,  
să vă rugaţi la Dumnezeu cât sunteti însărcinate, să citiţi Visul Maicii Domnului, să citiţi cărţile  
bisericeşti? Apoi, dacă nu faceţi rele, vă iese şi copilul aşa cum îl doriţi”. (Miloşan Vionela,  
Recea, 71 ani)

Odată mi-a spus: „Măi, să nu cumva să judecaţi pe preoţi, căci cei ce judecă pe preoţi ajung 
la judecata lui Dumnezeu. Şi ei greşesc, şi ei sunt oameni. Dacă zice cineva ceva rău de preoţi, să 
mă dai exemplu pe mine…”.

„Bate-voi păstorii şi se vor risipi oile”. Biserică fără preoţi nu există şi nici preoţi fără 
Biserică. (Morar Gheorghe, Ucea de Sus)

Soţia Părintelui Răduleţ era însărcinată cu Anişoara care acum e la facultate şi i-a arătat 
fotografia cu părintele şi zice Părintele Arsenie:„Mă, ce smerenie. Ceilalţi preoţi care slujesc la  
Sfântul Altar l-ar mânca!”. (Ana Riţivoiu, Sibiu)

M-arn dus ca preot şi m-a întrebat: „Tu de ce nu ai barbă”. „Părinte, sunt preot tânăr şi…”. 
S-a uitat la mine (era multă lume) şi a zis: „Nu-i nimic, o să-ţi laşi tu”, şi mi-a arătat aşa trei degete, 
le-a înclinat spre mine. Şi exact după 3 luni a murit tata, şi atunci a trebuit să-mi las barbă. Şi am 
ţinut canonul ăsta de atunci, şi dacă voi fi preot, voi fi preot cu barbă, că aşa e rânduiala.

Părintele a spus unui preot din Voivodeni: „Măi, puţini preoţi sunt ca tine!”. Acest preot nu 
exagera cu nimic, nu slujea decât numai în duminici şi sărbători şi avea aşa o vorbă aşezată şi un 
pas aşezat. Pe omul ăsta eu aşa 1-am ştiut 40 de ani cât am fost împreună. El a fost lăudat de 
Părintele Arsenie, pentru felul lui aşezat, domol; niciodată nu se grăbea, nici la pas, nici la vorbă, cu 
un echilibru moral deosebit.

L-am întrebat pe Părintele, ca preot, despre acele dezlegări ale Sfântului Vasile şi mi-a spus: 
„Tu să nu le faci! Tu cunoşti pe preotul din Hârseni, Nicolae Ţeposu, care zice: «Părinte Arsenie,  
eu citesc dezlegări şi am succes… vin creştinii la mine …». Măi, nu le mai citi, că nu-s pentru tine,  
lasă, să le citească călugării: «Nu Părinte, eu nu mă pot lăsa». Măi Nicolae, are să te bată 
Dumnezeu, diavolul are să vină asupra ta. Nu m-a ascultat şi vezi cum l-a bătut diavolul, soţia l-a 
părăsit, familia s-a destrămat, copiii 1-au părăsit în parohie, i-a stricat diavolul viaţa de preot”.  
Zic: „Părinte, dezlegările acestea sunt puse în Molitfelnic. Explicaţi puţin taina asta, de ce totuşi  
dacă poţi să-l ajuţi pe om, să nu-l ajuţi?” Şi iată ce mi-a spus: „Dacă Dumnezeu vrea să 
îndrăcească pe cineva, lasă să rânduiască Dumnezeu ce va fi cu el, nu trebuie să te amesteci tu în 
planurile lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu aşa vrea să-l mântuiască pe omul acela”. Biserica 
Romano-Catolică a canonizat o îndrăcită pentru munca ei cu ispitele timp de o viaţă, lucru care a 
stârnit uimire în Răsărit. Părintele aşa spunea: că Dumnezeu, dacă vrea pe cineva să-1 îndrăcească, 
să-1 chinuie, ştie pentru ce. Păcatul poate să vină şi de 1a al şaptelea neam.

Dacă cineva mergea cu un copil bolnav, un necaz, îi spunea: „Păi da, uite, păcatul ăsta 1-a 



avut stră-străbunicul şi va trebui plătit de 7 generaţii”. Sau păcatul merge până la a1 7-lea neam, 
cum spunea Părintele. Părintele spunea că diavolul stă liniştit acolo ca un trântor întru-un stup; dacă 
te duci cu băţul şi zgândări acolo, albinele vin asupra ta; şi bineînţeles că, dacă nu-1 laşi în pace, şi-
1 pomeneşti în dezlegările acestea, şi nu eşti bine pregătit sau nu e familia bine pregătită, nu e bine 
şi nu e potrivit. (Pr. Ioan Ciungara, Copăcel)

Sfaturi şi îndemnuri ale Părintelui Arsenie
- Vine timpul, şi e foarte aproape, când toţi preoţii vor repara bisericile, iar alţii vor construi 

altele noi, dar nelucrând ei la sufletul omului, vor rămâne bisericile goale, cucuvelele vor cânta într-
însele. Roadele slăbirii în dreapta credinţă a teologilor în facultăţi şi seminarii vor fi preoţii, care vor 
fi şi mai slabi ca învăţătorii lor; mai ales în Transilvania ortodoxia aproape că va dispare, ultima 
redută va fi Sibiul, dar va cădea şi acesta. Dumnezeu nu forţează mântuirea nimănui. Cine are minte 
să ia aminte.

−Fraţilor, ascultaţi de Biserică, fiindcă cei ce ascultă de preoţii ei, aşa cum sunt, de Dumnezeu 
ascultă.

Capitolul 13 Maica Zamfira
„Sunt însurat şi am copii, unii chiar mai bătrâni decât mine!”

Într-o duminică, când la Drăgănescu slujea Părintele Bunescu, iar Părintele Arsenie era în 
altar (citea pomelnicele şi era fără haine preoţeşti, neavând voie să slujească), a intrat în biserică 
Maica Zamfira. Atunci, o femeie din acel sat a zis către alta tot din sat: „A venit şi nevasta 
pictorului”. După slujbă, Părintele a zis, pentru cele două femei, dar şi pentru mine care auzisem 
vorba lor: „Măi, eu sunt călugăr şi sunt aşa cum m-a făcut mama”. (Bălan Silvica - Făgăraş)

Într-o zi a venit la dânsul o fată cu gând să-l ispitească, dar Părintele îi zise: „Tu, fată, văd că 
îţi cauţi mirele, dar pregăteşte-te că e pe drum şi vine să te ducă”. Şi după câteva zile i-a venit 
mirele (moartea) şi a dus-o. (Ierod. Dometie-Mân. Brâncoveanu)

A fost întrebat odată de cineva dacă este căsătorit şi el a răspuns: „Da, sunt însurat şi am 
copii, unii chiar mai bătrâni decât mine!”(Pr. Ioan Sabău, 89 de ani)

Maica Zamfira l-a ocrotit foarte mult pe Părintele Arsenie. (Gherghe Silea, 45 ani -Sâmbăta 
de Sus)

Capitolul 14 Alte mărturii despre
darurile şi sfinţenia Părintelui Arsenie

Tatăl meu povesteşte că într-o duminică dimineaţa a pornit, împreună cu încă cineva, spre 
mănăstirea Sâmbăta de Sus, cu bicicletele; însă drumul este lung şi greu din satul său natal, Hârseni. 
Plecaseră şi cam târziu de cum procedau de obicei şi sperau să ajungă măcar la predică. Din satul 
Lisa, urcuşul fiind şi mai greu, aveau tendinţa de a renunţa, însă simţeau un îndemn să se silească 
încă. Părintele terminase Sfânta Liturghie şi le spusese oamenilor că o să mai întârzie cu predica 
căci trebuie să mai ajungă cineva de pe drum. De abia după ce au ajuns, a început predica. Bunica, 
care era de faţă la slujbă, s-a mirat mult când a văzut pe cine a aşteptat Părintele cu predica.

Tot tatăl meu povesteşte,că a fost de faţă când s-a întors de pe front un tânăr, pe care-1 
spovedise Parintele cu o lună înainte de a pleca şi îi spusese să vină la împărtăşit după o lună de la 
întoarcerea de pe front. Mărturiseşte că avea mantaua toată ciuruită de gloanţe şi din buzunarul de la 
piept a scos un glonţ pe care i l-a arătat Părintelui şi i-a spus că se oprise acolo. Părintele i-a 
răspuns: „Dumnezeu nu se lasă împuşcat de gloanţe!”(Maica Adriana Şerb - Schitul Cornet)

Preotul care este acum la Drăgănescu, părintele Petcu Lucian, vorbea cu o fată din Voila cu 
care era coleg de grupă la Facultatea de Fizică din Bucureşti; erau prieteni şi ea era credincioasă, 
mergea la biserică, iar mama sa era unul din ucenicii părintelui Arsenie.

Mergea la Patriarhie cu prietena lui. Era foarte deştept. Ea l-a convins să meargă la Părintele 
Arsenie. Când a intrat la Părintele şi l-a văzut, a simţit un curent de sus şi până în călcâie. Din 
momentul acela s-a convertit. Printre discuţiile ce le-au avut atunci, Mărioara, prietena părintelui 



Lucian, i-a spus părintelui Arsenie:„ Părinte, dintre noi doi nu ştim care-i mai bun”; „ Mă,  
întotdeauna cel care merge la biserică este mai bun decât cel care nu merge la biserică”. După mai 
mulţi ani s-au căsătorit cu binecuvântarea părintelui Daniil, pe care 1-au avut ca duhovnic şi care i-a 
îndemnat să se căsătorească. După ce s-au căsătorit Părintele Daniil i-a spus lui Lucian: „Te duci şi  
faci teologia”. A doua zi era ultima zi de înscriere la teologie. S-a dus şi s-a înscris la teologie şi a 
terminat, apoi a făcut şi masterul. După aceea s-a preoţit ca preot misionar şi s-a dus preot la 
Drăgănescu. (Gheorglre Silea, 45 ani - Sâmbăta de Sus)

Părintele Arsenie în timpul rărboiului era căutat de foarte multă lume, fiind foamete şi sărăcie. 
Mai trimiteam şi noi la mănăstire câte o pâine de secară. Cei mai înstăriţi aduceau pe lângă alimente 
şi bani. Aceşti bani erau puşi într-un vas, iar Părintele Arsenie zicea numai către cei săraci să ia din 
vasul acela, ţinându-1 în mână. Le spunea să ia mai întâi cei de departe ca să aibă bani de drum şi 
alimente (el nu punea mâna pe bani zicând că sunt deşertăciunea deşertăciunii şi spurcăciunea 
pământului). Era o ţigancă lacomă care lua şi de 3 ori bani din vas. (Bârsan Elena - Sâmbăta de 
Sus)

A venit odată un om bătrân, mai necăjit, a venit cu puţină făină şi cu un pomelnic şi bani. Şi 
zice: „Am adus şi eu Părinte, să-mi faci şi mie o rugăciune”; „O moşule, du făina acasă şi banii şi  
adu pomelnicul”.

În Braşov, mi-a spus cineva că e o femeie care deschide cartea şi de fiecare dată când am vrut 
să mă duc la ea, s-a întâmplat câte ceva de nu m-am putut duce. Şi Părintele mi-a spus: „Unde ai  
vrut să te duci? La o femeie care ştie şi spune? Să nu laşi Biserica pe femei şi pe ghicituri şi altele 
de felul acesta. La biserică să te duci.” (Streza Maria)

L-am căutat pe Părintele la Drăgănescu cu o problemă mare. Şi a zis Părintele: „Ştiu că aveţi  
un necaz mare, dar nu trebuie să vă supăraţi, ştiu că băiatul vostru este închis. Să nu vă fie teamă, 
el nu are vină nici în valoare de 50 de bani, el a fost mult mai în urmă ca ceilalţi”. Doar un avocat 
din Piteşti, singurul, la rugămintea mea l-a susţinut pe fiul nostru, după puterea lui. Nici un avocat 
nu vroia. A fost un proces cu uşile închise (Popa Gică a fost preşedintele Congresului de Judecată, 
care l-a judecat şi condamnat pe Ceauşescu la moarte. Atunci îi judeca pentru ani grei de puşcărie 
pe cei care erau împotriva lui Ceauşescu şi apoi îl judecă şi pe Ceauşescu!). (Şerban Ioan - Voila)

Unui om din Sâmbăta de Sus i-a zis Părintele: „Tu când mori o să fii anunţat”. Şi el zice: 
„Dar cine mă va anunţa”. „Lasă că o să vezi tu atunci”. După vreo 20 de ani a venit la mănăstire 
ca paznic şi o dată spune: „Mă duc până la Părintele că nu mă simt chiar bine, să mă ajute puţin”.  
Şi când s-a dus, Părintele l-a recunoscut şi i-a spus: „Să te pregăteşti de o cale lungă”, dar el n-a 
întrebat ce fel de cale şi când a venit acasă mi-a zis: „N-o fi ăsta anunţul de care mi-a spus 
Părintele?” Peste 2 săptămâni a murit omul. (Ierod. Ieronim Coldea)

Erau la mănăstire doi oameni, Gheorghe şi Gheorghe, cu acelaşi nume; pe drum, unul din ei 
aprinse o ţigară de la celălalt şi Părintele când i-a întâlnit le-a zis: “Gheorghe a dat, Gheorghe a 
luat” şi au rămas oamenii aşa miraţi. Nu accepta patimile astea!

Am avut o mătuşă care era foarte bolnăvicioasă, a avut vreo 5 operaţii la stomac. Unchiul era 
un om cât un munte şi a mers la Părintele într-o zi şi i-a zis: „Părinte, am amarul ăsta de femeie, se  
mai face bine?” şi Părintele îi spune: „Vezi tu, brazii ăia din vârful muntelui, ăia cad mai repede 
decât tufele astea care se ascund aşa de vânt, totdeauna vântul bate-n brazi nu-n tufe“, n-a durat 
mult şi unchiul a paralizat, 3 ani a stat pe pat, apoi a murit şi mătuşa a trăit 80 şi ceva de ani; era 
numai o mână de femeie, foarte energică şi foarte puternică şi bineînţeles că îl pomenea mereu pe 
Părintele Arsenie.

Când predica odată, acolo în pădure, a început să se facă de ploaie, cum vine ploaia la munte, 
repede; toată lumea a început să se mişte pe acolo cu umbrelele. Părintele le-a spus: „ Pune-ţi măi  
umbrelele, că nu plouă“. Era furtună, dar acolo nu ploua. Părintele avea şi puterea asta de la 
Dumnezeu, să stăpânească natura.

Tot la Sâmbăta, într-o perioadă, Părintele n-a vorbit, îmi spunea o vecină, deşi slujea. Şi-a luat 
un canon al tăcerii, nu ştiu ce s-a întâmplat. Când graiul i s-a deschis şi şi-a dat drumul era în timpul 
prefacerii; când a zis „Luaţi, mâncaţi” a început să se cutremure mănăstirea, zidurile, de toată 
lumea s-a înfricoşat…



La Drăgănescu venise cineva de la Târgu Mureş şi plângea, iar Părintele i-a zis: „Lasă-l pe 
bărbatul tău că e securist şi te omoară; taică-său a fost beţiv, bunul său a fost beţiv, ce vrei să ştii  
mai mult, du-te şi lasă-l repede, că ăla te omoară “.

La fiecare îi spunea câte ceva şi nici nu se uita la oameni (căci picta), era biserica plină şi 
spunea: „[Cutare] ieşi afară, du-te mai fă copii, sau du-te mai îmbracă copii, sau du-te mai 
botează, pentru că o să ajungi rău de tot “. Nu era zi sau săptămână să nu fie trenul plin de 
făgărăşeni, să nu fie biserica plină de făgărăşeni.

Am adus la Părintele pe o doamnă de la Braşov. Nu a avut până atunci „tangenţă” cu 
Dumnezeu. Fiul ei, plecând pe munte în concediu cu nişte străini din domeniul universitar, nu s-a 
mai întors. A fost omorât acolo în munte. Ajunge la Părintele Arsenie (femeia aceasta începuse să 
facă cu ciubărul!) iar Părintele îi zice: „Tu, să nu mai faci cu ciubărul că n-o să rezişti la ce vezi  
acolo”. Şi într-adevăr, ne-a destăinuit femeia ce a văzut acolo, cum 1-au luat, cum 1-au chinuit, 
cum 1-au legat, cum 1-au omorât. Părintele le-a spus unde să-1 caute şi exact acolo, după 
îndrumarea Părintelui, după 6 luni de zile, au găsit rămăşiţe din cel decedat. Femeia aceea, din clipa 
aceea, împreună cu soţul, s-au apropiat în aşa măsură de Dumnezeu încât, pentru familie, Părintele 
Arsenie era un sfânt. Numai în Părintele îşi găsea linişte. Aşa plângea biata femeie când am adus-o 
de la Prislop până la Făgăraş, pentru că îşi pierduse cel mai mare sprijin moral, pe Părintele Arsenie. 
(Pr. Ioan Ciungara, Capăcel)

O femeie din familia noastră a mers la Părintele şi nu prea avea curaj să se apropie de el să-i 
spună pentru ce a mers şi a stat, a stat şi dintr-o dată a zis Părintele: „Hai tu Leano, hai că tu ai  
năcaz”. A început să plângă şi îi era frică să se ducă. „Hai că sunt aici femei foarte păcătoase şi  
mint, dar le-am spus eu adevărul” şi s-a dus acolo şi i-a spus: „Părinte uite, am băiatul ăla bolnav 
de…” iar Părintele i-a răspuns: „Să ştii că dacă mai trăieşte până la 7 ani şi nu moare, atunci să 
ştii că mai trăieşte în continuare “.Trăieşte până astăzi!

Mi-a spus că erau o dată la Părintele nişte femei din Lisa, şi aveau 2 băieţi care au făcut 
lucruri murdare. Două bătrâne s-au dus la mănăstire la Paşti, şi ei fiind beţi pe acolo, că e restaurant 
lângă mănăstire, şi-au bătut joc de ele; mamele n-au spus nimic, la nimeni, dar Părintele le-a spus: 
„Dar voi de ce nu ziceţi de băieţii voştri ce au făcut ? Ce au avut cu femeile alea bătrâne care s-au 
dus cu ulcica să ia paştile de la Sfânta Mănăstire?”. N-a mai zis nici una nimic, au pus capul în 
pământ şi au plâns. (Pria Ludovica, 80 de ani)

Odată a venit o femeie, Maria. Părintele i-a zis: „Tu, Marie să nu mai faci vrăji! Cu vrăjile  
tale pe mulţi ai vrăjit. Vezi cărarea aceea? Du-te pe ea şi nu te mai opri!”. şi s-a dus, dar aşa se 
ducea încât ziceai că o duce cineva.

Mie mi-a zis că o să mă duc la mănăstire, dar n-o să rezist. Şi aşa a fost. Am fost soră la 
Mănăstirea Bistriţa. (Beleaua Ileana, Recea)

Regelui Mihai i-a spus că pentru nelegiuirile tatălui său va pierde coroana. (Cismaş Eugenia,  
78 ani, Făgăraş)

O femeie foarte frumoasă din Sibiu, numită Olimpia, din familie mare, a venit la mănăstire şi 
a zis că nu mai pleacă de acolo, că în lume a făcut prea multe păcate. Era ca Maria Magdalena. Nu-i 
scăpa nici un băiat frumos. De mai multe ori a vrut să se spovedească, dar Părintele i-a zis să mai 
stea că încă nu este timpul. Odată însă, ea n-a mai rezistat, de încărcătura păcatelor, şi s-a dus la 
spovedanie. Şapte şerpi au ieşit din ea, zbiera Olimpia în mănăstire, iar Părintele îi spunea: „De ce 
ai venit? Eu ţi-am spus să mai stai.” şi aşa a fost curăţită şi mântuită. Apoi a trimis-o la o mănăstire 
de maici, aici fiind de călugări. (Paraschiva Anghel, Dejani)

Ştiţi cum a ajuns piatra aceea mare de la Mănăstirea Sâmbăta? Un om din Calbor s-a dus la 
Părintele ca să-1 roage să facă nişte slujbe pentru soţia lui care era la pat, grav bolnavă. Dar când a 
ajuns, Părintele i-a luat-o înainte şi i-a spus: „Măi omule, ia vino-ncoace. Te duci acasă şi nevasta 
ta te va aştepta în portiţă…”, „Păi e-n pat Părinte… e în pat, e bolnavă”, „Ascultă ce-ţi spun eu.  
Ea te aşteaptă în portiţă. Tu ai o piatră mare în curte. Am nevoie de piatra asta. Pui boii la car şi o 
pui în car.”, „Dar cine o pune în car?“, „Tu cu nevasta, unul de un cap, celălalt de altul.“, „Dar 
Părinte, are sute de kile!”, „ Măi, de ce nu vrei să înţelegi? Crezi în Dumnezeu? Puterea lui  
Dumnezeu te ajută”. S-a dus acasă, a pus boii şi a pus mâna pe piatră cu toată încrederea, au ridicat-



o, au pus-o în car şi au dus-o la Sâmbăta. (Lazăr Rudolf- Rudi, Ucea de Sus)
Povestea o bătrânică că atunci când a murit mitropolitul Mladin (era bolnav) după chinuri 

mari, a venit multă lume la mănăstire deoarece a fost foarte îndrăgit, alături de Părintele Serafim 
Popescu şi Părintele Arsenie. Înaltul Mladin spunea predici foarte frumoase despre Maica Domnului 
şi venea multă lume să asculte. Când acesta a murit, Părintele Arsenie era la Drăgănescu, controlat 
de Securitate. Şi bătrâna povesteşte că a luat o plasă cu mere şi altele, ca să dea de pomană. După 
înmormântare a văzut undeva, mai la margine, un bătrân mai amărât şi i-a spus: „Uite, ia astea 
pentru sufletul lui Mladin.” Omul i-a zis „Mulţam” şi a plecat cu tot cu plasă. Ea nu intenţiona să-i 
dea şi plasa, care era greu de găsit, era ţesută din lână. Da, dacă omul nu i-a dat-o, i-a lăsat-o şi nici 
nu 1-a mai văzut pe acolo. După cam un an, femeia s-a dus la Părintele Arsenie, 1a Drăgănescu. 
După ce a spovedit-o, Părintele a scos de sub scaun o traistă şi i-a spus: „Ia-ţi traista!”

Două maici (surori) de la Schitul Cornet povesteau că erau nehotârâte dacă să intre sau nu în 
monahism. S-au dus la biserica Drăgănescu, dar acolo era puhoi de lume. Stăteau şi se gândeau ce 
ar putea face căci peste o jumătate de oră pleca autobuzul şi n-aveau cum ajunge la Părintele 
Arsenie. În acelaşi timp, una din ele se gândea cum să-i pună întrebarea: „Părinte, ce să fac, să mă 
căsătoresc sau să intru în monahism?”. Stătea cu capul în jos gândindu-se cum să întrebe, când, 
deodată, a simţit un gând clar, lucid. Simţea că nu-i gândul ei, căci ea nu gândea aşa de clar şi de 
lucid: „Dacă vrei să fii monah trebuie să duci şi păcatele tale şi ale neamului, ale neputincioşilor,  
este o cruce grea, etc. etc.”. Ştia că nu e gândul ei; era peste puterea ei de a gândi atunci. Acel gând 
i-a mai venit încă o dată şi atunci a ridicat capul şi s-a uitat de departe la părintele Arsenie, care 
peste mulţime, i-a zis: „Ei, ai înţeles? Acum du-te la autobuz”. Părintele Arsenie ştia gândurile 
oamenilor, îi citea ca pe o carte. (Pr. Ciprian Negrean)

Spunea Părintele Arsenie: „Creştinul adevărat este de tot timpul, în fiecare clipă trebuie să-l  
întruchipezi în propria ta persoană pe Iisus Hristos “.(Pr. Prof. Simion Todoran)

Prin anii 1948 mă aflam la mănăstirea de la Sâmbăta de Sus şi munceam în cadrul mănăstirii 
la bucătărie şi în alte locuri. În acea perioadă la mănăstire era sfântul Părinte Arsenie care era asaltat 
de mult popor ce venea din toate părţile ţării; alături de el erau adesea doi oameni de încredere ce 
făceau ordine, căci era multă lume pentru binecuvântare, iar părintele era de multe ori obosit 
deoarece muncea foarte mult şi fizic scoţând pietre din râu - mănăstirea atunci se reconstruia.

Eu eram mai retrasă şi nu îndrăzneam să-1 abordez pe Părintele, dându-mi seama de valoarea 
lui. În 1948, am mers şi eu să-mi dea binecuvântare căci urma să plece definitiv de aici. Atunci ne-a 
spus să ne ţinem de Biserică şi să învăţăm cele patru Evanghelii, să nu uităm pe “lazării” de la 
poartă, să ne schimbăm viaţa şi să devenim mai buni; toate acestea ni le-a lăsat ca pe un testament. 
Despre mine a spus: „Pe tine nu te trimit la mănăstire, tu să stai să rabzi anii vieţii, aici, în  
mănăstirea Sâmbăta”, care e mănăstire de călugări. (Sora Aurica Tinca, Sf.Mănăstire Sâmbăta)

La câţiva ani după ce 1-am cunoscut pe Părintele, mama mea a paralizat rămânând imobilizată 
la pat. Am fost nevoită să mă internez cu ea în spital. După externarea din spital, într-o dimineaţă, 
au sunat la poarta casei noastre două fete, spunând că sunt din Bucureşti. Le-am pus mai multe 
întrebări pentru a putea să le cunosc mai bine, după care le-am poftit în casă şi le-am întrebat de 
scopul vizitei lor, la care ele m-au întrebat dacă pot să rămână câteva zile pentru a-mi veni în ajutor 
la îngrijirea mamei. Surprinsă, le-am întrebat cine le-a trimis şi de unde aveau adresa mea. Fetele s-
au eschivat şi nu au răspuns. Am acceptat să rămănă câteva zile, dar în aceste zile am fost anunţată 
de la Râmnicu Vâlcea că tatăl meu a murit. Abia după anunţarea morţii tatălui meu am realizat că au 
fost trimise de Părintele Arsenie pentru a fi lângă mama, eu putând astfel să particip la 
înmormântarea tatălui meu. Una din fete este măicuţă la Tismana, cealaltă locuieşte în Turda.

Un anume Gheorghe, care locuia în apropierea mănăstirii Brâncoveanu, a mers 1a un târg din 
Tălmaciu să cumpere purcei. În târg s-a întâlnit cu doi călugări cu care se cunoştea şi care 1-au 
rugat pe Gheorghe să le ducă şi purceii lor. După ce au cumpărat, au pornit la drum, dar, 
înnoptându-se,s-au oprit în satul lui Gheorghe. Noaptea, Gheorghe cu soţia lui şi la cererea ei, au 
schimbat purceii, considerând că purceii mănăstirii sunt mai frumoşi. Dimineaţa şi-au continuat 
drumul spre mănăstire. La intrarea spre stăreţie, dimineaţa la ora 5, în dreptul porţii mari, au fost 
întâmpinaţi de părintele Arsenie, care i-a zis lui Gheorghe: „Ce făcuşi mă astă noapte, schimbaşi  



purceii?”. După toate astea, Gheorghe a suferit o cădere psihică petrecându-şi restul anilor mai mult 
pe la mănăstirea Frăsinei.

De câte ori mergeam la Drăgănescu, întâlneam o credincioasă, Mariana Dodi din Bucureşti, 
care pregătea pliculeţe cu mir şi le împărţea la credincioşi. La această femeie Părintele îi spunea 
mereu că ea are „să scape din toate”. Acest lucru s-a adeverit şi cu ocazia cutremurului din 1977. 
Locuind la un bloc cu nouă etaje, foarte vechi, împreună cu o femeie care urma să nască şi pe care o 
găzduia, în timpul cutremurului au intrat sub tocul uşii, aşa cum se obişnuieşte în asemenea situaţii. 
Instalaţiile fiind foarte vechi, blocul a explodat, aruncându-le pe amândouă în mijlocul străzii 
scăpând astfel cu viaţă în timp ce restul locatarilor au murit. S-a scris chiar o carte la Bucureşti care 
este intitulată “Mariana Dodi”. (D-na M.A.)

Capitolul 15 Sfârşitul lumii depinde de purtarea lumii

Părintele Arsenie spunea că sfârşitul lumii depinde de purtarea lumii, nu de Dumnezeu, că 
Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă să fie viu, dar noi prin faptele noastre îl 
forţăm pe Dumnezeu să ne gate odată, că nu ne mai poate suporta.

Am auzit că ar fi lăsat la maicile de la Sinaia un buchet de lumânări, pentru 3 zile şi 3 nopţi, 
când va veni vremea sfârşitului. Dar nu ştim când va fi acesta. Dacă trăim mai mult poate-1 
prindem. Dumnezeu are un plan, dar Dumnezeu nu măsoară timpul în ani, zile; El n-are timp.Şi 
cum a făcut Dumnezeu cu profetul Iona din pântece şi nu i-a pedepsit pe oameni pentru că a văzut 
credinţa lor, aşa şi noi dacă ne căim, Dumnezeu poate să mai ţină lumea mii de ani. (Gheorghe 
Silea, 45 ani - Sâmbăta de Sus)

Spunea că în vremurile din urmă călugării vor fi ca mirenii şi mirenii ca dracii. (Ana Riţivoiu,  
Sibiu)

Părintele Arsenie zicea: „Eu vă ajut şi când n-oi mai fi”. Când a murit (1989), a zis: „Eu mai  
puteam să trăiesc, dar nu mai vreau să trăiesc pentr-u că Apocalipsa e foarte aproape, chiar trăim 
în timpul Apocalipsei”. Nu ştiu la ce timpuri să ne aşteptăm, nu vreau să fiu un pesimist, dar cei 
care au fost în preajma Părintelui când a murit aşa spun. (Pr. Ioan Ciungara, Copăcel)

Părintele Arsenie spune că, în Apocalipsă, când se spune că „vor cădea stelele cerului pe 
pământ” e vorba de oamenii credincioşi, de oamenii lui Dumnezeu care vor cădea în păcat. E vorba 
de cei despre care profetul Daniel spunea: „Cel ce va întoarce pe cineva din necredinţă la credinţă,  
se va mântui pe sine şi va acoperi mulţime de păcate şi va străluci ca stelele cerului”. Dar aşa de 
mari vor fi ispitele în vremea aceea că până şi aleşii lui Dumnezeu vor cădea în păcat. De aceea se 
spune că cei ce vor crede în vremea din urmă vor fi mult mai mari înaintea lui Dumnezeu decât cei 
ce au crezut în vremea de început, chiar dacă nu vor face ceea ce au făcut cei dintâi. De aceea 
străduiţi-vă să credeţi cu adevărat. (Pr. Ciprian Negrean)

Sfaturi şi îndemnuri ale Părintele Arsenie
- „Nu este stăpânire fără numai de la Dumnezeu” (Rom. 13, 1). Deci primim divinul 

stăpânirii, dar refuzăm păcatul ei… Să fiţi deci pregătiţi să puneţi capul pe butuc dacă credinţa o va 
cere.

- Unei stăpâniri de stat (sau şef), care nu se supune lui Dumnezeu, nici Sfânta Biserică (şi 
slujitorii ei) nu trebuie să i se supună.

- Din toate timpurile se ştie că, atunci când puternicii vremii ridicau mâna asupra slujitorilor 
lui Dumnezeu, n-a mai dăinuit puterea lor.

- Ungurii vor mai mult decât Ardealul.
- Vor veni necazuri mai mari decât Munţii Făgăraşului
- Rugăciunile şi jertfa Sfinţilor Brâncoveni m-a adus pe mine pentru ţara aceasta a noastră.
- Va lua ţara foc din Prislop [e vorba de "focul" Duhului Sfânt: Lc. l2, 49]
- Nu va putea avea omul pace pe pământ de nu va avea pace cu Dumnezeu! (I Tesaloniceni 5, 

3; Luca 21, 55; Isaia 139, 11). Aşadar în numele lui Hristos vă rugăm ca şi cum Dumnezeu v-ar 
ruga prin noi: împăcaţi-vă cu Dumnezeu (II Corinteni 5, 20).

- Să băgăm de seamă ca nu cumva creştinismul să se ia de la noi. Pe simplul motiv că noi, 



creştinii, nu aducem roadele acestui creştinism: oameni după chipul lui Iisus.
- Mântuirea nu se câştigă cu o faptă răzleaţă, ci presupune o faţă socială; nimeni nu se 

mântuieşte singur; de mântuirea sa se mai leagă o mulţime de oameni.
- Mântuirea noastră nu e numai un dar de la Dumnezeu, ci şi o faptă a libertăţii noastre.
- Cei vechi ştiau pricina pentru care nu se arăta Antihrist în zilele lor, căci Sfântul Pavel 

vorbeşte despre taina aceasta în chip ascuns, dar n-o numeşte (II Tesaloniceni, 2, 3). E Sfânta 
Liturghie sau Jertfa cea de-a pururi, despre care a grăit Domnul prin Daniil (Daniil 12, 10) şi apoi 
Însuşi ne-a învăţat. Ea este cea care opreşte să nu se arate Antihrist sau omul nelegiuirii (II 
Tesaloniceni 2, 3) decât în vremea îngăduită lui de Dumnezeu. Căci pentru mulţimea farădelegilor, 
de mult ar fi trebuit Dumnezeu-Tatăl să sfârşească lumea, însă Dumnezeu-Fiul, Cel ce este iubirea 
de oameni şi de toată firea, mereu Se aduce pe Sine Jertfă Sfântă înaintea lui Dumnezeu-Tatăl, 
mijlocind milostivirea de la El.

- Precum Taina Pocăinţei e un dar al cerului, sub chip smerit, pentru mântuirea fiecărui suflet 
în parte, aşa Sfânta Liturghie, marea taină, ascunsă iarăşi sub chip smerit, mântuieşte lumea sau o 
fereşte de urgiile lui Antihrist. Iată de ce, toată lumea ar trebui să vie la Sfânta Liturghie, că pentru 
dăinuirea lumii e darul acesta pe pământ.

- Sfânta Liturghie mai ţine lumea.
- Când fărădelegile vor încleşta mintea şi inima oamenilor şi-i vor sălbătici aşa de tare, încât 

vor zice că nu le mai trebuie Dumnezeu şi Biserică şi preoţi, încât va fi sălbăticirea şi nebunia urii 
(Lc. 6, 11) peste tot pământul, atunci vine sfârşitul.

- Pentru o alunecare a omului de la nume la număr, au să dea seama toţi înzestraţii lui 
Dumnezeu, cei cu daruri, cu răspunderi, cu măriri, cu puteri şi cu tot felul de haruri. Regele David, 
înzestrat deodată cu darul stăpânirii şi cu darul proorociei, a căpătat o straşnică pedeapsă, numai 
fiindcă a îndrăznit să numere poporul (II Regi 24). Darul proorociei i s-a luat o vreme, iar din popor 
i-au murit 70.000 de oameni - şi doar el greşise, nu poporul (II Regi 24,17). Deci, înaintestătătorii şi 
deţinătorii puterii au să dea seama, chiar de venirea sabiei după dreptate.

- Neamurile au un destin ascuns în Dumnezeu. Când îşi urmează destinul, au apărarea lui 
Dumnezeu. Când şi-1 trădează, să se gătească de pedeapsă.

−El e „acela” care va veni în numele său - nu al lui Dumnezeu - evreu de neam, care va tirăni 
sub ascultarea sa tot pământul. Căci „acela” va primi să fie împărat peste strălucirea tuturor 
împărăţiilor pământului (Mt. 4, 8-9)… Cel rău vrea să ocupe scaunul lui Dumnezeu.

Capitolul 16 Moartea Părintelui
„Ştiu unde mă duc, am mai fost acolo!”

În postul Paştilor, anul 1989, mă aflam cu fratele Andrei (fiul protopopului Galea din Sibiu) la 
Drăgănescu. Părintele Arsenie îl vede pe Andrei şi bătându-1 pe umăr îi spune că este “ultimul 
calendar”. Noi ne gândeam că urmează sfârşitul lumii dar, în realitate, urma sfârşitul Părintelui 
Arsenie: 28 XI 1989. (D-na M. A.)

În 1989 m-am gândit să mai cercetez pe Părintele. În 27 octombrie 1989, cu o lună înainte de 
a-1 chema Dumnezeu la cele veşnice, mi-a spus la despărţire: „Este ultima dată când ne vedem”.  
Eu am gândit că e ultima dată în luna aceea. Ştiind gândul meu mi-a răspuns: „Nu, eu am să plec 
pentru totdeauna”. Îmi părea rău, pentru că mă legasem sufleteşte de Părinte. Dar mi-a spus: „Mă 
duc, dar de acolo de unde mă voi duce, am să vă ajut mult mai mult decât am făcut până aici”. În 
28 noiembrie 1989 am primit un telefon care m-a întristat mult de tot, căci am aflat că Părintele a 
plecat din lumea aceasta. La înmormântare am avut impresia puternică că văd moaştele unui sfânt şi 
mi-am zis: „Părinte, ai fost mare în viaţă, mare te-a lăsat şi moartea aceasta”. Ceea ce doresc să 
vă spun este că, dacă autoritatea superioară a Bisericii declară pe cineva sfânt, numai atunci el intră 
oficial în sfinţenia poporului, dar noi - şi eu personal - trebuie să fim martorii care să determinăm 
luarea acestei decizii. De multe ori, ceea ce se scrie despre Părintele Arsenie este cu tendinţă… 
Credeţi dumneavoastră că dacă Părintele a avut opozanţi în timpul vieţii, acum nu mai are pe 
nimeni? (Pr. Prof. Simion Todoran)



Părintele Arsenie a vrut să fie înmormântat la Mănăstirea Sâmbăta, iar părintele Veniamin, 
care a fost stareţ, a acceptat acest lucru, dar nu de la început. Când s-a hotărât, Părintele i-a spus: 
„Acum e prea târziu. Să mă înmormânteze la Prislop, că e mănăstire săracă “- ştia că va veni 
multă lume în pelerinaj.

Unul din cei care au fost la înmormântare, Constantin Jurcovan din Recea, a spus că atunci 
când săpau groapa Părintelui, a apărut pe cer un nor alb, ca o ceaţă, pe care scria cu negru Enoh, cu 
litere tot din nori formate. Cei care au văzut au spus că a fost duhul lui Enoh în Părintele Arsenie. 
(Paraschiva Anghel, Dejani)

Cu un an sau doi înainte de a muri, mi-a spus Părintele Nicodim (care a ajuns ucenicul 
Părintelui Arsenie printr-o minune), că a mers la Prislop cu Părintele Arsenie, care i-a zis să ia 4 
pociumpi (ţăruşi): „Bate unul aici, unul acolo, unul acolo şi unul acolo “, iar după ce i-a bătut a zis: 
„Pe mine aici mă veţi îngropa “. Până atunci se ştia că Părintele va fi înmormântat aici, la Sâmbăta. 
După câte gândesc eu, Părintele s-a rugat la Dumnezeu să-i fie îngăduit să fie înmormântat la 
Prislop şi când a primit îngăduinţă de la Dumnezeu, atunci a zis că acolo să fie înmormântat.

Odată, am ajuns la mănăstire la Prislop şi nu avea cine să acopere cu şindrilă acoperişul porţii. 
Era numai meseriaşul, domnul Vâlcea, care a făcut şi crucea Părintelui Arsenie, după cum i-a spus 
Părintele. Când a scris pe cruce anul morţii „1989 ” i-a zis Părintelui Arsenie: „Nu grăbim?”, şi 
Părintele a zis: „Nici un ceas din 1990″.

Când a murit Părintele Arsenie a fost pentru prima dată în viaţă când am avut ocazia să-1 
ating. Obrajii îi erau roşii. Era acolo şi Părintele Sebastian. Părintele Sebastian era nevăzător, a avut 
o defecţiune la ochi şi a rămas fără vedere, iar Părintele Arsenie 1-a întrebat la vremea respectivă: 
„Mă omule, vrei să-ţi dau vederea şi să te fac preot? “. El răspunde: „Nu vreau să mai văd 
deşertăciunile acestei lumi” şi a murit ca simplu monah. A fost şi părintele Dometie, care nu exista 
să pomenească de Părintele Arsenie şi să nu-i dea lacrimile. Ori de câte ori îl pomenea îi dădeau 
lacrimile. A murit joi şi 1-au înmormântat luni şi era ca viu atunci. Împrejurul sicriului se simţea 
mireasmă de mir. Eu îl pomenesc pe Părintele Arsenie la morţi când fac pomelnic cu morţii şi când 
închei rugăciunile mă rog ca la un sfânt.

La înmormântare, când i-am sărutat mâna, am văzut că avea unghiile la mână. Eu nu zic că nu 
a fost torturat, dar unghiile le avea. Nu au fost la înmormântare atât de mulţi, cum mă aşteptam. A 
trecut la cele veşnice neîmpăcat pentru că a plecat cu multe taine pe care nu a avut cui să i le 
dezvăluie. A vrut să slujească Sfânta Liturghie într-un grup restrâns, numai cu obştea mănăstirii 
Prislop şi n-a primit binecuvântare. N-a putut să slujească. Cred că acolo vroia să dezvăluie celelalte 
taine.

După moartea Părintelui mi-a spus Părintele Lucian că un om avea nişte necazuri mari: a 
cumpărat o casă, a dat arvună o sumă mare şi mai trebuia să dea şi nu mai avea de unde să strângă. 
Era necăjit omul şi i-a spus părintelui Lucian, care este acum la Drăgănescu, iar acesta i-a spus: „Să 
te rogi la Părintele Arsenie că te va ajuta”. S-a rugat la Părintele Arsenie şi după vreo două 
săptămâni vine la mănăstire şi-i mulţumeşte părintelui că 1-a îndrumat să se roage la un aşa sfânt 
care 1-a ajutat, pentru că nici nu-şi dă seama cum a făcut rost de bani să plătească. Asta este una din 
minunile Părintelui Arsenie. S-a întâmplat în anul 2001. (Gheorghe Silea, 45 ani, Sâmbăta de Sus)

Am fost şi la înmormântare. Stând pe margine acolo am auzit pe unii, că ar fi spus Părintele 
lui Ceauşescu: „După o lună de zile după ce mor eu, mori şi tu “. Aşa s-a întâmplat. În timpul 
slujbei de înmormântare noi ne-am dus pentru puţină vreme ca să mâncăm. Când am ajuns înapoi 
lumea era ieşită afară şi cânta „Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte… “, dar nu 
mai înainta, toţi stăteau pe loc. Au intrat în alertă că nu ştiau ce-i acolo. Când să iasă din biserică 
Părintele ar fi deschis ochii, fiind descoperit la faţă. Eu nu am văzut treaba asta, dar cunosc doi 
băieţi care au văzut. Ieşind, i-au legat o năframă neagră şi au plecat cu el mai departe. (Şerban 
Alexe, 73 de ani, Lisa)

La Prislop am fost şi eu, era iarnă şi pe mormântul dânsului erau flori. Le-a spus la măicuţe: „ 
Cât am fost în viaţă, nu v-am putut ajuta, dar o să vă ajut după moarte “. (Dobrin Ioan, 67 ani,  
Săvăstreni)

Părintele s-a şi rugat să moară mucenic şi Dumnezeu i-a împlinit dorinţa. Deşi el a fost 



mucenic în fiecare zi, a avut cruce grea, pe măsura harului. A murit pe 28 noiembrie, ca şi Cuviosul 
Mucenic Ştefan cel Nou, a cărui mucenicie tocmai o pictase [profeţie] pe absida altarului din 
biserica Drăgănescu! Pe pictură este scrisă vina pentru care a fost omorât Sfântul Ştefan cel Nou: 
„Ştefan mi-a făcut temniţa mănăstire”. Există o asemănare mare între viaţa acestui sfânt şi viaţa 
Părintelui Arsenie. Ca şi acesta, încă din pântece a fost ales. (Pr. Petru Panvulescu)

La înmormântarea Părintelui, am văzut că avea degetele mâinilor sub dulamă. M-am mirat şi 
m-am întrebat de ce au făcut aşa. Nu ştiu de ce, dar am auzit în predica părintelui Bunescu (la 
înmormântare) ceva ce m-a uluit. A spus aşa: „Ai trăit ca un cuvios şi ai murit ca un martir”. Tot la 
înmormântare, când s-a întors sicriul cu 180 de grade, pentru a pleca spre cimitir, am văzut foarte 
clar cum Părintele Arsenie a deschis ochii! I-am văzut clar ochii albaştri. Eram foarte aproape de 
sicriu (0,5 metri). Când am auzit că şi alţii au văzut acest lucru, am înţeles că nu a fost o nălucire. 
(Maica Adriana, Schitul Cornet)

Părintele Arsenie a zis odată către mine: „Mă, tu ai văzut o cruce… şi nu trebuia să o arăţi la  
lume”. Asta a fost după 1970. Când m-am dus la Prislop i-am mai spus de-o arătare şi zice „Mă, de 
ce arăţi, te rog să nu mai arăţi, că lucrurile cereşti nu se arată”. Dar atunci nu am ştiut de ce 
vorbeşte el aşa. Eu am făcut groapa Părintelui la Prislop, am zidit-o cu cărămidă. Când s-a făcut 
slujba de înmormântare din Biserică, eram toţi afară, şi a apărut o cruce albă de pe clopotniţă până 
la el (în văzduh) şi crucea a pornit. Şi când a venit crucea a venit şi un nor mare. Am văzut eu asta. 
Şi s-a dus norul să prăvălească crucea albă şi nu a prăvălit-o şi a venit alt nor cu altă viteză şi s-a 
nimicit norul şi crucea s-a dus către miazăzi. După aceea a fost dus în biserică. În acest timp, din 
chilia lui, pe după mănăstire, a apărut semnul unei cruci în formă de „X”, de un argint auriu ce 
strălucea ca soarele, dar dacă el a zis să nu arăt, n-am arătat nimănui. Dar am văzut-o… Cred că 
Părintele Arsenie a lucrat cu un duh de la un Sfânt. (Ioan Bica, 76 de ani; Voivodeni)

La înmormântare nu m-am dus că era tare frig. Eu sunt mai mofturos. Mie nu-mi place unde e 
lume multă. Eu am zis că dacă mă duc la Părintele mă duc când nu e lume. Părintele mai zicea şi 
lucrul acesta: „Eu după ce mor vă ajut mai mult ca până trăiesc” şi mai spunea aşa: „Eu ştiu unde 
mă duc, eu am mai fost acolo! “. (Ierod. Ieronim Coldea)

Un preot care a fost ucenic al Părintelui Arsenie a adormit în Domnul. Soţia lui nu ştia ce să 
scrie pe crucea de marmură de la mormânt şi a întrebat un preot. Acesta i-a zis să scrie: „De ce 
căutaţi pe cel viu printre cei morţi”. Şi aşa a scris. Aşa ar trebui scris pe crucile celor ce cred în 
Hristos, căci cel adormit nu e acolo ci la Hristos pe care 1-a iubit. Scrie Părintele Arsenie în Cărarea 
Împărăţiei: „Hristos vine oriunde este chemat şi-l cheamă iubirea. “(Pr. Ciprian Negrean)

Ţin minte că-n ziua în care am aflat că Părintele Arsenie va fi înmormântat la Prislop, eram în 
casa unei creştine şi am plecat direct la îrunormântare. Cât a durat drumul cu trenul mi-a tot venit să 
plâng. Nu pot uita, când au scos sicriul din biserică, în spatele meu era o femeie îmbrobodită, 
plânsă, şi un bărbat foarte înalt, amândoi ţărani din părţile Făgăraşului, şi brusc, bărbatul a rămas ca 
paralizat, cu ochii mari, înspăimântaţi, şi-a îndreptat mâna spre inimă şi deodată a făcut aşa, în mare 
şoaptă: «uoaaaahhh!». I-am urmărit prin curtea mănăstirii doar-doar voi afla ce-o fi văzut bărbatul 
acela, şi când mergeam cu toţi spre groapă, am tras cu urechea şi am auzit: cu toate că era amiază, 
omul văzuse sus, pe cer, o cruce de stele.

O minune legată de Părintele Arsenie, după moartea lui, am văzut şi eu la mănăstirea Sâmbăta 
în 1990, unde venisem cu o fată foarte credincioasă, bolnavă grav de scleroză în plăci de 17 ani. Nu 
putea merge decât cel mult 5-10 paşi; o duceam cu un cărucior pentru invalizi. Astfel am urcat 
împreună spre un izvoraş, cam la 2 kilometri mai sus de mănăstire. Şi cum stăteam amândoi lângă 
izvorul acela, în poiană apare o bătrână a cărei înfăţişare era imposibil să nu-ţi atragă atenţia. Părea 
de vreo sută de ani, înaltă, gârbovită, dar cu ochii albaştri, plini de viaţă. Eu povesteam cu fata asta, 
cu voce înceată. Zic: „No, mâine aş vrea să urc până la chilia Părintelui Arsenie, sub poalele 
Făgăraşului… “. Deşi se afla cam la o sută de paşi, bătrâna a ridicat ochii spre mine şi m-a întrebat: 
„Chiar vrei să mergi la chilie… ?”. Nu vă pot spune ce voce avea femeia asta… Un glas ce ajungea 
până la noi cu o ireală putere, un glas aproape mustrător şi totuşi nu, un glas ce venea parcă să ne 
certe din lumea cealaltă… Eu am spus că da, merg la chilie. Bătrâna a zis: „Bine”, şi-a luat apă de 
la izvor şi, când a dat să plece, s-a întors către noi şi ne-a întrebat: „Nu vreţi un măr? “. Noi am 



spus: „Da”. Ea şi-a băgat mâna în straiţă şi a scos două mere mari, galbene, unul pentru mine, 
celălalt pentru fată şi atunci m-am uitat la piciorul ei. Un picior nefiresc de mare pentru o femeie, 
numărul 45 sau chiar 46. Bătrâna s-a îndepărtat şi fata îmi zice: „Măi, parcă intrau ochii ei prin 
mine, simţeam că trece privirea ei prin mine, că-mi intră în carne, în corp… “. Iar eu puteam să jur 
că erau aceiaşi ochi mari, albaştri şi umezi, pe care-i văzusem atunci la Drăgănescu. Deodată, pe 
amândoi ne-a străfulgerat un gând: „Să vezi că a fost Părintele! “. Am alergat după batrână dar, cu 
toate că nu trecuseră nici două minute de la plecarea ei, n-am mai găsit-o nicăieri. Mai mult, pe 
poteca aceea veneau spre noi nişte turişti care ziceau la rându-le, că n-au văzut nimic, nici o bătrână. 
Am mai zăbovit puţin şi când a fost să plecăm, fata zice: „Hai, că încerc să merg până la cărucior 
“. Când a ajuns la cărucior zice: „Mai încerc doar să cobor până în drum, c-am văzut că m-ai tras 
cam greu pe panta asta “. Când am ajuns jos, la drum, spune: „Măi, nu ştiu, parcă simt aşa, o  
putere în picioare…”, iar eu am îndemnat-o în glumă: „Măcar dacă ai merge până la mănăstire, să 
nu mă tot obosesc să împing de cărucior prin grohotişul ăsta”. Atunci ea s-a oprit, s-a uitat spre cer 
şi a devenit foarte serioasă: „Doamne, n-aş vrea să merg decât ca să nu-i mai supăr pe alţii!” şi a 
mers cei doi kilometri pe jos. Făcuse aşa o febră musculară că sâmbătă n-a mai coborât de la chilie. 
Însă din acea zi şi până astăzi, fata aceea merge pe picioarele ei. (Părintele Dumitru, Mânăstirea 
Sf. Ilie - Albac)

La înmormântarea părintelui Arsenic Boca, în 1989, părintele Bunescu (preotul paroh din 
Drăgănescu), spunea: „Aici, astăzi, suntem cei chemaţi de Părintele Arsenie Boca; toţi aceştia ne 
vom întâlni cu Părintele în rai”.

La înmormântarea Părintelui, lumea vorbea că Maica Stareţă de la Prislop se consulta odată 
cu Părintele despre greutăţile materiale pe care le avea. Părintele i-a răspuns că va veni vremea când 
toată valea aceasta va fi plină de lume şi atunci va scăpa de necazurile materiale. La scurt timp 
Părintele a murit; de atunci şi până acum este o afluenţă mare de oameni în pelerinaj la mormântul 
Părintelui Arsenic Boca. (D-na Prof. C.F.)

Părintele va fi veşnic în amintirea făgărăşenilor! Şi eu, ca preot, am un loc aparte pentru el în 
sufletul meu; nu putem să nu vorbim despre el, despre ce a fost şi a făcut Părintele. Nu am fost la 
înmormântare, dar am auzit că preoţii care 1-au dus la mormânt pe Părintele Arsenie, au văzut o 
lacrimă pe faţa Părintelui, lacrimă care s-a imprimat pe faţa Părintelui şi nu s-a mai şters niciodată, 
aşa cum s-a imprimat şi pe fotografie. (Pr. Ioan Ciungara, Copăcel)

Schimbarea mea s-a petrecut cu viteza şi tăria unui fulger. Îmbrăcată subţire, cu pantofi 
decupaţi şi talpă de plută, mă plimbam ca un fotomodel printre oameni. La mormântul Părintelui 
însă, ceva s-a năruit în mine. Am început să plâng fără contenire şi prin faţa ochilor îmi treceau 
toate păcatele pe care le săvârşisem. Nu ştiu cât timp am stat la mormânt, dar când am revenit în 
curtea bisericii, aveam un dor cumplit de mântuire, un dor sfăşietor să rămân acolo, să nu mă mai 
despart de Părintele. Era peste puterile mele să mai plec. Prietenii care mă aşteptau la maşină nu au 
înţeles nimic.Credeau că am înnebunit, că trec printr-o criză de delir mistic. Într-o secundă am lăsat 
în urmă tot: o carieră strălucită, o casă superbă în cartierul Primăverii din Bucureşti, luxul şi toate 
deşertăciunile vârstei. Am câştigat infinit mai mult: ajutorul şi mângâierea Părintelui. (Maica Maria 
- Măn. Prislop)

Pentru mine Părintele Arsenie este un Ioan Botezătorul al românilor. Spun unii că nu se mai 
desface mormântul căci aşa spune cartea [„Să-mi lăsaţi trupul în mormânt. Să nu-l deranjaţi până 
la A Doua Venire "]. Sigur că da, smerenia călugărească aşa trebuie să fie. şi Sf. Ioan Iacob a lăsat 
scris să se roage pentru el că se va duce în iad deoarece n-a făcut fapte vrednice de mântuire. Dar, 
după 20 de ani de la înmormântare, ne-am închinat la moaştele lui. Sau Sf. Ioan cel Nou de la 
Neamţ, la care n-a mai lăsat Dumnezeu să calce oameni păcătoşi peste el. Aşa şi cu Părintele 
Arsenie. Să aşteptăm să-1 scoată Dumnezeu din mormânt, fără voia noastră. Aşa cum a descoperit 
Dumnezeu arhimandritului grec să vină la Sf. Ioan lacob şi să-1 descopere pentru a-1 găsi aşa cum 
1-au găsit, tot aşa şi la Sf. Arsenie de la Prislop va veni cineva care va spune că neapărat trebuie să-
1 descoperim pentru că i s-a arătat. Şi se va arăta multora.

Mi-a părut rău că nu a fost dezgropat la 7 ani de la înmormântare. Atunci era o ploaie liniştită 
care mi-a inspirat cuvintele: „Iubiţi credincioşi, daţi umbrelele la o parte, căci aceasta nu este o 



ploaie normală.Acestea sunt lacrimile Părintelui, pe care le-a vărsat pentru poporul acesta”. La 
începuturi, am auzit că Părintele vărsa lacrimi multe când slujea şi predica. Dar mai încoace, 
ajunsese la maturitate spirituală căci nici nu plângea, nici nu râdea, ci spunea, ca din partea lui 
Dumnezeu, cuvântul autorizat: „Mă, să nu mai faci cutare!”. (Pr. Nicolae Boboia)

Sfântul Ilie, cât de mare prooroc era, avea nevoie, simţea nevoie ca poporul să se apropie de 
el. „Apropiaţi-vă de mine” zicea Sfântul Ilie către poporul rătăcit al lui Israel. „Apropiaţi-vă de 
mine”, parcă ar vrea să ne spună preacuviosul Părintele nostru Arsenie, în toate zilele de prăznuire 
ale acestei sfinte mănăstiri, în toate zilele de pomenire, în toate zilele de hram şi de praznic, şi în 
duminici şi sărbători. „Apropiaţi-vă de mine” pentru că cine se apropie de Sfinţi se apropie de 
Dumnezeu, pentru că Dumnezeu transpare prin Sfinţi şi ni se descoperă prin Sfinţi. Sfinţii, spun 
teologii ortodocşi, sunt întru-un fel „întruparea Duhului Sfânt “. „Apropiaţi-vă de mine!”. şi tot 
poporul s-a apropiat de Sfântul Ilie. A părăsit poporul pe preoţii lui Baal, s-a depărtat poporul de cei 
care-1 duceau în rătăcire şi idolatrie, şi poporul s-a apropiat din nou de omul lui Dumnezeu de 
Sfântul Ilie. Aceasta este salvarea, aceasta este soluţia şi pentru neamul nostru ortodox de 
pretutindeni, să se apropie de Hristos apropiindu-se de sfinţi, să se apropie de sfmţi ca să se poată 
apropia de Dumnezeu. Simţim cu toţii, iată, după aproape 14 ani de la plecarea în veşnicie a 
Părintelui Arsenie, că poporul nostru românesc simte cine a fost, cine este şi cine mijloceşte în mod 
deosebit. Simte poporul şi se apropie de mănăstirea Prislop, de Părintele Arsenie, de mormântul 
sfinţiei sale, aşa cum avea să spună cu puţin timp înainte să plece dintre noi: „Va lua ţara foc din 
Prislop!”. E vorba de focul ceresc, de focul Duhului Sfânt, de focul harului lui Dumnezeu şi prin 
tot ceea ce se scrie bine, şi prin tot ceea ce se publică bine despre Părintele Arsenie, se simte că 
poporul are o sete duhovnicească deosebită care nu i se poate astâmpăra decât prin cuvântul cel viu 
şi adevărat al lui Dumnezeu, transmis nouă prin Sfinţii Părinţi, de la Sfinţii Apostoli şi până la 
Sfinţii zilelor noastre. (PS. Daniil Partoşanul)

Sfaturi şi îndemnuri ale Părintele Arsenie
- Rar să găseşti un om care să dea sens religios morţii, adică s-o aştepte cu bucurie, ca pe-o 

izbăvire sigură din împărăţia păcatului.
- Când sora moarte ne dezleagă de trup, ne face un mare bine, fară să ştim şi fără să vrem. Tot 

ce e rău în lumea asta: neştiinţă, neputinţă, întunerecul, păcatul cu miile lui de gheare, prin moarte 
încetează. Răul e osândit de moarte, deci moartea ni-i un ajutor. Nu trupul este răul, dar prin moarte 
se omoară răul cu desăvârşire, de aceea, la vreme, trupul va învia din morţi. În moarte-i învierea.

−Împliniţi-mi dorinţele, sfaturile minime şi vă schimbă Dumnezeu situaţiile, problemele 
voastre, fără să fiu eu prezent, căci Dumnezeu e Cel ce le schimbă.

Capitolul 17 Părintele Arsenie 
Note biografice

În 29 septembrie 1910, se na te în localitatea Va a de Sus, jude ul Hunedoara, prin păr ileș ț ț ț  
Dragului, dintr-o familie de ărani simpli, Iosif i Cristina, dar credincio i, prime te numele de Zian.ț ș ș ș  
Mai are o soră care moare de tânără. Tatăl său cunoa te de pantofar.ș

În 1929, absolvă ca ef de promo ie Liceul Avram Iancu la Brad, este marcat de colegi cuș ț  
epitetul de Sfântul, iar tejarul pe care îl plantează cu colegii la absolvire, va purta numele, Gorunulș  
lui Zian.

Urmează cursurile Institutului Teologic din Sibiu, unde este remarcat de profesori ca un 
student de elită. Aici îi devin cunoscute talentele sale de pictor i devine interpret la flaut.ș

În 1933, este trimis la Bucure ti de către Mitropolitul Nicolae Bălan pentru a urma Institutulș  
de Belle Arte. Cu această ocazie participă i la cursurile de anatomie ale profesorului Franciscș  
Crainer i la prelegerile de mistică ale lui Nechifor Crainic. Ajută pe părintele Dumitru Stăniloaie laș  
traducerea Filocaliei, realizând grafica primelor patru volume, care apărut la Sibiu.

În septembrie 1935, conform documentelor arhivei Arhiepiscopiei Sibiului, este hirotonit 
întru cite  i hipodiacon i tot atunci este hirotonit diacon celib, conform părintelui Veniaminț ș ș  
Tohănescu.



În 1939, merge la Muntele Athos, unde stă trei luni. Experimentează via a duhovnicească deț  
aici, postind 40 de zile. După unii aceste trei luni, ar fi refăcut i traseul parcurs de Apostolul Pavelș  
în Grecia. În iunie se închinoviază la Mănăstirea Sâmbăta de Sus.

În 3 mai 1940, are loc tunderea în monahism, când prime te numele de Arsenie.ș
În 10 aprilie 1942, Părintele Arsenie, este hirotonit preot i numit stare  al mănăstirea.ș ț
În 1943, după un an de la hirotonie întru preot, părintele Dumitru Stăniloaie remarca 

amploarea mi cării duhovnice ti de la Sâmbăta de Sus.ș ș
În mai 1948, este arestat i torturat de securitate, fiind acuzat că e legionar, lucru pe careș  

părintele l-a negat chiar dacă în 1947, cu sprijinul său la Sâmbăta, s-a inut o sfătuire ce a dus laț  
unitate de luptă a tuturor for elor anti-comuniste din ară.ț ț

În 25 noiembrie 1948, este mutat la mănăstirea Prislop de Mitropolitul Nicolae Bălan. 
Mănăstirea era într-o stare jalnică fiind părăsită de ultimii trei vie uitori călugări, greco-catolici. Înț  
1948, greco-catolicii au revenit la ortodoxie. Este numit stare  al acestei mănăstiri.ț

În 14 septembrie 1949, se tunde în monahism la Prislop, Stelian Manolache cu numele 
Dometie i Leonida Plămădeală, cu numele Antonie.ș

În 1950, Prislop devine mănăstire de maici. Părintele Arsenie nu mai este stare , ci rămâneț  
duhovnic, al mănăstirii iar stare ă este numită monahia Zamfira.ț

În 15-16 ianuarie 1951, părintele este din nou ridicat de securitate.
În 1952, părintele revine la Prislop după ce, condamnat, a stat nouă luni la canal înainte 

fiind i la Ocnele Mari.ș
În 1959, se desfiin ează mănăstirea Prislop, maicile sunt alungate, la fel i părintele Arsenie,ț ș  

căruia i se interzice să mai slujească ca preot. Clădirea este transformată într-un cămin de bătrâni, 
până în 1976 când se redeschide mănăstirea.

În 1961, după o lungă pribegie prin Bucure ti, este angajat ca pictor muncitor, la Ateliereleș  
Patriarhiei de schitul maicilor, participând la slujbe doar ca i cântăre .ș ț

În 1968, este pensionat cu o pensie minoră, începe pictura Bisericii de la Drăgănescu la care 
va osteni timp de 15 ani.

În 1969 până în 1989, de ine un atelier de pictură i chilie la proaspătul înfiin atț ș ț  
a ezământul mănăstiresc de la Sinaia.ș

După 1959, maicile alungate de la Prislop, se reorganizează într-un a ezământ mănăstirescș  
la Sinaia.

În 28 noiembrie 1989, părintele a încetat din via ă la Sinaia. ț
Este înmormântat pe data de 4 decembrie 1989 la Prislop.



Despre rugaciune

parintele Arsenie Boca

A ne ruga înseamnă a ne înălţa spiritul şi inima către Dumnezeu pentru a-I aduce laudele noastre,a-i 
expune grijile noastre si a-I implora ajutorul.

A ne înălţa spiritul către Dumnezeu înseamnă a ne smulge din vârtejul treburilor omeneşti a tuturor 
atracţiilor pământului, fie pur materiale, fie intelectuale, după gradul de cultură al fiecăruia. Ori ce 
bucurie a trupului şi a spiritului trebuie înlăturată pentru a putea convorbi cu Dumnezeu şi a ne 
dărui Lui în întregime. 

A aduce lauda lui Dumnezeu înseamnă a recunoaşte că toată fiinţa noastră este creată şi-I aparţine 
Lui. Deci ascultarea noastră o datorăm numai Lui, căci suntem opera Lui şi trebuie să ne îndeplinim 
misiunea pe care ne-a încredinţat-o El. Orice alt scop am vrea să atingem în viaţa, în afara voinţei 
lui Dumnezeu nu ne va aduce decât dezastru trupesc si spiritual. Noi suntem creaţi cu un scop bine 
determinat de Creatorul nostru şi El ne-a pus la dispoziţie toate mijloacele ca să-l atingem. Pentru 
mântuirea noastră El ne-a dăruit totul, chiar pe unicul său Fiu, pe Iisus Hristos, ca model de viaţă şi 
descoperitor al voinţei Sale. A fugi şi a ne eschiva de la cunoaşterea voinţei lui Dumnezeu, în ceea 
ce priveşte sensul si scopul nostru în viaţa şi a ne făuri unul personal după aprecierea noastră, 
înseamnă a ne condamna singuri la moarte veşnică. Astfel deci, pe bună dreptate, suntem datori ….
să aducem cu laudele si mulţumirile noastre Celui ce ne-a creat si nu ne-a lasat pradă propriilor 
fantezii, conducându-ne in mod greşit, ci din contră ne-a arătat clar si precis calea de urmat prin 
legile Sale. Mai mult ne-a trimis si modelul unic, minunat, născut ca şi noi din carne si sânge si 
având aceleaşi cerinţe ca ale noastre pe care le-a demonstrat în mod palpabil cum trebuie să le 
rezolvăm. 

Cine îl  are pe Iisus de model în toate acţiunile vietii  lui,  acela şi-a găsit  sensul  vietii  şi  pacea 
sufletului lui. 

Recunoştinţa noastră faţă de Creator trebuie să fie nesfârşită. Toate popoarele lumii, chiar şi cele 
barbare, simt necesitatea rugăciunii de adorare, care este de fapt fondul oricărui cult religios. 

A cere lui Dumnezeu cele ce sunt necesare corpului nostru este alt obiectiv al rugăciunilor noastre. 
Acest corp care deşi este o capodoperă a Maestrului Creator, totuşi în urma neascultării faţă de 
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voinţa Stăpânului şi-a pierdut starea de fericire veşnică în care a fost orânduit la început şi pe care 
altfel ar fi putut să şi-o păstreze. Uneltirile diavoului însă l-au determinat să-şi satisfacă dorinţele şi 
poftele  personale  călcând  voinţa  si  porunca  Creatorului,  aşa  cum de  altfel  face  acum întreaga 
omenire, ca o moştenitoare credincioasă a primului si neascultătorului ei reprezentant. Astfel, de la 
primul act de neascultare al omului a intrat în lume moartea şi suferinţă. Corpul nostru se zbuciumă 
în zadar, căci destinul lui este implacabil, dreptatea Creatorului trebuie să aibă loc.

Ferice de cei ce-şi descoperă sufletul si spiritul, de cei ce au ajuns la concluzia evidentă că în afară 
de corpul lor pieritor, ei posedă această comoară ce nu va pieri odată cu trupul lor, ci din contra, 
întocmai ca un prizonier captat în lanţuri, e dornic de adevar şi de lumină, suspină după revenirea 
lui la prima stare de fericire si simte că aceasta se va întâmpla numai cu ajutorul mijloacelor pe care 
insusi Creatorul i le-a pus la dispozitie. Rugaciunea neincetata catre Cel care ne-a facut invocarea 
ajutorului  Sau in lupta cu materia corupta din noi,  este singura noastra cale sigura de urmat si 
singura consolare. 

Rugaciunea devine familiara si usor de facut atunci cand este zilnica,  puterea obisnuintei  ii  da 
usurinta. 

Trebuie sa-L consideram pe Dumnezeu prezent langa noi,  sa vorbim cu El in mod sincer,  fara 
falsitate si sa ascultam in tacere ceea ce El ne raspunde intotdeauna in constiinta noastra. El ne 
asculta intotdeauna cu rabdare si ia aminte in cererile noastre atunci cand venim la El sinceri si cu 
inima deschisa, asa cum o doreste El. 

Ce ne cere Dumnezeu atunci cand ne rugam?

O atentie interioara,  ceea ce de fapt nu inseamna un efort  eroic.  Dumnezeu stie slabiciunile si 
neputintele  noastre  si  nu  ne  cere  imposibilul.  El  doreste  numai  ca  atunci  cand  buzele  noastre 
pronunta cuvinte de ruga, spiritul nostru sa se gandeasca la El, ca vocea noastra sa fie ecoul inimii 
noastre. Aceasta este o atentie pur spirituala atunci cand mintea, indiferent de cuvintele pronuntate, 
mediteaza asupra perfectiunii lui Dumnezeu. 

O atentie literala este aceea cand luam seama numai la cuvintele pronuntate si la intelesul lor strict. 

O atentie materiala este aceea cand punem pret pe felul  pronuntarii  cat  mai corecte si care ne 
indeparteaza spiritul de Dumnezeu, legandu-l de impresiile materiale. 

Totusi, dupa sfaturile multor sfinti de seama, si aceasta rugaciune este placuta lui Dumnezeu, daca 
are la baza ei veneratia si intentia de lauda adusa Lui. 

De multe ori, atunci cand nu mai simtim o placere in rugaciune, cand mintea noastra nu se poate 
concentra suficient, cand atentia ne lipseste, cand ne intristam, cand ne deprimam si intrerupem 
rugaciunea  sub  motivul  ca  nu  suntem destul  de  apti  pentru  ea,  amanand-o  pentru  alta  data  si 
asteptand sa ne vina dorinta de rugaciune, savarsim o mare greseala. 

Rugaciunea  nu  trebuie  considerata  ca  o  senzatie  placuta  si  linistitoare,  ca  pe  un  farmec  al 
imaginatiei inflacarate, nici ca pe lumina spiritului care ne descopera cu usurinta adevarul, nici ca 
pe o consolare a suferintelor noastre. Toate acestea sunt daruri exterioare pe care Dumnezeu le 
acorda din cand in cand alesilor Lui. Totusi, adevarata dragoste pentru Dumnezeu nu cauta aceste 
daruri, nu asteapta ca sa le aiba si apoi sa-L iubeasca pe Dumnezeu. Aceasta dragoste este adevarata 
renuntare de sine, ce se agata cu disperare si incredere oarba de Dumnezeu, chiar in ariditatea 
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inimii, in neputinta concentrarii atentiei, in renuntarea la orice suport moral, la orice bucurie si 
consolare personala. Adevarata dragoste nu asteapta clipe de extaz pentru a vorbi cu Dumnezeu. 

Astfel  chiar  daca  in  timpul  rugaciunii,  distractiile  involuntare  turbura  mintea  /  inima  noastra, 
intentia de a-L adora si a-L iubi pe Dumnezeu, aceea conteaza. 

Vointa nu are insa niciodata distractii cand nu vrea sa le aibe, ea cum le observa poate sa le si 
alunge, sa-si intoarca gandurile si inima catre Dumnezeu. Daca totusi prezenta Lui fuge de noi, 
aceasta inseamna ca El insusi o doreste tocmai pentru a ne lega si mai strans de El, pentru a ne 
demonstra ca fara El si lipsiti de El devenim incapabili, neputinciosi. Carapacea corpului nostru 
constituie o permanenta piedica in a trai mereu cu Dumnezeu, o renuntare la sublima fericire pe 
care o vom avea numai dupa distrugerea acestei carapace. Atunci abia spiritul nostru va fi de-a 
pururi liber sa plutesca alaturi de Creatorul sau. Sa-l contemplam fata catre fata, “Ceea ce ochiul n-
a vazut si urechea n-a auzit”. 

De  aceea  rugaciunea  copiilor,  simpla,  lipsita  de  ingrijorare  si  neincredere  este  cea  mai  curata 
rugaciune. 

Un suflet care se roaga este un suflet care sufera, caci rugaciunea prin ea insasi este o mortificare, o 
suferinta corporala. Exista o pocainta mai meritorie si mai de valoare decat practica neincetata a 
rugaciunii? Si fara a simti o sensibila consolare? Ce lepadare de sine formidabila este aceea de a se 
ruga fara cel mai mic gust pentru aceasta, fara a simti vreo atractie, ba dimpotriva, chiar o repulsie 
pentru rugaciune!

Sublimul exemplu si ultimul efort al omului durerii a fost abandonarea totala si renuntarea la orice 
consolare in ultima clipa a vietii sale materiale. Agonia corpului omenesc si clipa deprinderii lui 
definitive de spirit este aceasta senzatie de abandonare totala. 

“Parinte, de ce m-ai parasit?” 

Cine va putea indura pana la sfarsit aceasta senzatie de abandonare totala, aceasta lipsa de orice 
consolare  sensibila  si  trupeasca,  acela  isi  va  mantui  sufletul.  Acest  lucru  este  formidabil  cu 
neputinta de indurat si totusi, invierea lui Iisus ne da curajul, increderea si bucuria ca cel ce renunta 
la el totusi totalmente, acela ce nu-si mai cauta nici o consolare sensibila in minte, nici chiar in 
rugaciune, acela ce-si pune ultima nadejde in Dumnezeu, chiar cand pare parasit acela a invins 
moartea, acela voieste ce voieste Dumnezeu. 

Niciodata nu ne vom lecui de disperarea spiritului din timpul rugaciunii, prin ingrijorari si reveniri 
fortate. Daca insa nu dorim aceste distractii si disperari, nu le vom avea. De teama lor ne pierdem si 
mai mult puterea spirituala. 

Cand  dupa  o  rugaciune  facuta  cu  efort  si  oboseala,  constatam  ca  mintea  noastra  a  alunecat 
permanent spre alte lucruri, este durerea ca ignoram puterea sacrificiului si ca am fi dorit in mod 
egoist sa simtim o placere si o alinare in fundul inimii. Dar atunci cand nu renuntam la aceasta 
dorinta, cand corpul nostru obosit nu permite sufletului sa se inalte, cand inima ramane uscata, iar 
buzele abia au puterea sa pronunte cuvintele care de multe ori nu mai au sens pentru noi, ah!, ce 
stare disperata. Dar ce sacrificiu si mortificare totala...

Sa ne rugam deci, sa inlaturam piedicile care constituie de fapt meritul rugaciunii. 
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Necesitatea rugaciunii

A intreba daca rugaciunea este necesara inseamna a intreba daca ne putem dispensa de Dumnezeu. 
Ce este omul prin el insusi? Un neant, un intuneric plin de mizerie, supus degradarii. Prin el insusi 
este incapabil sa gandeasca si cum sa gandeasca si ce anume sa-si doreasca spre binele lui adevarat. 
Avem deci o mare nevoie de harul lui Dumnezeu pentru a cunoaste binele  a nu-l confunda cu raul 
si a folosi mijloacele cele mai bune pentru a inlatura acest rau. Acesta nu se obtine decat prin 
rugaciune.  “Fara Mine nimic nu puteti face”. 

Cine se dispenseaza de rugaciune pierde ajutorul lui Dumnezeu si mintea lui ramane intunecata, iar 
viata lui este o permanenta ratacire. 

Dumnezeu acorda totusi harul Sau, fara sa fi cerut, celor ce au vocatia credintei innascuta in ei. Dar 
acestia, daca vom cerceta bine au avut in familia si neamul lor o ruda credincioasa care s-a rugat 
neincetat cu inima curata la Dumnezeu. Asa binecuvanteaza Dumnezeu pana la al saptelea neam pe 
cei ce-l iubesc. 

Iisus ne indeamna: “Cereti si vi se va da, bateti si vi se va deschide” iata calea de a-si insusi harul si 
mila lui Dumnezeu, calea de a capata lumina cea adevarata, cunostinta cea sigura si nefalsificata. 

Iar Iisus adauga: ”Rugati-va neincetat”, iar Sfantul Pavel recomanda pocaitilor sai sa se roage fara 
intrerupere.”Rugaciunea este asemanatoare respitatiei crestinului, care prin ruga sa elimina aerul 
corupt al secolului pentru a aspira in schimb spiritul datator de viata al harului lui Dumnezeu”, 
spune Sfantul Ioan Crisostom, iar a inceta sa ne rugam este ca si cum am scoate un peste din apa. 
Rugaciunea este viata crestinului. Pentru a ne salva trebuie mai intai sa ne cunoastem pe noi insine, 
sa ne indepartam de frivolitatile si desertaciunile lumii, sa capatam o cunostinta luminata asupra 
adevaratelor noastre indatoriri. Ori acestea Dumnezeu ni le descopera in timpul rugaciunii. 

Cat de lipsiti de lumina sunt cei ce nu se roaga. Ei se conduc numai dupa pasiunile lor. Nu-si 
purifica niciodata sufletul, nu-si pun problema sensului existentei lor, traiesc ca animalele si se 
apropie in mod inevitabil de pieirea definitiva. 

Numai rugaciunea i-ar putea salva si degeaba se revolta impotriva lui Dumnezeu ca lor nu le-a 
daruit credinta. Ei insisi nu au dorit-o, caci daca ar fi dorit-o ar fi cerut-o, iar Dumnezeu o daruieste 
celui ce o cere cu sinceritate. Acesti oameni au preferat comoditatea vietii si lenea in locul luminii 
si al adevarului. Ei vor avea parte deci de ceea ce au ales si pe buna dreptate. 

“Acela ce stie sa se roage, acela stie sa traiasca bine”, spune Sfantul Augustin, iar Sfantul Efrem 
spune:  “Rugaciunea  este  paznicul  modestiei,  fraul  furiei,  leacul  impotriva  urei,  reprimarea 
orgoliului, consolarea suferintelor, increderea in rezolvarea tuturor greutatilor . 

“Cel ce va rabda pana la sfarsit,  acela se va mantui”, ne invata Domnul nostru, iar a rabda ce 
inseamna decat a ne ruga mereu? 

In ziua in care nu ne rugam ne daruim satanei, cu mainile si picioarele legate.”Privegheati si va 
rugati pentru a nu cadea in ispita”. O clipa de neatentie, de indolenta, de lene in privinta rugaciunii 
si  diavolul  pune  stapanire  pe  noi.  Numai  printr-o  permanenta  rugaciune  il  putem deci  tine  la 
distanta. 

Rugaciunea este cheia raiului, ea deschide portile harului divin. Rugaciunea este un gaj, o garantie 
a imortalitatii, caci cel ce vorbeste cu Dumnezeu cu toata sinceritatea, devine mai tare ca moartea, 
sufletul lui devine nemuritor, iar corpul lui va reinvia in mod glorios. 
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Prin rugaciune il iubim pe Dumnezeu, Il adoram, speram la darurile Lui, inima noastra creste in 
prezenta Lui, ne dam seama de nimicnicia noastra, ne cuprinde o sfanta teama si respect imbinate 
cu nadejde si cu bucurie nesfarsita. Increderea in Tatal nostru trebuie sa fie nemarginita. El ne-a 
creat pentru a ne face fericiti, iar nu pentru a ne osindi. Cine Il iubeste, Il recunoaste de Tata si 
ajunge cu siguranta la fericirea suprema. Este deci ultranecesara rugaciunea. Ea ne aduce fericirea, 
ea ne arata calea de urmat  spre perfectiune,  spre Dumnezeu.  Indepartarea de Dumnezeu aduce 
moartea sufletului. Suntem deci obligati sa ne rugam, nu numai prin legea divina, dar chiar prin 
legea naturii. 

Rugaciunea  ne  este  necesara  pentru  a  ne  intari  in  suferinte  si  slabiciuni,  ea  este  poruncita  de 
Dumnezeu pentru a scapa de ghearele satanei, sa ne mantuie de pacatul stramosesc, ne purifica din 
nou, ne reda nevinovatia. Ea este ca o armura ce protejeaza pe crestinul ce lupta pentru perfectiune, 
ea este faclia care imprastie intunericul din calea vietii omului, ea este porumbelul pacii intre om si 
Dumnezeu, ea este tamaia placuta lui Dumnezeu. 

Despre eficacitatea rugaciunii

Necesitatea rugaciunii se datoreste tocmai eficacitatii ei, altfel ea n-ar mai fi necesara. 

Rugaciunea este impacarea omului cu Dumnezeu, ea implora mila si sprijinul Lui. Dumnezeu se 
milostiveste  in  fata  unei  staruitoare  rugaciuni.  Sfintii  care  se  roaga  pentru  intreaga  omenire 
pacatoasa, linistesc furia si revolta Cerului. Niciodata nu este invocat in desert numele si ajutorul 
lui  Dumnezeu.  El  asculta  ruga  celui  umil  si  nu va  dispretui  cererea  sa.  El  nu ramane surd la 
rugaciunile  celui  ce  crede  in  El  si  Il  iubeste.  “Cereti,  bateti,  cautati”  cu  curaj  si  energie,  cu 
incredere, cu perseverenta, cu indarjire, mereu. “Cine este acela care va da fiului sau un sarpe in loc 
de paine la cererea acestuia?” Chiar un om rau, supus pacatului, nu va face aceasta. Dar Dumnezeu 
Tatal, cum nu ne va da oare ceea ce-I cerem cu credinta si cu perseverenta? Nimic nu vom pierde, 
dimpotriva, daca ne vom adresa Lui cerandu-I ajutorul. Daca El nu ne acorda ceea ce dorim noi, 
inseamna ca nu I-am cerut ceva bun, ceva care sa contribuie la sfintirea si mantuirea noastra. “Nu 
stiti ce cereti”. Cat de pacatos ar fi omul, daca revine la Dumnezeu si isi recunoaste greselile, totul i 
se iarta. Iisus ne-o spune prin parabola fiului risipitor. Tot El ne invata sa cerem lui Dumnezeu 
orice, dar in numele Lui: “Tot ce veti cere in numele Meu, va va fi dat voua”. 

Dar  ce  inseamna  aceasta?  Inseamna  a  fi  demni  de  un  astfel  de  interpret,  de  reprezentant,  de 
intermediar  ca  Iisus.  Caci  cum vom avea  curajul  sa  cerem in  numele  Lui  cand noi  nici  nu-L 
cunoastem,  nici  nu  ascultam de  sfaturile  Lui  si  nu-L iubim deloc?  In  aceasta  sta  eficacitatea 
rugaciunii noastre. Pentru ca Iisus sa ne reprezinte in fata Tatalui si sa primeasca de la El ceea ce 
noi dorim, trebuie ca noi sa-I semanam, sa fim frati cu El, cu Cel ce-si pune obrazul pentru noi. Toti 
cei ce seamana cu sublimul model al omului perfect, toti acestia nu se roaga in zadar. Iisus ne 
asigura ca vom primi tot ce vom cere in numele Lui, adica trecut prin prisma dorintelor Lui. Nu 
vom primi  inca  ceea  ce  vom cere  prin  propria  noastra  dorinta,  indemnati  de  egoismul  nostru. 
Intotdeauna inainte de a ne ruga, sa ne intrebam ce-ar face Iisus in locul nostru: ar cere ceea ce noi 
dorim atat? Numai astfel vom sti ceea ce trebuie sa cerem. Vor cadea atatea si atatea dorinte desarte 
de la sine. Caci Iisus ne lamurste ca nu trebuie sa punem pret pe trupul nostru si pe trebuintele lui, 
ci numai pe suflet. Deci tot ceea ce vom cere lui Dumnezeu in legatura numai si numai cu buna 
stare materiala, nu va fi luat in seama decat numai daca aceasta ne va ajuta la propasirea spirituala. 
De aceea multe rugaciuni par a nu fi ascultate si noi de multe ori suntem dezamagiti si aceasta 
pentru ca nu stim ce cerem. Dumnezeu are planurile Lui ascunse cu fiecare din noi si ceea ce ni se 
pare bun si fericit la altii, pentru noi nu ar fi fost bun si nu ne-ar fi ajutat la mantuire. Iisus ne 

5



fagaduieste prin juramant ca vom primi tot ceea ce cerem in numele Lui. El nu ne inseala, dar sa 
devenim demni de El. 

Rugaciunea este un leac care vindeca orice fel de rana, opreste orice lacrima, linisteste orice durere, 
ea  subjuga  orice  pasiune.  Prin  rugaciune  nemultumirile  si  resentimentele  noastre  se  potolesc, 
ingrijorarile dispar, nelinistea si nerabdarea inceteaza, iar evlavia si credinta se mareste. 

Iisus ne invata sa ne rugam unii pentru altii, iar acolo unde sunt adunati mai multi si se roaga in 
numele  Lui,  Dumnezeu  coboara  in  mijlocul  lor.  Ceea  ce  unuia  ii  lipseste,  implineste  si 
complecteaza celalalt, ca niste membri infratiti ai aceleiasi unitati. Asa ne doreste Dumnezeu: Pace 
si armonie intre oameni. Rugaciunea celui drept este ascultata de Dumnezeu, chiar daca ea este 
facuta pentru un pacatos. Sa priveghem si sa ne rugam caci nu stim ceasul cand vom fi despartiti de 
acest trup muritor. Oricand acest lucrui este posibil, sa fim deci gata oricand. 

Sa nu ne temem de moarte, caci rugaciunea continua este arma sigura impotriva ei. Fagaduiala lui 
Dumnezeu este sincera, adevarata, este insusi testamentul lui Iisus in clipa mortii pe cruce in fata 
ucenicilor Lui. Iisus a ramas acelasi, constant in toate timpurile: “Cerul si pamantul vor pieri, dar 
cuvintele Mele nu vor pieri”. Deci sunt promisiunile Lui facute tuturor oamenilor: orice om are 
dreptul sa ceara si sa fie ascultat, si orice va cere, daca va fi spre mantuirea lui, i se va da lui. 

Rugaciunea este un arc cu care tintim inima lui Dumnezeu, spune Sfantul Efrem. Si adauga el, ca 
tot prin rugaciune strapungem pe dusmanii nostrii pe care ii dezarmam astfel. 

In Vechiul Testament sunt foarte multe exemple despre eficacitatea rugaciunii: Elizeu, care a orbit o 
armata intreaga numai prin puterea rugaciunii; Iona, care striga pe Dumnezeu din pantecele balenei; 
Ieremia in inchisoare; Daniel in mijlocul leilor; Iov, care multumeste lui Dumnezeu pentru toate, 
etc. etc. 

Rugaciunea este un sacrificiu,  o mortificare placuta lui Dumnezeu. Ea purifica inima si  o face 
capabila sa primeasca harul lui Dumnezeu si lumina spirituala. Ea este o convorbire sfanta, o dulce 
unire intre om si Dumnezeu, o reimpacare intre Creator si opera Lui. Ea vindeca in special bolile 
spirituale. Ea alunga pe demoni ca si un bici. Ea dezvaluie omului tainele lui Dumnezeu mai mult 
decat toata stiinta si cultura. Ea aduce pace inimii. Cel ce inceteaza sa se roage se pierde pe el. 
Viata este o permanenta lupta si pentru a invinge trebuie sa luptam cu arme eficace. Impotriva 
puterilor infernului numai rugaciunea este eficace. Trebuie sa strigam neincetat spre Dumnezeu, 
chiar daca ni se pare ca El nu ne asculta rugaciunea noastra in nici un caz nu este zadarnica si vine 
ceasul cand ea va da roade. Cu ochii trupului nu putem vedea efectele rugaciunii decat in ceasuri 
urgente si speciale. Iisus proclama pedeapa infernului impotriva celor ce nu au mila fata de cei ce 
implora si nici el nu va avea mila de noi atunci cand i-o vom implora.

La ce pericol vesnic se expun cei ce nu se roaga. Viata lor este un infern insuportabil, o vesnica 
nemultumire, o permanenta grija, o revolta continua impotriva fatalitatii. 

Ce trebuie sa cerem prin rugaciune?

Cand Iisus spune: “Tot ce veti cere in numele Meu, Tatalui, veti primi”. El se refera in primul rand 
la lucrurile spirituale, la viata sufletului pentru care de fapt a venit in mijlocul oamenilor. Si tot El 
spune cu alt prilej: “Cautati Imparatia lui Dumnezeu”. Deci aceasta trebuie sa cerem in rugaciunea 
noastra. 
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Cat priveste lucrurile si  bunurile materiale,  le putem cere atat  timp cat ele  nu ne impiedica la 
cucerirea  Imparatiei.  Dar  oamenii  incep  intotdeauna  prin  a  cere  lui  Dumnezeu  fel  de  fel  de 
binefaceri pamantesti si se mira apoi ca nu li se implinesc rugaciunile in care-si exprima dorintele 
lor. Dar ei nu se gandesc niciodata a cere lui Dumnezeu mantuirea sufletului lor si sa accepte deci 
orice suferinta, daca aceasta contribuie la mantuirea lor, la readucerea lor pe drumul cel drept. Ei ar 
trebui sa multumeasca lui Dumnezeu pentru orice si pentru toate, fie durere si boala, fie binefacere 
si prosperitate si tot ceea ce primesc sa puna in slujba Domnului, sa spuna ca Iov: “Domnul a dat, 
Domnul a luat, fie Numele Lui binecuvantat!” “Si toate celelalte se vor adauga voua…celor ce 
cautati mai intai Imparatia lui Dumnezeu”, ne incredinteaza Iisus. 

De ce deci sa ne mai ingrijoram de micul nostru destin, sa-L cautam pe Dumnezeu, sa-L iubim cu 
ardoare si sa-L facem iubit altora, iata datoria noastra. Accesoriile vietii acesteia - ca: sanatatea, 
averea, stiinta, talentele - nu pot fi decat mijloace pentru a castiga lumina spirituala si fericirea 
vesnica, iar nu scopuri in sine. Sa cerem deci bunurile spirituale, intelepciunea, ca Solomon, harul 
sfintilor care pastreaza inocenta, inspiratia divina in orice actiune a noastra in timpul milei, caci 
fara Dumnezeu nimic nu se face. Sa cerem curajul si taria de a pune capat oricarui obicei prost si 
vicios. Sa cerem remuscarea si lacrmile pocaintei, parerea de rau a tot ce am facut contra vointei lui 
Dumnezeu.  Sa  cerem  ca  Dumnezeu  sa  inmoaie  inimile  impietrite  si  sa  ne  inspire  mijloace 
ingenioase de a imblanzi pe cei viciosi si corupti. Sa cerem ca inima noastra sa fie mereu flamanda 
si insetata de Iisus, de painea cea divina si datatoare de viata si de sangele cel sfintitor. 
"Eu sunt painea vietii, cine va manca din painea aceasta in veci nu va flamanzi".

Pentru ce deci sa ne mai ingrijoram atat de painea cea materiala care satura doar trupul, iar sufletul 
il  lasa  flamand?  Caci  omul  nu  traieste  numai  cu  paine,  ci  cu  orice  cuvant  iesit  din  gura  lui 
Dumnezeu. 

Sa cerem ca prima noastra grija sa fie de a obtine aceasta “paine divina”, iar martirajul nostru zilnic 
sa fie o pregatire pentru acest ospat. Desigur sa nu ispitim pe Dumnezeu si sa nu ne mai interesam 
de treburile pamantesti, bizuindu-ne pe promisiunea lui Dumnezeu, ca toate ni se vor da. In primul 
rand sa cautam dreptatea lui Dumnezeu, Imparatia Cerurilor si apoi interesele pamantesti. Sa nu 
dam prioritate celor de pe urma, dar nici sa le neglijam complet, adica sa nu devenim de fapt niste 
interesati in fond, sa-L iubim si sa-L slujim pe Dumnezeu in scopul de a ne da si a ne asigura ceea 
ce este necesar trupului nostru. Daca toate celelalte ne sunt date, sa multumim cu recunostinta lui 
Dumnezeu, sa nu punem pret pe ele, sa nu ne deprimam si sa nu ne departam de Dumnezeu. Ce 
rusinoasa si meschina ar fi dragostea noastra atunci. Sa rabdam ca Iov, sa ne resemnam ca el - 
aceasta este mantuirea noastra. Sa cerem deci darul de a ne lepada de noi insine, de amorul propriu 
de orgoliul care este cauza tuturor suferintelor omului. 

Sa  cerem  curatenia,  nevinovatia,  mila  de  orice  cuvant  spurcat.  Sa  cerem  rabdarea  si  pacea 
impotriva contrarietatilor. Sa cerem bunatatea si blandetea, amabilitatea si ingaduinta fata de cei ce 
ne provoaca. 

Dupa ce vom cere toate aceste bunuri spirituale putem cere in rugaciunile noastre si ceea ce este 
necesar trupului nostru, care de fapt este Templul Duhului Sfant. Deci vom cere sanatate acestui 
templu pentru ca Dumnezeu sa locuiasca in pace in el. 

Sa cerem o viata lunga, nu pentru a ne inmulti greselile, ci pentru a lucra si a adauga inzecit talantii 
incredintati de Dumnezeu fiecarui om la crearea lui. Sa cerem bogatia, nu pentru a ne satisface 
pasiunile si dorintele noastre egoiste, ci pentru a ajuta pe cei suferinzi, a fi pentru ei o bimefacere 
trimisa de Dumnezeu la cererile lor. 
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Sa cerem stiinta, nu pentru a ne ingamfa cu ea si a ne socoti superiori altora, ci pentru a descoperi 
adevarata lumina si pentu a o impartasi si altora, pentru binele tuturor. 

Sa cerem prieteni adevarati, care constituie cea de a doua jumatate a noastra. Ei ne completeaza 
atunci cand sunt sinceri, credinciosi iar nu lingusitori, exploatatori ai pasiunilor noastre. 

Sa cerem copii. Ei sunt binecuvantarea familiilor si comoara parintilor, dar ei trebuie sa fie mai 
mult copii lui Dumnezeu decat ai parintilor. Daca acesti copii tradeaza pe Dumnezeu din dragoste 
pentru parinti, mai bine nu s-ar fi nascut. 

Sa ne rugam pentru altii. Este o datorie impusa din mila crestina. Aceasta rugaciune este cea mai 
placuta  lui  Dumnezeu,  ea  este  lipsita  de  interes  propriu,  constituie  deci  o  lepadare  de  sine  o 
mortificare. Aceasta rugaciune constituie unirea intre suflete, pacea si armonia pe pamant. 

Conditiile in care trebuie sa ne rugam

Nu stim sa ne rugam, nu stim ce cerem. Pentru ca rugaciunile noastre sa devina eficace, ea trebuie 
sa indeplineasca doua feluri de conditii: 

1.  Conditii  indepartate  sau  negative  (ceea  ce  insemneaza  absenta  obstacolelor  care  s-ar  opune 
eficacitatii rugaciunii noastre)

Or, exista doua mari obstacole: pacatul si imprastierea spiritului. 
Este necesar deci ca sa ne rugam numai in stare de har si de reculegere :

a) In stare de har inseamna a fi cu inima curata, senina, plina de sinceritate. O rugaciune nu se face 
de o limba otravita, plina de nemultumire si de invidie. Schimbul sincer, nefalsificat intre om si 
Dumnezeu se face numai cand omul isi daruieste inima lui Dumnezeu in schimbul cererilor sale. 
Pacatosului, celui ce si-a daruit inima pasiunilor, vietii materiale, Dumnezeu nu-i datoreaza nimic, 
acesta degeaba se roaga. Numai in schimbul inimii omului, Dumnezeu se milostiveste de cererea 
celui nevinovat. Iisus ne precizeaza ca pana ce nu vom deveni curati cu inima ca niste copii, nu 
vom avea parte de Dumnezeu. 

Rugaciunea copiilor este ascultata, ei sunt plini de candoare, de nevinovatie, caci pentru unii ca 
acestia este daruita Imparatia lui Dumnezeu Cerul este acestora destinat. Sa devenim deci copii cu 
inima si rugaciunea noastra va fi ascultata. 

b)  Reculegerea  trebuie  sa  fie  alta  calitate  a  rugaciunii  noastre.  Cu  inima  curata,  fara  ganduri 
ascunse,  neinteresate,  sa  ne  concentram in  rugaciune  ca  pentru  un  lucru  foarte  important.  Sa 
alungam  orice  gand  strain,  orice  preocupare  sa  ne  impunem  spiritului  nostru,  memoriei, 
imaginatiei, vederii si auzului. Sa oferim totul lui Dumnezeu. Nimic din fiinta noastra sa nu fie in 
afara de Dumnezeu. Trebuie sa fim stapani pe noi insine, sa renuntam la tot ceea ce ne atrage, sa 
facem un act de abnegatie totala, sa nu fim ca poporul evreu, despre care Iisus spunea adesea: 
“Acest popor ma cinsteste cu buzele, iar inima lui este departe de Mine.” 

De ce nu ne pregatim pentru rugaciune asa cum ne pregatim pentru o audienta la un mare personaj? 
Pentru ca suntem inconstienti de ceea ce facem si cui ne adresam. Interesele noastre pamantesti 
sunt mai importante pentru noi decat cele spirituale. Un suflet care se reculege inainte de a se ruga, 
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este un suflet care-si impune un sacrificiu, isi impune o vigilenta incordata in a se supraveghea 
necontenit si aceasta mortificare este placuta lui Dumnezeu. Acest suflet care-si astupa urechile 
pentru a nu mai asculta vocea sangelui si a carnii si care-si inchide ochii pentru a nu mai vedea raul 
de pe pamant acesta ajunge la Dumnezeu, sa se ridice pana la El. El contempla in adevarata lumina 
a gloriei Sale. Il priveste cu ochii spiritului si niciodata pentru el nu va mai avea vreo importanta 
desartaciunile si intrigile oamenilor. 

Cum se va putea ruga un suflet imprastiat, care doreste sa vada si sa auda tot ce se intampla in jurul 
sau, care isi ofera inima la orice impresie ce i se prezinta din afara, incapabil sa-si impuie o ordine 
interioara. Numai cei ce-si pot porunci o retragere interioara, o viata interiorizata, o singuratate cu 
ei insisi si o companie numai cu Dumnezeu pentru a-L admira si invoca in voie, numai acestia stiu 
sa se roage cu adevarat. 

2. Conditiunile apropiate pe care trebuie sa le indeplineasca rugaciunea pentru a fi eficace

Aceste conditii sunt: 

a) Umilinta atunci cand, asemeni fiului risipitor, suntem constienti de nimicnicia noastra si de faptul 
ca nu meritam decat dispretul lui Dumnezeu si al oamenilor, ne rugam ca niste cersetori umili, doar 
cu speranta ca poate Dumnezeu se va milostivi de noi, caci suntem incapabili de orice, fara mila lui 
Dumnezeu. 

In parabola vamesului si a fariseului,  Iisus ne arata cum sa ne rugam, Sfantul Augustin spune: 
“Suntem cu totii niste cersetori fata de Tatal ceresc. Am fost goniti din Paradis si despuiati de haina 
nevinovatiei, am fost expropriati de diavol si de pacat. Trebuie sa cerem deci cu o mare si profunda 
umilinta.”

b) Ravna si dorinta intensa cu care ne rugam lui Dumnezeu pentru a-I place. Cu alte cuvinte sa ne 
rugam cu dragoste, sa nu dorim decat ceea ce doreste El, sa ne uitam pe noi insine totalmente. Pe 
cei  caldicei  Dumnezeu  nu-i  iubeste,  caci  neglijenta,  indiferenta  si  tembelismul  supara  pe 
Dumnezeu, acestea toate dovedind ca inima noastra nu-I apartine. 

Rugaciunea este mai mult un strigat al inimii decat un sunet al limbii. Sfantul Augustin spune, 
”Focul dragostei este strigatul inimii. Pentru ca insusi Dumnezeu este un foc mistuitor trebuie sa-L 
iubim intr-un limbaj de foc pentru ca El sa ne asculte”. 

Rugaciunea nu este numai un murmur al buzelor, ci este afectiunea inimii, care nu se aude, dar care 
urca direct spre Dumnezeu. Fervoarea nu este deci o devotiune sensibila si vizibila, care de multe 
ori  este  efectul  temperamentului.  Adevarata  rugaciune,  chiar  daca  este  monotona  si  lipsita  de 
exclamatii puternice, este dragostea inimii pentru Dumnezeu. 

“Cine iubeste putin, se roaga putin; cine iubeste mult, se roaga mult.” 

Deci adevarata cerere este aceea a inimii si inima nu cere decat ceea ce iubeste, iar cine iubeste pe 
Dumnezeu, cere ceea ce doreste El. A ne ruga deci nu inseamna a fi coplesiti de consolari interioare 
si a cauta aceasta, cu alte cuvinte o satisfacere a sensibilitatii noastre, a simturilor corpului nostru. 

Adevarata rugaciune este a dori ceea ce Dumnezeu doreste si a implini vointa Lui in toate actiunile 
noastre. Bucuria sensibila care se naste uneori din aceatsa generozitate a vointei noastre, este ceva 
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secundar daruit de Dumnezeu celor drepti Iisus chiar, in rugaciunea teribila din gradina Ghetsimani, 
avea  inima  intristata,  plina  de  dezgust  si  dornica  de  a  indeparta  paharul  suferintelor  ce-I  era 
destinat. Toate instinctele Lui umane respingeau acest calvar, totusi s-a supus si a dorit ceea ce Tatal 
a dorit “Fie precum voiesti Tu”. 

Asadar,  sufletul  ce  se  simte  uscat  de  elan,  trebuie  tocmai  atunci  sa  indeplineasca  vointa  lui 
Dumnezeu, rugaciunea pe care obisnuia s-o faca, chiar daca nu mai simte consolarile sensibile si 
placute de alta data. Intr-o astfel de rugaciune meritul creste mult, caci sufletul se forteaza, corpul 
se mortifica, iar spiritul se fortifica si capata o noua vigoare. 

c) Credinta si increderea fac de asemenea ca rugaciunea sa fie eficace. Sufletul trebuie sa fie bine 
convins ca Dumnezeu poate si vrea sa asculte cererea noastra. Dumnezeu nu ne poate insela si 
increderea in El trebuie sa fie totala. Iisus mereu si mereu repeta ca de vom avea credinta, vom 
obtine tot ceea ce dorim, caci totul este cu putinta celui ce crede. Toate miracolele facute de Iisus s-
au bazat pe credinta celor ce-I cereau mila: “Crezi ca pot face aceasta?” sau “Fie tie dupa credinta 
ta”. Sau cand apostolii Il intrebau de ce ei nu puteau face anumite lucruri, El le raspundea: “Din 
cauza necredintei voastre”. Si numai un graunte de credinta sa fi avut si muntii din loc s-ar fi putut 
muta. Nimic n-ar fi fost cu neputinta pentru cei ce cred. 

Increderea in Iisus care a ramas acelasi ca si in primul secol al crestinismului, aceasta ne aduce 
realizarea rugaciunii noastre. 

Dar noi cei de astazi nu mai avem incredere, prin faptul ca nu mai vedem miracole petrecandu-se la 
tot pasul. Ele nu mai sunt necesare in prezent, pentru ca religia crestina s-a consolidat definitiv si 
cine traieste si iubeste pe Iisus cu adevarat, acela vede zilnic minuni in tot ce se intampla cu el 
insusi. Iisus de altfel inca de pe atunci spunea: “Fericiti cei ce nu vad si cred”, iar ucenicilor le 
spunea: “Vor fi multi care vor dori sa vada ceea ce vedeti voi si nu vor putea”. 

In toate vietile sfintilor s-au petrecut minuni cu ei insisi. Insuccesul rugaciunii noastre se datoreste 
necredintei, indoielii. “Daca veti putea crede” raspunde Iisus celui ce-L intreaba de poate face o 
minune cu fiul sau. 

Puterea lui Dumnezeu este egala cu credinta omului. Daca totul este posibil celui ce crede, depinde 
numai de el. Cine doreste mult, sa creada mult. Cel ce ezita si se indoieste este ca valul marii ridicat 
si dus de vant. 

d) Perseverenta rugaciunii, hotararea de a continua in cererea noastra cu toate obstacolele ce se 
ivesc,  cu  tot  termenul  indelungat  in  asteptarea  implinirii  cererii  noastre,  iata  o  calitate  absolut 
necesara  pentru  eficacitatea  rugaciunii.  Perseverenta  presupune  continuitatea  intentiei,  vointei 
noastre care urmareste cu indarjire mereu acelasi lucru. Aceasta face din viata noastra o continua 
rugaciune, fapt pentru care ne amana Dumnezeu in rezolvarea dorintei noastre, tocmai pentru a ne 
face sa ne rugam mereu. “Trebuie mereu sa va rugati, fara a slabi niciodata”. 

Dumnezeu are tot dreptul ca sa ceara sa ne rugam neincetat pentru gloria Lui, pentru binele si 
interesul nostru, pentru insusi demnitatea noastra, pentru binefacerile Sale. 

Rugaciunea  noastra  este  imperfecta,  nedemna  de  gloria  lui  Dumnezeu.  De  aceea  pana  ce  nu 
implineste toate conditiile perfectiunii, Dumnezeu o lasa sa se repete mereu, caci prin exercitii ea se 
desavarseste. 
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Rugaciunea noastra sa fie ca a unei fiinte ce urmareste ceva nobil si maret, iar nu ceva de moment, 
trecator fara valoare spirituala si este de demnitatea noastra sa perseveram in ea. 

Daca cererile noastre ar fi imediat implinite, noi am fi expusi la ingamfare la incredere in meritele 
noastre personale la drepturi ce nu le avem. Interesul nostru spiritual este deci ca Dumnezeu sa ne 
faca sa simtim tocmai prin acele intarzieri intelepte, pretul harurilor Sale si astfel sa avem inima 
pregatita pentru recunostinta umila. Singuraperseverenta poate sa obtina aceasta. Iar daca uneori 
Dumnezeu ii asculta imediat, iar pe altii nu, aceasta este taina si planul Sau ascuns, pe care nu ne 
este dat noua a-l cunoaste. Totul este insa opera gloriei Lui si spre perfectiunea noastra. 

Cine  vrea  sa-si  atinga  scopul  si  sa  persevereze  mereu  si  cel  putin  pentru  incapatanarea  lui, 
Dumnezeu il va asculta, asa cum ne fagaduieste Iisus in parabola cu cel ce a venit noaptea sa ceara 
paine prietenului sau care dormea si pregeta sa se scoale, dar care pana la urma, sacait peste masura 
de cel ce batea la usa, s-a sculat si i-a dat. 

“Imparatia lui Dumnezeu se ia prin violenta” si daca cel pe care il rugam pare ca nu ne aude, 
trebuie sa-l fortam. O dulce violenta care nu-l supara pe Dumnezeu ci din contra Il impaca, care nu 
raneste pe aproape, ci il ajuta, ii micsoreaza si ii face sa-i dispara pacatul. 

Paraliticul din Evanghelie a asteptat 38 de ani si n-a disperat, iar noi dupa zece zile de rugaciuni 
neimplinite, disperam, pierdem increderea si devenim caldicei in credinta. 

Perseverenta deci presupune o incredere neclintita si fara margini in bunatatea lui Dumnezeu si pe 
care nici o intarziere n-o supara si n-o dezamageste. 

Dumnezeu opereaza in secret  rezolvarea dorintelor  noastre  spre  binele nostru.  Cel  ce se roaga 
neincetat pentru un anumit scop, totusi se transforma fara sa-si dea seama. El se sfinteste incetul cu 
incetul si comportarea lui devine un exemplu pentru cei din jur. Iata un prim efect al perseverentei. 
Cel ce iubeste pe Dumnezeu stie ca mai tarziu sau mai devreme Dumnezeu il va asculta. “Cereti si 
vi se va da”, mereu fara incetare, fara nerabdare. 

e)  Rugaciunea  noastra  sa  fie  facuta  in  numele  lui  Iisus  Hristos.  El  este  singurul  mediator  sa 
linisteasca revolta Tatalui, sa sfinteasca pe om, sa-l scape de pacat, cauza conflictului dintre Creator 
si opera Sa. 

Neascultarea este poarta prin care a imtrat pacatul in lume si odata cu el moartea. 

Iisus este modelul  ascultarii,  al  supunerii  in fata  vointei  lui  Dumnezeu. El a venit  pentru a da 
ascultare Tatalui, pentru a se oferi ca jertfa nevinovata in numele omenirii. 

In numele Lui, a Lui Iisus, cerul se inclina, infernul tremura, iar pamantul Il preamareste pentru 
imensa Lui binefacere adusa. 

Tot ce vom cere Tatalui in numele Lui,  vom obtine, aceasta ne-o asigura chiar El. Rugaciunea 
noastra n-are nici o valoare daca nu este facuta in numele meritelor Lui. El ne-a imprumutat noua 
meritele Lui pentru a ne face demni de a cere ceva lui Dumnezeu. El a construit puntea de legatura 
ce fusese  rupta,  odata cu neascultarea primului om. Biserica logodnica lui  Iisus intotdeauna se 
roaga in numele Lui. 
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f) Rugaciunea facuta prin intermediului Maicii Domnului are de asemenea darul de a fi implinita. 
Dupa Iisus, ea este imaginea cea mai perfecta a lui Dumnezeu. Ca mama a lui Iisus, Ea are tot 
dreptul sa ceara anumite favoruri Fiului Ei. Iar legea data de Dumnezeu lui Moise vorbeste despre 
blestemul ce cade asupra fiilor ce nu-si respecta parintii. Ori Domnul nu se poate contrazice pe Sine 
si Mama Lui intervenind penru noi, are dreptul de a fi ascultata. Duhul Sfant care a pregatit in Ea 
sanctuarul viu in care trebuia sa vina Mantuitorul lumii si care de fapt este logodnicul Ei, cum oare 
nu O va asculta in rugaciunile Ei? Maria este sora noastra, prin faptul ca Ea s-a nascut din acelasi 
sange al lui Adam, ca si noi, deci ea are o mila si o dragoste frateasca fata de noi. In al doilea rand, 
Ea este Mama noastra, prin Testamentul lasat de Iisus insusi inaintea mortii Sale. El a recomandat 
atunci lui Ioan ca Mama Lui pe viitor, deci Mama tuturor oamenilor. 

Iata cel mai pretios dar lasat de Iisus omenirii. Avem ca Mama spirituala pe insusi Mama Lui, Fiica 
Tatalui  si  Sotia  Duhului  Sfant.  Ce comoara de nepretuit  de care insa multi  se dispenseaza s-o 
recunoasca si s-o slujeasca. Cei ce nu-si pun nadejdea in Maica Domnului,  Regina Ingerilor,  a 
patriarhilor, a apostolilor, a martirilor, a fecioarelor, a tuturor sfintilor, exemplul tuturor celor alesi, 
conceputa in planul de creatie a lui Dumnezeu. Cea care a sfaramat capul sarpelui infernal, cea care 
are puterea sa obtina pentru noi indepartarea ispitelor diavolului si iertarea pacatelor noastre, aceia 
care deci o ignora, sunt de plans. Ei sunt sufletele pierdute care scapa acest unic prilej de mantuire: 
ajutorul Maicii Preacurate.

Dupa cum Iisus este aparatorul nostru fata de Dumnezeu, tot asa este Maria fata de Iisus pentru noi. 

Cel ce a calcat legea lui Dumnezeu sa se arunce in bratele Mariei, Maica Milelor, unica speranta a 
pacatosilor. Ea este autoarea vietii, Maica Mantuirii. Daca n-ar fi fost Ea, Iisus n-ar fi avut cum sa 
vina pe lume. 

Rugandu-ne Ei, nu ne ratacim niciodata, nu disperam niciodata. Ea este pentru toti darnica, prin Ea 
cel  mort  renaste  la  viata,  caci  Ea  nu  dispretuieste  pe  nimeni.  Alergati  deci  la  Maria,  Maica 
Domnului si Mama noastra cu toata increderea. 

g)  Rugaciunea trebuie sa fie insotita de sacrificii si mortificari.

Toata viata Domnului Iisus n-a fost decat un sir intreg de sacrificii si suferinte. Profetii L-au prezis 
ca pe o victima inocenta, ranita si distrusa de rautatea omenirii: “Ca o oaie spre junghiere si ca un 
miel fara de glas”, asa a fost Iisus. 

Ascultator pana la moarte, asa a distrus pacatul. Trebuie deci sa-L urmam dupa exemplul vietii Sale 
muritoare, sa lepadam tot ce ne apartine, sa distrugem in noi instinctul conservarii materiei si al 
egoismului. Omul durerilor ne-a demonstrat de ce egoism este capabil orice om, daca vrea. Ori, 
pentru a fi agreabili si ascultati de Dumnezeu Tatal, trebuie sa fim niste copii credinciosi ai acestiu 
divin exemplu original. Acest “Fiu al Omului” este adevarata noastra menire; aceasta perfectiune a 
fost scopul vietii si creatiei noastre. Noi insa am deviat, am gresit calea, ne-am infundat in noroaie 
si in santuri si am cazut in prapastie. Putem insa reveni, putem sa ne intoarcem pe calea cea buna, 
cea sigura, singura si adevarata cale care duce la nemurire si fericire. Aceasta este Iisus. “Caci Eu 
sunt calea, adevarul si viata”… “Cel ce nu intra prin Mine, caci Eu sunt poarta, este un hot”. 

Trebuie sa suferim ca El, insulte si nedreptati, ocarile si rautatea oamenilor conduse de satan, sa nu 
ne speriem de suferinta fizica, caci “cel ce-si pazeste viata o va pierde” ci sa fim gata pentru Iisus 
sa ne sacrificam aceasta viata a materiei pentru a castiga pe cea a spiritului, dupa cum ne asigura 
El: “Cel ce-si va pierde viata pentru Mine, acela o va castiga”. 
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Cum dorim noi sa ne rugam lui Dumnezeu in numele lui Iisus cel martirizat, noi care ne supunem 
tuturor pasiunilor corpului nostru? Mortificarea ucide pacatul si duce deci cu usurinta rugaciunea 
noastra la Tatal. 

Toti sfintii au fost oameni ai sacrificiului. Suferinta apropie pe om de Dumnezeu. “Cei ce apartin 
lui Iisus si-au crucificat carnea lor cu poftele si viciile ei”,  spune Sfantul Pavel.  Acesti  eroi ai 
credintei suspendau legile naturii, mutau muntii din loc si inviau mortii. Ei au ajuns la perfectiunea 
lui Iisus prin… post si rugaciune. Urandu-se pe ei insisi si corpul lor, acesti eroi ce au ucis pacatul 
din ei prin mortificari si impuneri fortate si au atins prin rugaciunile lor inima lui Dumnezeu. 

Noi  cei  de  astazi  sa  ne  mortificam  acceptand  cu  marinimie  incercarile  zilnice,  sa  reprimam 
caracterul nostru impulsiv, sa infranam pasiunile si poftele trupului nostru si ambitiile spiritului 
nostru. Sa veghem asupra fiecarui simt in parte. Sa fagaduim lui Dumnezeu ca ne vom abtine de la 
o satisfactie la care tinem foarte mult, pentru ca rugaciunea noastra sa fie primita. Omul care se 
mortifica isi purifica sufletul, isi supune corpul spiritului sau, “isi umileste inima, revine la castitate 
si nevinovatie, cu alte cuvinte indeparteaza obstacolele ce se opun eficacitatii rugaciunii sale. 

Numai astfel umiliti in fata lui Dumnezeu, insufletiti de o credinta si de o incredere fara margini, sa 
oferim sacrificiile noastre in numele lui Iisus si al Mariei. Numai astfel rugaciunea noastra va fi 
roditoare.

* * * 

Daca s-ar putea organiza si la noi in azilurile de copii orfani acea rugaciune colectiva a micilor 
nevinovati, a ingerilor pamantesti, a celor ce cu siguranta imblanzesc inima lui Dumnezeu. Cate 
minuni nu s-ar obtine astfel… Asa cum s-a petrecut in Franta, unde oamenii plini de credinta si de 
mila pentru semenii lor, au organizat astfel de cercuri. 

Rugaciunea facuta in comun este mult mai eficace si indeplineste toate conditiunile pentru aceasta. 
Iisus insusi ne spune: “acolo unde sunt reuniti doi sau trei oameni in numele Meu, acolo sunt si Eu 
in mijlocul lor”. Unul corecteaza lipsurile celuilalt. Si unde poate sa fie mai multa curatenie si 
inocenta decat intr-un grup de copii crescuti sub indemnul unui misionar devotat pentru slava si 
dragostea lui Dumnezeu? Ei nu formeaza cu totii decat un suflet si o inima, care striga catre cer. 
Aceste implorari ale unor suflete nevinovate se ridica spre Dumnezeu ca fumul de tamaie si obtin 
gratia si mila Lui pentru cei ce-o cer prin acest fel de intermediari. 

Rugaciunea micilor orfani a facut minuni in tarile unde s-a putut organiza acest lucru. Si simultan 
cu rugaciunile micilor ingerasi, cei in suferinta au fost indemnati ca la randul lor sa faca rugaciuni 
eceptionale, ca de exemplu: zilnic sa recite un “Tatal nostru” si de zece ori “Bucura-te Marie”, timp 
de  o  luna.  Aceasta  dupa  cum  era  cazul.  Efectele  erau  miraculoase.  Dumnezeu  actiona  prin 
fenomene uluitoare si impenetrabile. 

Unii au fost sfatuiti sa dea liturghii timp de zece sau mai multe zile, in timp ce micutii azilului sau 
fecioarele sarace si umile se prosternau in numele lor in fata Maicii Domnului si blandului ei Fiu. 

Lui Dumnezeu Ii plac rugaciunile micilor inocenti, dar El vrea sa vada rabdarea si credinta noastra, 
El ne lasa multi ani in asteptare si deodata, cand nici nu ne asteptam, minunea se produce. 
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Pentru cei ce-si folosesc averile si bunurile lor in opera de binefacere si niciodata n-au lasat sa 
plece  de  la  usa  lor  un  sarac  nemiluit,  pentru  acestia,  in  clipele  lor  de  restriste  si  suferinte, 
Dumnezeu nu ramane surd la cererile lor. Pentru cei ce au credinta, Dumnezeu patrunde in viata lor, 
implinindu-le rugaciunile. 

Rugaciunile  pentru  cei  morti  au  de  asemenea  o  mare  valoare.  Dupa  spusele  Sfantului  Pavel 
“Sufletul care traieste prin credinta si care vede in cele mai mici intamplari actiunea lui Dumnezeu 
asupra sa,  acela ne se mai  mira  cand survin cele mai  grele incercari  pentru mantuirea lui si  a 
semenilor  lui.  Ce  consolare  minunata  simte  acesta  in  fundul  sufletului  sau  ranit  de  suferinta, 
gandindu-se ca cerul nu l-a lovit decat spre a-l purifica si mai mult si a-l face instrumentul milei 
divine”. 

Tainele lui Dumnezeu sunt ascunse. Multe necazuri se intampla spre binele nostru, iar noi nu ne 
dam seama.  “Tot  raul  spre  bine”.  Cei  ce  duc  o viata  retrasa,  departe  de lume,  de  agitatiile  si 
ambitiile ei, numai acestia inteleg rostul si mersul evenimentelor. 

Oamenii in general in necazurile lor si in suferinte incep intai spre a incerca fel de fel de metode de 
rezolvare, pur omenesti si numai dupa ce au dat gres in orice, abia atunci incearca si rugaciunea 
catre Dumnezeu. Ce mare gresala. Prin rugaciune su numai prin rugaciune trebuie sa incepem, ca 
Dumnezeu este Cel ce da curs evenimentelor si “nici un fir de par din capul nostru nu se misca fara 
stirea Lui”. 

Numai prin rugaciune vom fi inspirati ce anume mijloace omenesti sa folosim pentru rezolvarea 
cererii noastre si care de fapt nu sunt decat accesorii si mijloace secundare. 

Mila lui Dumnezeu este totul. Cine se roaga Lui cu incredere si din primul moment obtine totul. 

Important este ca ceea ce cerem sa nu devina o piedica in calea sfinteniei si perfectionarii noastre si 
de aceea, de multe ori Dumnezeu nu ne acorda ceea ce cerem, fara ca noi sa intelegem aceasta. 
Exista ceva la mijloc, o ambitie, o mandrie, o dorinta de a trai in pace si liniste, ceea ce nu-i este dat 
unui crestin adevarat care trebuie sa lupte necontenit  cu el  insusi  si  cu altii.  Cate si cate taine 
ascunse stau la baza neindeplinirii  cererilor noastre facute lui  Dumnezeu. Daca le-am cauta cu 
inima sincera si lepadati de noi insine, le-am gasi cu siguranta. 

Rugaciunile  facute  pentru  pocainta  celor  rai  sunt  covarsitor  de  greu  de  indeplinit.  Un  suflet 
dusmanos fata de Dumnezeu are prejudecati de neinvins impotriva tainelor si miserelor credintei 
crestine si el se cramponeaza cu furie de ideile si pasiunile sale. Omul credincios este incapabil sa 
rastoarne astfel de bariere din inima in care domneste diavolul si inca de zeci de ani. Niciodata prin 
mijloace omenesti nu se va putea inabusi pasiunile unei inimi corupte ce nu cauta decat satisfacerea 
poftelor sale. Numai Domnul singur poate face o minune cu el si aceasta numai in urma rugaciunii 
perseverente, umila si plina de incredere. Si in urma sacrificiilor facute in special pentru mantuirea 
sufletului  celui  pacatos.  Jertfa  este  necesara,  numai  ea  alunga  revolta  si  dreapta  furie  a  lui 
Dumnezeu fata de cel impietrit si prigonitor. 

In rezumat tot omul, fie bogat sau sarac, prost sau destept, cult sau nu, tanar sau batran, bolnav sau 
sanatos, daca Il iubeste si cauta pe Dumnezeu prin rugaciune cu toata inima, dornic in mod sincer 
de a afla adevarul cu credinta,  cu umilinta,  cu incredere si  mai  ales cu perseverenta,  va vedea 
miracole in viata lui si ochii i se vor deschide pentru a vedea si a intelege sensul si rostul creatiei 
Lui si a intregei omeniri. 

Ultimul cuvant in lumea aceasta va ramane celor ce se roaga si portile infernului nu-i vor birui. 
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Prin rugaciune dezarmam iadul, dar sa ne rugam cum trebuie, sa ne pastram inocenta, sa fugim de 
divertismentele  lumii  si  de  tot  ceea  ce  ne  indeparteaza  de  Dumnezeu.  Sa-I  vorbim  Lui  cu 
simplicitate, ca un copil catre Tatal Sau, incredintandu-I temerile si amaraciunile vietii  noastre. 
Chiar cand parem parasiti de El, sa ne incredem totusi impotriva oricarei aparente, in grija ce ne-o 
poarta. 

Prin intermediul Mariei si a Domnului Iisus, vom dezarma pe Dreptul Judecator.

MEDITATII
18 fragmente

 

1. Copii ajung în bratele lui Dumnezeu, fiindcã ei sunt cel mai aproape de El. Modul lor de a fi, e 
cel mai iubit de Dumnezeu. Înteleptii îl înteleg pe Dumnezeu, ca pe o necesitate în explicarea lumii. 
Copii îl au, ca pe un tatã de pe celãlalt tãrâm. Iatã de ce copii sunt în Adevãr, pe când înteleptii pe 
dinafara lui. [Arsenie Boca, Meditatii, manuscris dactilografiat, pag. 26]

2. Cãsãtoria are multe motive sã fie tainã. Când familia nu va mai fi întemeiatã pe tainã, oamenii 
vor fi o turmã de fiare destrãbãlate. [pag. 33]

3. Deosebirea, marea deosebire între noi si Iisus, e cã Iisus n-avea vinã, pe când noi toti avem vinã. 
Si iarãsi, cea mai mare deosebire: Cel nevinovat, Iisus a primit crucea, n-a ocolit-o, nu s-a apãrat de 
ea,  n-a  stricat  nevinovãtia Sa,  n-a  amenintat  stãpânirea omeneascã ce-L rãstignea, ci  s-a purtat 
blând, ca Mielul lui Dumnezeu cu cei ce-L rãstigneau, si-L huleau dupã ce L-au rãstignit.

Noi, dimpotrivã, cãutãm pe toate cãrãrile, cum sã scãpãm de cruce , cum sã ne strigãm nevinovãtia, 
cum sã ne ascundem pãcatele si sã strigãm în gura mare, cruce grea avem de dus.

Ne numim crestini, dar ducem crucea târâs si am fi buni bucurosi sã scãpãm de ea. Noi facem de 
rusine Crucea lui Hristos, dar si Crucea lui Hristos ne face pe noi de rusine. Cãci sã fim drepti : 
nouã încã nu ne-a îndesat nimeni cununa de spini pe cap, încã nu ne-a bãtut nimeni piroane în 
mâini si în picioare, si încã nu si-a bãtut nimeni joc de noi, cum si-a bãtut de Iisus. Dar, chiar 
acestea toate de le-am pãtimi,  trebuie sã rãbdãm pentru mântuirea noastrã, asa cum le-a rãbdat 
Hristos, tot pentru a noastrã mântuire. Nu este o altã cale de mântuire, de ispãsire a pãcatelor, decât 
calea Crucii. Dacã ar fi fost alta, Dumnezeu ne-ar fi arãtat-o pe aceea. [pag. 45]

4.  În  crestinism  omul  e  ridicat  pânã  la  cinstea  de  colaborator  al  lui  Dumnezeu,  iar  aceastã 
colaborare e destinul. Talantii - talentele, sunt înzestrãrile acestei colaborãri ale lui Dumnezeu cu 
omul.

Lucrând în sensul înzestrãrilor, lucrezi în sensul destinului. Omul e nelinistit, câtã vreme nu stie ce 
vrea Dumnezeu cu el, ce vrea Dumnezeu de la el.
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Viata nu e un scop în sine; numai un mijloc; e numai cadrul unui destin sau e în cadrul unui destin. 
Multi se tem de cuvântul destin, ca nu cumva sã însemneze predestin, prin urmare sã se trezeascã 
într-o doctrinã fãrã libertatea vointei, deci fãrã conceptul specific al responsabilitãtii ultime.

Cum sã nu rãspunzi de ce si-a dat Dumnezeu? Si cum sã nu rãspunzi, dacã n-ai fãcut ce ti s-a dat sã 
faci? [pag. 85]

5. Blândetea si smerenia inimii, pe care ni le îmbie Iisus odihnã, nu le avem odihnã decât prin Iisus. 
Cu alte cuvinte, persoana lui Iisus îsi rãsfrânge blândetea si smerenia Sa prin noi si asa se face 
liniste, altfel nu se face. Dar ce sã întelegem cã toatã odihna lui Iisus, care n-avea loc unde sã-si 
plece capul, si pe care nu l-a vãzut nimeni râzând, dar plângând adesea, cum glãsuieste traditia, 
toatã odihna lui Iisus nu-i decât o cruce a iubirii si sfâsiere de milã, o zguduire a sufletului de mila 
surorilor lui Lazãr, o sudoare de sânge ce picurã ca apa si încã o zguduire în suflet, când avea Iuda 
sã-L vândã.

Si totusi Iisus avea o “odihnã”, odihna misiunii Sale în lume, care se împlinise si se va împlini 
deplin, oricât vor scrâsni împotrivã portile iadului. Dar sã luãm model un om dintre noi, Sfântul 
Ioan Gurã de Aur, care mãrturiseste cã: “mai multe sunt furturile care zbuciumã sufletul preotului, 
decât talazurile care bântuie marea”.

Linistea, odihna, nu ti-o dã decât dorul de a îmbrãtisa destinul Sãu, e una cu noi; iar noi nu suntem 
singuri. Deci nu poti fi blând si smerit cu inima, pânã nu iesi din tine si te muti în Iisus. În tine esti 
trufas si tulburat, în Iisus esti blând si smerit si odihnit cu sufletul. Deci Iisus e odihna noastrã, de 
aceea El se îmbie mereu tuturor necãjitilor si vamesilor lumii, sã le fie dulamã, sã le fie inimã, sã le 
fie ideal în viatã. [pag.93, 94]

6. Un locuit de Dumnezeu e strãmutat în alte evidente ale existentei. Prezenta lui provoacã lumea 
si-o  antreneazã  într-un  conflict  de  limitã.  Lumea  nu  mai  are  ce-i  face,  decât  sã  omoare 
mãrturisitorii,  amãgindu-se,  cã  prin  aceasta  a  scãpat  de  realitatea  ce-i  contrazicea  si-i  mustra 
linistea. [pag. 97]

7. În toatã lumea nu gãsesti un lucru mai usor de fãcut decât pãcatele si iarãsi nimic nu pricepe 
omul mai greu ca: “Ce-i acela pãcatul?, când petrece în el. De aceea pãcãtuim cu usurintã, dar ne 
pocãim anevoie! Altã privintã care te împiedicã de la spovedit e cã judecã preotii, esti nemultumit 
de preot, iar de care ai fi multumit, ti-e fricã. La unul nu te lasã pãcatele lui, la altul nu te lasã sã 
mergi pãcatele tale.” [pag. 108]

8. Sunteti nemultumiti de preoti, dar care ce ati fãcut pentru preoti, ca sã fiti mai multumiti? Cerut-
ati de la Dumnezeu un copil mãcar pe care sã-l închinati slujirii lui Dumnezeu? Credeti cã vina o 
poartã numai ei, preotii ? Si sunt fii vostri. Cum i-ati nãscut, asa-i aveti. Ce le bãgati de vinã? Tot 
poporul e rãspunzãtor cã nu are slujitori  mai strãvezii  spre Dumnezeu. Poporul îsi  are în toate 
privintele povãtuitorii pe care îi meritã! Nu mai stati cu gânduri ucigase împotriva copiilor, cã nu 
stiti în calea cãrui dar de la Dumnezeu te-ai gãsit împotrivã, si ai sã dai seamã, ci nasteti copii cu 
gândul sã fie slujitorii lui Dumnezeu între oameni. [pag. 109]

9. Nu stiu pe lume o biruintã mai mare, ca aceea de a te lepãda de tine si a ajunge liber: “e trãirea 
libertãtii spiritului”. Adevãrul vã face liberi. Deci, întelegem cã fãrã aceastã vamã a fãpturii noastre 
vechi, stãteam în minciunã, încoltiti de iluzii si striviti sub rotile necesitãtii fãrã iesire. De aici ne 
scoate Iisus. Când se întâmplã aceasta? Când îl cunoastem pe Iisus ca inimã a inimii noastre, ca 
suflet al sufletului nostru. Îl putem cunoaste numai în iubirea si bucuria pe care o simtim când 
renuntãm la eul nostru si ne aflãm fatã cãtre fatã cu Dânsul.
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Noi nu fãgãduim sã-L urmãm pe Iisus în marea cãlãtorie interioarã a întoarcerii la Tatãl, si prin 
simpla noastrã hotãrâre Providenta divinã realizeazã treptat aceastã dorintã a noastrã. Asa dãm de 
primul examen de admitere, examenul crucii. Pânã aici noi eram o sumã de dorinte si aranjamente 
pãmântesti, care întunecau chipul lui Dumnezeu din viata noastrã. Deci Crucea e la acest loc al 
hotãrârii, linia înaintea dorintelor noastre omenesti, peste care coboarã Dumnezeu o dungã de-a 
curmezisul. Providenta, urmãrind interesul nostru vesnic, trimite peste socotelile noastre corecturi 
divine. Toatã aceastã corecturã o simtim ca o experientã de cruce, trebuie sã treacã putinã vreme de 
reculegere ca sã pricepem “cã asa cum s-a întâmplat” a fost cel mai bine, iar nu cum am fi vrut noi 
în îngustimea noastrã. Suferinta aceasta care ne simplificã treptat viata, care pune conditia crucii în 
fatã, e simbolul nesfârsitei posibilitãti de desãvârsire. [pag. 121, 122]

10. Invidiosul nu primeste doctor pentru boala lui si nu poate gãsi leac tãmãduitor al suferintei, desi 
Sfânta Scripturã e plinã de ele. El asteaptã usurarea bolii numai într-un singur fel: sã vadã prãbusit 
pe unul din cei invidiati. Capãtul urii lui e sã vadã pe cel invidiat, din fericit, nefericit, din norocos, 
nenorocit.  Pe  unii  oameni  cu  totul  potrivnici,  binefacerile  îi  îmblânzesc.  Pe  invidios  însã, 
binefacerile mai mult îl înrãiesc, cu cât invidiosul are parte de mai mari faceri de bine, cu atât mai 
tare fierbe de ciudã, mai mult se supãrã si se mânie. Multumind pentru darurile primite si mai mult 
se cãtrãneste de purtarea binefãcãtorului. Ce fiarã nu întrece invidiosul prin rãutatea nãravului lui? 
Ce sãlbãticie nu depãseste el prin cruzimea lui? Câinii, cãrora li se aruncã o coajã se domesticesc. 
Leii cãrora li se poartã de grijã, se îmblânzesc. Invidiosii însã, mai mult se iritã când li se aratã 
îngrijire si atentie.

Rãnile invidiei sunt adânci si ascunse si ele nu suferã vindecare, ca unele ce s-au închis în durerea 
lor oarbã, în ascunzisurile propriei sale suferinti.  Cel invidiat poate sã scape si sã ocoleascã pe 
invidios, dar invidiosul nu poate scãpa de sine însusi.  Tu,  invidiosule,  dusmanul tãu e cu tine, 
vrãjmasul ti-e continuu în inimã, primejdia e închisã în adâncul tãu : esti legat cu un lant neîndurat, 
esti prizonierul invidiei si nici o mângâiere nu-ti vine în ajutor. A prigoni pe un binecuvântat de 
Dumnezeu si a urã pe cel fericit, iatã o nenorocire fãrã leac. [pag. 129, 130]

11. Durerea nu e  obiect  sãnãtos de meditatie.  De durere trebuie sã  scapi,  sã  o  depãsesti,  sã  fi 
deasupra ei. Dar trebuie sã vinã cineva sã te scoatã din cercul tãu chinuitor de îngust. Cãci durerea 
ta te ia în vârtejul ei si te închide dinspre toatã lumea si dinspre orice lume. E parcã o prelungire a 
iadului dupã tine. Cu cât orizontul tãu e mai îngust si mai îngust de durerea ta, cu atât nelinistea e 
mai mare - si poate sã fie mai mare ca la toatã lumea. [pag. 159]

12. A fãcut Iisus minuni si oamenii cred cã, cele mai mari sunt cele care privesc sãnãtatea trupului. 
Dar marea minune a Învierii din morti, e ceea ce mãrturisim când zicem: “Astept învierea mortilor 
si viata veacului ce va sã vie”. Abia atunci va scãpa firea omului de slãbãnogie. Pânã atunci are 
putinta de a scãpa de pãcate. Si aceasta e mai mare minune decât a tãmãdui un stomac, o mânã 
uscatã, sau repararea unui ochi. Sunt lucruri grele si acestea , dar n-au nimic religios în ele, le fac si 
medicii.

Omul cere lui Dumnezeu, cere minuni. În definitiv, ce cere omul? Cere sfintenia pe care a pierdut-
o. Acesta-i singurul lucru pe care-l cere si Dumnezeu din partea omului. Iar sfintenia vietii o pot 
avea si oamenii cu trup neputincios. De aceea, nouã, preotilor ne-a dat Iisus numai jumãtate din 
darul  Sãu,  rãmânând ca  cealaltã  jumãtate,  însusi  sã  o  îndeplineascã,  când va înceta  desãvârsit 
slãbãnogia omului "la înviere". Dar a doua nu se dobândeste fãrã prima. [pag. 214, 215]

13. Sufletul ce cugetã la mãrturisire, ca de o frânã se împiedicã de la pãcate. Iar cine n-ar frâna, le 
va face fãrã grijã, fiind în întuneric. Când lipseste mai marele nostru, sã avem mãcar chipul lui în 
minte si despre tot ce am sti cã s-ar scârbi, de ar fi de fatã, sã nu facem, fie cuget, fie vorbã, fie 
lucru, fie hranã, fie somn si orice alta de la acestea sã ne întoarcem. Atunci cunoastem cu adevãrat, 
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cum e ascultarea noastrã. Numai copii fãrã minte se bucurã de lipsa dascãlului lor. Ceilalti însã, o 
socot o pagubã.

Cel ce-si vãdeste Pãstorului sãu serpii ispitelor, credinta adevãratã dovedeste; iar cine-i ascunde, pe 
drumul pierzãrii se aflã.

Cine va ajunge la cuget curat, ascultã desãvârsit pe Pãrintele sãu, acela nu se va teme de moarte, ci 
ca pe un somn spre o altã viatã îi va fi.

Cel ce uneori ascultã pe pãrintele sãu, si alteori nu, se aseamãnã unui bolnav de ochi, ce pune pe ei 
odatã  ierburi  tãmãduitoare,  altãdatã  var  nestins.  Cãci  zice:  “unul  zidim si  altul  stricând,  ce au 
folosit? fãrã numai ostenealã în zadar!”

Sã nu ne speriem vãzând cã si dupã mãrturisire nu se dã rãzboi, cã mai bine este a ne lupta cu 
întinãciunea, decât cu trufia. [pag. 215, 216]

14.  Omul  se  roagã  de  Dumnezeu sã-l  scape  de necazuri,  iar  Dumnezeu se  roagã  de  om sã-si 
schimbe purtãrile. Socotiti si voi, care de cine sã asculte întâi?

Sã nu dati vina pe Dumnezeu, cã El ne uscã pãmântul de sub picioare si vlaga din oase. Sã nu-i 
faceti nedreptatea aceasta!

Toate necazurile, noi ni le-am pricinuit,  cu pãcatele noastre si ele sunt urmãri si plata îndesatã 
pentru pãcate, pânã vom întelege la îmblãtealã, ne iau de nas, ca sã ne sãturãm odatã de ele. [pag. 
218]

15. Dacã veti avea si rãbdare în necazuri, sã stiti cã veti avea si Duhul Sfânt. Dar dacã veti avea si 
puterea de a multumi în necazuri, atunci strãluceste Duhul Sfânt în voi. [pag. 236]

16. Eu nu vã dau canoane ca ceilalti preoti, mãtãnii, rugãciuni, post, ci îndemn sã vã schimbati 
purtãrile si sã-i multumiti lui Dumnezeu de crucea pe care v-a dat-o, cãci Sfânta Bisericã si Sfânta 
Împãrtãsanie le stiti, dar faptul acesta l-am gãsit de cuviintã sã vi-l spun mai mult.

Vreau sã vã schimb lacrimile voastre în bucurie,  multumind lui Dumnezeu de toate durerile si 
schimbându-vã purtãrile, vã ve-ti bucura. O veti face? [pag. 242]

17. Multi ati mãrturisit pãcatele voastre si totusi cugetul vã mai mustrã. Oare de ce? De aceea, ori 
cã n-ati primit leacul dupã mãrimea ranei, ori cã l-ati primit, dar nu l-ati fãcut. Si vã mai mustrã 
cugetul chiar si dupã ce ati împlinit toatã “pocania” si dupã ce veti fi ispãsit pãcatele acelea, pentru 
cã mai sunt pãcate nemãrturisite si pânã ce nu le vei mãrturisi toate si nu vei ispãsi de bunã voie 
toate, nu vei avea pace cu pârâsul tãu. Cãci cugetul nostru, când ne mustrã, sã stiti cã e glasul lui 
Dumnezeu în noi. Dacã noi am fi cum trebuie, glasul acesta al lui Dumnezeu ne-ar învãta tainele lui 
Dumnezeu si ne-ar rãpi în rai încã de pe pãmânt, dar nu poate de multimea si greutatea pãcatelor 
noastre. De aceea ea ne tot mustrã, cã doarã, doarã ne va apuca lucrul ispãsirii, lucrul curãtirii. [pag. 
282, 283]

18. Cu pãcatele nemãrturisite are Dumnezeu altã socotealã; tot socotealã milostivã, însã pe noi ne 
usturã. Stiind Dumnezeu nãtângia noastrã nu ne va lãsa pãrãsiti în întunericul necunostintei, ci ne 
trimite necazuri sau pocanie fãrã voie: dureri, pagube, vrajbe, tulburãri,  copii slabi si orice altã 
suferintã.
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Ispãsirea  de  nevoi  e  de  obicei  mai  asprã  ca  ispãsirea  de  bunã  voie,  pentru  cã  si  pãcatele 
nemãrturisite  sunt  mai  grele  decât  cele  mãrturisite.  Cu  toate  acestea,  tu  în  nestiintã,  te  porti 
împotriva rânduielii lui Dumnezeu în ceea ce îti trimite Dumnezeu spre ispãsire,  sã strici si  sã 
întorci spre mai mare osândã, cãci toate le poate Dumnezeu fãrã tine, dar sã te mântuiascã din 
lumea  aceasta  nu  poate  fãrã  tine.  Nici  tu  nu  te  mântuiesti  fãrã  mâna  lui  Dumnezeu  si  nici 
Dumnezeu nu te ridicã, dacã tu nu-i întinzi mâna. Destul îti este, cã te cerceteazã mereu si atât de 
mult te roagã! [pag. 283, 284]

 

Selectie de Pr. Ioan Velcherean

DIN ZICERILE PARINTELUI ARSENIE BOCA
explicate de Parintele Teofil Pãrãian

  

"Mã, nu toti din lume se prãpãdesc, nici toti din mãnãstire se mîntuiesc"

Avea  o  putere  de  sintezã  deosebitã,  o  putere  de  intuitie  si  o  putere  de  a  cunoaste  totdeauna 
esentialul într-o chestiune. Cînd îi puneai o problemã, el imediat avea rãspunsul. Si de la el au 
rãmas si cuvinte scrise, în manuscrisele lui. De pildã, cînd l-am întîlnit eu pentru prima datã, mi-a si 
spus un cuvînt, o formulã. Zice: "Mã, nu toti din lume se prãpãdesc, nici toti din mãnãstire se 
mîntuiesc". Deci avea o posibilitate de a formula ceva.

 

"Nici abuzul, nici refuzul"

In legãturã cu sexualitatea în familie, Pãrintele Arsenie zicea: "Nici abuzul, nici refuzul".

 

"Cu mine de douã ori trebuie sã se întâlneascã omul…"

Pãrintele zicea cã de douã ori trebuia sã se întîlneascã omul cu el: o datã cînd îi spune si a doua 
oarã la moarte, sãi spunã dacã a fãcut ce ia spus. Foarte corect! Ce rost are sã meargã cum merg 
unii cã sãi spunã unul, cã sãi spunã altul, cã un cuvînt de folos, cã nu stiu ce… siapoi adunã la 
cuvinte de folos si nu împlineste nimic!

 

"Cine face curte nu face carte"

Pãrintele Arsenie zicea: "Cine face curte nu face carte". 
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"Nasteti-vã sfinti!"

Parintele Arsenie îi îndemna pe oameni sã nascã sfinti. Bineînteles cã pentru a naste sfinti trebuie sã 
fi sfînt sau trebuie sã tragi de tine spre idealul sfinteniei. Si cînd începem sã ne ocupãm de noi 
însine, putem sã ne cunoastem, sã aflãm negativele noastre, sã cunoastem încãrcãtura datã de altii si 
pusã în noi, s-o rezolvãm, dar aceasta cere timp si ostenealã.

 

"Sã-ti feresti capul de frig si de prostie!"

E un cuvînt care meritã sã fie stiut si urmat, el putînd fi de folos tuturor celor ce nu iau aminte la ei 
însisi, tuturor celor care vreau sã braveze si nu se gîndesc la urmãrile pe care le pot avea, spre rãul 
lor, niste atitudini care nu sunt destul de bine gîndite si controlate. Sã luãm deci aminte la cuvîntul 
de mai sus si sã-l împlinim în cele douã laturi ale lui. 

 "Conceptia de viatã crestinã"

Cîtã o avem, ne statorniceste în gîndul si dorinta de a ne ridica mai presus de fire, de a îndumnezeii 
firea, prin harul si îndurãrile si iubirea de oameni a lui Dumnezeu. Tocmai de aceea folosim si 
resursele firesti cîte le avem la îndemînã, aerul, aerul bun, hrana rationalã, somnul si energia vitalã, 
pe  care nu vrem sã  o risipim pe plãceri,  ci  vrem s-o canalizãm spre binele  nostru  material  si 
spiritual.  Asa  dorea  pãrintele  Arsenie,  care  a  formulat  îndreptarul  de  viatã,  pe  care  l-a  predat 
tinerilor si oricui care vrea sã ia aminte la el. 

 

"În mintea strîmbã si lucrul drept se strîmbã"

Asa obisnuia sã spunã pãrintele Arsenie, care urmãrea pentru oameni o minte dreaptã si lucruri 
drepte si îndreptate de mintea cea bunã. Valoarea acestui cuvînt o intuiesc toti cei ce îl aud, si asta 
se întîmplã des, cãci noi îl aducem înaintea vizitatorilor si închinãtorilor nostri, mai ales atunci cînd 
au prilejul sã vadã o picturã a pãrintelui Arsenie reprezentînd Adormirea Maicii Domnului, picturã 
în fata cãreia se opresc cu admiratie multi dintre cei ce viziteazã Mãnãstirea Brîncoveanu de la 
Sîmbãta. Mintea se strîmbã în urma patimilor si se îndreaptã pe mãsura curãtirii de patimi. Cînd 
mintea se îndreaptã, vede lucrurile drept, deci asa cum sunt ele. "In mintea strîmbã si lucrul drept se 
strîmbã". Asta le place la multi, am bãgat de seamã cã le place. Cînd le spun cã Pãrintele a zis cã 
"în mintea strîmbã si lucrul drept se strîmbã", oamenii rîd în general. De ce rîd? Pentru cã îsi dau 
seama cã asa e. Numai cã e greu sã stii cînd ti-e mintea strîmbã.

 

"Cea mai lungã cale este calea care duce de la urechi la inimã"

Cea mai lungã cale este calea care duce de la urechi la inimã, adicã de la informatie la convingere. 
Oameni de informatie religioasã sunt mai multi decît cei ce au convingeri religioase. E necesarã si 
informatia,  care adeseori  se face prin auzire.  Dar a rãmîne la informatie înseamnã doar a fi  la 
începutul drumului "la urechi". Pînã la inimã mai e o cale lungã, "cea mai lungã cale". 
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"Un suflet trist este un suflet cu luminile stinse"

Cuvîntul acesta ne aduce aminte de un cuvînt asemãnãtor, cu circulatie mai ales în lumea din Apus: 
"Un sfînt  trist  este un trist  sfînt".  Pãrintele a fost  întotdeauna pentru optimism, pentru bucurie, 
credinta noastrã fiind "izvor de bucurie", crestinismul fiind "religia bucuriei". Domnul Hristos le-a 
spus ucenicilor Sãi :"Acestea vi le spun ca bucuria Mea sã fie întru voi si ca bucuria voastrã sã fie 
deplinã" (Ioan 15, 11). 

 

"Bobul lui se preschimbã în tãciune, iar el se crede grîu nedreptãtit"

Asa caracteriza pãrintele Arsenie pe omul care se abate de la cele bune si care nu cautã si nu 
primeste îndreptarea, ci îsi explicã el mai bine cele pentru sine condamnînd pe cei ce vreau sã-l 
îndrepte. }nceputul oricãrei îndreptãri este sã-tI recunosti greseala. "Cînd greseala s-a fãcut în tine 
asezare sI adevãr" – cînd o ai ca drepindere si o mai si justifici – atunci "nu mai e gresealã ci e 
pãcat de moarte". }ntr-o astfel de situatie, cel ce se crede a fi drept, fãrã sã si fie de fapt, nu mai e 
bob de grîu, ci doar tãciune. 

 

"Mustrarea învinge, dar nu convinge"

Este si aceasta o cugetare la care e bine sã luãm aminte. Are si mustrarea rostul si puterea ei, dar ea, 
ca constrîngere, doar învinge, însã de convins nu convinge. De la învingere pînã la convingere e o 
cale lungã; poate tot atît de lungã cît cea de la informatie la convingere, cît cea de la urechi la 
inimã. 

 

"Iubirea lui Dumnezeu pentru cel mai mare pãcãtos este mai mare decît iubirea celui mai mare sfînt 
fatã Dumnezeu"

Pãrintele Arsenie a zis o vorbã cât lumea asta de mare – ba mai mare decât lumea asta! –, si anume 
o zis asa: "Iubirea lui Dumnezeu fatã de cel mai mare pãcãtos îi mai mare decât iubirea celui mai 
mare sfânt fatã de Dumnezeu”. Nu poate iubi un sfânt pe Dumnezeu, cât ar fi sfântul de mare, cât 
iubeste Dumnezeu pe cel mai mare pãcãtos; si-l asteaptã; si vrea sã-l primeascã; si aleargã înaintea 
lui, dupã cum citim în pilda cu fiul risipitor, unde se spune cã tatãl nu l-a asteptat pe fiul care se 
întorcea; l-a asteptat într-un fel, dar când l-a vãzut cã vine nu l-a mai tinut locul: a alergat înaintea 
lui, ca sã-l primeascã, sã-l îmbrãtiseze, sã-l sãrute, sã-l ajute, sã-l aseze iarãsi în starea din care a 
plecat.  Pentru  cã  din  inima lui  fiul  n-a  plecat  niciodatã!  El  a  rãmas  în  inima tatãlui  asa  cum 
rãmânem noi în inima lui Dumnezeu, în inima Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în inima Maicii 
Domnului, oricât de depãrtati am fi, oricâte rele am face. Pânã trãim în aceastã viatã Dumnezeu nu 
ne pãrãseste. Noi putem sã pãrãsim pe Dumnezeu, dar Dumnezeu nu poate sã ne pãrãseascã pe noi.

Cu  o  astfel  de  afirmatie,  pãrintele  ne  dã  încredere  în  bunãtatea  lui  Dumnezeu,  în  iubirea  lui 
Dumnezeu fatã de noi, pãcãtosii, cãci se afirmã si în rugãciunile de dezlegare ale sfintei noastre 
Biserici, cã mila lui Dumnezeu este tot atît de mare, tot atît de infinitã, cum este de infinitã si 
mãrirea Lui, de vreme ce se spune: "Cã precum este mãrirea Ta, asa este si mila Ta". Cuvîntul spus 
de pãrintele Arsenie, în formularea de mai sus, ne aduce aminte si de ceea ce spune Psalmistul, prin 
cuvintele  acestea:  "Cît  e  de sus  cerul  deasupra  pãmîntului  atît  de mare e  bunãtatea Lui  (a  lui 
Dumnezeu) spre cei ce se tem de Dînsul. Cît de departe e Rãsãritul de Apus, atîta a depãrtat El de 
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noi fãrãdelegile noastre. Cum miluieste un tatã pe copiii sãI, asa miluieste Domnul pe cei ce se tem 
de Dînsul" (Ps. 102, 10-13). 

 

"Ajutati-mã sã vã pot ajuta"

Asta înseamnã cã nu cel care vrea sã te ajute te ajutã cel mai mult, ci tu esti cel care potI sã fi ajutat. 
Dacã esti deschis spre ajutor te poate ajuta omul de lîngã tine si omul superior tie; dar dacã nu-l 
recunosti superior, ba, dimpotrivã, îl judeci si-l calci în picioare, atunci nu te poate ajuta, pentru cã 
omul este fiinta care poate zice nu, si zice nu!

 

"Fiecare dintre noi ducem un necredincios în spate"

Zice  pãrintele  Arsenie  Boca  referindu-se  la  trup,  "fiecare  dintre  noi  ducem un necredincios  în 
spate".

 

"Domnul Hristos a fost rãstignit cu spatele pe crucea materialã si cu fata pe crucea spiritualã"

Zicea Pãrintele Arsenie: "Domnul Hristos a fost rãstignit cu spatele pe crucea materialã si cu fata pe 
crucea spiritualã".

 

"Să ai întelegere fatã de neputinta omeneasca"

Am fost odatã la Pãrintele Arsenie Boca – Dumnezeu sã-l odihneascã! –, la Bucuresti, cu un student 
la teologie de atunci, care acuma-i preot – au trecut anii peste toti de-atunci… a fost asta în 1965 –, 
si Pãrintele vorbind cu el, desigur sã aud eu, i-a spus un cuvânt care mi-a rãmas mie pentru cealaltã 
vreme a vietii mele si cred cã si pentru vesnicie. N-am sã-l uit niciodatã! Zice: "Uite, mãi frate. O 
sã fii preot. Sã fii întelegãtor fatã de neputinta omeneascã!” Nici nu vã puteti închipui cât m-am 
gândit  eu  la  cuvintele  acestea,  de  atunci  încoace;  cât  le-am  urmãrit  în  viata  mea  si  în  viata 
oamenilor.  Si  mi-am dat seama cã neputinta omeneascã e o realitate.  Sunt atâtia oameni rãi  în 
lumea asta, si nici ei nu vor sã fie rãi… Si-s rãi, si noi trebuie sã întelegem rãutatea lor de pe pozitia 
noastrã, din situatia noastrã. Sã întelegem cã ei nu pot mai mult, cã ei ei însisi sunt nemultumiti de 
rãutatea lor – "Pe cel rãu rãutatea îl ucide”, îi scris în Psalmi: "pe cel rãu rãutatea îl ucide”, îl 
nimiceste, rãutatea îl nemultumeste. Pomenirea de rãu spun pãrintii cei duhovnicesti cã e o rãutate 
fãrã margini, e o rãutate ca o ruginã care mãnâncã fierul, asa mãnâncã sufletul; rãutatea-i cui înfipt 
în suflet.  Pomenirea de rãu, nemultumirea, neiertarea este viermele mintii.  Un pãrinte spune cã 
"rãul sã-l scrii pe apã”.

Texte culese si prezentate aici de Ioan Gânscã si Iulian Nistea.
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Trepte spre vietuirea în monahism

Ieromonah Arsenie Boca

 
Cine vrea sã vinã dupã Mine, sã se lepede de sine, sã-si ia crucea în fiecare zi si sã-mi urmeze Mie. 
(Luca 9, 23)

Lepadarea de lume are douã trepte. Întâi ne lepãdãm de lumea din afarã si de tot ce ne-ar putea tine 
legati  de ea.  În  al  doilea rând ne lepãdãm si  de toate  asemãnãrile  noastre  lãuntrice  cu lumea. 
Acestea sunt patimile, nãravurile si toate slãbiciunile noastre personale.

Dacã am rãmâne în lume ne-am face una cu lumea. Dacã însã vrem sã urmãm lui Iisus, atunci 
trebuie sã desãvârsim lepãdarea de lume cu lepadarea de sine. Lumea aceasta este eul, egoismul, 
este iubirea si încântarea de sine, e suportul plãcerii si al complacerii în lumea aceasta. Egoismul 
este rãdãcina tuturor patimilor. Iar lepãdarea de sine este uscarea acestei rãdãcini si prima conditie a 
urmãrii lui Hristos.

Dacã iesim din lume scãpãm de vedere si auzire. Cu aceasta mai slãbesc putin si patimile noastre. 
Dar ca sã ne desprindem deplin din puterea lor trebuie sã tãiem odraslele si rãdãcina prin nevointa 
de fiecare zi a lepãdãrii de sine. Aceasta e simtitã de firea noastrã cea pieritoare ca o cruce pe care 
de fapt moare omul nostru cel vechi. Nu putem urma lui Iisus decât omorând în tot ceasul patimile 
noastre.

Pentru început urmarea lui Iisus chiar rostul acesta îl are: de a ne desprinde firea de patimi iar în 
locul lor a deprinde virtutile.

Lepãdarea de sine nu este cu neputintã sau înfrângere. Dimpotrivã, e descãtusarea unei foarte mari 
puteri  sufletesti.  Mãrturie  la  îndemânã  ne  stau  însãsi  prilejurile.  Dacã  le  câstigãm,  adicã  ne 
comportãm prin ele dupã Duhul lui Dumnezeu, simtim în suflet o pace si o crestere sufleteascã. Pe 
când  dacã  le  pierdem,  adicã  ne  comportãm dupã  om sau  dupã  patimi,  simtim o  tulburare,  o 
mustrare  de  constiintã  si  o  împutinare  sufleteascã.  Lepãdarea  de  sine  dovedeste  credinta  si 
dragostea pe care o avem cãtre Iisus. Din aceasta izvorãste o mare trãire sufleteascã. Lepãdarea de 
sine  trebuie  sã  ne-o  facem  a  doua  naturã,  ca  sã  ne  însoteascã  toatã  calea  cãlugãriei  si  sã 
caracterizeze cãlugãria.

În felul acesta seacã izvorul si rãdãcina patimilor.

 

Despre sfaturile Evangheliei si voturile monahale

Iisus a dat porunci si sfaturi si pildã cu viata Sa. În aceasta a descoperit toatã voia lui Dumnezeu 
cãtre oameni, ca sã se mântuiascã. Poruncile asigurã mântuirea pentru toatã lumea, iar sfaturile 
evanghelice sunt acestea: sãrãcia de bunã voie, viata fãrã prihanã si ascultarea neconditionatã.

Pe  sfaturile  evanghelice  se  întemeiazã  cãlugãria.  Cinul  monahal  urmãreste  deci  trãiea 
crestinismului pânã la mãsurile desãvârsirii. Dar ca sã facã firea omeneascã o cale atât de lungã 
trebuie întelese bine mijloacele si foarte bine cunoscutã calea. Mai întâi fiti de-a dreptul ucenicii lui 
Iisus, cum au fost apostolii, dar putem fi niste ucenici mai smeriti al unui slujitor al lui Iisus, cum 
este duhovnicul. Cãlugãria nu se învatã atât din cãrti cât din aceastã ucenicie.
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Voturile sau fãgãduintele monahale au rostul de a desprinde rând pe rând patimile care stricã firea 
noastrã si primejduiesc mântuirea. Primejdia cea mai mare a patimilor de cãpetenie este aceasta, cã 
duc sufletul la necredinta în Dumnezeu prin faptul cã prind sufletul si trupul numai de viata aceasta 
desartã.

ªtiind Iisus cã patimile opresc sufletul de la calea Sa, întrucât îl lipesc de viata aceasta, ne-a cerut sã 
ne lepãdãm de tot ce avem, sã urâm familia, ba sã urâm si propria noastrã viatã în conditiile lumii 
acesteia (Luca 14, 26). Cãlugãria stabileste o altã înrudire între oameni: rudenia cea dupã Duh. 
Cãsãtoria si copiii îi pãrãsesti înainte de a-i avea si n-o iei pe calea aceasta. Aceasta este voia sfântã 
pe propria ta viatã vãzutã dupã chipul veacului acestuia. Aici îsi dovedesc sfaturile evanghelice 
temeiul.  Astfel,  sãrãcia  de bunã voie  ne izbãveste  de  lãcomie,  de  iubirea  de argint  si  de lene. 
Fecioria biruie desfrânarea.  Iar  ascultarea neconditionatã omoarã mândria,  invidia,  mânia,  slava 
desartã si întristarea.

Dintre cele trei fãgãduinte cea mai grea e ascultarea, pentru cã are de biruit mai mult patimile mintii 
care discutã cu Dumnezeu în loc sã asculte fãrã discutie.

Nici  o patimã nu vrea sã pãrãseascã firea fãrã  nevointe,  adicã silinte ale constiintei  întãrite  de 
vointã. Din pricina acestei lupte între convingeri si patimi cãlugãria e dãtãtoare de har si e numãratã 
la Taina Pocãintei.

Ascultarea  este  pretutindeni  o  temelie  a  rânduielii  în  societatea  omeneascã,  dar  în  cãlugãrie 
ascultarea  mai  are  ceva  fundamental  deosebit:  ca  ascultare  din  convingerea  cã  prin  constiinta 
staretului sau a duhovnicului îti grãieste Însusi Hristos. Orice abatere de la acest greu de ascultare 
atrage o întãrire a patimilor si o slãbire a sufletului.

Iatã întelesul cãlugãriei.

 

Despre post si rugaciune

Postul e vechi si începe odatã cu omul. E prima poruncã de stãpânire de sine. Postul si rugãciunea 
sunt douã mijloace prin care curãtim firea de patimi. Toti oamenii care s-au apropiat de Dumnezeu 
si-au smerit sufletul cu rugãciune si post. ªi Iisus a postit 40 de zile punând postul începãturã a 
vestirii Împãrãtiei lui Dumnezeu, desi Lui nu-I trebuia, fiind nepãtimas.

Temeiurile mai adânci ale postului si rugãciunii le gãsim tot la Botez. Adâncul fiintei noastre se 
îmbracã  în  Hristos.  În  acest  adânc  al  mintii,  sau  în  altarul  inimii  dupã  expresia  pãrintilor,  se 
sãlãsluieste  Hristos,  izgonind  afarã  pe  satana,  care  se  retrage  în  simtiri.  De  aici  puterile 
potrivnicului, patimile, se silesc sã învãluie si sã prindã vointa din nou în mrejile sale.

Cu trupul însã nu putem trata decât prin post. El nu stie si nu recunoaste convingeri. De aceea el 
trebuie uscat,  încet si  cu socotealã,  fiindcã în mocirla uscatã porcii  patimilor nu mai  vin sã se 
scalde.

Ca sã zãdãrnicim puterea potrivnicã care lucreazã prin simturi patimile plãcerii, slãbim prin post 
aceste simturi si închinarea lor cãtre plãcere. Un organism topit cu postul nu mai are putere sã 
schimbe convingerile constiintei.

Dar mai bine de jumãtate din numãrul patimilor sunt ale mintii. Postul lucreazã si asupra acestora. 
E lucru de mirare, zice Ioan Scãrarul, cã mintea fiind netrupeascã de la trup se spurcã si se întunecã 
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si  cã,  dimpotrivã,  cea nematerialnicã de la  tãrânã se  subtiazã si  se  curãtã.  Ochii  vãd lucrurile, 
mintea vede gândurile.

Postul curãteste ochiul, rugãciunea curãteste mintea. Aici nu vorbim de rugãciuni care cer lucruri 
materiale, nici de rugãciunea care dã drumul închipuirii, dupã cum nu vorbim nici de rugãciunea 
liturgicã, ci numai de rugãciunea mintii. La intrarea în cãlugãrie rugãciunea vamesului, completetã 
poate chiar de Iisus, e numitã deodatã cu metaniile “Sabia Duhului Sfânt”. Rugãciunea mintii este 
“Doamne, Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, miluieste-mã pe mine pãcãtosul
. Cu numele lui Iisus spus întâi cu gura apoi cu mintea, pãtrundem din afarã spre înlãuntrul nostru 
cãtre Iisus, Care la rugãciunea noastrã bate rãzboi cu potrivnicul din gânduri si ne izbãveste de 
asupririle  patimilor.  Rugãciunea  mintii  sau  rugãciunea  inimii  are  temeiul  acesta,  descoperit  de 
Insusi Iisus, cã 

fãrã Mine nu puteti face nimic
în privinta izbãvirii de patimi, deci în privinta mântuirii.

Rugãciunea mintii are si stãri superioare, când izbãvindu-se patimile, se deapãnã de la sine fãrã 
cuvinte, într-o nesfârsitã dragoste de Dumnezeu, de oameni si de toatã fãptura.

 

Rãzboiul nevãzut sau despre ispite

Sufletul este mai de pret decât toatã materia lumii pentru cã în el e sãditã de la obârsie posibilitatea 
desãvârsirii. Pe de altã parte si firea întreagã suspinã dupã arãtarea fiilor lui Dumnezeu (Romani 8, 
19), adicã dupã îndumnezeirea omului. În cale stã infirmitatea firii si o putere potrivnicã nevãzutã 
care cautã sã înfrâneze sufletul de la un zbor mai înalt  decât viata veacului acestuia.  ªi  fiindcã 
puterile nu erau egale, Dumnezeu S-a fãcut om si ca om a biruit pe ispititorul, învãtându-ne si pe 
noi  lupta.  A întãrit  firea noastrã  si  sãlãsluindu-Se întru noi  prin botez ne-a fãcut  fãpturã nouã 
ascultãtoare de Dumnezeu. Dar de la noi atât se cere: sã punem în lucrare aceste ajutoare.

Tot rãzboiul nevãzut al potrivnicului urmãreste abaterea sufletului din ascultarea de Dumnezeu si 
toatã nevointa cãlugãrului e sã sporeascã aceastã ascultare. Potrivnicul are douã feluri de ispite: 
prin  plãcere si  prin  durere.  Cu primele umblã  sã  ne amãgeascã.  Dar  cu celelalte  umblã  sã  ne 
constrângã sã  socotim plãcerea  ca  bine si  durerea  ca  rãu.  Cu aceastã  mestesugire  ar  restrânge 
nãzuintele sufletului numai la o viatã comodã în veacul acesta.

Iar  cãlugãrul  are  cãtre  primele:  nevointele  înfrânãrii  pentru  dragostea  de  Dumnezeu,  iar  cãtre 
celelalte: lepãdarea de sine pentru dragostea de oameni.

Dacã vede vicleanul cã nu isprãveste surparea cu ispitele atunci aruncã în minte hule împotriva lui 
Dumnezeu. Covârsirile acestui mândru sã nu sperie pe nimeni cãci nu spurcã pe om, nici sã nu le 
bãgãm în seamã.

Dar nici o viatã sporitã nu e crutatã de bântuieli: fie cu vederi amãgitoare si trãgând cãtre slava 
desartã,  fie  cu  înfricosãri  grozave  ducând  cãtre  iesirea  din  minti.  În  calea  celor  dintâi  avem 
lepãdarea de vederi, cãci mai de folos este a ne vedea pãcatele decât a vedea îngerii, iar în calea 
celorlalte  avem  lepãdarea  de  sine  în  grija  lui  Dumnezeu.  Pe  putini  credinciosii  si  molatecii 
vicleanul  îi  scoate  din  luptã  cu  evidenta  neputintei  cu  care  îi  aruncã  în  deznãdejde,  iar  cãtre 
smerenie le închide calea prezentându-le-o ca umilire. Pe calea aceasta le macinã sufletul între 
deznãdejde  si  nemultumire,  de  unde  ajung  la  mânia  persecutiei.  Adunã  la  conflict,  se  închid 
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sufleteste în prejudecãti  si  asa alunecã din calea sfântã în calea profanã sau chiar  chimicã.  La 
acestia lepãdara de sine a fost mereu un lucru de silã sau fãrã convingere.

În urmã ispitele aleg trebnici  de netrebnici.  Într-unii  ispitele  desãvârsesc  în suflet  ascultarea si 
dragostea de Dumnezeu. Iar în ceilalti le sterg pe acestea si pun în loc ascultarea si dragostea de 
sine. Ispitele descoperã ceea ce este în inima omului. Drepte sunt cãile Domnului si cei drepti merg 
pe ele dar îndãrãtnicii pe aceleasi cãi se poticnesc si cad. Pentru calea cãlugãriei trebuie prin urmare 
sãnãtate deplinã si majoritate de minte. Viata duhovniceascã nu se deschide decât în sufletul care 
are curajul umilintei. Înjosirea în fata lui Dumnezeu, dispretul de sine si lepãdarea vointei proprii, 
iatã calea celor trei arme ale sufletului (Avva Pimen).

De aceea în calea lui Dumnezeu sã fii neclintit, neabãtut nici de plãcere nici de durere. Dar sã stii 
cã a rãmâne în picioare nu e treaba ta, nici a virtutii tale, ci a harului Aceluia Care te tine în bratele 
Sale ca sã nu cazi în întristare. Deplin izbãvit de lupte nu este om pãmântean, nici nu trebuie sã fie. 
Altfel nu ar mai fi luptã, nici ucenicie, nici sporire, nu ar mai trebui nici Harul neîncetat de la 
Dumnezeu. Omul nu si-ar mai cunoaste slãbiciunea si nici de smerenie nu ar mai avea trebuintã. E 
mai de pret lupta, cã vezi ajutorul lui Dumnezeu si te smeresti si te umpli de dragoste, cãci biruinta 
pe multi i-a pãgubit.

Pe aceastã cale nu poti cãlãtori fãrã primejdie decât condus de mâna nevãzutã a lui Dumnezeu prin 
constiinta unei cãlãuze.

 

Despre lepãdarea de lume

Lumea este lucrarea lui Dumnezeu. Dar stricãciunea din lume este lucrarea pãcatului. Cãlugãrii fug 
de  stricãciunea  din  lume  pentru  cã  aceasta  desface  pe  oameni  de  Dumnezeu.  Dar  pentru  cã 
stricãciunea este asa de tare tesutã cu lumea, cãlugãrii se leapãdã de lume. Aceasta pe scurt.

Mai pe larg, fuga de lume se petrece asa: la vârsta mintii se trezeste în noi si constiinta de crestini. 
Constiinta aceasta e un însãsi dar al botezului. De acum doi insi ne cheamã: Dumnezeu si lumea, 
fiecare în partea sa. Dumnezeu ne cheamã prin constiintã, iar lumea prin trup. Aflându-ne în aceastã 
cumpãnã sufleteascã avem prin urmare libertatea de a alege modul nostru viitor de viatã.

Dacã am avea sã trãim o viatã crestinã în lume,  vedem împrejur  sau chiar  în casa noastrã,  cã 
obiceiurile si îndeletnicirile din lume ne-ar birui si am sfârsi prin a trãi si noi ca toatã lumea. Dacã 
însã chemarea constiintei cãtre Dumnezeu e mai tare decât chemarea trupului cãtre lume, atunci ne 
lepãdãm de lume, vindem tot ce avem si venim într-o mãnãstire sã urmãm lui Hristos.

Lepãdarea de lume este prin urmare un act de libertate a constiintei, o convingere. Nici un alt motiv 
nu e mai temeinic decât acesta.Iatã primul pas cãtre împãrãtia lui Dumnezeu.

 

Treptele vietuirii duhovnicesti

Este o singurã viatã duhovniceascã pentru cã este un singur Duh. Deprinderea si trãirea ei însã este 
treptatã, pe mãsurã ce ne curãtim de patimi, iar aceasta este numai începutul. Perioada de timp 
caracterizatã prin lupta cu patimile se numeste ascezã, luptãtorul ascet iar totalitatea învãtãmintelor 
se numeste asceticã. Cuvântul ascezã e grecesc si însemna la început exercitiu fizic. Apoi a cãpãtat 
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întelesul  de exercitiu moral  pe care l-au luat  mãnãstirile  desãvârsindu-i  întelesul,  de totalitatea 
nevointelor prin care se izbãveste firea de patimi. 

Aceasta prin urmare este perioada de urcus în care preocuparea de cãpetenie a monahului este 
curãtirea de patimi. Chiar termenul de curãtire are si el douã vârste si s-a încetãtenit sub numele de 
purificare. Perioada asceticã cuprinde purificarea activã în care intrã toate nevointele din partea 
omului si purificarea pasivã, adicã de curãtire a firii de patimi dincolo de puterile omului, pe care o 
face Dumnezeu Însusi. El Îsi face loc curat în cei ce-L cautã cu dragoste, dar puterile lor nu le mai 
ajung pentru aceasta si atunci ei trebuie sã sufere curãtiri mai presus de fire ca sã poatã locui în ei 
cu slavã Cel mai presus de fire.

Faza de culminatie a ascezei si de adâncire a trãirii duhovnicesti se numeste iluminare. În faza 
aceasta Darurile Duhului Sfânt primite la Botez se dezvoltã în toatã deplinãtatea lor si întãresc 
sufletul pentru si mai grele încercãri. În faza aceasta pot apare amãgiri si daruri extraordinare si 
cine le are e sfãtuit sã nu-si lipeascã inima de ele, pentru cã nu numai cã nu înainteazã, dar poate 
pierde si tot ce a agonisit. Iar calea e din ce în ce mai subtire si tot mai mult trebuie sã te lepezi de 
toate.

Asceza are si un caracter hristologic. În nevointe nu e numai omul, e si Hristos prezent. În sfortãrile 
noastre e prezentã forta din firea omeneascã a lui Hristos.

Trupul si Sângele Lui din Sf. Împãrtãsanie se luptã cu trupul si sângele nostru împotriva patimilor, 
sfintind trupul si arzând patimile. În perioada asceticã murim lumii si nouã însine împreunã cu 
Hristos,  în  viata  misticã.  Sã  nu  uitãm  însã  cã  înainte  de  Înviere  a  fost  sãptãmâna  patimilor, 
rãstignirea, pãrãsirea, umilirea, moartea, îngroparea si pogorârea la iad, dragostea ucenicului trecutã 
prin  cele  mai  grele  cumpene  sufletesti,  uscãciunile,  pãrãsirile,  întunericul  umilirii  de  moarte. 
Acestea  constituie  purificarea  pasivã  si  curãtesc  si  ultimele  rãdãcini  ale  patimilor,  realizând 
nepãtimirea.

Ca dovadã, din cel mai adânc mormânt si pãrãsire suntem rãpiti afarã fãrã veste de sfântã lumina 
dumnezeiascã.  Din cea  mai  adâncã beznã  fulgerã  lumina  contemplatiei  divine  plinã  de  Har  si 
adevãr.  De  la  acest  moment  al  luminii  divine  începe  viata  misticã,  adicã  unirea  fãpturii  cu 
Dumnezeu. Aceasta este asemãnarea nu prin fire ci prin har.

 

Spovedania si despre cercetarea constiintei. Citirea Dumnezeiestilor Scripturi. Lecturi spirituale.

Odatã  intrati  în  calea  împlinirii  sfaturilor  Evanghelice  care  restrâng  mult  firea  omeneascã,  se 
întelege cã pânã sã deprindem vietuirea dupã sfaturi gresim adeseori. Din pricina aceasta tebuie sã 
înmultim si mijloacele de a ne mentine în aceastã vietuire. Unul din aceste ajutoare de pret este 
spovedania deasã. Spovedania fiind Taina Pocãintei, este dãtãtoare de Har care întãreste puterile 
noastre slabe cãtre împlinirea fãgãduintelor ce le-am fãcut sau ne pregãtim sã le facem. Spovedania 
deasã trebuie tinutã însã la pretul ei. Tinta sufleteascã a monahului fatã de tainã trebuie îndreptatã 
atunci  când  se  dovedeste  usurãtate  la  mijloc.  De  aceea  o  prea  deasã  spovedanie,  în  sufletele 
neadâncite, se banalizeazã. De aceea ne ajutãm de cercetarea constiintei sau de spunerea gândurilor, 
care poate fi oricât de deasã.

Sunt mãnãstiri în asa fel organizate încât nimeni nu se culcã pânã nu si-a spus gândurile rele, pânã 
nu s-a împãcat din inimã cu fratele sãu cu care s-ar fi învrãjbit peste zi si pânã nu ia iertare de la 
toti. Spovedania deasã si cercetarea constiintei au rostul de a slãbi din fire deprinderile patimilor si 
a pune în loc deprinderile bune sau virtutile contrare patimilor.
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Practica  aceasta  are  însã  temeiul  pe  cunoasterea  însusirilor  gândurilor.  Gândurile  pãtimase 
nemãrturisite sau simplu spuse au însusirea cã se întãresc si se fac funii, cum zic pãrintii, si trag 
mintea la învoire si la faptã, care este pãcat. Pãcatul acesta este: înfrângerea moralã a sufletului de 
cãtre un gând rãu. De aceea toate gândurile trebuiesc spuse înainte de a se întãri  si  de a birui 
mintea, cãci de îndatã ce sunt spuse le piere puterea de a obseda, asupri, stãpâni mintea. De altfel, si 
gândurile bune trebuie controlate cu o altã constiintã, mai limpede. Controlul tuturor gândurilor e 
lege în cãlugãrie. Neîntrebat nimic nu e bine, nici ce e bine, pentru cã singur nu te poti apãra de 
sãgetile slavei desarte.

O altã mãsurã de ajutor în biruinta asupra firii ne-o dã citirea Dumnezeiestilor Scripturi. Este Duhul 
lui Dumnezeu în cãrtile Sf. Scripturi, de aceea citirea ei zideste duhovniceste. Dar si pentru aceasta 
trebuie putinã preocupare. Mai întâi trebuie învãtatã aceastã carte a lui Dumnezeu cãtre oameni, 
adicã înteleasã în rostul ei de revelatie, înteleasã în cadrul ei istoric, în sfortarea ei de a mentine în 
constiinta poporului ales asteptarea descoperirii desãvârsite în Iisus Hristos. Valoarea spiritualã a 
Scripturii nu se pierde în istoria pe care o cuprinde. De aceea Biblia e si singura carte a cãreia date 
istorice au si o neistorie pe care o cuprinde. De aceea Biblia e singura carte a cãreia date istorice au 
si o memorie duhovniceascã.

De Acelasi autor sunt si scrierile ascetice ale Sfintilor Pãrinti si scrierile Evanghelice si scrierile 
sfintilor. În concluzie, citirea cu socotealã a Dumnezeiestilor Scripturi aprinde si hrãneste sufletul 
cu gândurile lui Dumnezeu care nu sunt ca gândurile omului.

 

Despre rabdare, mândrie, smerenie, tãierea voii, smerita cugetare

Lepãdarea  de  sine  nu  se  realizeazã  dintr-o  datã  sau  odatã  pentru  totdeauna  ci  trebuie  timp  si 
rãbdare. Timp pentru deprindere si rãbdare pentru greutatea ei. Rãbdare trebuie sã avem mai întâi 
cu noi însine ca sã nu cãdem în întristare, apoi trebuie sã aibã si altii rãbdare cu noi pânã deprindem 
desãvârsit lepãdarea de sine. Dacã învãtãm practic lepãdarea de sine si sporeste dragostea în inima 
noastrã, rãbdarea înceteazã de a mai avea înfãtisarea negativã, de necaz, si se schimbã în bucurie, 
cu toatã întristarea mea sunt covârsit de bucurie. Când avem lepãdarea de sine si dragostea, ocara ni 
se face ca lauda si lauda ca ocara. Rãbdarea mai este si nevointã, adicã pedepsirea de bunã voie a 
firii cu tot felul de osteneli.

Atârnã de treapta duhovniceascã pe care ne gãsim ca sã fie cu neputintã unele nevointe sau altele. 
La aceste nevointe ale rãbdãrii nu e bine sã nãzuim decât pe mãsura însãnãtosirii firii de patimi. La 
începãtori, deprinderea rãbdãrii începe cu ocara. Începutul trebuie întãrit cu rãbdarea, pentru cã în 
lupta cu mândria si cu slava desartã, acestea au obiceiul sã-l arunce în deznãdejde ca sã pãrãseascã 
lupta. Cine rabdã (îndreptarea) pânã a sfârsit se va mântui (Matei 10, 22).

Viata duhovniceascã are multe greutãti de învins, mai ales din partea mândriei. Partea importantei, 
boala locului de cinste sau a numelui de cinste, boala obrãzniciei, neascultarea, grãirea împotrivã, 
posomorârea,  groaza de umilintã,  toate  acestea sunt  forme în care se dezvoltã  si  se  înmulteste 
mândria în suflet. Mândria si toti puii ei sunt pricini de conflicte, de nemultumiri, de fãtãrnicii. Din 
rãcirea dragostei si a umplerii sufletului de rãutate sub influenta acestei patimi, mintea alunecã pe 
panta nebuniei. Ce e de fãcut în momentul de limpezime de minte ? Sã simtim, sã ne dãm seama cã 
la mijloc e o patimã, cu duh rãu care ne trage de minte cu o logicã foarte strânsã ca sã ne scoatã 
afarã din ascultarea lui Hristos. Sã ne dãm seama cã mai avem ceva în noi neatins de logica aceasta: 
constiinta. Deci sã ascultãm constiinta, nu dreptatea noastrã. Sã cãutãm de mai este cineva care ne-
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ar putea ajuta sã ajungem la liniste. Dacã întinzi mâinile cãtre ajutor vei fi ajutat. Inima înfrântã si 
smeritã Dumnezeu nu o va urgisi.

Asa începe smerita cugetare: formalizeazã mintea. Smerita cugetare e începutul smereniei, care nu 
e o virtute a firii sau expresia neputintei. Izvorul smereniei e darul lui Hristos. Nu de la oameni, nici 
din cãrti, nici de la îngeri, ci de la Mine vã învãtati cã sunt blând si smerit cu inima si veti afla 
odihnã sufletelor voastre (Matei 11, 29). Suntem în furtunã cu sufletul numai atâta vreme cât trãim 
la suprafatã, la expresia cea mai dinafarã a vietii. Când însã ne mai adâncim sufletele acolo unde ne 
asteaptã  Hristos  de  la  Botez,  sau de la  oricare  altã  Tainã,  primim cuvântul  Lui  care împrãstie 
furtuna. El este izvorul smereniei care reechilibreazã sufletul din bântuielile mândriei. De la aceastã 
experientã începând,  iubim Crucea lui  Hristos si  crucea noastrã,  cu firea primim si  credem cã 
tãierea voii proprii e într-un cuvânt curãtirea de patimi.

 

Petrecerea monahului în lume

Viata monahului este lãuntricã, duhovniceascã, pe când viata în lume e înafarã. Una cu alta nu 
seamãnã. Mirenii mai vin la mãnãstire pentru rugãciune, cãlugãrii nu se mai duc în lume sã se 
odihneascã. Toate profesiunile au vacantã sau concediu numai cãlugãria nu. Asa ceva ar însemna 
încetarea  cãlugãriei.  Se  duc  însã  la  mare  trebuintã  în  interesul  de  obste  al  mãnãstirii.  Haina 
cãlugãreascã îl face pe cãlugãr vãzut si cunoscut de toti. Unii îl iubesc, altii îl ocãrãsc. Cãlugãrul 
trebuie sã se fereascã în sufletul lui de cel ce-l iubeste ca sã nu fie rãnit de slava desartã, precum 
trebuie  sã  se  fereascã  si  de  cei  ce-l  ocãrãsc  ca  nu  cumva poate  din  nepãsarea  lui  sã  fie  hulit 
Dumnezeu. De aceea cãlugãrii nu umblã printre oameni cu ochii pe ei, cãtând cunoscuti sau dorind 
sã stea de vorbã, ci îsi vãd de cale cu gândul la Dumnezeu.

Toti cãlugãrii care pentru neapãratã trebuintã au mers prin orase au simtit trebuinta ocrotirii lui 
Dumnezeu. Rugãciunile celor din mãnãstire i-au însotit ca o mânã de apãrare. Un drum în lume îti 
face dovada statorniciei în calea cea duhovniceascã. De altfel nici nu se trimit din mãnãstire decât 
cei mai statornici în cãlugãrie. În ce constã primejdia ? Firea omeneascã a fost asemãnatã cu câltii, 
patimile cu focul. Dacã te atingi cu focul câlti fiind, patimile amortite prin înfrânare se aprind prin 
simpla vedere.

Cãlugãrii  trãiesc într-un altfel  de foc al  Duhului  Sfânt.  Acesta  se  stinge când se  apropie de ei 
întinãciunea prin simturi. Altã grijã pe care trebuie sã o aibã monahul e la felul vorbelor pe care 
trebuie  sã  le  audã  sau  sã  le  stãvileascã.  Chipul  monahului  a  trezit  întotdeauna  si  în  tot  locul 
mâncãrimea de limbã a mirenilor. Ei cautã oarecum fie sã defaime modul acesta de viatã, fie sã-l 
fericeascã pe al lor.

Cãlugãrul sã se fereascã, din constiintã de cunostintã, de a califica moral viata mireneascã, asa sau 
asa. Cât priveste mântuirea, aceasta are multe cãi înaintea lui Dumnezeu. Fiecare îsi alege viata 
care îi place sau de care se simte în stare. Mirenii stiu toate înfrângerile cãlugãrilor, dar nu stiu 
niciodatã pe vreunul din sfintii care sã fi biruit el aceste înfrângeri.

Mirenii vãd pe cãlugãri prin patimile de care sunt stãpâniti ei si nu le vine a crede cã-i cu putintã si 
o viatã de virtute. Virtutea e neînteleasã, ba uneori e numitã fãtãrnicie. Asa frate cãlugãre, învãluie 
pe oameni în dragostea ta cea din multã rugãciune si vei vedea trezindu-se în necunoscutii cu care 
stai de vorbã si o scânteie dumnezeiascã, pe care nu si-o pot exprima ci numai o suspinã.
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Chipul cel dinlãuntru si cel dinafarã al monahului

Sf. Apostol Pavel a descris ca pentru sine chipul cel dinlãuntru al omului: 

M-am rãstignit împreunã cu Hristos; si nu eu mai trãiesc, ci Hristos trãieste în mine. ªi viata mea de 
acum, în trup, o trãiesc în credinta în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit si S-a dat pe Sine însusi 
pentru mine
(Galateni 2, 20).

Asadar Hristos este fãptura cea nouã a monahului sau monahul în Hristos este fãpturã nouã (II 
Corinteni 5, 17). El este înlãuntru si înafarã, blând si smerit, hotãrât si linistit. Tulburarea celor 
dinafarã  nu-l  sminteste  din  aceste  însusiri  sufletesti,  dimpotrivã,  el  aduce  liniste.  Chipul  cel 
dinlãuntru si cel dinafarã al monahului sunt într-o deplinã armonie, printr-unul strãvzi pe celãlalt.

Toti stim cã înlãuntrul nostru stau ascunse mãrgãritarul, comoara, talantul si altarul împãrãtiei lui 
Dumnezeu.  Înlãuntrul  nostru  avem  asadar  posibilitatea  sfinteniei.  Dar  posibilitatea  încã  nu  e 
realitatea. De la sine numai, posibilitatea sfinteniei nu se transformã în sfintenie.

În viata duhovniceasã credinta hotãrâtã poate face ca posibilitatea sfinteniei sã se transforme în 
realitatea sfinteniei. Este nevointa monahului. Fãrã nevointã întinsã, sustinutã de convingere, orice 
posibilitate realã va rãmâne numai posibilitate sau chiar se va transforma în imposibilitate.

De pildã multi vin la cãlugãrie cu o pãrere bunã despre ei însisi, pãrere pe care nemãrturisit si-o 
pãstreazã si în mãnãstire. Pãrerea sau iubirea de sine e o formã subtire a mândriei. În mãnãstire 
viseazã sfintiri si litanii si viatã fericitã iar când aici dau de severitatea luptelor cu patimile, de 
tãierile dureroase ale pedepsirii întru toatã fapta bunã, visul se destramã si începe dezamãgirea si 
nemultumirea,  camuflãrile  mândriei.  Dacã  cel  în  cauzã  îsi  închide  sufletul  de cãtre  povãtuirea 
duhovniceascã pentru cã aceasta taie amãgirea de sine din care creste dezamãgirea, bobul de grâu 
se schimbã în tãciune si se crede grâu nederptãtit. Aceasta este iubirea de sine pe care o mentine 
mândria si  punctul de vamã al  diavolului.  Sufletele slãbãnogite  de mândrie  stau totusi  pururea 
încordate în legitimã apãrare de cãtre orice îndregãtori, gata sã-si apere dreptatea si sã-si justifice 
întristarea, sã-si explice ei mai bine cauza si niciodatã nu simte trebuintã sã asculte si sã urmeze, 
dacã este o cale mai presus de ce pot ei pricepe. Asa se explicã îndepãrtãrile, împutinãrile si chiar 
întunecãrile de la rostul luminos al cãlugãriei.

Sufletul dus în robie e jefuit pe datã de toatã agoniseala sa duhovniceascã. Aceasta-i contabilitatea 
fricosului: zarafii cu banii lor falsi furã talantii nostrii buni.

Acum monahul lenes de mântuirea sa începe sã uite întelesul celor ce are de fãcut, se multumeste 
numai cu intrarea în cãlugãrie ca si cum cu aceasta si-ar fi ajuns scopul. Potoleste râvna de rãzboire 
cu slãbiciunile firii patimilor, îmbrãcãmintea sa de luptãtor al duhului pierde însemnãtatea ei de la 
început. Sandalele nu mai aleargã pe calea gãtirii evangheliei pãcii, calea duhului, ci o iau iarãsi pe 
calea pãmântului. Nici nu observã monahul molatic de minte când a fost scos din luptã si redus la 
un simplu cuier de haine cãlugãresti.  Cu alte cuvinte nu vede cã a ajuns o mizerie cãzutã între 
tâlhari, un mincinos ala Domnului Hristos. Dacã monahul se complace într-o asemenea cãlugãrie de 
uniformã si nu-l doare stingerea luminilor sufletului sãu - întristarea e chipul unui suflet cu luminile 
stinse - înseamnã cã a dat în micime de suflet si a ajuns un om de nimic. Potrivit acestei îndreptãri 
el cautã altã hranã sufletului sãu: lauda oamenilor, aprobarea voilor sale. De povãtuitorii sãi se 
desparte sufleteste, judecându-i si gãsindu-le tot felul de pricini. Asa se cuibãreste viclenia în suflet 
si îl face pe monah om cu douã fete, morminte vãruite pe dinafarã, neîngrijit pe dinãuntru, ipocrit. 
Prinderea sufletului într-o viatã dinafarã de duh prin tãrâtele vietii e tot una cu ducerea lui iarãsi în 
temnita patimilor. Când monahul a realizat fãtãrnicia, a ajuns pe punctul de a pãrãsi cãlugãria. În 
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ochii lui toti sunt fãtarnici, e o victimã nevinovatã a nedreptãtilor, de aceea osândindu-i, iese dintre 
ei. De aici se vede destul de limpede cã mândria singurã, chiar sub cea mai subtire formã a sa, cum 
e pãrerea de sine, dacã nu e tãiatã din rãdãcini e în stare sã risipeascã din suflet toatã viata dupã 
duh. Nu e mândria urâciunea pustiului ? De aceea când te crezi bun sã stii cã esti nebun si sã astepti 
ocara ca sã te curãtesti. Întunecarea aceasta însã ne aduce aminte de învinuirile pe care le-a adus 
Iisus peste capul celor ce fãtãrniceau virtutea. Astãzi pentru obrazele celor din îndãrãtnicie pãrãsesc 
lupta cãlugãrii.  Biserica încearcã pedepsirea, scoaterea din monahism, afurisirea sau caterisirea. 
Crestinii nu au de învãtat nimic bun de la acesti dezertori si mincinosi. Biserica prin slujitorii ei nu 
face degrabã lucrul acesta, dar ce nu poate rugãmintea poate pedeapsa.

Plata neascultãrii de Bisericã este pierderea mântuirii. Îndãrãtnicii dau asadar de primejdia pierzãrii 
ca sã se dezmeticeascã. Asa se întâmplã când se întãreste fariseul si slãbeste vamesul.

 

Votul ascultarii. Votul ascultãrii si personalitatea monahului. Poate înceta obligativitatea voturilor 
monahale ?

Dintre cele trei fãgãduinte monahale, ascultarea neconditionatã s-a dovedit cea mai grea, din douã 
motive cu totul opuse: unul infirmitatea firii, iar celãlalt personalitatea ei.

Mai întâi ce este personalitatea ? Ca lãmurire pe scurt spunem cã personalitatea este o înzestrare 
sufleteascã neobisnuitã. Într-o personalitate chipul lui Dumnezeu este mult mai puternic si mult mai 
limpede. Toti crestinii au sigur câte un talant, dar unii au si câte doi, iar altii si câte cinci. Talantii 
sunt talente, energii de lucru, ca de pildã o minte mai strãvãzãtoare, o inimã mai largã, o mare 
capacitate  de  dragoste,  o  vointã  mai  puternicã,  o  memorie  mai  bunã,  o  ingeniozitate  înãscutã. 
Aceste  energii  ale  chipului  prind mai  bine,  ca niste  antene mai  bune, energiile  Harului care le 
sfinteste.  Personalitatea  are  de  asemenea  de  fãcut  calea  de  la  chip  la  asemãnare.  Dar  datoritã 
înzestrãrii sufletesti mai puternice, personalitatea ar putea strãbate calea într-un timp mai scurt sau 
ar  putea realiza o  neasemãnatã  asemãnare.  E destul  sã  ne gândim la  Sfântulita  de  la  Arges,  o 
copilitã numai, dar cu o capacitate de dragoste care a ridicat-o între sfinti.

Disciplina  ascultãrii  însã  e  generalã,  pentru  cã  ea  ridicã  firea  din infirmitate  precum scoate  si 
mândria din personalitate. Ascultarea face si pe lenesi si pe vecleni sã-si dezgroape talantul, precum 
acoperã si pe cei talentati de jefuirea slavei desarte.

Se stie cã unde este bogãtie mai mare si hotii se nevoiesc mai tare sã o prade. Rânduiala ascultãrii e 
cale dumnezeiascã. Chiar când se realizeazã sfintenia, nici aceasta nu dezleagã de acoperãmântul 
ascultãrii. Cãci o sfintenie constientã ar putea cãdea ca fulgerul în ispita sfinteniei, care e cea mai 
rafinatã capcanã a mândriei. De aceea Avva Macarie era dus de îngeri din lumea aceasta si pe drum 
îl  întâmpinau dracii  zicându-i:  ai  scãpat  de noi,  Macarie,  iar  sufletul  lui  rãspundea:  încã n-am 
scãpat.

Asa  se  explicã  de  ce  nici  unul  dintre  sfinti  nu  a  scãpat  desãvârsit  de  vreo  frânã  oarecare  a 
neputintei,  ca nu cumva tocmai la urmã sã piardã totul.  De aceea Sf.  Pãrinti  nu au recunoscut 
desãvârsirea decât dupã semnul desãvârsitei smerenii.

În cãlugãrie asadar nu are nici o importantã numirea de personalitate. Dimpotrivã, e un nume de 
care trebuie chiar sã te  lepezi,  sã scapi de stiinta lui.  Înzestrarea sufleteascã ce-i  corespunde e 
folositoare într-alt fel, în curajul smereniei, în avântul dragostei, în capacitatea de a te bucura în 
suferintã. Acestea dovedesc un suflet mare. Cãlugãria nu creste visãtori ai împãrãtiei lui Dumnezeu, 
ci oameni hotãrâti care duc trãirea crestinismului pânã la ultimele lui consecinte de disciplinã si 
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frumusete. Altfel Hristos nu ne-ar fi spus cã Împãrãtia lui Dumnezeu - chiar aceasta lãuntricã - se ia 
cu nãvalã si nãvãlitorii pun mâna pe ea si Îndrãzniti, Eu am biruit lumea.

Temeiul îndrãznelii celei dupã Dumnezeu este Învierea Sa din morti, dovada atât de puternicã a 
dumnezeirii  Sale.  Pe  cuvântul  Lui,  de  Dumnezeu  dovedit,  avem  si  noi  îndrãznealã  si  curaj 
împotriva lumii si a mortii din noi. Acesta-i temeiul strãfund al uceniciei noastre, a cãrei capãt este 
învierea sufletului încã din veacul acesta, în lumina veacului viitor. Pentru o astfel de rostuire a 
vietii e cãlugãria si ea cere smerenie si curaj. Smerenia si curajul s-ar pãrea doi termeni opusi. Cu 
toate  acestea,  în  viata  duhovniceascã  ei  se  armonizeazã,  ba  se  si  completeazã.  Absenta  sau 
împutinarea  unuia  slãbeste  pe  celãlalt  si  între  ei  trebuie  tinut  un echilibru.  Cãci  viata  crestinã 
orientatã numai spre umilintã ia o înfãtisare de sclavie spiritualã, de pipernicire la literã si pierde 
curajul.  Deasemenea,  orientarea  numai  spre  îndrãznealã  personalã  si  spre  profetism  distruge 
bisericitatea  si  sobornicitatea  crestinismului,  provocând  fie  erezie,  fie  schismã,  deci  pierde 
smerenia.  De  aceea  pãstrarea  capacitãtii  de  încadrare  în  disciplinã  a  unui  suflet  face  dovada 
armoniei si valorii sale. Cãlugãria slãbeste în suflete slabe si se întãreste în suflete mari.

Dar pilda celor de pe urmã aprinde curajul  celor dintâi.  Voturile monahale au obligativitate de 
constiintã. De Dumnezeu ascultãm neconditionat toatã viata si fãrã abatere. Dacã însã povãtuitorii 
nostrii dupã Dumnezeu, staretii si duhovnicii, devin eretici si ca atare se încarcã din partea Bisericii 
cu  pedeapsa  afurisirii  sau caterisirii,  atunci  suntem dezlegati  de  ascultarea  lor  pentru  cã  ei  au 
strâmbat  dreapta  credintã  si  prin  constiinta  lor  nu  se  mai  exprimã  voia  lui  Dumnezeu.  Dar 
ascultarea de Bisericã nu înceteazã. Obligativitatea voturilor monahale poate înceta numai în cazul 
extrem de rar când se întâmplã din motive chimice a personalitãtii omenesti, deci si a constiintei în 
cazul deplinãtãtii de constiintã, însã fãgãduintele rãmân obligatorii iar lepãdarea lor pãcat. Încetarea 
voturilor e încetarea cãlugãriei. Mãnãstirile cu viatã de sine au slãbit votul ascultãrii si al sãrãciei si 
din pricina aceasta sunt o formã decadentã de monahism.

 

Rostul si însemnãtatea monahismului

Se întâmplã ca unii crestini sã nu mai cunoascã rostul monahismului în crestinism. De aceea te poti 
astepta de la ei la cele mai felurite întrebãri. Dar dacã ni-l cunoastem noi cum trebuie, putem da 
seama oricând despre rânduiala noastrã.

Monahismul  se  justificã  în  linii  largi  cu  aceleasi  argumente  cu  care  se  justificã  crestinismul. 
Crestinismul nu s-a învechit, dovadã cã în orice epocã a istoriei s-au gãsit oameni sã-si dea viata 
pentru el. Atunci nu s-a învechit nici monahismul, de vreme ce este ales de câte unii ca mod de 
viatã. Cea mai bunã justificare a monahismului o fac cele trei rosturi cu care a strãbãtut el istoria: 
rostul spiritual, rostul cultural si rostul social.

Rostul spiritual si-l împlineste monahismul prin disciplinarea firii dupã sfaturile evanghelice. Prin 
aceasta monahul nevoitor se izbãveste de patimile firii si se face cu neputintã arãtarea unei alte 
forme de viatã dupã Duhul Sfânt. Viata mai presus de fire dovedeste constrângãtor si totusi simplu 
existenta lui Dumnezeu. Mintea obisnuitã, chiar a celei mai înzestrate si cultivate firi, nu poate face 
dovada decisivã nici cã este, nici cã nu este Dumnezeu, pentru cã mintea firii acesteia e tot atât de 
dibace de a dovedi si afirmatia si negatia unuia si aceluiasi lucru. De aceea filozofii si-au dat seama 
de viclenia ratiunii. ªtiinta când se pronuntã în materie de religie, de asemenea a iesit din domeniul 
sãu, care este studierea meteriei si a legilor ei pentru folosul practic al oamenilor. Iar religia nu face 
stiintã ci constiintã. Cãci oamenii nu trãiesc numai cu pâine. De aceea despre Dumnezeu nimenea 
nu poate grãi cu competentã absolutã decât numai El Însusi, când strãluceste slava Sa pe chipul 
fiilor Sãi, sfintii. ªi totusi oamenilor le mai rãmâne libertatea sã se îndoiascã. Aceste exemplare rare, 
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sfintii,  apar  printre  oameni  din vreme în vreme si  aduc în ei  chipul  lui  HristosCare  a  dovedit 
desãvâtsit pe Dumnezeu-fiind stâlpii Bisericii. Acesta este rostul de cãpetenie al monahismului: 
trãirea crestinismului pânã la tensiunile desãvârsirii, când existenta lui Dumnezeu devine un fapt de 
natura evidentei absolute pentru toti. Cãlugãrii care realizeazã monahismul sunt în lume fãcliile 
aprinse ale lui Dumnezeu. Ceilalti, care nu-l realizeazã, umblã cu ele stinse, iar pentru înfrângerile 
lor morale Dumnezeu este hulit printre oameni (Romani 2, 24). Dar nu acestia calificã monahismul, 
ci cei dintâi.

Rostul cultural este mai modest, totusi de mare pret si el. Ei au împletit rugãciunea cu munca, o 
muncã de rãbdare, o muncã de constiintã. Cãlugãrii s-au ocupat de copierea cãrtilor sfinte. Astfel, 
monahilor din pustia Sinai le datorãm cel mai vechi manuscris întreg al Noului Testament. Mai 
târziu  au  început  sã-si  ilustreze  cãrtile  sfinte  cele  mai  des  folosite,  dintre  care  ne-a  rãmas  o 
minunatã  psaltire.  Tot  cãlugãrii  au  fost  primii  iconari  si  apãrãtori  ai  icoanelor  în  perioada 
împãratilor iconoclasti. În toate artele minore unde a trebuit migalã si rãbdare deosebitã gãsim pe 
cãlugãri.  De  la  ei  avem  obiecte  bisericesti  de  mare  valoare  artisticã.  Printre  primii  care  au 
îmbrãtisat inventia lui Gutenberg, tiparul, au fost cãlugãrii. Primele tiparnite la noi le-au înfiintat 
cãlugãrii. Prin munca lor s-a asigurat unitatea limbii românesti.

Rostul social e si mai neînsemnat si totusi asa de mare. Mai întâi munca dezinteresatã a cãlugãrilor, 
care-i izbãveste de lene, e un model de constiintã. Cãlugãrii lucreazã orice ca pentru Dumnezeu nu 
ca pentru oameni (Coloseni 3, 23). În vremea noastrã constiinta fatã de muncã începe sã fie un 
factor de mare pret în construirea viitorului oamenilor. Munca iese din stadiul pedepsei si trece în 
cel al consacrãrii, capãtã o sfintenie pentru constiinta cu care e fãcutã.

Cãlugãrii  trãiesc în viata de obste având totul de obste.  Deci ei  au adus pânã în zilele noastre 
amintirea vie a primelor comunitãti crestine din Ierusalim si Alexandria, unde se împãrtea fiecãruia 
dupã cum avea fiecare trebuintã (Fapte 4, 35). Deci cãlugãrii prin viata lor de obste sunt o icoanã 
strãveche a lumii noi. Comunismul la obârsiile lui a fost crestin si va fi si la sfârsit.

Cãlugãrii îsi mai justificã rolul lor social si prin faptul cã sunt totdeauna în lupta Bisericii crestine 
pentru marea cauzã a vremurilor noaste:  pacea între popoare.  Rugãciunea pentru pacea a toatã 
lumea cãlugãrii o fac la toate slujbele lor în bisericã, zi si noapte. Pacea nu e numai un bun social ci 
si  un bun spiritual al  oamenilor,  de aceea noi  ne rugãm pentru pace,  pentru cã la  urma urmei 
Dumnezeu  detine  pacea.  Astãzi  armele  nu  sunt  numai  ucigãtoare  ci  pustiitoare.  ªi  pentru  care 
pricinã ? Pentru o mai dreaptã repartitie a bunurilor între toti oamenii. Toate religiile pãmântului s-
au unit în lupta pentru pace, toate semintiile pãmântului si mintile limpezi sunt în ideea de pace. 
Niciodatã între cei mai depãrtati si deosebiti nu s-a vãzut asa o unire ca în a cere pacea. Acesta e un 
lucru mai presus de oameni, de aceea pacea va învinge rãzboiul. Convingerile unite în dreptatea 
cauzei sunt o putere în care intrã si toti cãlugãrii. N-a auzit Avraam de la Dumnezeu cã dacã vor fi 
si numia zece drepti nu va pierde cetatea ? (Facere 18, 32) Iatã ce nebãnuite rosturi pot avea acesti 
oameni sãraci cu duhul, care sunt si cãlugãrii. 

 

Purtarea monahului fatã de superior si fatã de obste, fatã de ascultãri si fatã de bunurile mãnãstirii

În calea vietii duhovnicesti nu sporesti decât pe temeiul încrederii totale în povãtuitorii tãi: staretul 
sau stareta si duhovnicul. Ascultare si dragoste sã ai cãtre toti din obste, dar cãtre povãtuitorii tãi 
mai  ales,  pentru cã  ei  rãspund înaintea lui  Dumnezeu de  sufletul  tãu.  Asadar,  de ce sã  poarte 
rãspunderea  aceasta  suspinând  ?  Purtarea  monahului  descoperã  adevãrata  sa  trãire,  dacã  are  o 
credintã de adâncire sau o credintã de suprafatã. În cazul dintâi va fi pururea cuviincios si smerit, în 
cazul al doilea îndrãznet si obraznic. Cuviinta sau obrãznicia purtãrii aratã ce duh are în inimã în 
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cazul acela. Stãrile sufletesti molipsesc prin surprindere. De aceea e bine ca povãtuitorii sã grãiascã 
totdeauna din constiinta slujirii lui Hristos, ca în fata lui Hristos, si atunci vor fi blânzi întru dojanã 
si smeriti întru mustrare, altfel mustrarea lor învinge dar nu convinge. Niciodatã nu trebuie sã uitãm 
cã prin purtarea de grijã a pãrintilor luãm îndreptare de la Dumnezeu. Când uitãm lucrul acesta 
cãdem în întristare. Altii au uitat îndemnul care grãieste ca unor fii: 

Fiul meu, nu dispretui certarea Domnului, nici nu-ti pierde cumpãtul când esti mustrat de El. Cãci 
pe cine îl iubeste Domnul îl ceartã si pe tot fiul pe care-l primeste îl bate cu varga
(Evrei 12, 5-6).

Acesta este examenul purtãrii, esti în stare sã vezi în mustrare grija lui Dumnezeu de tine sau numai 
o treabã de administratie ? De aici se alege folosul sau începe pierderea de vreme.

Purtarea fatã de obste dovedeste si mai bine cum suntem cu adevãrat. Fatã de povãtuitori, ca mai 
mari, avem o purtare, iar noi între noi altã purtare. Aceasta dovedeste cu câte fete umblãm. Dacã 
avem pe Hristos în inimã, cãtre toti avem aceeasi fatã, fãcând toate ca pentru Dumnezeu, date în 
chivernisirea obstii pentru neputinta firii. Asadar de la asezãmântul inimii în duhul lui Dumnezeu 
izvorãste toatã purtarea monahului cãtre cel dinafarã, iar cele dinafarã, dupã modul cum le face, 
sporesc duhul celor dinlãuntru.

 

Purtarea monahului fatã de rude, prieteni, cunoscuti si fatã de credinciosii care vin la mãnãstire

Urmarea lui Hristos stabileste o altfel de rudenie între oameni decât cea dupã trup. Între cei ce 
iubesc pe Dumnezeu mai mult decât orice altceva se stabileste o rudenie duhovniceascã. Acestia se 
adunã laolaltã în obsti si împlinesc unul din cuvintele lui Iisus: Tot cel ce se leapãdã de avutiile sale 
si pentru Mine pãrãseste mamã, tatã, sotie si copii - se întelege, înainte de a le lua - însutit va lua 
încã în viata aceasta si avutie si tatã si copii - desi cu necazuri - iar în veacul ce va sã fie viata 
vesnicã.  Iatã  rudenie,  iatã  avutii  de  obste  ale  mãnãstirii,  desi  si  cu  necazuri,  dar  dãtãtoare  de 
nãdejde a vietii vesnice. 

Mama si rudeniile Mele sunt cei ce fac cuvântul lui Dumnezeu, din pricina aceasta rudenia mea 
dupã trup rãmâne pe planul al doilea ca importantã. Cãlugãria dezleagã pe monahi de obligatiile 
îngrijirii familiei în lume. Cu toate acestea, legãtura nu e ruptã ci rãmâne în dreapta cumpãnire a 
situatiilor si a celei mai bune solutii. Dacã dai staretului toatã grija ta, o dai si pe aceasta, si cum va 
rândui, asa va rãmâne. Prea multã întâlnire cu rudele nu e bunã, pentru cã ele aduc grijile lumesti, 
tânguirea cã au fost pãrãsite si felul de a gândi dupã lume. Sunt totusi rude care se bucurã cu 
adevãrat de calea noastrã. O viatã îmbunãtãtitã a noastrã le-ar fi singura mângâiere si bucurie care 
ar cântãri în sufletul lor mai mult decât amãrãciunile. Acesta-i primul folos sufletesc ce se asteaptã 
de la noi. Iar al doilea e acela al rugãciunilor pentru mântuirea lor.

Prieteni, cunoscuti, vizitatori si închinãtori nu mai sunt de folos celui ce se nevoieste sã-si tinã 
mintea si inima curate de gânduri. Pentru porunca dragostei pot fi primiti, dar dupã rânduiala cea 
pentru strãini. Putem vorbi cu ei dar la un nivel de seriozitate. Totdeauna si în toate mãnãstirile 
unde mirenii au fost primiti fãrã nici o bãgare de seamã, acestia au destrãmat rânduiala si au sfârsit 
prin desfiintarea mãnãstirilor sau si numai a valorii ei duhovnicesti. A umbla dupã vizitatori sau 
chiar închinãtori este a umbla dupã slava desartã. Într-o atare mãnãstire nu se adâncesc monahii în 
Duhul lui Dumnezeu ci în duhul lumii. De aceea în mãnãstirile clasice nu se îngãduie cu usurintã 
nici intrarea pãrintilor sau a fiilor dupã trup.
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Pânã sã covârsesti cu dragostea peste toatã fãptura trebuie sã te nevoiesti cu înfrânarea spre toatã 
zidirea.

 

Tâlcuirea rânduielii tunderii în monahism

Intrarea  în  cãlugãrie  se  sãvârseste  în  vremea  Sf.  Liturghii,  îndatã  dupã  intrarea  cea  micã  cu 
Evanghelia.  Spre  stiintã,  pe  scurt,  Sf.  Liturghie  este  slujba  de  cãpetenie  a  Bisericii  în  care  e 
prezentatã viata si învãtãtura Mântuitorului precum si lucrarea de mântuire a omului prin jertfa de 
pe Golgota. Sf. Liturghie este repetarea sau continuarea peste veacuri a aceleiasi jertfe si taine. 
Fratele care vine la cãlugãrie este o roadã a acestei jertfe. Bratele pãrintesti îl asteaptã deschise pe 
cruce. Aceasta e cea mai puternicã chemare ce s-a putut face vreodatã oamenilor. În fata ei pãrãsim 
viata  cea  usuraticã  a  firii  si  dorim sã  dãm si  noi  vietii  acelasi  înteles.  Iar  slujitorul  tainei  lui 
Dumnezeu,  preotul  sau  arhiereul,  primeste  pe  fratele  înaintea  usilor  împãrãtesti,  deschizâdu-i 
urechile dragosei prin cuvintele Domnului: 

Veniti la Mine toti cei osteniti si împovãrati - cu pãcatele - si Eu vã voi odihni pe voi
. Pãcatele, patimile, ostenesc si încarcã, slãbesc si apasã sufletul în întuneric. Dorul dupã odihnã de 
acestea este fundamentat în suflet. Acestui dor nimeni si nimic nu-i poate rãspunde decât Iisus. De 
la El învãtãm smerenia si primim odihna, adicã nepãtimirea.

Cuvântul de lãmurire continuã si prin el fratele e adus înaintea lui Dumnezeu în privinta dorintei 
sale. În fata sfinteniei lui Dumnezeu avem deodatã aceste simtãminte contradictorii, de fricã si de 
bucurie, de temere si de atragere. Dar nu numai Mântuitorul e nevãzut de fatã, ci si Preaslãvita Sa 
Maicã, sfintii îngeri si toti sfintii cei dintre oameni vin de fatã asupra hotãrârii fratelui cu destinul 
sufletului sãu. Stau plecate privirile întregii lumi vãzute si nevãzute. Acestia sunt martorii nostrii în 
ziua rãsplãtirii, când Mântuitorul nostru va veni sã judece vii si mortii, 

nu dupã cum vom fãgãdui mãrturisind - cu gura - ci dupã cum vom pãzi si împlini - cu fapta - cele 
ce vom fãgãdui
.

Deci e întrebat fratele de ce a venit în fata altarului, în fata jertfelnicului Domnului. Iar fratele 
rãspunde  spunânu-si  dorinta  cãlugãriei.  Dorinta  aceasta  e  însã  o  convingere.  Preotul  confirmã 
bunãtatea si fericita alegere a fratelui. Fratele a ales biruinta asupra firii, urmezã sã o câstige prin 
osteneli si suferinte. O astfel de hotãrâre, ca sã ducã la rezultat, trebuie sã îndeplieascã o condite 
esentialã: sã fie o hotãrâre a libertãtii sale. Libertatea constiintei e cel mai adânc bun spiritual pe 
care-l avem la îndemânã în viatã. Acesta este factorul de care Biserica tine seama si garanteazã 
seriozitatea  convingerii,  alegerii  si  statorniciei.  Sila  împrejurãrilor,  sila  neputintelor,  sila 
înfrângerilor, dacã nu se vor converti în convingere, nu stau garantie pentru clugãrie. Fãgãduintele 
cãlugãriei sunt asadar pe viatã, viatã petrecutã într-o mãnãstire.

Urmeazã întrebãri si rãspunsuri, cele trei rãspunsuri sau voturi monahale. Primul este fecioria, al 
doilea ascultarea de povãtuitor si de frati, iar al treilea sãrãcia, lipsurile vietii cãlugãresti. Dupã 
aceste  trei  fãgãduinte  din partea  fratelui,  preotul,  slujitorul  tainei,  lãmureste  mai  pe larg  în  ce 
constau aceste sfinte fãgãduinte. Mai întâi cã sunt date în fata Celui Sfânt, cã sunt scrise de îngeri si 
cã vom da seama de ele si la sfârsitul lumii. Trãite aceste fãgãduinte, prin ele se aratã în viata 
noastrã viata Domnului, întrucât El Însusi este viata vesnicã. Viata moahalã nu este o viatã dupã 
trup. Poftele lui trebuiesc stinse.
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Cuviinta fatã de om trebuie câstigatã si mintea curãtitã prin nevointe, cãci si trupul e chemat la 
sfintenie si viatã vesnicã. De aceea si el trebuie fãcut ascultãtor de Dumnezeu. Postul, osteneala, 
privegherea, îl îmblânzesc. Ascultare sã ai fatã de toti. 

În ascultãri fãrã cârtire
zice preotul.  La viclene gânduri  sã te astepti,  care vor sã zdruncine hotãrârea de a merge prin 
greutãti în urma lui Hristos. Acestea vor sã te întoarcã înapoi de la calea Duhului iarãsi la calea firii. 
Firea trebuie tãmãduitã de fricã în fata suferintei. Pentru dobândirea vietii duhovnicesti trebuie sã 
birui si toatã dragostea firii, chiar si dragostea de pãrintii dupã trup. Nici dragostea de sine nici 
dragostea de slavã sã nu mai ai. Nu împãrti sufletul tãu ci adunã-l din toate si dã-l întreg lui Hristos. 
De toate sã fii sãrac, ca sã atârni întru totul de Dumnezeu. Oamenii te vor defãima, neîntelegându-ti 
viata, dar nu uita cã nici viata lui Iisus nu au înteleso cei ce L-au rãstignit.

Oamenii prea legati de fire nu au înteles niciodatã vietuirea cea mai presus de fire, de aceea s-au 
temut de aceia cu o astfel de vietuire ca de un rãu, ca de o mustrare si i-au fãcut mucenici. Iar 
cuviosii au trãit o viatã de bunã voie, o viatã de mucenici. Vietile Sfintilor ne sunt nouã hranã si 
curaj în urmarea lui Hristos, precum si convingerea cã e cu putintã aceastã urmare. Hristos fãcându-
Se om ne-a dat nouã aceastã putintã.

Cu toate acestea viata dupã Hristos nu e o viatã de vis sau de visãtori, nici o viatã cu minuni. 
Lepãdarea  de  sine  si  crucea  rezumã toate  greutãtile  ce  le  vom avea  cu  firea  cea  veche  si  ne 
prevestesc multã umilintã în lumea aceasta. Dar tocmai acestea când le vom împlini ne fac dovada 
cã viata noastrã e dupã Dumnezeu. Întru aceasta ne stã puterea, de a ne bucura întru necazuri. Cu 
trupul ne amãrâm pentru greutatea virtutilor dar cu sufletul ne bucurãm pentru plata pe care o aduc.

Fratele e întrebat dacã poate mãrturisi aceastã conceptie de viatã. Cu Harul lui Hristos acest fel de 
vietuire e cu putintã. Preotul se roagã în continuare lui Dumnezeu, amintind si fratelui cã dragostea 
lui Dumnezeu fatã de cel mai mare pãcãtos e mai mare decât dragostea celui mai mare sfânt pentru 
Dumnezeu, de aceea Dumnezeu nu uitã de om cum uitã omul de Dumnezeu. De aceea El stie dorul 
fratelui si adaugã la acesta puterea Sa, spre împlinirea poruncilor Sale.

Sfaturile evanghelice prin fãgãduintã solemnã devin porunci. Cel mai frumos dar pe care îl putem 
face lui Dumnezeu e sã ne dãruim Lui pe noi însine, pe viatã. Dumnezeu primeste si îmbrãtiseazã, 
apãrã si  întãreste  un asemenea dar.  Abia cu aceastã  dãruire a  dragostei  prindem putere  asupra 
greutãtii, asupra neputintei si cãpãtãm curaj în nevointe. Un duh nou se sãlãsluieste întru noi din 
clipa aceasta. Îl avem noi mai de demult, dar acum a prins el inima noastrã în razele lui. Cãci duh 
dumnezeiesc este dragostea care a fãcut sfinti.

Cu  capul  plecat  si  cu  cartea  rânduielii  cãlugãriei  pe  cap,  preotul  se  roagã  lui  Dumnezeu  sã-l 
primeascã si pe fratele acesta în ceata celor care au pãrãsit toate cele lumesti si s-au fãcut vrednici 
de Dumnezeu. Întãrit  de Adevãr,  îngrãdit  de Duhul Sfânt,  hotãrârea fratelui  sã fie  neclintitã în 
rãzboaiele cu mestesugirea potrivnicã. Biruinta se câstigã prin rãbdarea întãritã de Dumnezeu cu 
Har si prin rugãciunile Maicii Crestinãtãtii, Preasfânta Stãpânã de Dumnezeu Nãscãtoarea si ale 
tuturor sfintilor întru care S-a proslãvit Dumnezeu Cel în Treime închinat.

Toti îsi pleacã capetele. Preotul din nou se roagã lui Dumnezeu sã-l primeascã pe fratele acesta, 
care si-a ales din feluritele cãi de mântuire pe aceasta a jertfei de sine. Rugãciunea continuã ca 
poftele si gândurile firii sã fie ridicate de la dânsul odatã cu tunderea pãrului, al cãror semn este. 
Pãzirea poruncilor aduce în fire sfintenia Celui ce a dat poruncile. Preotul mai cere de la Dumnezeu 
si darul nestrãmutãrii hotãrârii fratelui, vointa otelitã care i-a caracterizat pe nevoitori.
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Cu acestea slujitorul Sf. Liturghii se apropie de Cel ce nevãzut sãvârseste Taina, Hristos, întinde 
mâna sa dupã Sf. Evanghelie asezatã în fata icoanei Mântuitorului din tâmplã si zice: 

Iatã Hristos, nevãzut, aici stã de fatã
. ªi preotul mai întreabã odatã pe fratele dacã face pasul cãlugãriei de bunã voie, deplin liber, fiindcã 
numai acesta e factorul sufletesc hotãrâtor în cãile omului. În adâncul fiintei sale omul e libertate. 
Acesta e darul lui Dumnezeu fãcut omului, prin care l-a deosebit de toatã fãptura vãzutã si l-a 
înrudit cu îngerii si cu aceasta l-a fãcut capabil si de viatã îngereascã. Cãlugãria e asadar o logodnã 
cu modul mai presus de veac al vietuirii îngeresti.

Fratele afirmã definitiv libertatea constiintei sale în fata Celui ce-i va desãvârsi libertatea. Logodna 
aceasta începe însã cu foarfecele, unelte care taie vãlul necunostintei de Dumnezeu de pe suflet sau 
mrejile patimilor de pe minte. La aceastã tãiere nu numai cã te învoiesti, dar sãruti si foarfecele, 
mijloacele fizice sau morale cu care se face aceastã rupere a sufletului si a mintii de patimi. Aceasta 
a fost ultima zi din viatã în care ai mai avut pãreri personale si vointã proprie. De la logodna cu 
îngerescul mod de viatã sub o nouã lege, tãierea voii si a toatã pãrerea îti este lege. Aceasta o ai 
chiar din mâna lui Hristos. În lumea nevãzutã sunt mii si milioane de fiinte si numai o singurã voie 
a  lui  Dumnezeu este.  Prin  cãlugãrie  intri  în  aceastã  lume ca  sã  completezi  locul  cetei  a  doua 
îngeresti pe care Dumnezeu a hotãrât sã-l împlineascã cu oamenii care, în trup greoi fiind, biruie în 
lupte  pe  îngerii  cei  cãzuti  prin  neascultare.  De  aceea,  ca  sã  sui  la  sfârsitul  zilelor  la  aceastã 
destinatie cereascã, trebuie sã înveti firea de a nu avea pe pãmânt altã voie decât numai voia lui 
Dumnezeu, precum e si în cer. Ce rost mai au aceste foarfeci ? Foarfecele, povãtuirile, mustrarea, 
dojenirile, ocara au rostul tãierii patimilor, cãci cu tãierea voii se taie toatã patima. Iar al doilea rost 
al foarfecelor este venirea la cunostinta adevãrului care este Hristos.

Adevãrul este fiintã vie. Noi însã suntem fiintã, dar prinsã în amãgiri. Trebuie tãiate amãgirile ca sã 
fiintãm în Adevãr, adicã în Hristos. El e usa
la casa
Tatãlui, iar Duhul e cheia
cãruia Fiul  îi  deschide.  Aceasta-i  cunostinta  adevãrului  cu noi,  cu  calea noastrã  dupã Duh,  cu 
destinatia noastrã cereascã. Pe acest înteles luptãtorul primeste nume nou, dupã al  unuia dintre 
sfintii care bine s-au nevoit. De aici începând, de la darea numelui, monahul e un nou botezat, care 
îsi  întelege  personal  Botezul.  Aceasta  nu  e  repetarea  primului  Botez,  ci  înnoirea  lui.  Viata  lui 
viitoare, desi continuatã pe pãmânt, va avea sã fie o slavã a Sfintei Treimi. Întreaga Sfântã Treime 
îsi face sãlas într-un ales. Chematii sunt multi, dar vin numai câte unii care se aleg. Cu acestea 
începe noua îmbrãcare în Hristos, din afarã vãzându-se cele ce urmeazã.

Mai întâi o cãmasã albã, hainã luminoasã a Sfântului Duh, Harul luminii dumnezeiesti care stinge 
pentru totdeauna mohorâciunea întristãrii  din patimi si  lumineazã firea cu slavã dumnezeiascã. 
Acum e logodna cu darul luminii de pe Tabor, urmeazã lucrarea de o viatã si înmultirea lui pânã 
cuprinde în dumnezeiascã vãpaie nu numai sufletul ci si trupul. Aceasta e haina noastrã, haina de 
luminã pentru ziua de nuntã a Fiului, care este la sfârsitul veacului acestuia si începutul veacului 
viitor.

Urmeazã paramanul a cãrui însemnare, ca sã n-o uitãm, e scrisã pe el: 

Luati jugul Meu cã este bun si sarcina Mea usoarã
. Iar din prooroci: 
Dat-am spatele Meu spre bãtãi si obrazul Meu spre pãlmuire si fata Mea n-am ferit-o de scuipãri
. Iisus e arãtat de Revelatie si ca 

înger de mare Sfat
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,  ca  unul  ce  a  descoperit  Calea  de mântuire.  Cu aceastã  Cale  a  îngerului  de  mare  Sfat  al  lui 
Dumnezeu ne logodim si din aceastã pricinã calea scrisã pe paraman e numitã a îngerescului chip, 
cãci nu sunt aceste cuvinte dintre cuvintele îngerilor.

Crucea aminteste de toatã lucrarea de mântuire, de umilirile prin care a trecut Iisus nevinovat, de 
desãvârsita jertfã de Sine. La aceeasi cale ne fãgãduim si noi, printre ocãri si scuipãri, cãci noi 
vrednici suntem de acestea.  Jertfa Mântuitorului a dat Crucii  putere de alungare a mestesugirii 
potrivnice. Crucea este podoaba Bisericii, Crucea este întãrirea credinciosilor si dracilor ranã. 

Armã împotriva diavolului crucea Ta ne-ai dat
cântã Biserica.

Dulama nu are decât însemnãtatea culorii negre, semnul lepãdãrii de lume. Lumea îmbracã haine 
colorate, cãlugãrul stinge de pe sine culorile cu viata curatã a pocãintei.

Cingãtoarea au descoperit-o luptãtorii pentru cã prin ea îsi mãresc puterile de luptã. Cãlugãrul are 
aceastã luptã: omorârea firii sale celei vechi si nevointa înnoirii duhului.

Culionul vine de la coif, care e un acoperãmânt de luptã, cu rostul sã apere capul de sãgeti. El 
înseamnã  nãdejdea  de  mântuire.  În  lupta  cu  patimile,  cu  firea,  cu  viclenele  gânduri,  adeseori 
primim sãgetile  deznãdejdii  în  cap.  Dacã  însã  suntem întãriti  lãuntric  cu  credinta,  nãdejdea  si 
dragostea - în Dumnezeu trei paveze aprinse ale Duhului Sfânt: una a mintii, una a inimii si una a 
vointei - sãgetile vicleanului nu ne ating, ci-l ard ale noastre pe el. Cãci celor întãriti în smerenie le 
îngãduie Dumnezeu sã-l ardã pe vicleanul cu sabia duhului.

Rasa  aminteste  hainele  de zale  care  apãrã  pieptul  si  toate  încheieturile.  Rasa  e  îmbrãcãmintea 
cuviosilor care sting toate gândurile rele si îndemnãrile voii proprii, smerindu-le cu gândul mortii. 
Haina aceasta de luptã are deasemenea culoarea neagrã. Cu gândul mortii omori plãcerea pãtimasã 
de viatã desartã. Culoarea neagrã a îmbrãcãmintii cãlugãresti nu are însemnãtatea de doliu pe care o 
are aceastã culoare la mireni.

Sandalele  sunt  încãltãmintea  usoarei  alergãri  în  luptã,  cãci  mult  trebuie  sã  alergi  pânã  plinesti 
gãtirea Evangheliei pãcii. Pânã la pacea nepãtimirii e mult de alergat si totusi trebuie ajuns la pacea 
evanghelicã  (pentru  care  avem  Evanghelia)  în  termen.  Termenul  dobândirii  biruintei  asupra 
patimilor e 

pânã este ziuã
adicã mai înainte de seara vietii sau chiar a noptii. Ca sã stim cum sã ne împãrtim vremea sau 
stadiul vietii acesteia, aducem la mijloc cuvântul Sf. Ioan Scãrarul: 

Celor începãtori stirea cã sunt dupã Dumnezeu le-o dã pasii lor care sunt roadele smereniei. Celor 
din stadiul de mijloc,  disparitia luptelor,  iar celor desãvârsiti,  manifestarea si prisosinta luminii 
dumnezeiesti
.

Mantia se vede în zugrãvirile sfintilor mucenici, apartinând si ea îmbrãcãmintii ostasilor. De la 
dobândirea nepãtimirii firea omeneascã se bucurã de harul luminii dumnezeiesti, ca si îngerii. De 
vrei sã te faci cãlugãr, fã-te ca focul. Mantia desi e neagrã nu înseamnã gândul mortii, desi cuviosii 
adormiti se înfãsoarã în mantie. Mantia e o îmbrãcãminte plisatã, ceea ce aminteste o îmbrãcãminte 
de  raze  a  unei  lumini  necreate,  tâsnind  ca  fulgerele  din  fiinta  lui  Dumnezeu  asa  cum  s-au 
învrednicit s-o vadã pe Muntele Tabor Petru, Iacov si Ioan, si aceasta numai cât îi este cu putintã 
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firii omenesti. Aceasta este îmbrãcãmintea nestricãciunii si sfinteniei, lumina dumnezeiascã în care 
au strãlucit multi, 

oameni dupã fire si dumnezei dupã har
(Sf. Simeon Noul Teolog).

Camilafca e un vãl usor, aproape strãveziu, care pogoarã de pe cap la corp. Desi e negru si el, nu 
înseamnã  gândul  mortii.  E  un  simbol  al  mintii  care  sub  puterea  curãtitoare  a  Harului  devine 
strãvezie, devine de culoarea cerului si se vede pe sine ca luminã întelegãtoare. Aici e o mare tainã 
a  vietii  duhovnicesti.  Altarul  mintii  în  care s-a sãlãsluit  Hristos la  Botez devine tot  luminos si 
lumina dumnezeiascã din Iisus strãbate catapeteasma care este trupul în întregimea lui si  astfel 
mintea noastrã se uneste cu mintea lui Hristos - cum spune Sf. Apostol Pavel - si tot trupul nostru se 
face primitor de luminã întelegãtoare. Iatã unde are sã ajungã rugãciunea mintii,  sã strãbatã nu 
numai luptele ci si nepãtimirea. Într-o atare tãrie si deplinãtate de Duh mintea nu mai cugetã gresit 
sau rãtãcit pe Dumnezeu ca obiect ci ne întâlnim noi si Dumnezeu în acelasi subiect al unei altfel de 
cunoasteri, mai presus de firea de dincoace a mintii (Dumnezeu este subiectul universului vãzut si 
nevãzut si tot universul este obiectul cugetãrii lui Dumnezeu; deci Dumnezeu gândeste lumea iar nu 
fãptura Îl gândeste pe Dumnezeu; când face aceasta nu e de mirare cã nu-L gãseste, de vreme ce-L 
face ceea ce nu e: obiect). În felul acesta El se face hranã mintii noastre cãci în ea s-a sãdit putinta 
unirii omului cu Dumnezeu.

Metaniile sunt o asemãnare a sabiei. Rugãciunea mintii este sabia Duhului care taie gândurile rele 
cu Numele lui Iisus. Propriuzis, Iisus ne izbãveste neîncetat de lupta potrivnicã: 

Cu Numele lui  Hristos Iisus batem pe vrãjmasi.  Cãci  armã mai puternicã asupra diavolului ca 
Numele lui Dumnezeu în cer sau pe pãmânt nu este
(Sf. Ioan Scãrarul).

Crucea de mânã noului mãrturisitor al lui Hristos îi aminteste cã lepãdarea de sine si luarea crucii e 
o lucrare permanentã în toatã calea spiritualã. Bobul care nu vrea sã moarã, fie chiar si de grâu, nu 
mai aduce nici o roadã. Mântuirea se lucreazã numai pe ruinele egoismului.

Fãclia nu este o simplã luminitã sau simplã candelã aprinsã. Însemnãtatea ei în rânduiala cãlugãriei 
e mult mai cuprinzãtoare si vrea sã spunã cã noi însine trebuie sã ne transformãm într-o fãclie. Noi 
suntem  pietrele,  lemnele  sau  jertfa  de  bunã  voie  pe  altarul  lui  Ilie,  altarul  de  dovedire  al 
adevãratului Dumnezeu. Iar de foc se va îngriji Dumnezeu. Dovezile existentei Celui Preasfânt - 
cele mai strãlucite dovezi - sunt sfintii în lumina dumnezeiascã. Acesti biruitori asupra firii, asupra 
zidului, a vãlului necunostintei de Dumnezeu, aduc irezistibil pe oameni sã dea slavã si sã cunoascã 
pe Dumnezeu. Asa au strãlucit ca soarele: Avva Sisoe, Avva Pamvo, Avva Siluan, Avva Simeon 
Noul Teolog, Sf. Serafim de Sarov, ca sã nu pomenim decât pe cei mai cunoscuti.

Dupã  ce  noul  monah  a  primit  toatã  îmbrãcãmintea  si  uneltele  de  ostas  al  Duhului,  preotul  îl 
binecuvinteazã. 

Acestia sunt binecuvântatii Tatãlui Meu
, binecuvântatii  Sfintei  Treimi.  Preotul,  iconomul Tainelor lui  Dumnezeu, se roagã pentru noul 
monah sã fie numãrat în ceata cuvântãtorilor de Dumnezeu si scris în Cartea Vietii, sã strãbatã în 
lumea aceasta toatã calea asceticã, prezentatã în icoana cãlugãrului rãstignit pe cruce, interiorizat, 
cu fãcliile aprinse, desi în afarã patimile îi strigã toate: 

Dã-te jos de pe cruce
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. Cu acestea, noul monah este dus într-o stranã. Asa i se dã un loc în Biserica luptãtoare. ªi continuã 
Sf. Liturghie în care se iveste rugãciunea pentru noul luptãtor al Duhului: sã fie acoperit de cãtre 
sãgetile  potrivnicului  si  ajutat  de  Dumnezeu  ca  sã  petreacã  în  smerenie,  dreaptã  credintã  si 
neprihãnire, ca sã biruie firea cea veche a patimilor si sã creascã într-însul omul cel nou, Hristos. 
Ectenia continuã: 

... si pentru iertarea pãcatelor lui

. Cãlugãria e dãtãtoare de Har, sterge tot trecutul pãcatelor, e Tainã a Pocãintei. Avva Moise Arapul 

cel din tâlhari
a ajuns preot. Sf. Liturghie se orienteazã si ea cu atentie cãtre noul mãrturisitor al Jertfei, care acum 
e un nou botezat. Trisaghionul - cântarea Sfintei Treimi - e al Tainei Botezului sau a praznicelor 
împãrãtesti: 

Câti în Hristos v-ati botezat, în Hristos v-ati si-mbrãcat
. Bucurie în cer s-a fãcut, bucurie împãrãteascã. Stihurile Apostolului sunt profetice: 

Domnul  este  luminarea,  Domnul  si  Mântuitorul  meu,  de  cine  mã  voi  teme  ?  Domnul  este 
sprijinitorul vietii mele, de cine mã voi înfricosa ?

Pânã aici nu s-a arãtat si latura de primejdie a rãboiului. Pot apare lupte ascutite, rãniri, amãgri, 
curse, înfricosãri, vedenii mincinoase, nãluci, halucinatii, spãimântãri. Multimea curselor o trece 
smerenia,  ea  nici  mãcar  atinsã  nu  e.  Vedenii  nu  primi,  în  primejdii  atârnã-te  de  Dumnezeu. 
Apostolul cãlugãriei aminteste încã odatã simbolul îmbrãcãmintii de rãzboi. Toti sunt îndrumati de 
Apostolul Pavel sã-si întãreascã curajul, întemeindu-se pe tãria puterii lui Dumnezeu. Firea noastrã 
trebuie sã o îmbrãcãm cu toate armele cu care l-a bãtut Iisus pe potrivnic. Cãci nu suntem împotriva 
firii ci împotriva duhurilor rãutãtii care au abãtut firea de la Dumnezeu. Cu armele lui Dumnezeu 
vrãjmasul  spiritual  poate  fi  biruit.  Ca  începãtori  avem  a  ne  lupta  cu  patimile  noastre  si  cu 
deprinderea  sau  învãtarea  smereniei,  care  e  o  nouã  armã.  Pentru  curse  mai  grele,  rãzboiul  cu 
diavolul e al celor mai sporiti si desãvârsiti. Aceasta e prin îngãduinta lui Dumnezeu, fie ca prin om 
sã-l judece Dumnezeu pe diavolul, fie ca pe om sã-l smereascã prin potrivnic. A sta drept în luptã 
nu e a firii  omenesti  nici a virtutii tale ci a harului lui Hristos si a tot ajutorul  lui Dumnezeu. 
Apostolul se încheie cu un stih de smerenie din Psalmi, dupã care luptãtorul prin firea sa e sãrac, un 
neputincios, dar care poate striga în constiinta sa cãtre Dumnezeu si e auzit si izbãvit din toate 
necazurile lui. De la cunoasterea acestei sãrãcii din fire, a sãrãciei noastre de duh, de aici începe 
îmbogãtirea noastrã în Dumnezeu.

Evanghelia cãlugãriei reaminteste pe scurt cã unui ucenic Iisus îi cere: capacitate sau putere de 
dragoste, capacitate sau putere de suferintã, mai exact spus de jertfã, îi cere o încredere neclintitã în 
biruinta asupra patimilor si asupra puterii potrivnice, iar ca o încununare îi cere curajul smereniei 
sau al umilirii. Cu aceste însusiri sufletesti se ajunge la odihna sufletului sau nepãtimirea. Acestea 
se pot ajunge încã în veacul acesta, iar în veacul viitor ucenicul va intra în ziua cea neînseratã a 
odihnei.

Sf. Liturghie continuã, iar la vremea dumnezeiestii Împãrtãsiri vine si noul monah, cãci dupã cum 
la primul Botez e rânduitã si Sf. Împãrtãsanie asa si la al urmãrii lui Hristos. 

Cu sufletul si cu trupul sã mã sfintesc, Stãpâne, sã mã luminez si sã fiu Tie casã prin împãrtãsirea 
Sfintelor Taine, sã Te am pe Tine cu Harul vietuind întru mine, cu Tatãl si cu Duhul, multMilostive, 
Fãcãtorule de bine
. 
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Ca focul si ca lumina sã-mi fie mie Trupul si Sângele Tãu cel scump, Mântuitorul meu, arzând 
materia  pãcatului  si  mistuind  spinii  patimilor  si  luminându-mã întreg pe mine,  care  mã închin 
dumnezeirii Tale
. Aceasta este taina unirii cu Hristos, unul din rosturile Liturghiei.

În vremea rugãciunii Amvonului de la sfârsitul Liturghiei, noul cãlugãr primeste o Evanghelie în 
mâini, ca bine sã-si întipãreascã în suflet acest testament nou pe care l-a primit si el din darul lui 
Dumnezeu.  Fãgãduinta  lui  cãtre  Dumnezeu  o  sãrutã  toatã  obstea,  sãrutând si  ei  Evanghelia  si 
crucea noului monah, întrebându-l cum îl cheamã. Noul monah îsi spune numele sãu nou si fiecare 
îi  ureazã sã  se  mântuiascã,  sã  sfinteascã si  el  numele  acesta  si  sã  fie  primite  la  Dumnezeu si 
rugãciunile lui pentru obste, pentru crestinãtate si pentru toatã fãptura.

Cu aceasta se încheie Sf. Liturghie iar noul ales, cu lumânarea aprinsã, cu sufletul luminat, iese si el 
din bisericã si merge la staret sau egumen pentru blagoslovenie si dulce povãtuire. Acesta îl învatã 
iarãsi despre însusirile sufletesti cu care se realizeazã cãlugãria: ascultarea de Hristos, lepãdarea de 
voia proprie,  smerenia si  celelalte,  din care l-a  luminat  si  pe el  Duhul  lui  Dumnezeu în calea 
aceasta. Îi adânceste în suflet statornicia si dragostea de aceastã aleasã cale: 

Asa sã-ti fie toate zilele vietii tale în cãlugãrie ca ziua cea dintâi. 

De acum, fiule, înfloreste unde te-a chemat si te-a sãdit Dumnezeu.

Amin.

Rugaciuni

parintele Arsenie Boca

 
Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca astăzi toată ziua să am grijă să mă leapăd de mine însumi, că 
cine ştie din ce nimicuri mare vrajbă am să fac, şi astfel, ţinând la mine, Te pierd pe Tine.

Doamne Iisuse Hristoase ajută-mi ca rugaciunea 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  minţii,  uitarea s-a  întărit  în  noi ca un zid,  împietrind 
inimile noastre şi toate împreună au făcut temniţa în care Te ţinem bolnav, flămând şi fără haină, şi 
aşa risipim în deşertăciuni zilele noastre, umiliţi şi dosădiţi până la pământ.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi. Pune foc temniţei în care Te ţinem, 
aprinde dragostea Ta în inimile noastre, arde spinii patimilor şi fă lumină sufletelor noastre.
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Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi. Vino şi Te sălăşluieşte întru noi, împreună 
cu Tatăl şi cu Duhul, că Duhul Tău cel Sfânt Se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul şi 
mintea noastră rămân pe jos neputincioase.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că nu ne dăm seama ce nedesăvârşiţi 
suntem,  cât  eşti  de  aproape  de  sufletele  noastre  şi  cât  Te  depărtăm prin  micimile  noastre,  ci 
luminează lumina Ta peste noi ca să vedem lumea prin ochii Tăi, să trăim în veac prin viaţa Ta, 
lumina şi bucuria noastră, slavă Ţie. Amin.

Ganduri 

parintele Arsenie Boca

 
 
Cuvinte duhovniceşti din Săptămâna Luminată

- Sfântul Duh;
- duhul omului;
- duhurile rele;
- fire = fiară; mintea încâlcită.
- războiul nevăzut.
- Căsătoria calea firii;
- Călugăria calea mai presus de fire;
- Despre unitate şi unificare; prin lepădarea de sine, ascultare şi smerenie.
Firea naturală cuprinde: instincte, neputinţe şi patimi.
Făgăduinţele călugăriei: sărăcia, fecioria şi ascultarea.
Prin strămutare, săltăm de la fire la calea cea mai presus de fire.
Ascultarea Mântuitorului: până la moarte pe cruce.
Despre convertirea Mariei Magdalena şi alungarea celor şapte demoni sau păcate.
- Oamenii îşi apără viaţa, sinele şi eul. Prin egoism îşi încurcă calea şi mersul duhovnicesc.
- Lupta între Dumnezeu şi satana pe terenul minţii şi inimii omului.
- Porunca lepădării de viaţă 
- Crucea ca nivel de lepădare de sine
- În Ghetsimani Mântuitorul se luptă în rugăciune cu sinele omenesc.
Satana luptă ca să te încâlcească prin judecarea altora şi cârteli - o rădăcină a vrajbei (a harababurei 
= nemulţumirea, instinctul, rupe zăgazul rânduielii, te îndeamnă să ieşi dintr-o ascultare care i se 
pare lanţ sau temniţă; aceasta este situaţia de luptă între trup şi suflet, între bine şi rău, pe terenul 
minţii şi inimii noastre.
Instinctul se răzvrăteşte.
Cu cât eşti mai luptat de instinct, cu atât eşti mai răzvrătit.
Tinereţea trebuie disciplinată.
Instinctul poate răbufni şi periclita sănătatea mintală.
Răspuns la Horezu:
Am venit să-mi văd greşelile!!!
Am simţit că acest cuvânt a venit din alt loc.
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Să fim ucenici ai Domnului Hristos la altă intensitate, să adâncim Calea.
Pe orice ascultare capeţi, vine vrăjmaşul şi înşurubează şi ideia lui cu 
care îţi modifică ascultarea ta, ca la vremea plăţii să spună: “Doamne şi de mine a ascultat”.
Răspunderea preoţească e mai mare ca a celorlalţi;
- Rădăcini ale neunirii, energia tinereţii care nu vrea să meargă pe o cale mai presus de fire, de 
aceea critică, ocărăşte, cârteşte.
- Bătrâneţea a devenit a doua natură a moravurilor.
Singura  posibilitate  care  poate  face  unificare  în  acestea  este  convertirea  energiei  la  toată 
sinceritatea, în lumina cunoştinţei, a dragostei de care e capabilă ca dar al Domnului Hristos.
Nimicurile, fleacurile, îţi fărâmiţează puterea şi energia.
Fericirile deşi ne par paradoxale, trăite însă, devin linia ta de viaţă - de sens şi înţeles. E necesar să 
ne lăsăm prinşi de macaraua care ne ridică la alt nivel de existenţă. Să ne convertim cu toată fiinţa.
- Porunca iubirii: să nu-ţi îngădui separarea sau judecata altora.
- Predica de pe Munte - rugăciune pentru cei ce ne necăjesc.
- Neascultarea e caracteristică mireniei, nu călugăriei.
- Apărarea (dreptului - propriu) cu smerenia se exclud; e ca şi apa cu 
focul.
Despre pocăinţa întristată, disperată sau deznădăjduită.
- Unde-i rău, acolo-i bine;
- Unde-i rău, acolo sunt eu.
- Unde ne merge bine, acolo nu sporim.
Călugăria e o continuă  ispăşire şi  spălare a firii, se spală iubirea de sine, menajarea de sine, boala 
cruţării de sine. 
Să te bucuri când eşti crucificat pe nedrept. 
Unde-i mai greu, acolo te curăţeşti mai sigur.
Acolo unde nu eşti cioplit, eşti un necioplit.
Călugării de azi de la coada veacului.
Ispăşirea Mântuitorului pe cruce pentru noi.
Necesitatea judecăţii universale.
Urmaşii te vor acuza sau te vor ridica.

Gânduri şi sfaturi duhovniceşti

Într-o clipă pe pământ şi-n cer!
De la marginile lumii şi din adâncuri se reîntorc şi ne spune-n şoapta lor tot ce avem de îndeplinit - 
bine sau rău, dar tu, omule alege! Gândurile rele… puzderile! Ele tăbărăsc de obicei în mintea 
omului, concentrat la rugăciune sau hotărât a săvârşi binele!
Musafirii nedoriţi, dacă încolţesc ca şi buruienile prin straturi smulgele mai înainte de a creşte în 
propria ta minte.
Ce strat minunat ! un pământ atât de roditor… . Dacă nu vei plivi buruienile, din vreme, te vei 
pomeni în toamna vieţii tale cu o şerpărie întreagă.
Doreşti să fii de folos pentru tine, pentru viaţă, pentru omenire : Smulge paiul străin pe care-l ai, 
buruiana gândului stricat şi nu privi gândurile rele ca într-o oglindă şi nici le răsuci pentru a le 
vedea pe toate feţele. Căci de aici începe păcatul, îndulcindu-te sub amăgirea lor.
Cu hoţii nu se face târg ci se alungă !
Păsări zburătoare de vrei le poţi socoti, dar nu-ţi deschide fereastra inimii ca să le arunci grăunţe. 
Lasă-le să treacă în zbor peste ograda sufletului tău, fără să le dai hrană.
Te vei uita, vor zbura mai departe şi păcatul se va risipi ca un fum mai înainte de a face jeratic pe 
vatra sufletului tău.
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O voi gândurilor, abia născute, de ce vă lăsaţi turburate?
De ce fugiţi ca o turmă de oi când dau peste păşune străină?…
Vedeţi cum se risipesc de sub ochii păstorului? Ori le sfâşie sălbatica fiară, ori le otrăveşte o iarbă 
rea. Vraja ispitelor de a scăpa de sub supraveghere, multă pagubă aduce.
Omule! Pune mâna pe toiagul rugăciunii şi ocoleştele în staulul minţii ca să stea acasă sub mila 
Domnului care le hrăneşte, primeşte rugăciunile noastre, sufletele le sfinţeşte, trupurile le curăţeşte, 
cugetele le îndreptează, gândurile le curăţeşte şi aşa ne izbăveşte cu această învăţătură.
    
Exemplu: Sfinţii nu putrezesc, ajung izvoare de mir, nu de putoare.
Firea lor pământească a fost înghiţită de viaţa Sfântului Duh, ei au devenit temple al Duhului Sfânt 
şi fii ai lui Dumnezeu, iar alţii au fost răpiţi într-un alt mod de existenţă şi mormintele lor au rămas 
goale.
Legea ispăşirii - se plăteşte fapta cu care ai asuprit pe altul.
- Dumnezeu vede faptele omului şi caută să le îndrepte.
-  Moartea  năpraznică  poate  fi  şi  ispăşire  (în  război).  Omul  se  încarcă  cu  păcate  până  când 
Dumnezeu pune capăt.
- Oamenii stau pe faptele lor şi se vor duce la locurile lor.

De ce uităm?
Pentru că Duhul Sfânt ne vorbeşte,  iar noi dacă nu-l  avem, pielea să ţină minte? Trebuie să-L 
cerem.

Nu-i destul să te duci în mănăstire pentru că nu vrei să te măriţi.
Călugăria nu e numai un cuier de haine negre.
Dacă vrei să mergi pe calea aceasta, trebuie să te (duci) sileşti, să ai o înflăcărare către Dumnezeu, 
căci dacă nu, scazi şi ajungi în încurcături.
Ca să te îmbunătăţeşti, îţi trebuie silinţă, lepădare de sine: ascultare, primirea prilejurilor şi trebuie 
să te bucuri când vin prilejurile, pentru că acestea te cioplesc.
Nu să te întristezi, căci numai atunci te lepezi de omul cel vechi-vechitura asta.

La început era Cuvântul…
Înainte de creaţia lumii e Dumnezeu, care nu e supus timpului, spaţiului, fiindcă eternitatea e mai 
presus de timp, spaţiu şi e veşnic.

Porunca iubirii: să nu-ţi îngădui nici o judecată, nici o separare de fratele, ci roagă-te pentru cel ce 
te-a nedreptăţit.
Neascultarea e caracteristică mirenilor nu călugărilor.
Apărarea şi smerenia e ca apa cu focul. Se exclud una pe alta.
Noi preoţii ne încărcăm cu păcatele obştei dacă le tolerăm greşelile.
Prin  încercare  se  spală  menajarea  de  sine,  cruţarea de sine,  iubirea  de sine.  Când eşti  asuprit, 
răstignit pe nedrept, să te bucuri.
Unde ne merge bine, acolo nu sporim.
Unde-i mai greu, acolo te curăţeşti mai sigur. Acolo unde nu eşti cioplit, eşti un necioplit.
Călugăria este murire de sine.
„Slavă Domnului că am dat de omul care să mă folosească” (la Sfântul Munte Athos).
Cu un secol înaintea noastră, nevoinţelor mari călugăreşti li se zicea: „Îndeletnicire pentru buna 
murire.”
Numai îndeletnicindu-te cu „buna murire”,mor patimile şi ajungi oarecum mai repede la celălalt 
mod de viaţă al nostru.
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Patriarhul Justin - Oricât de fascinant ne-ar părea Paradisul fiecare din noi vrea să ajungă în el cât 
mai târziu. E legarea de viaţa aceasta.

Puneţi în cântarul conştiinţei, al seriozităţii,  al responsabilităţii,  al sincerităţii: pe cine aperi? Pe 
omul cel vechi sau pe cel nou venit din cer, în care ne-am îmbrăcat, ne-am născut, îl mărturisim, îl 
trăim pentru celălalt mod de existenţă, dar cu virtutea dreptei socoteli şi cu sfat.
Puneţi în cântarul conştiinţei pe cine aperi? Pe omul cel nou venit din Cer ca să ne ajute, să ne 
primească, să ne hrănească, să ne crească, să ne mute la alt nivel de existenţă, sau pe cel ce te trage 
la moarte sigură.

*

Referitor la sfinţirea maşinilor:
Apa sfinţită se răzbună pe şofer. Accidentele se întâmplă deci din cauza păcatelor şoferilor.

*

Rugăciunea „Doamne Iisuse…” fără adaosuri. 

Omul e ca un pom. Butucul - firea veche; altoirea prin Botez.

Instinctul, diferenţei dintre bărbat şi femeie dacă nu e ascultat, satisfăcut, te împinge să rupi zăgazul 
rânduielii şi te îndeamnă să ieşi afară de cale (de calea călugăriei) căci pentru el (instinctul) e o 
tiranie rânduiala; disciplina vieţii duhovniceşti. Ne găsim într-o luptă între bine şi rău pe terenul 
minţii şi al inimii noastre răzvrătite. Cu cât eşti mai luptat de acest instinct cu atât eşti mai răzvrătit. 
Ce-i de făcut? Să te converteşti pentru calea lui Dumnezeu, a ascultării de El, şi aceasta o faci din 
tinereţe. Tinereţea trebuie disciplinată. Instinctul poate răbufni şi periclita sănătatea mintală. Să fim 
ucenici ai Domnului Hristos, la altă intensitate să adâncim Calea.
Pe orice ascultare capeţi, vine diavolul şi înşurubează şi ideia lui şi modifică scopul, ca la vremea 
plăţii să poată zice: „Doamne şi de mine a ascultat”.
Care-i rădăcina? Energia tinereţii care nu vrea să meargă pe o cale mai presus de fire, şi când e 
forţată, atunci zvârle, începe să judece, critică, ocărăşte, cârteşte nemulţumire şi aşteaptă bătrâneţea.
Bătrâneţea e a doua natură a năravurilor de până acolo, aceiaşi greşeală.
Cine poate să se convertească la Domnul?
Hristos cu toată sinceritatea la  toată lumina cunoştinţei  a  dragostei  de care-i  capabilă,  la  toată 
dragostea - definiţie a lui Dumnezeu - însuşire necunoscută într-o obşte, singura care poate face 
unificarea. E necesară această convertire a energiei tinereţii la Dumnezeu. Fără această convertire a 
puterilor tale sufleteşti, nimicurile, fleacurile te fărâmiţează, risipind toată puterea care dacă le-ai 
avea unite, ai fi oarecum fericit. Cele nouă fericiri ar fi exact calea ta de urmat. Ele sunt paradoxale; 
dar trăite, devin linia ta de viaţă, de sens al vieţii.
E grea lupta cu firea. Trebuie să ne lăsăm prinşi de macaraua care ne ridică la alt nivel de existenţă. 
Ce-i de făcut?
Să ne convertim cu toată fiinţa, cu tot cugetul, cu toată iubirea care rezumă Scriptura.

Spun Părinţii (şi Părintele Arsenie)
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De câte ori loveşti în cineva, de câte ori judeci pe frate, să ştii că nu te mai poţi ruga. Rugăciunea ta 
nu-i primită, ascultată, ci este lepădată.
Ori de câte ori calci voia lui Dumnezeu, la sfatul ispititorului, te izolezi de fratele tău, te dezbini, 
atunci puterea celui rău creşte asupra ta şi numai bine ajungi pe dinafară de cale. La unificarea cu 
Dumnezeu se ajunge prin desăvârşita lepădare de sine, ascultarea, smerenia şi dragostea.
Cu puterea voastră numai, nu puteţi face nimic, că şi acesta este un dar al lui Dumnezeu.
Neascultarea nu are smerenie, nu are lepădare de sine, nu are ascultare.
Ascultarea şi lepădarea de sine este cam una şi aceeaşi.
Firea voastră,  aşa  cum aţi  adus-o de acasă,  e  firea naturală  care cuprinde:  instincte,  neputinţe, 
patimi şi venind cu ea în mănăstire trebuie cu ajutorul lui Dumnezeu să o aduceţi într-o (stare) cale 
mai presus de fire.
Cele trei făgăduinţe ale călugăriei - (Numai cu ascultare, lepădare de sine, smerenie şi dragoste poţi 
învinge firea  naturală  decăzută)  -  trebuie  trăite,  realizate,  căci  dacă rămâi  numai cu ştiinţa  lor 
teoretică, nu realizezi strămutarea de pe linia firească pătimaşă pe calea mai presus de fire La care 
te-ai angajat.
Prima condiţie a urmării Domnului Hristos este lepădarea de sine, adică urmarea Domnului Hristos 
- El a fost ascultător până la moarte şi moarte ruşinoasă pe Cruce, ascultător cu propria lui viaţă 
căci zice: „Pildă v-am dat vouă.” Sărac a fost încât n-a avut unde să-şi plece capul… . Fecioria 
desăvârşită a avut-o, căci El nu s-a născut după orânduirea firească. Observăm aceasta că Maria 
Magdalena venind cu gânduri de ispitire, nu s-a putut apropia de El, până ce nu au părăsit-o cei 
şapte diavoli - patimi de căpetenie (mândria, lăcomia, desfrâul, iubirea de arginţi, mânia, invidia, 
lenea).
Ascultător până la moarte, pentru noi.
Rugăciunea e poruncă, postul e poruncă, iubirea de vrăjmaş e poruncă şi de asemenea moartea e 
poruncă, mai puţin popularizată între oameni. Dar oamenii ce fac? Îşi apără viaţa asta, îşi apără 
sinele, îşi apără egoismul lor, şi îşi încurcă mersul lor duhovnicesc.
În mintea omului se dă luptă între Dumnezeu şi diavol.
Dumnezeu e ascuns în poruncile Sale şi satana împiedică împlinirea voii lui Dumnezeu.
Zice în Sf. Scriptură: „Cine vrea să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa în 
fiecare zi şi să-Mi urmeze Mie.”
E pomenită crucea aici, ca nivel de lepădare de sine, lepădare de viaţă, adică porunca morţii şi 
Domnul Hristos o avea. Probă este rugăciunea din grădina Ghetsimani. Mântuitorul luptă cu sinele 
omenesc. „Doamne dacă este cu putinţă… dar nu după voia Mea ci voia Ta” şi mai adaugă „oare nu 
pentru ceasul acesta am venit?” (al jertfei, al morţii). - Când Petru vrea să-L oprească îl numeşte 
Satana-
Satana luptă să strice aceste făgăduinţe, voturi, să te încâlcească, aruncându-te în cârteli, judecăţi, 
nemulţumiri. Acestea sunt rădăcini ale vrajbei între tine şi fratele. În psalm spune: „Ce este mai 
frumos decât să locuiască fraţii în unire”. Mai medical explicat: Domnul Hristos mlădiţa cerească e 
omul nou. Lăstarii  firii  vechi  sunt  patimile.  Seva sălbatică trebuie convertită  şi  canalizată spre 
mlădiţa cerească.

Când se ia talantul? Ştim că atunci când ne botezăm primim pe lângă Persoana Domnului Hristos în 
care ne îmbrăcăm şi daruri de a putea realiza asemănarea.
Dumnezeu în atotştiinţa Sa ne ştie înainte de a ne naşte şi ne dă în dar pe îngerul păzitor şi anumite 
daruri - talente.
Când se iau? Cine nu lucrează cu ele, i se iau.

Legea ispăşirii: 
Calea călugăriei ar fi şi o cale a ispăşirii pentru ceilalţi, te lupţi cu propriile-ţi greşeli care vin pe 
cale genetică, biruindu-ţi neputinţele tale în contul alor tăi: fraţi, părinţi, etc.
Mântuitorul a ispăşit pentru noi prin cruce dar cu o notă deosebită că şi-a certat duşmanii.
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Posibilităţile de mântuire ale lui Dumnezeu sunt infinite.
Necesitatea Judecăţii universale.
Urmaşii tăi, fie că te vor apăsa, fie că te vor ridica, aceasta dacă ai fost călugăr adevărat, biruindu-ţi 
ereditatea.

De ce vin gândurile de hulă?
Pentru că terminologia unei huliri a fost vreodată acceptată, plăcută, discutată şi nu te-ai curăţit de 
aceste gânduri şi care e o putere a satanei asupra ta, cu care te canoneşte. Termenii acesteia, fie că 
nu i-ai alungat, fie că i-ai acceptat. Pe baza lucrurilor necurăţite îngăduie Dumnezeu să fii pălmuit 
ca să te pocăieşti.
Lacrima e simbolul pocăinţei, ea nu se pierde.
Pot fi lacrimi ca dar a lui Dumnezeu, ca pocăinţă a celui care o cere.
De la o anumită vârstă lacrimile scad.
Lacrimile sunt ale firii care plânge de multe pricini. Nu sunt un semn de neaapărată trebuinţă pentru 
mântuire; nu-s condiţie de mântuire, căci uneori cine le are se mândreşte cu ele.
Lacrimile  nu-s  deajuns  să  te  mântuieşti.  Echivalentul  lacrimilor  de  pocăinţă  este  în  conştiinţă. 
Lacrimile pe care le vezi, te încurci în ele că le vezi.
De folos sunt cele pe care le vede numai Domnul Hristos

Călugării brahmani zic: „cine nu poate fi atent la gândurile minţii lui, nu are ce căuta în călugărie.”

Războiul nevăzut: eşti luat prin surprindere şi de aceea te încurci în acest război.
Noi suntem atenţi la patimile altora nu la patimile noastre, la patinările atenţiei noastre şi în loc să 
avem o atenţie intravertită (în interior) o proiectăm asupra altora.
Cuvântul  este  mai  bun  decât  banda  magnetică  pentru  că  emană  o  energie  care  vă  repară,  vă 
lămureşte, vă luminează, vă linişteşte.

Treptele rugăciunii: La început o zice pe boaba de metanii. Rezultatul după un timp se deapănă de 
la sine. Atunci ai o altă treaptă a rugăciunii. Domnul Hristos la care ai ajuns.
A treia treaptă e când te-ai lepădat de toate gândurile tale.
El se exprimă prin gura ta.
Sfântul Serafim Sarovschi întâlnindu-se cu un general îi spune acestuia toate nedreptăţile câte le-a 
făcut  pentru  primirea  gradelor  şi  spunându-i  îi  cădeau  toate  trufiile,  toate  penele  de  păun  aşa 
precum îi descoperea Domnul Hristos, căci Sfântul Serafim nu-l cunoştea pe general.
În această stare vorbea cele ale cunoaşterii de Dumnezeu şi a Sfântului Duh cu respectivul om. 
Mintea sa era absorbită de Mintea Domnului Hristos. El i-a spus toată biografia generalului, cuvânt 
cu cuvânt.
Zice Sfântul Apostol Pavel: Să ai simţirea şi mintea Domnului Hristos în tine.
Noi şi noaptea suntem ispitiţi de vrăjmaşul, de aceea trebuie să te rogi neîncetat, şi în stare de vis 
suntem datori  cu  ascultarea  şi  călugăria.  Să  ai  toată  convingerea că  eşti  purtător  al  Domnului 
Hristos.
În lume umblă oameni ai lui Dumnezeu…
Nu se ajunge la rugăciune neîncetată câtă vreme eşti pătimaş, ci ajungi la primejdie de năluciri, 
halucinaţii, chiar în stare de veghe. Când amesteci rugăciunea cu patimile, biruiesc patimile cu tot 
felul de năluci.
Unii îl văd pe Domnul Hristos ca pe un tânăr de care se îndrăgostesc, alţii ca pe un copil ce-l strâng 
la sân, ca rod al patimii. Cu înşelări de acestea se ajunge până la nebunie.
Pe cel bolnav psihic îl poţi ajuta dacă este conştient de boala sa.
Până  nu  te  purifici  de  patimi,  nu  te  avânta  în  rugăciunea  neîncetată,  că  satana  te  prinde  în 
înşelăciuni drăceşti în loc de vederi cereşti.
Întâi trebuie făcută despătimirea. Cum?
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Trebuie lepădată iubirea de sine, iubirea curvească de sine şi semnele acestei iubiri sunt printre 
altele: judecarea, cârtirea, nemulţumirea.
Sunt două faze ale nevoinţelor:
1.    Faza ascetică - toată strădania din partea omului să se purifice de patimile… 
2.    Faza a doua după această biruinţă, caracterizată prin darurile Sfântului Duh, care ridică mintea 
la stări de credinţă luminată.
Sfinţii au făcut nevoinţe grozave şi au ajuns la starea lui Adam înainte de cădere când fiarele în 
prezenţa lor, leapădă starea lor de fiare. Sfinţii iubesc toată făptura lui Dumnezeu.

Lepădarea de lume - adică de patimile lumii, nu de lume ca şi creaţie a lui Dumnezeu.
Legăturile satanei asupra omului sunt necrezut de tari - de aceea încurcăturile ce le vom avea în 
vămile  văzduhului,  sunt  extraordinare  dacă  nu  ne  descâlcim mintea  din  cursa  lui.  De  puterea 
diavolului se scapă cu puterea Domnului Hristos: „Fără Mine nu puteţi face nimic” în privinţa 
izbăvirii de diavol.
Prin vămi trec toţi afară de cei aprinşi de focul Sfântului Duh, încă din lumea aceasta. De exemplu, 
flăcările mâinii Avei Iosif, pe care le-a văzut ucenicul, iar bătrânul îi zise: „Dacă vrei fă-te tot cu 
focul, nu numai mâinile.” (pateric); însemnează a vrea la o intensitate pe viaţă şi pe moarte.
Cei care trăiesc în Duhul lui Dumnezeu, în vremea vămilor trec prin ele ca o flacără şi sunt asistaţi 
de îngeri. 
Se plăteşte fapta cu care ai asuprit pe altul.
Bolile sunt o pedeapsă sau un drept al satanei de a te chinui în lumea aceasta. Boala este ultima 
milă a lui Dumnezeu cu omul care a întârziat cu pocăinţa, cu cel care nu se gândeşte la mântuire.
Adevărul vă va face liberi.
Adevărul ca persoană reală.
Oamenii iau chipul celui pe care îl slujesc sau iubesc.
Dacă nu ne smerim prin pricepere, ne smerim prin vinovăţie. Vă asigur că Cineva vă vede aşa cum 
sunteţi.
Cei care vorbesc, vorbesc după darul ce li s-a dat de Dumnezeu, iar ascultătorii se folosesc după 
credinţa ce o dovedesc.
Să ne îmbunătăţim din zi în zi căci este cine să ne ajute.
La concepţia de viaţă a omului, Dumnezeu e atent şi-i rânduieşte anii.
Pentru unii bătrâneţea e canon, pentru alţii e minte şi învăţătură: Vă folosiţi în măsura ascultării 
căci nu ascultaţi de mine ci de cine trebuie.
Sinele - lumea din lăuntru sau stratul de mizerie interioară pus peste Chipul lui Dumnezeu din 
suflet, subconştientul, moştenirea ereditară.
Există în noi un tron şi o cruce.
Când noi stăm pe tron, Domnul Hristos stă pe Cruce şi invers.
Crucificările sunt mijloacele de lepădare de sine. 
Trebuie să alungi multă mizerie din suflet, să dai de filonul de aur al Chipului lui Dumnezeu din 
tine.
Nimicurile şi fleacurile îţi fărâmiţează puterea şi energia; orice gunoi trebuie măturat. Îl mături în 
funcţie de conştiinţa ta, cât vrei să fii de curăţit.

* * *

Despre spovedanie:
Orice gunoi trebuie măturat. Îl mături în funcţie de conştiinţa ta, cât vrei să fi de curăţit. Hula - 
terminologia unei huliri a fost primită vreodată cu voia acceptată sau plăcută şi pe parcurs nu te-ai 
curăţit de acest gând canoneşte şi se ţine scai de tine.
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Pe baza lucrurilor necurăţite îngăduie Dumnezeu să fi pălmuit  ca să te pocăieşti.  Lacrima este 
simbolul pocăinţei, e preţuită şi nu se pierde.
În patericul de la Kiev, întâmplarea cu cel ce şi-a adunat lacrimile înainte de moarte într-un vas 
arătându-le la judecata particulară. Îngerul i-a adus aminte că are mai multe lacrimi vărsate decât 
cele adunate în vas şi le-a vărsat toate peste mormântul lui de unde lacrimile s-au urcat ca un fum 
de tămâie la cer şi ca semn al pocăinţei lui.
Lacrimile, dar a lui Dumnezeu: La bătrâneţe se împuţinează.
Cartea „Nevoinţele smeritei rugăciuni” şi atenţie călugării indieni zic că cine nu poate fi atent la 
gândurile minţii lui, nu are ce căuta în călugărie.
Războiul nevăzut e încurcat pentru că eşti luat prin surprindere, când nu eşti atent cu mintea. În loc 
să fim atenţi la greşelile noastre, ne alunecă gândul de la „Doamne Iisuse…” şi suntem atenţi la 
greşelile altora.
Atenţia trebuie să fie intravestită (în interior).
Cuvântul viu este mai bun decât banda magnetică pentru că emană o energie care vă repară, vă 
linişteşte, vă luminează şi vă lămureşte.

Treptele rugăciunii: Rugăciunea pe boabe de metanii, Rugăciunea începe să se depene de la sine, 
fără să se numere.
Atunci şi altă stare sau treaptă.
Gândurile tale sau întâlnit cu Domnul Iisus Hristos; cel în care suntem botezaţi şi la care am ajuns.
Când gândurile şi cuvintele tale, mintea şi simţirea ta este folosită de însuşi Domnul Hristos şi El 
vorbea prin gura ta.

Despre înşelăciuni drăceşti şi viziuni cereşti.
DESPĂTIMIREA ESTE CONDIŢIA RUGĂCIUNII NEÎNCETATE.
Faza ascetică cuprinde nevoinţele, iar faza mistică se caracterizează prin darurile Duhului Sfânt 
care ridică sufletul şi mintea la stări luminate de credinţă.
Sfinţii au făcut nevoinţe înfricoşătoare, ajungând la starea lui Adam înainte de cădere.
Exemplul Sfântului Serafim şi blândeţea fiarelor din pădure. 
Legăturile pe care le poate face satana asupra omului sunt necrezut de tari .. .. .. ca şi încurcăturile 
pe care le vom avea în vămile văzduhului, dacă nu ne descâlcim mintea din cursele lui. De puterea 
lui se scapă cu ajutorul lui Dumnezeu: „Fără Mine nu puteţi face nimic în privinţa izbăvirii de 
diavol”.
Nu este bine să slujeşti la doi domni.
Prin vămi trec toţi afară de cei aprinşi de focul Duhului Sfânt încă din lumea aceasta.
Despre flăcările mâinii Avei Iosif în rugăciune: „dacă vrei fă-te tot ca focul” (pateric), însemnează a 
vrea la o intensitate pe viaţă şi pe moarte.

Aspecte ale relaţiei dintre neurologie, endocrinologie şi duhovnicie.

Omul are aproximativ 13 milioane de neuroni care au nevoie de hrană şi mediu:
1)    Oxigenul, pe care hematiile din sânge îl duc la creier;
2)    Glicogenul este zahărul special preparat de ficat pentru neuroni;
3)    Hormonii, adică produsul glandelor endocrine;
4)    Somnul - dreptul la somn e obligatoriu, omul moare după opt zile de nesomn;
5)    O concepţie de viaţă necesară neuronilor.
Glandele: apofiza şi hipofiza.
Una comandă producerea de hormoni pe toată verticala. Apofiza comandă să nu se producă aceşti 
hormoni.

49



Între  concepţia  de  viaţă  şi  aceste  glande  este  o  legătură.  Astfel,  într-un  fel  funcţionează  toate 
glandele endocrine când un om are de exemplu concepţia de viaţă a lui Epicur şi urmaşilor săi 
bazată pe plăcere. Aceasta va frâna producerea şi echilibrul sistemului endocrin. Însă când ai cea 
mai  bună concepţie de viaţă,  adică revelaţia  creştină,  atunci  nu se mai  produce acest  exces de 
hormoni care să te desfrâneze sau să te dezechilibreze.
Concepţia de viaţă este aceea în care te integrezi trup şi suflet.
Prin aceasta se modifică pozitiv structura celulelor întregului corp, se armonizează de tot necazul 
celor rele şi al durerii.
Nemiloasa boală a sufletelor omeneşti, microb strecurat în rana sufletului, cuiele diavolului bătute 
în pomul vieţii omeneşti, smulge-le cu cleştele rugăciunii şi-ţi unge durerea cu harul Sfintei Taine. 
Scapă-te de satana - l-ai cunoscut poate la o înjurătură. O, şi e aşa de viclean. Căci spune Sfântul 
Iacob că limba îşi are locul ei între mădularele noastre, dar spurcă tot trupul şi vâră în flăcări aria 
vieţii.
Crezi că înjurătura te stâmpără sau îţi sporeşte puterile?
E numai o morfină a sufletului - te uşurează pentru o clipă şi te încarcă de amărăciune pentru o 
veşnicie.
Fii hotărât!
Încearcă, şi ai să vezi cât poate un om care vrea să fie curat.
Un înger bun doreşte să te ajute, nu-l refuza.
Sau poate ai  ajuns robul băuturii,  de năcaz, din necumpătare, din patimi? O! nu ştii  că beţia e 
culcuşul satanii în sufletul ameţit?
N-ai  văzut  că  unde-s  bălăriile  se  ascund  şerpii  şi  viperile?  Dar  în  bălăriile  beţiei  (turburarea 
sângelui şi a creerului) nu se îngrămădesc şerpii patimilor - murdăria trupească şi sufletească: vorbe 
josnice şi glume necontrolate, înjurături, desfrâu şi altele?
Adu-ţi aminte că Sfântul Apostol Pavel scrie corintenilor că nici furii, nici nesăţioşii de averi, nici 
beţivii, nici cei răi de gură nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.
Mântuitorul nostru voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi să vină la cunoştinţa adevărului - nu 
întârzia.

Eşti călător.

O, ştii omule, că din prima şi ultima zi a vieţii tale alergi mereu. Îţi transporţi sufletul spre limanul 
Împărăţiei lui Dumnezeu, în căruţa trupului tău.
Te-ai gândit cum să-ţi pregăteşti această căruţă: Nici un om chibzuit nu încarcă lemne, fân sau 
altceva în carul său, până nu-l pregăteşte mai întâi: -îl lungeşte, pune lanţuri, prăjini şi apoi încarcă 
povara pe care doreşte să o transporte.
Dacă pentru încărcătura unei poveri obişnuite ne pregătim căruţa cu atâta grijă, cu atât mai vârtos 
trebuie să ne pregătim căruţa trupului cu lanţurile înfrânării, pentru ca să putem transporta cu pace 
sufletul nostru.
Dacă noi oamenii nu îndrăznim să încărcăm o căruţă nepregătită, cu atât mai vârtos Domnul nostru 
nu va revărsa Harul Său într-un trup neîngrijit şi un suflet pustiit.
Nu o spun eu, ci Sfântul Apostol Pavel, care zice: „orice faceţi cu cuvântul sau cu lucrul, toate să le 
faceţi ca pentru Domnul.” În numele Domnului Iisus şi prin El să mulţumiţi lui Dumnezeu Tatăl, iar 
vorbirea voastră să fie cu sare dreasă şi nu cu grabă să asculte zăbavnic să vorbească. Zăbavnic la 
mânie dacă cineva socoteşte că e cucernic,  dar nu-şi  ţine limba în frâu,  ci  îşi  amăgeşte inima, 
cucernicia acestuia este zadarnică.
De aceea când vorbeşti, omule, gândeşte-te că vorba ta rămâne scrisă în sufletul celui ce o ascultă - 
să te zideşti pe tine şi pe el cu fiecare cuvânt - şi el şi tu sunteţi ai lui Hristos care pentru noi 
creştinii este temelia vieţii noastre. Iar pe această temelie care se zideşte aur, argint, pietre scumpe, 
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lemn, fân, trestie, lucrul fiecăruia se va face cunoscut. Îl va da pe faţă ziua Domnului - prin foc. Şi 
dacă lucrul pe care l-a clădit va rămâne, va lua plată. Nu uita că eşti o cărămidă duhovnicească din 
marea clădire a Bisericii lui Hristos.
Rămâi cuminte în acest zid socotindu-te legat de celelalte cărămizi cu mortarul iubirii.
Nu te smulge din linia acestui zid duhovnicesc rotunjindu-ţi cuvintele dintr-o frământătură curată a 
gândurilor  şi  arde-le  în  cuptorul  minţii  luminate  şi  apoi  le  trimite  pe  marele  şantier  al  vieţii 
omeneşti.
Clădirea construită astfel, niciodată nu se va prăbuşi.
Fericiţi cei ce mor în Domnul căci faptele lor vin cu ei - trăiesc în veşnicie.
Omule,  trebuie  să-ţi  schimbi  viaţa  -  retează  cu  foarfeca  voile  tale  -  crengile  rele:  sudalmele, 
neascultările şi va rămâne un pom care nu va putrezi în veac - este cuvântul lui Dumnezeu.
În fiecare zi citeşte, de poţi măcar un verset, un capitol sau un psalm, de care să-ţi legi gândurile 
mutându-te de la cele stricăcioase la cele veşnice; dând astfel de lucru gândului, nu-l vei mai lăsa să 
zămislească păcatul care să nască fapte ruşinoase.
Rugăciunea şi postul, aceste aripi sufleteşti; puternice arme de luptă duhovnicească, cu care-ţi poţi 
câştiga biruinţa a tot păcatul, le cunoşti şi tu omule şi şti cât de folositoare sunt.
Da!  rugăciunea  şi  postul  sunt  minunatele  unelte  duhovniceşti  cu  care  îţi  strângi  laolaltă  roada 
ostenelilor, ca şi pe altă parte uneltele gospodăreşti - când trebuie să coseşti păcatul, când să aduni 
virtuţile şi când să nimiceşti buruiana gândurilor sălbatice.
Foloseşte-te de ele când trebuie, căci nimeni nu cunoaşte unde să aduni şi unde să tai, numai tu 
omule ştii.
Căci scris este: vreme este să plângi şi vreme este să grăieşti şi vreme este să taci şi toate la vremea 
lor - şi toate cu aleasă înţelepciune.
„Eu aş vrea (zice Sf. Ap. Pavel) ca toţi oamenii să fie cum sunt eu.”
Dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui.
Mai degrabă, cât faci, fă cu duh de smerenie, pentru că Dumnezeu, celor trufaşi le stă împotrivă, iar 
la cei smeriţi le dă dar.
Te afli în post; nu uita că postul te ajută şi este sală de aşteptare în care creştinul îmbolnăvit de 
păcate  trebuie  să  cugete  până-i  vine  rândul,  cum să-şi  dezvăluiască  boala  mai  sincer,  înaintea 
duhovnicului său la spovedanie pentru că de vreme ce ai venit la doctor să nu te întorci nevindecat, 
ci să ai parte în mod folositor de cereştile doctorii ale Sfintei Taine.
Rugăciunea este respiraţia sufletului, iar postul este apa care stinge văpaia patimilor.
Orice unealtă e cu două tăişuri. Dacă nu o foloseşti cum trebuie, în loc să taie, te taie, în loc să 
clădească, te dărâmă. Deci fii cu nădejdea în Domnul când foloseşti uneltele Lui. Adu-ţi aminte de 
acel sobar tainic care a pus la cale trădarea şi prinderea lui Iisus. 
Era într-o zi de miercuri şi a treia zi, vinerea, a fost străpuns pentru păcatele noastre şi zdrobit 
pentru fărădelegile noastre.
El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră şi prin rănile Lui, noi toţi ne-am vindecat.
Chinuit a fost şi supus şi nu şi-a deschis gura Sa, ca o oaie spre junghiere s-a dus şi ca un miel fără 
de glas înaintea celui ce-L tunde, aşa nu şi-a deschis gura Sa.
Deci a fost răstignit pentru păcatele noastre. Şi fiindcă în aceste două zile a pătimit Iisus în chip 
deosebit pentru noi toţi,  dorind să ne scoată din mocirla (păcatului) patimilor, a pieirii veşnice, 
vrând să ne mântuiască.
Vom rămâne totuşi nepăsători la marea Lui jertfă?
Să nu ne jertfim şi noi măcar atât, prin înfrânare?
Dacă nu poţi mai mult fii atent la tine însuţi. Pentru propria ta salvare cinsteşte toată viaţa ta aceste 
două zile din săptămână, şi ţi se va schimba viaţa ta sufletească şi trupească.
De ce să-ţi  dărâmi propria ta  viaţă înainte de vreme -  ajută-te şi  nu uita că mântuirea e  funia 
împletită cu harul lui Dumnezeu (adică mila şi ajutorul Lui şi voia ta liberă; întinde mâinile tale 
spre Hristos.
Credinţa fortifică voinţa.
El vrea să te ajute.
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Lasă-te înfăşurat sufleteşte cu o asemenea funie şi vei fi ridicat spre împărăţia lui Dumnezeu, care 
împărăţie nu este de mâncare şi băutură, ci pace şi dreptate şi bucurie întru Duhul Sfânt.
Nu uita deci că Cel ce s-a jertfit pentru a noastră mântuire, ne-a îndemnat să ne jertfim şi noi.
Mântuirea sufletului are un revers hotărât.
Ce dar binecuvântat de Dumnezeu este apa pentru viaţa oamenilor. O bem şi ne stâmpărăm setea cu 
ea  -  dar  mai  ales  ne  răcoreşte  trupul  înfierbântat  de  trudă şi  ne  spălăm hainele  murdare  şi  ce 
minunat te simţi când eşti curat.
Un creştin ştie că are şi suflet - oare sufletul nu se murdăreşte trăind în viaţă? Dar ce este păcatul 
dacă nu groaznica murdărie sufletească ce întunecă până şi ochiul minţii.
Dacă zicem că păcat nu avem, ne amăgim pe noi înşine şi adevărul nu este întru noi.
Dacă ne mărturisim păcatele noastre, spovedania este tocmai baia curăţitoare a sufletului omenesc.
Omule spală-ţi sufletul ca să-l poţi hrăni cu pâinea vieţii celei veşnice.
Nu doreşti să-l îmbraci cu cămaşa lui Hristos?
Să ne aducem aminte - câţi în Hristos ne-am botezat, în Hristos ne-am şi îmbrăcat.
Ajută-ţi sufletul să guste şi el din pâinea îngerilor.
Să ştii şi aceasta, că o bucată de pâine mâncată cu supărare, ţi se face gol în gură.
O! dacă ai iubi mai mult pe Dumnezeu, va spori şi bucuria lăuntrică şi vei simţi atunci adevărata 
dulceaţă a Sfintei Cuminecături.
Iar cine mănâncă din pâinea aceasta, viu va fi în veci.
Un suflet zbuciumat de vârtejul patimilor şi al urii, nu poate primi sămânţa harului şi nici pe Hristos 
în Sfânta Taină.
De aceea mult se luminează puterea minţii printr-o inimă liniştită. Iar un suflet drept, e semnul 
bucuriilor nesfârşite.
Încearcă deci să stingi furtuna din mica împărăţie a sufletului, şi viaţa ta întreagă se va desfăşura ca 
o adiere peste dureri. Nu ştii că orice faptă, fie bună fie rea, îndulceşte sau amărăşte mai întâi pe 
autorul ei?
Şi lumina pe care o aprinzi spre a risipi întunericul dimprejur, îţi luminează propria ta faţă şi apoi 
mai departe? Nu stinge o astfel de lumină.
Nu uita că o apă răscolită de furtună nu se poate îmblânzi lovindu-o cu bâta, dar nici un vrăjmaş a 
se potoli urându-l şi blestemându-l.
Abia  rugându-te  pentru  el,  cu  pace  şi  pentru  a  lui  mântuire  vei  smulge pe  vrăjmaşul  tău  din 
stăpânirea vicleanului, şi apoi rămas el singur, oricât ar fi de înrăit, e numai om şi omul nu-i atât de 
vătămos ca atunci când bagi în el un legheon de diavoli, pe seama cărora l-ai dat prin blestemul tău, 
prin sudalma ta, prin ura ta şi cu care viclenii împreună te şi atacă pe urmă.
Roagă-te pentru vrăjmaş şi se va ruşina diavolul, lăsându-l singur pe istovitul om. Nu-l mai urâ, ci 
fie-ţi milă de el că e om, e fratele tău, e fiu al aceluiaşi Părinte Ceresc. Doreşte-i vrăjmaşului tău ce-
ţi  ceri în rugăciune şi pentru tine. E greu la început căci eşti  om pătimaş ca toţi  oamenii.  Dar 
stăruinţa despică piatra; de la o vreme simţi nevoia de a te ruga pentru el, din milă. Nu-l mai poţi 
urâ pe vrăjmaşul tău, nu mai eşti în stare să urăşti nici un om.
Vezi, abia atunci ai biruit pe diavolul cel a toată lumea vrăjmaş, stricătorul păcii şi rău făcătorul al 
tuturor oamenilor.
Ai  vrea  să-ţi  vezi  soarele  lăuntric  urcând  dintr-un  frumos  răsărit  pe  cerul  propriei  tale  vieţi? 
Încearcă atunci să simţi seară de seară stând de vorbă cu tine, întăreşte-te cu mătănii, cu un psalm, 
cu o rugăciune, cu smerenie, uşurându-ţi sufletul şi sporind astfel în dragoste pentru tot omul.
Fiecare zi să-ţi fie în faţa ta - vei câştiga curajul şi vei simţi mâna harului Dumnezeiesc că lucrează 
împreună cu tine.
Viaţa oamenilor este o brazdă de plug trasă peste ogorul anilor ajunşi spre capătul de hotar.
De aceea trage brazda propriei tale vieţi cât mai dreaptă; înlătură greşelile, abaterile; iar de le-ai 
săvârşit, îndreaptă-le până nu înnoptează şi până nu îngheaţă, făcând tot binele de care eşti capabil, 
până  când  plugul  sufletului  mai  poate  trage  brazda  pe  curmătura  vieţii  tale.  Sub  îndrumarea 
gândurilor curate şi  a milei  Marelui Dumnezeu, adu-ţi  mereu aminte cât de plăcuţi  sunt cei ce 
voiesc pacea.
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Până la Dumnezeu, nu este nici jos, nici sus, nici aproape, nici departe, pentru că Dumnezeu este 
pretutindeni şi de aceea este mai aproape de tine decât sufletul şi trupul tău, numai să ştii să afli 
această apropiere prin credinţă şi rugăciune.
Domnul este aproape de toţi cei ce-L cheamă cu toată inima.

Facerea de bine sau milostenia

Cât de mult se îmbogăţeşte lumea prin nevoi şi scârbe.
Este de trebuinţă ca fiii lui Dumnezeu să se îmbogăţească tot aşa de mult cu simţămintele şi faptele 
milosteniei.
Omul care poate să facă bine şi nu-l face, este o fiinţă josnică.
A nu face parte săracului din cele ce rămân peste nevoile noastre, înseamnă a răpi binele altuia.
Dumnezeu binevoieşte ca pe pământ să fie mulţi nenorociţi, pentru ca ei să se mântuiască prin 
răbdarea lor, iar tu prin milostenia ta.
Bogaţii  procură  săracilor  mijloace  pentru  hrană,  iar  săracii  mijlocesc  pentru  mântuirea  lor 
(bogaţilor).
Fără nenorocire poţi intra în Împărăţia Cerurilor, dar fără milostenie, nu!
Este absolut imposibil să ajungi fără milostenie măcar până la porţile cerurilor. Fără milostenie, 
însăşi rugăciunea este fără rod.
Cu ce nădejde te vei ruga lui Dumnezeu, când tu însuţi nu asculţi rugăciunile oamenilor ce sunt 
asemenea ţie?
Cum vei cere împreună cu credincioşii din Biserică - „Dă Doamne” - când tu însuţi nu dai săracilor, 
deşi poţi să dai?
Cu ce gură vei spune: „auzi-mă Doamne”, când tu însuţi nu-l auzi pe sărac, sau mai adevărat pe 
Hristos, care strigă spre tine prin sărac?
Aşa cum ne purtăm noi cu aproapele, tot astfel se va purta şi Dumnezeu cu noi.
L-ai dispreţuit pe sărac? Şi Dumnezeu te va dispreţui pe tine.
N-ai deschis celui ce bătea? Nu ţi se vor deschide nici ţie porţile împărăţiei lui Dumnezeu.
Nu ai auzit suspinul celui necăjit? Nu ţi se va auzi nici strigătul rugăciunii tale.

Mărgăritare Duhovniceşti

Orice  lacrimă  ce-ţi  va  fi  dăruită  de  recunoştinţa  săracului,  va  străluci  pentru  tine  dincolo  de 
mormânt.
Orice lacrimă pe care săracul o va vărsa silit de răceala şi asuprirea inimii tale faţă de el, va cădea 
pe sufletul tău ca o picătură de foc înaintea scaunului lui Dumnezeu.
Caută mila lui Dumnezeu prin milostenie către săraci!
Spunem către săraci: „Îţi va da Dumnezeu!”. Dar tu procedezi fără judecată, dacă te porţi astfel cu 
fratele tău care se află în nenorocire. Dumnezeu ţi-l trimite pe sărac la tine, iar tu îl trimiţi înapoi la 
Dumnezeu? Dumnezeu îi va da, negreşit; dar vorba e să-i dai tu negreşit. El va da săracilor, dar o 
să-ţi dea El ţie Mila Sa?, căci tu ai infinit mai mare nevoie decât săracul de milostenia ta.
Dumnezeu nu părăseşte pe nimeni, dar tu trimiţi de la tine pe sărac - te-ai abătut de la cinstea pe 
care ţi-a dat-o Dumnezeu şi ai depărtat darul Lui de la tine.
Iubeşte-i pe săraci, pentru că prin ei o să afli şi tu mila lui Dumnezeu pentru tine.
Îndestulează-i pe săraci.
Ei îţi vor face milostiv pe Judecătorul.(Sfântul Nil Sinaitul)
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Împarte bunătăţile pământeşti altora, dacă vrei să guşti bunătăţile cereşti.
Când ni se dă prilejul să arătăm milă faţă de alţii, însemnează că s-a revărsat mila lui Dumnezeu 
peste noi.
Oare nu este  cea mai  mare milă din partea lui  Dumnezeu că nouă tuturor  ne este  îngăduit  să 
răscumpărăm păcatele noastre prin milostenie?
Apa are însuşirea să spele noroiul de pe trup, iar milostenia să nimicească murdăriile sufleteşti. 
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
„<<Veniţi de moşteniţi Împărăţia lui Dumnezeu>>, va spune Domnul celor milostivi” - nu pentru 
că n-aţi greşit, ci pentru că prin milosteniile voastre v-aţi curăţit păcatele.
Leacul milosteniei nu e de mică importanţă, îl poţi pune la toate rănile.
Balsamul pe care-l vărsăm pe inima plină de răni a aproapelui, o întăreşte şi pe a noastră.
Cu preţul ieftin al binefacerii oamenilor, noi ne putem dobândi nepreţuita…

Părinte

Ar trebui să-ţi scriu “Cuvioase”, dar îţi voi scrie când vei fi aşa, dacă în zilele viitorului vei ajunge 
şi  “cuvios  părinte”:  Patericul  l-ai  citit  şi  studiat;  Sf.  Isaac  Sirul,  Sf.  Simeon  Noul  Teolog  de 
asemenea. Filocalia iarăşi.

Studiul e una - îl pot face toţi. Acoperirea cu viaţa însă o pot face din când în când abia câte unii, 
unde şi unde, câte unul într-o sută de ani.

N-ai avut parte de studiul, care odată era miezul şi splendoarea Teologiei: Mistica, definită “ştiinţa 
îndumnezeirii omului”.

Nu-i destul să ştii călugăria; trebuie să-i şi înveţi calea, să-ţi deprinzi o fire nouă, fire de “fiu al lui 
Dumnezeu” între fii oamenilor.

Pentru asta trebuie valorificarea practică, progresivă a darurilor naşterii din nou de la Botez.

Eşti tu un convertit? Îţi trăieşti tu viaţa în Hristos în care eşti botezat, îmbrăcat în firea omului venit 
din Cer pentru mântuirea ta, care eşti în lumea, care “toată” zace în rău?

Ai  ajuns  tu  aşa  devreme ca  vârstă,  convingere  şi  evidenţă  a  trăirii  în  Hristos,  în  atotprezenţa 
dogmatică  a  lui  Dumnezeu,  ca  să  rezişti  la  ispitirile  meşteşugite  şi  uneori  simple  de  tot,  ale 
vicleanului vrăjmaş, care în atâtea prilejuri te-a dovedit slab?

Să ştii că el nu se mulţumeşte cu biruinţe mici şi nebăgate în seamă de tine, ci-ţi pregăteşte o 
neobservată slăbire a credinţei şi o revenire la modul “natural” al vieţii, fără “exagerările” vieţii mai 
presus de fire, sau supranaturale.

Ori tu tocmai viaţa cea mai presus de natură eşti juruit să o dovedeşti reală şi posibilă între fiinţele 
nepricepute între care ar fi să trăieşti viaţa ta pământească.

Nu le lăsa să te îngrămădească cu dragostea lor, care mult mai are până să fie toată numai după 
Dumnezeu. Nu le lăsa să-ţi intre în chilie; vorbeşte cu ele numai în biserică. De-ar fi cu putinţă nici 
să nu te vadă decât în biserică. Deci departe de tine amestecul în “partidele” lor pe absolut orice 
motive - “motive” ale vrajbei.
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Tu ai  slujba  de a  scoate  în  evidenţă  şi  în  planul  întâi:  darurile  Botezului:  persoana  Domnului 
Hristos din temniţa şi bolniţa fiecăreia dintre ele. Altă treabă e administraţia şi nu ţine de tine. Faţă 
de slujba ta ideală, toate celelalte ţin de spinii grijilor omului vechi.

Să faci cea mai netă distincţie între aceste două vieţi, întâi pentru tine. Căci şi tu şti doar; dar nu o 
faci, până ce nu eşti deplin şi definitiv convertit al prezenţei Domnului Hristos în propria ta temniţă 
şi puţinătate de dragoste. Căci vezi câte iubeşte chiar şi monahul pe lângă Domnul Hristos.

Câţi  nu se iubesc pe sine în contul Domnului Hristos? Sunt adică furaţi  de la  acela “un lucru 
trebuieşte” spre câte altele, care toate dacă nu despart totul, dar slăbesc dragostea cea unică de 
Dumnezeu şi aşa sporeşte vicleanul cu dărâmarea poruncii lui Dumnezeu din tine.

* * *

În cazul când vei fi propus pentru Prislop, să ştii că nu-i o treabă uşoară şi simplă pentru un călugăr 
ca tine “simplu” şi “uşor” întru toate ale unei căi mai presus de fire.

Toate vor trage de tine în jos, că n-au altă putere. Sunt pline de neştiinţă, de uitare şi de nebăgare de 
seamă asupra minţii şi fără grijă de propria lor mântuire.
Nici  una  nu  poate  învăţa  războiul  nevăzut  şi  ca  urmare  nu  progresează  duhovniceşte;  nu  le 
interesează parcă.

Deci  dacă  tu  nu-ţi  vei  vedea  cu  toată  sinceritatea  şi  seriozitatea  de  propria  ta  izbăvire  din 
încercuirea vicleanului vrăjmaş, lovindu-l neîncetat cu rugăciunea neîncetată “Doamne Iisuse”, nu 
scapi teafăr şi te poţi trezi - Doamne fereşte - căzând în păcat şi scos din preoţie.

* * *

Citeşte şi toată atenţia Filocalia toată, dar nu în fugă, ci adâncind în minte toate datele şi tot duhul 
în care scriau din experienţă (din lucrare), sfinţii scriitori ai acestei dumnezeieşti îndrumări. Nu 
vorbi mult şi nu te împrăştia că pierzi adâncimea şi dai în superficialitate.

Te ştiu neascultător, deşi te lauzi cu nu ştiu ce ucenicie; dar numai ucenic nu mi te-ai dovedit de 
câte ori te-am rugat, câte bine ştii.

Ca atare bănuiesc că vei păţi multe necazuri şi înfrângeri tocmai pentru că nu te pricepi să urmăreşti 
cele veşnice în locul celor vremelnice; nu prinde Adevărul putere de viaţă în viaţa ta, ci numai rele 
de care este plină lumea şi locul unde, să zicem că vei fi. Ai grijă!

Ţi-am spus odată să faci un prim exerciţiu cu tine acolo: să nu râzi. E cel mai simplu exerciţiu al 
unui om care vrea să înceapă calea “smeritei rugăciuni şi atenţi”!

Iată, îţi dau această ascultare: să isprăveşti cu râsul; deoarece acolo, cu râsul tău de toate tragi tu în 
jos şi nu mai eşti ce trebuie să fii. Iisus n-a fost văzut niciodată râzând în această lume care-l va 
răstigni. Verifică-te cât mai des cu Predica de pe Munte. Învaţ-o, adânceşte-o, trăieşte-o, că după 
normele ei însetează, flămânzeşte “omul cel nou, cel venit din cer”, pe care-l ai în tine arvună a 
Împărăţiei lui Dumnezeu dinlăuntrul tău.
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Ai aflat de la Sf. Simeon Noul Teolog că trebuie să fim conştienţi de Iisus Hristos pe care-l avem în 
noi şi care prinde toată viaţa şi sensul vieţii noastre pământeşti.

* * *

Ţi-am scris câteva gânduri de sprijin că eşti încă prunc intrat într-o slujbă şi o cale care cere să fii 
“bărbat desăvârşit la plinirea vârstei lui Hristos”.

Pr. Arsenie, Sinaia  1987-1988
    11 oct. 1989

    

Lecţiile despre monahism sunt destul de bine scrise. Dar vezi nu au efect asupra lui, pentru că nu 
are preocuparea de viaţă şi de moarte a acestei teme şi pentru că nu se poate transpune răstignit pe 
cruce din scena “Veniţi la Mine”.

Acestea sunt ultimele cuvinte ale Pr. Arsenie pentru Pr. Daniil

Sfaturi

1. Asta-i cãlugãrie, sã te certe în fiecare zi, sã-ti strice, sã-ti facã, cã nu e nimic bine din ceea ce 
faci. Sã încasãm ocara asa cum o cãpãtãm.
2. Dumnezeu n-a pãrãsit nici pe cei din iad, si de aceia are grijã.
3. Dumnezeu rânduie sã nu pleci încãrcat din lumea aceasta, ci umilit.
4. Atentie la minte în timpul rugãciunii, gura zice dar mintea e la plimbare. Paza mintii: cu ce e 
ocupatã si pãtatã mintea, cu aceea vã prezentati la judecatã.
5. Când îti aperi sinea ta, dreptatea ta, l-ai apãrat pe el (pe diavolul). Nu se poate cãlugãr fãrã ocarã. 
Pentru începãtori ocara e lucrul cel mai de trebuintã.
6. Tot ce facem ne însoteste pânã la ziua judecãtii, ca gând, cuvânt, faptã, cum le-ai fãcut, asa te 
însotesc.

Predici

ale parintelui Arsenie Boca

 

Despre durerile oamenilor

Despre lupta postului cu relele

Despre cauzele necazurilor care vin asupra noastră
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Despre durerile oamenilor

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Fiindcă aţi sporit mult cu numărul, e cu neputinţă ca să pot vorbi cu fiecare. O să vorbesc de aceea 
odată cu toţi.
Lucrul care ne arde pe toţi este pocăinţa - pocania, pe care-o trimite Dumnezeu ori vrem, ori nu 
vrem. De aceea mai bine să ne pocăim de bună voie,  să nu aşteptăm să ne trimită Dumnezeu 
pocăinţa prin necazuri de tot felul. Căci pricinile pentru care Dumnezeu ne trimite necazurile sunt 
păcatele noastre. Necazurile sunt mila lui Dumnezeu cu noi.
Acum, câteva feluri de păcate deosebite, ca astfel să le puteţi pricepe pe toate.
O să ascultaţi astăzi despre durerile voastre însuşi.

I. Betesugurile trupului
Din trei pricini se betejeşte trupul:
1. din lipsa postului
2. din naştere
3. din desfrânare

1. Trupul se umple de otrăvuri din lipsa postului. Carnea e o otravă şi se mistuie tot cu ajutorul unei 
otrăvi: fierea - veninul.
2. Din naştere pentru că fie mama fie tatăl n-a fost treaz când s-a zămislit copilul. Fugiţi de bărbaţi 
când sunt ameţiţi de cap.
3. Din desfrânare pentru că trec de măsura cuvenită şi începe să-i doară spatele, spinarea, şalele, 
slăbesc nervii, devin iuţoşi, nerăbdători. Toate astea pentru că nu şi-au înfrânat poftele. E tocmai ca 
bogatul care sărăceşte. Aşa şi trupul care şi-a mâncat toată vlaga.

II. Vrajba în casa
Să ascultaţi pricinile pentru care o au şi apoi ce să facă ca să nu le mai aibe.
Vrajba în casă vine din păcate. Toate îşi au izvorul în păcate. Neaparat vine vrajbă în casă dacă:
1. Căsătoria s-a început cu stângul adică cu desfrânarea.
2. Mai vine apoi dacă soţii trăiesc în căsătorie nelegiuită sau fără cununia bisericească. E un păcat 
pe care toţi îl plătesc cu vrajba. De aceea toţi trebuie să intre la cuminţenie şi să se legiuiască dacă 
sunteţi aşa.
3. Din curvii nemărturisite făcute înainte sau după căsătorie. Astfel au intrat într-o casă nouă cu o 
pecete drăcească pe sufletul şi pe trupul lor. Şi pentru că nu s-au mărturisit acel păcat are să le 
spargă casa tocmai pentru că n-au omorât pe diavolul care e cel care face acest lucru.
4. Lăcomia de avere a unui părinte când şi-a măritat fata sau şi-a căsătorit feciorul. O asemenea 
căsătorie nu ţine pentru că s-a făcut cu o lucrare a diavolului. De o vei mărita pe fata ta numai 
pentru avere căsătoria lor va sfârşi cu vrajbă şi cu spargerea casei aceleia. Prin urmare cuminţiţi-vă 
părinţilor cu sfaturile când vă măritaţi fetele sau vă căsătoriţi feciorii.
5. Nepotrivirea de vârstă, căci sunt părinţi care îşi mărită fetele de 14-15 ani tot din lăcomie de 
avere sau numai ca s-o ştie măritată. Şi la 17-18 ani fata lor e văduvă şi cu un copil. Asta pentru 
nepotrivirea de vârstă pentru că ce poate face o copilă faţă de un vlăjgan. Acesta e păcat înaintea lui 
Dumnezeu. De aceea casa aceea nu ţine ci se sparge. Şi părinţii aceia trebuie să recunoască că au 
dat un sfat prost.
6. Din negrija de suflet a celor din casa aceea se ajunge de asemenea la vrajbă. Din negrija de 
spovedanie, de Sfânta Împărtaşanie şi de rânduielile Bisericii care sunt poruncile lui Dumnezeu. Şi 
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dacă nu le păzesc cum să aibă linişte? Căci de nu păzeşte cineva poruncile lui Dumnezeu păzeşte pe 
ale diavolului şi atunci te arzi.
7. Şi mai vine vrajba şi din petrecerea fără post. Cei ce se umplu de mărire sunt cei plini de fiere 
care se înmulţeşte în corpul omului atunci când mănânci carne multă şi când nu posteşti. Plin de 
fiere fiind se umplu de mânie şi astfel îşi sar în cap. Aşa pentru o vorbă cât de neînsemnată, pentru 
o bucată de lemn care i se pare că nu stă la locul ei, îi sare în cap celuilalt.
8. Şi-o ultimă pricină este desfrânarea tuturor. Dar soţii cum desfrânaează când sunt legiuiţi? Aşa 
bine căci nu mai ţin nici o seamă de miercuri, vineri, de zilele de post, de sărbători. Nu mai ţin nici 
o rânduială. Şi bate Dumnezeu nerânduiala ca să se facă rânduială.

III. Alte din durerile voastre sunt pagubele în curte şi în vite, în agoniseala voastră
Şi-acum iată pricinile pentru care trimite Dumnezeu pocanie asupra heiului (avutului) vostru:

1.  Unul  din  stăpâni  le  drăcuie  şi-atunci  să  nu  se  mire  dacă  i  se  împlineşte  cuvântul  căci  dă 
Dumnezeu după cuvântul lui.
2.  Lucrează  Duminica.  Că dacă  Dumnezeu n-a  lucrat  nimic  în  una  din zile  nici  ţie  nu-ţi  este 
îngăduit şi dacă vei lucra vei pierde nu numai ceea ce ai lucrat Duminica ci şi ce-ai lucrat peste 
săptămână. Să nu asculţi de sfaturile Guvernului când e vorba de cinstirea Duminicii. Guvernul îşi 
are socotelile lui, tu însă ai sufletul. Căci va veni vremea să ceri apa cu bilet! Da, va veni vremea să 
ceri apă cu bilet.
3. Şi mai are pagubă şi acela care se uită la ele ca la ochii lui din cap. Şi-a lipit inima lui de lucruri 
pieritoare. Pentru altceva a dat Dumnezeu inima, nu ca să ţi-o împotmoleşti în gunoiul lumii ci ca 
să  ţi-o  îndrepţi  către  Tatăl  cel  din  ceruri.  Pe  El  să-L iubim,  de  El  să  ne  lipim  inima,  căci 
neasemănată e plata pe care ne-o dă Dumnezeu faţă de cea dată de lume. De aceea nu lipi inima ta 
nici de proprii tăi copii căci de-i pătimi durere în cele iubite peste măsură cine te va mângâia?
4. Ai cumpărat din mână rea, din mână pătimaşă, din mână care a furat sau de la unul care a curvit. 
De aceea înainte de a o amesteca cu ale tale dă-i apă sfinţită cu făină. Căci să ştiţi că păcatele trec 
şi-asupra pământului pe care-l calci şi-asupra vitelor. Când a fost izgonit Adam din Rai Dumnezeu 
a blestemat pământul: spini şi pălămidă să dea şi în sudoarea feţei să-şi câştige pâinea. Iar femeia în 
dureri să nască. O greşeală a noastră atârnă asupra întregii averi.
5. Cineva se ţine de vrăji asupra ta iar tu nu ai ocrotirea lui Dumnezeu asupra ta. Cineva lucrează cu 
diavolul asupra ta şi asupra vitelor tale. Şi tu tânjeşti, şi vitele tale tânjesc. Şi de ce pot lucra aceste 
puteri? Pentru că tu nu ai ocrotirea lui Dumnezeu ca să nu mai poată lucra duhurile rele, vrăjitorii şi 
altele atâtea toate. Curăţeşte-ţi trupul tău prin post, fă sfeştanie, pune-ţi o cruce în curte şi roagă-te 
lui Dumnezeu să te ocrotească.
6. Şi ai pagubă şi pentru că pe curtea pe care stai sau pe pământul pe care lucrezi apasă jurăminte 
sau nedreptăţi. Să luaţi seama să nu tăiaţi o brazdă din pământul care nu este al vostru căci aduce 
moarte. Se poate să mai ai asupra curţii şi alte păcate. Îi fi cumpărat acea curte cu bani munciţi într-
o vreme când trăiai în desfrânare, aici sau în America. De aceşti bani deşi i-ai muncit nu te vei 
folosi căci şi asupra lor atârnă şi apasă păcatele de când i-ai muncit. Şi te urmăreşte Dumnezeu 
până în pânza albă. Pentru ce? Pentru că nu le mărturiseşti, pentru că ţi-i şerpi în sân, şi Dumnezeu 
lasă ca să te muşte.
7. Apasă blestemele părinţilor sau a altuia asupra casei tale sau asupra ta.
8. Sunt omoruri sau sinucideri făcute pe curtea ta sau ce e mai des, copii lepădaţi îngropaţi ici colo. 
Ba în gunoi, ba lâng-o altoaie şi copiii lepădaţi sunt păcate strigătoare la cer.
9. Stăpânii au păcate nemărturisite din tinereţe sau mai pe urmă şi nu le-au ispăşit. Că nu-i destul să 
le spui sub patrafir. Trebuie să le şi ispăşeşti de bună voie. De aceea vine bătaia lui Dumnezeu peste 
tot, peste câmp, peste vite şi peste tot lucrul mâinilor tale.

IV. Copii îndărătnici, neascultători, necredincioşi, desfrânaţi
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Toţi părinţii luaţi aminte! Ceilalţi de asemenea ca să nu alunecaţi în aceleaşi. Copii îndărătnici sunt 
din următoarele pricini:

1. Părinţii n-au păzit niciodată postul şi nu s-au putut înfrâna de la pofta trupească şi aşa au călcat 
zilele  şi  vremile  neîngăduite  care  sunt  acestea:  miercurile,  vinerile,  duminicile,  sărbătorile  şi 
posturile întregi. Aceasta e o categorie, un fel de vremi neîngăduite. Toţi aceştia sunt neascultători 
de părinţi şi îndărătnici pentru că nici părinţii nu au ascultat de porunca lui Dumnezeu a păzirii 
zilelor obişnuite. Întrebaţi-vă cugetul şi vă va spune ce-i îngăduit altfel îi veţi vedea plângând şi 
veţi plânge şi voi şi aşa veţi ispăşi păcatul în care i-aţi zămislit. Desigur că vă doare dar dacă nu le-
aţi fi făcut nu v-ar durea.
2. Mamele nu s-au păzit până la curăţie deplină şi aşa se nasc copii ce se umplu de bube şi pot muri. 
Şi dacă în vremea aceea tatăl a mai fost şi beat se naşte un copil ce va fi slăbănog fie cu mintea fie 
cu trupul sau cu amândouă. Iată cum vei avea pocanie de la Dumnezeu în propriul tău rod.
3. În vremea sarcinii nu te-ai păzit de bărbat. De aci mulţi copii se nasc morţi, mor tineri sau dacă 
trăiesc alunecă în curvie pentru că s-a întipărit pecetea curvească pe ei încă din sânul maicii lor. Se 
găseşte asta în Sfânta Scriptură. Căci toate prin care trece mama în vremea celor nouă luni, fie bune 
fie rele, se întipăresc şi-n copil. Când va creşte mare toate îi vor răsări în cale.

V. Despre copiii lepădaţi
Altă durere mare pe care o aveţi voi mamele, dar care atârnă şi-asupra taţilor, sunt copiii lepădaţi. E 
păcat strigător la cer! E ucidere la mijloc, nu e ceva mai uşor. E păcat strigător la cer. Ascultaţi toţi 
cu luare aminte. Sângele lor strigă răzbunare. De aceea nu vei avea noroc cu ceilaţi ci plâns şi jale. 
Răzbunarea sângelui vărsat se face fără milă, ori că îţi ia Dumnezeu şi pe ceilalţi, ori vor cere însăşi 
capul mamei. Ştiţi bine că aceasta se întâmplă la multe atunci pe loc. Iar aceasta aşa se tocmeşte, că 
atâta supărare vei avea în casă încât îţi pierzi cumpătul şi uiţi de marea milă a lui Dumnezeu ce o 
are cu toţi păcătoşii. Şi se apropie diavolul de tine şi-ţi bagă-n cap gândul să-ţi iei lumea în cap şi 
să-ţi faci capătul. Ăsta e glasul împotriva tuturor celor ce fac aşa. Mare ispitire păţesc mamele care 
au ucis copii. Iar dacă vrei să scapi tu şi ceilalţi copii pe care i-ai făcut trebuie să pui în loc tot atâţia 
copii ai altor femei sărace şi să-i botezi. Iar dacă nu, ia-i şi botezaţi gata căci ştie Dumnezeu cât te 
mai ţine. Şi să grijeşti de dânşii ca şi de copiii tăi, cu îmbrăcăminte şi încălţăminte frumoasă, bani 
de şcoală, până-s în stare să-şi câştige singuri pâinea. Şi ce scoţi din copiii tăi aceea să iasă şi din 
aceia. Iar toate necazurile ce le vei avea în vremea asta fie pentru ei fie de la ei să le rabzi toate 
nădăjduind  mila  lui  Dumnezeu,  că-ţi  va  ierta  păcatul.  Căci  prin  răbdare  ispăşeşti  păcatul.  Iar 
milostenia cu osteneală biruie înaintea judecăţii.
Acesta e un cuvânt de mângâiere pentru voi. Dar să faceţi ce v-am spus şi nu cu tăndăleală. Şi să 
creşteţi  copii  nu  numai  cu  pâinea  voastră  ci  şi  cu  hainele  voastre,  cu  banii  voştri.  Căci  de 
Dumnezeu nu te poţi plăti cu minciuna. Şi-ţi va spune diavolul că i-ai dat destul. Asta numai ca să 
te bage dator, ca să-i fi şi lui datornic, să nu-ţi plăteşti faţă de Dumnezeu datoria.
Şi să înveţe pe cele tinere să nu facă şi ele aceleaşi ştiind tu câtă frigare în suflet ai pătimit tu pe 
urmă.
Vrei copii puţini? Nu te atinge de bărbat. Însă ca să puteţi face lucrul acesta trebuie să vă înfrânaţi 
cu postul, iar eu zic cu foamea. Căci trupului acestuia de pe noi nu-i pasă dacă ne bagă în focul 
iadului. De aceea ar trebui ca nici nouă să nu ne pese de poftele lui ci să le mai ucidem cu postul.
Te sfătuieşte bărbatul să ucizi copiii? Sfatul e ucigaş, nu-l asculta ci mai bine rabdă să fii alungată 
de la casa lui şi va vedea Dumnezeu osteneala ta şi nu te va părăsi, că te va milui de vei fi vrednică.
În toate astea de până aici se încurcă oamenii care nu postesc. Căci aceia sunt izbiţi de toate relele, 
după cum au zis Părinţii, că toate relele de la stomac încep, după cum văzură-ţi iar eu vă spun că şi 
de la brâu în jos.

VI. Despre mânie vine cuvântul mâine
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Prin urmare aşa stând lucrurile şi necazurile, să alergaţi la pocăinţă şi să nu le mai faceţi. Să alergaţi 
la spovedanie curată şi  la Sfânta Împărtăşanie că altfel  nu vine ocrotirea lui Dumnezeu asupra 
voastră şi asupra avutului vostru. Nu uitaţi însă că postul este poarta iar patrafirul este uşa. Numai 
cu acestea vine ocrotirea lui Dumnezeu căci fără ocrotire nu putem face nimic.
Toate acestea, pe scurt, se află în aceste cuvinte ale psaltirii: “Mărturisi-voi Domnului fărădelegea 
mea şi  îndată a ridicat  pedeapsa păcatului meu”.  Asupra nostră atârnă pedeapsa lui  Dumnezeu 
pentru păcatele noastre. De îndată ce le mărturiseşti Dumnezeu îţi înlătură pedeapsa păcatului. Tu 
mai urmează să-l ispăşeşti, să-l scoţi din obiceiul tău. De aceea toată sluga să se roage la vreme. 
Chiar potop de ar veni să nu-l poată potoli.
Vedeţi cum trebuie să vă fie aşezământul minţii, a inimii şi a trupului vostru? Să fie toate curate şi 
curăţite căci Dumnezeu nu păzeşte trup spurcat, inimă şi minte cu vicleşug. Şi vi se vor însenina 
zilele şi vă veţi bucura. Însă faceţi lucrurile acestea ca să nu fiţi numai auzitori ci şi împlinitori. 
Căci dacă nu vă veţi sili am făcut lucru degeaba. Eu am bătut toaca la urechea surzilor, iar voi nu vă 
veţi urni necazurile din loc. În mâna voastră stă să vină sau nu necazurile asupra voastră.
Cu acestea cred că am stat de vorbă cu fiecare. Veniţi că multe mai sunt şi le vom dezbate pe toate 
cu ajutorul lui Dumnezeu. Căci cine vine pentru suflet nu le poate auzi toate odată ci pe rând. Şi 
nici nu le poate primi. Şi-apoi cu cât le va auzi mai des cu atât se vor ţine minte mai uşor.
Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

(Cuvânt ţinut în Sfânta Biserică în ziua de 21.02.1942) 

 

 
Despre lupta postului cu relele

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Dintre toţi cei care au avut de la Dumnezeu o slujbă către oameni chemătorii la pocăinţă au fost cei 
mai curajoşi căci toţi au acoperit chemarea cu viaţa recunoscându-se între păcătoşi cei dintâi şi dacă 
a fost nevoie i-au chemat la pocăinţă cu preţul vieţii lor. Căci cuvântul lor a fost deschis, curat de la 
Dumnezeu şi ucigaş de rele. Toţi au vorbit tare şi răscolitor de viaţă, de suflet. V-am spus acestea ca 
să vă deprindeţi cu chemarea la pocăinţă şi cu felul ei de a fi, ca să răzbată şi-n urechile surzilor.
Din cuvântul trecut vă aduc aminte ca să afle toţi că nu vor fi spovediţi şi împărtăşiţi la mănăstire 
decât cei ce de aici înainte vor ţine posturile aşa cum sunt rânduite de Biserică. Părinţii ne-au născut 
din trup iar Biserica din apă şi din Duh; şi mai mare este naşterea duhovnicească a Bisericii decât 
naşterea trupească a  părinţilor.  De la  naşterea duhovnicească -  Botezul  -  am primit  pe  îngerul 
păzitor tot în Biserică - de aceea se botează copii mici, orice ar zice alţii - care să ne apere de toată 
primejdia văzută şi nevăzută.
Deci dacă Biserica ne naşte ne şi creşte şi printre poveţele cu care ne creşte spre măsura bărbatului 
desăvârşit  este şi postul.  Trebuie deci să-i  ascultăm porunca şi  să postim. Sfinţii  părinţi  cei  de 
demult au băgat de seamă că toate relele de la stomac încep, de aceea am zis vorbă aspră că postul 
este poarta şi patrafirul este uşa iar toţi ceilalţi ne fură vremea.
Astăzi, din darul lui Dumnezeu urmează să vă dovedesc să credeţi toţi: lupta postului cu relele sau 
despre felul cum ucide postul patimile.
Relele sau păcatele sunt de trei feluri. Iată-le:
1. păcate împotriva noastră înşine.
2. păcate împotriva aproapelui.
3. păcate împotriva Duhului Sfânt, împotriva adevărului.
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Toate  aceste  trei  feluri  sunt  şi  păcate  înaintea  lui  Dumnezeu,  căci  tu  nu  eşti  al  tău  ci  al  lui 
Dumnezeu. Prin urmare şi păcatele pe care le faci împotriva ta sunt întocmai şi păcate împotriva lui 
Dumnezeu. De aceea, fiindcă eşti fiul lui Dumnezeu.
Astăzi  să  stăruim  cu  deosebire  asupra  păcatelor  împotriva  noastră  înşine  şi  asupra  păcatelor 
împotriva aproapelui.
Păcatele împotriva noastră înşine duc la învârtoşarea inimii - o cunoaştem cu toţii, o cunosc şi eu - 
dar ele mai duc şi la întunecarea simţirii de Dumnezeu. Sunt cele şapte păcate de căpetenie sau 
păcate de moarte: mândria, iubirea de argint, desfrânarea, lăcomia, pizma, mânia şi lenea. Între 
acestea  şapte  se  află  şi  rădăcina  relelor:  lăcomia  stomacului  sau  dumnezeul  cel  mâncăcios  al 
trupului. Acesta trebuie ars cu postul şi scos afară! Căci de nu va fi ars şi scos afară iată să vedeţi 
cum creşte şi se întinde acest pom al diavolului, acest dumnezeu mincinos al trupului. Şi anume iată 
cum: lăcomia stomacului odrăsleşte dintr-o dată din rădăcină o puzderie de ramuri din care mai 
arătoase sunt trei: mânia, desfrânarea şi iubirea de avere.
Trebuie să mai ştiţi un lucru şi anume că păcatele sau patimile au două feţe: una a omului şi alta a 
diavolului, sau două laturi: una văzută şi-a doua nevăzută. De acolo din umbră sunt conduse şi 
sporite  toate  patimile  noastre.  Diavolul,  marele  sforar  al  relelor,  are  slugi  sau căpetenii  pentru 
fiecare patimă.
Aşa să înţelegeţi cum întotdeauna patimile le-au numit Sfinţii părinţi prin chiar dracii lor. Astfel: 
dracul lăcomiei de avere, dracul lăcomiei stomacului, dracul mâniei, dracul curviei şi ceilalţi. Le-au 
numit aşa pentru că aceste păcate sunt conduse din umbră de diavolul şi le-au numit după căpetenia 
care lucrează din umbră.
Ştiţi din Noul Testament că din Maria Magdalena care s-a apropiat de Iisus cu gând ispititor Iisus a 
scos şapte draci. În ea erau toate cele şapte căpetenii ale răului. Şi tot din Noul Testament ştiţi 
despre îndrăcitul din laturea Gadarenilor în care intrase o legiune de draci încât abia le-a ajuns o 
turmă de porci, care s-a aruncat în mare.
Acum să luaţi seama că am să vă învăţ, ca să puteţi şi voi să prindeţi, şi să vedeţi în voi înşi-vă 
lucrarea duhului rău. Vorbesc deschis, să nu se supere nimeni. Alţii mai subţiri la nas se supără. Noi 
însă trebuie să vorbim deschis căci toţi suntem ispitiţi.
E  foarte  uşor  să-i  descoperi  lucrarea  lui  necurată  care  se  face  în  noi.  De  pildă  cu  lăcomia 
stomacului, băgaţi de seamă că stomacul se umple dar pofta nu se satură. Iată lucrul dracului: pofta 
peste fire. Vedeţi ce uşor îl poţi prinde dacă ştii?!
E cunoscută lăcomia lupilor şi totuşi lupii nu mănâncă mai mult decât li-i foame. Acum dacă lor le-
a fost foame rău asta-i altceva. Câinii ascund pâinea care n-o mai pot mânca. Iată dar că fiarele, 
animalele, nu trec cu poftire peste fire. Numai omul trece căci numai pe om are diavolul mânie şi 
numai pe om îl războieşte şi-l cearcă.
Iată de ce să n-ascultaţi de poftă niciodată căci cine a ascultat de poftă a ascultat de diavolul. Asta s-
o ţineţi minte în privinţa stomacului. Şi aşa e cu toate patimile. Când va fi vreme mai multă vă voi 
spune şi despre acelea.
Războiul stomacului însă e primul război pe care l-a pierdut omul şi prima biruinţă a diavolului. Şi 
cu el nădăjduieşte să câştige şi pe oameni şi să-i desfacă de Dumnezeu. Şi să ştiţi că de nu-şi vor 
trage de seamă oamenii, diavolul va birui. Iată de ce strigăm s-audă toţi: ‘napoi la post căci fără de 
post ne merge rău! Şi iată cât de rău: 
Cine nu se leapădă de carne şi de grăsime repede va fi-ncolţit de mânie şi de desfrânare, celelalte 
două laturi ale lăcomiei stomacului. Să vedeţi cum:
Mâncarea de carne, şi mai ales mâncată cu împingerea necurată a poftei, ca să se facă sânge are 
nevoie de fiere care este otravă - veninul nostru. Fierea aceasta topeşte carnea şi grăsimea întocmai 
cum topeşte soda slănina când fac femeile săpun. Fierea e o otravă tare. Dacă sporeşte mâncarea de 
carne sporeşte şi otrava cu care trebuie topită. Şi-atâta sporeşte cât nu mai încape în beşica ficatului 
şi-atunci simţi dureri la capătul pieptului căci stă beşica să crape de plină. Fierea câtă nu încape 
umblă prin sânge de sus în jos fără rost şi otravă cum e atacă nervii, îi slăbeşte şi de aici vine 
nerăbdarea, de aici vine nervozitatea, de aici mânia, din fierea care atacă nervii. Aici e cheia: de ce 
se supără unii aşa de uşor din nimicuri, din fleacuri, să moară de supărare: că li-e plin sângele de 
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fiere şi li se rup telefoanele - că aşa le zic la nervi - şi cea mai uşoară vorbă îi aprinde şi-i chinuie 
grozav şi ei la rândul lor îi chinuie pe alţii.
Deschideţi  uşa  ca  să  audă  şi  cei  de  afară.  Deschideţi-o  bine.  Dar  deschideţi  şi  voi  toţi  uşile 
sufletelor  voastre  ca să  intre  duhul  luminii,  că să auziţi  şi  să  nu vă aflaţi  numai auzitori  ci  şi 
împlinitori!
Vedeţi dar că fierea este petrolul, nervii sunt fitilul şi mânia para diavolului. El a aprins fitilul căci 
el vrea să dărâme cu orice preţ şi pe orice căi acest locaş al Duhului Sfânt care e propriul vostru 
trup. Acest trup care nu este al nostru ci e templu a Duhului Sfânt. Credeţi voi aceasta! Doar stă 
scris! Şi vedeţi cu ce a început? Cu lăcomia stomacului adică cu pofta peste fire.
În mâncarea de carne mai sunt şi alte primejdii, o mulţime de otrăvuri care încă dărâmă casa de pe 
noi. Acelea aduc: bolile de inimă, durerile de rărunchi, de ficat şi altele.
Toate se tămăduiesc de la sine înlăturând pricina care le-a adus, curăţind sângele prin post. Căci 
toate bolile sunt cu putinţă dacă sângele este otrăvit. Vrei să te însănătoşeşti, fă calea întoarsă.
Deci luaţi aminte la ce mâncaţi căci uite aşa pedepseşte Dumnezeu nesocotirea postului cu boli şi 
încă unele fără leac cum de pildă e cancerul sau ...cul care se face din mâncarea foarte deasă a 
creierului de dobitoace. De aceea e mai mult boala orăşenilor şi a măcelarilor la sate. Paralizia sau 
slăbănogirea unei  jumătăţi  de trup tot  din nesocotirea postului  se trage.  De obicei  cu paralizie 
pedepseşte Dumnezeu pe toţi nesătuii de avere. Ea poate fi moştenire. Şi-atunci dacă simţi acest 
lucru ai  putea-o ocoli  sau stinge postind foarte  mult.  Dar cum am zis,  cu paralizie  pedepseşte 
Dumnezeu pe toţi nesătuii de avere. Şi-au făcut socoteala greşită zicând că dacă postesc nu mai pot 
alerga şi lucra. Ei au crezut sfatul viclean al dracului iubirii de avere, deci au făcut o socoteală 
greşită înaintea lui Dumnezeu. De aceea toţi harnicii să ia aminte şi să ţină post ca nu cumva după 
multă alergătură deşartă să vină o vreme să trebuiască să stea la pat tot restul vieţii. Dar şi aceasta 
de li s-ar întâmpla tot milă de la Dumnezeu să o socotească deoarece le dă prilej de a cumpăni şi de 
aşi cunoaşte greşeala. Căci Dumnezeu nu pedepseşte spre moarte ci spre întoarcere. Căci trupul nu 
plăteşte nimic când din el scoţi unealtă rea. Sfinţii au scos cu totul altceva: sfeşnic a Duhului Sfânt.
Prin urmare cine nu păzeşte postul i se va aprinde în gură para mâniei, de unde începe toată vrajba, 
iar în trupul lui vor încolţi boli peste boli.
Nu pot lăsa să nu vă spun că din lăcomia stomacului mai naşte şi curvia. Despre aerul drăcesc al ei 
nu se mai îndoieşte nimeni: ăsta-i focul iadului.
Acum luaţi aminte căci nu am răgaz să vă spun mai pe larg ci numai ceva din propriile voastre 
dureri. Nunta întru atât e binecuvântată de Dumnezeu cât e spre naştere de fii. Încolo chiar între soţi 
legiuiţi e desfrânare şi pentru ea vine bătaia lui Dumnezeu pe oameni în fel şi fel de chipuri.
Desfrânarea între soţi e pricina pentru care vine vremea de se bat, de li se sparge casa. Pentru 
nepăzirea postului şi-a sărbătorilor nu se pot înfrâna de la pofta trupească şi aşa zămislesc copii în 
zile  neîngăduite,  peste  care  nu  se  află  darul  lui  Dumnezeu ci  pedeapsa lui  Dumnezeu.  Pentru 
nepăzirea de pofta trupească pe care o ai întipărit-o în ei în vremea celor nouă luni de sarcină se 
nasc copii îndărătnici, neascultători şi fără frică de Dumnezeu. Aceştia vor cădea în curvie toţi şi 
noroc în viaţă nu vor avea.
Luaţi aminte părinţilor că nu e glumă cu viaţa copiilor pe care îi ai sau vrei să-i ai. Eşti răspunzător 
de ei şi de toată viaţa lor căci cum le-ai dat-o aşa o au! Şi copiii tăi te vor judeca pe tine după cum 
bine ştiţi şi bine păţiţi. Iar când te-or supăra fii cuminte şi nu-i blestema, ascultând de diavolul până 
în sfârşit, ci trage-ţi de seamă că ei îţi aduc aminte păcatele tale cale nemărturisite şi neispăşite. 
Roagă-te pentru ei şi roagă-te şi pentru tine, chiar când te-or blestema, să te ierte Dumenezeu.
Păziţi despre latura poftirii trupeşti frica şi cuviinţa creştinească şi nu vă amăgiţi de trup de vreţi să 
vă bucuraţi de copiii voştri; iar de nu aşa vor spori relele cât va junghia fiul pe tată-său, şi va 
sugruma fiica pe mamă-sa! Scrie! Că aşa va fi în vremea din urmă.
Luaţi prin urmare seama şi învăţaţi pe copiii voştri şi curăţaţi duhul necurat cu care v-aţi deprins a 
fi. Luaţi seama că dacă vreţi să nu cădeţi din creştinătate şi dacă vreţi să vină chipul lui Dumenezeu 
în noi şi nu a diavolului, prin patimile sale, luptaţi-vă din răsputeri cu arma postului căci după cum 
vedeţi postul este ucigaşul patimilor pentru că este şi dar de la Dumnezeu dat tuturor celor ce luptă 
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lupta cea bună. Faceţi începătura aceasta şi veţi vedea cum vi se va înnoi viaţa şi vi se va linişti 
casa.
Duminica viitoare: Despre taina Sfintei Spovedanii.

(Cuvânt ţinut în Sfânta Biserică în ziua de 22.02.1942)
 

 

 
Despre cauzele necazurilor care vin asupra noastră

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Foarte adesea mă uit la voi cum venind de la depărtări mari, rupţi de oboseală, cu pâinea săracului 
în straiţă, alergaţi la mănăstire şi rămâneţi zile de-a rândul ca să auziţi cuvânt.
Dacă cineva s-ar uita la voi prin paginile Sfintei Scipturi ar spune cele spuse de proorocul Agheu 
către jidovii care nu mai mergeau la Biserică şi nu mai voiau să zidească templul din Ierusalim. 
Aceste cuvinte vi se potrivesc şi vouă. Şi tot din cauza asta vi se întâmplă ceea ce spuneam, că 
osteniţi de la mari depărtări, cu merindea săracului în straiţă. Vi se întâmplă pentru vremea când nu 
mergeaţi la biserică, la biserica voastră din sat, unde acelaşi cuvânt vi s-ar fi vestit încă din tinereţe. 
Cuvântul s-a vestit dar voi aţi tăndălit şi-aţi rămas acasă când se vestea cuvântul. Căci de unde era 
să înveţi să faci lucrul lui Dumnezeu ca să se coboare peste tine şi peste casa ta binecuvântarea lui 
Dumnezeu dacă n-ai fost la Biserică.
Dar nu numai că n-ai fost la biserică şi nu v-aţi îngrijit de casa lui Dumnezeu, dar nu v-aţi grijit nici 
de Biserica pe care o avem în noi, căci aşa se spune că trupul nostru este templu a Duhului Sfânt. Şi 
pe acesta l-aţi lăsat să se dărapene.
Iată cuvintele lui  Agheu care se potrivesc aşa de bine şi  nouă. Căci cum să nu se potrivească 
cuvintele  Scripturii  la  toţi.  Cuvintele  lui  Dumnezeu  tuturor  se  potrivesc.  Şi  iată  mustrarea  lui 
Dumnezeu printr-unul din prooroci făcută jidovilor pentru că nu mergeau la biserică. Iată cum îi 
luminează şi cum îi îndeamnă să îşi repare biserica:
“Aţi tot aşteptat să aveţi mult, dar iată că aveţi puţin. Aţi strâns mult şi Eu am risipit truda voastră! 
Pentru ce? Din pricina templului acestuia care este dărâmat, iar voi zoriţi cu lucrul, fiecare pentru 
casa lui! De aceea cerul se va încuia şi nu-şi va mai da roua sa şi nici pământul roada sa. Eu am 
chemat secetă pe pământ şi peste munţi, peste grâu şi peste vin şi peste tot ce creşte din pământ; 
peste oameni şi peste dobitoace şi peste toată strădania mâinilor voastre”(Agheu 1.9-11).
Le spune Domnul prin proorocul Agheu aceste cuvinte pentru că nu mergeau la biserică şi nu-şi 
reparau templul din Ierusalim. Iar vouă astăzi, când veniţi de la mari depărtări cu multă osteneală şi 
cu pâinea săracului în straiţă, vi se potrivesc aceste cuvinte pentru că lucrurile s-au întors. Căci cât 
a  fost  biserică în  sat  voi  tăndăleaţi  cu alte  lucruri.  Cine poate  zice că nu i  s-a  făcut  cunoscut 
cuvântul lui  Dumnezeu încă din tinereţe?!  Iată  că acum trebuie să veniţi  până aici  şi  să faceţi 
osteneală ca asta.
Şi de-ar fi fost mănăstirea într-un loc unde a-ţi ajunge cu şi mai multă osteneală, cu şi mai multă 
greutate, să ştiţi că şi acolo v-aţi duce, aşa de mare e durerea când uscă Dumnezeu viaţa oamenilor. 
Aşa stau lucrurile într-o latură.
Să vedem cum stau lucrurile în latura în care se mai pot îndrepta. Şi vom pleca de la cuvintele unui 
prooroc împărat. Iată ce zice Dumenezeu prin gura proorocului David: “Ziua şi noaptea mă apasă 
mâna Ta şi se uscă vlaga mea, ca de arşiţa verii. Mi-am mărturisit însă păcatul şi greşeala mea n-am 
ascuns-o,  şi-am zis:  <<Mărturisi-voi  Domnului  fărădelegea mea>> şi  îndată a  ridicat  pedeapsa 
păcatului meu. De aceea toată sluga credincioasă să se roage Ţie la vreme cuvenită şi chiar potop 
de s-ar stârni, pe acela nu l-ar potopi”(Ps 31.4-7).
Aşa a păţit şi David cum păţeşte tot cel ce păcătuieşte. Simte o uscăciune a vieţii, o tânjire a lui şi-a 
tuturor lucrurilor sale. Simte sabia lui Dumnezeu atârnând asupra sa pentru păcatele sale.
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Ce e de făcut?
Astea-s şi necazurile care apasă peste toţi şi care vă aduc pe voi la mănăstire. Pentru necazurile 
voastre  osteniţi.  Căci  numai  prin  necazuri  scoate  Dumnezeu  pe  oameni  din  ţepeneală,  din 
uscăciunea vieţii. Iar necazurile te vor ustura tot mai tare până când vei căuta să te tămăduieşti.
Căci iată ce pricină are cu noi Dumnezeu. Nu cu noi căci doar suntem fiii Lui ci cu relele noastre. 
Asupra relelor, păcatelor, fărădelegilor noastre atârnă sabia lui Dumnezeu. Necazurile acestea vă 
ustură şi din pricina lor vine apoi şi uscăciunea vieţii voastre. Dacă necazurile sunt pricina pentru 
care veniţi aici, apoi pricina pentru care vi le trimite Dumnezeu sunt fărădelegile voastre.
Cum să scăpăm de sabia lui Dumnezeu care atârnă asupra noastră sau de păcatele nemărturisite căci 
pe acestea le urmăreşte sabia lui Dumnezeu? Proorocul şi împăratul David zice: “<<Mărturisi-voi 
Domnului fărădelegea mea>> şi îndată a ridicat - a înlăturat - pedeapsa păcatului meu”. Ce trebuie 
să facem? Să ne mărturisim toate fărădelegile noastre fără nici o ascundere şi-ndată va înlătura 
Dumnezeu osânda, şi-ndată sabia nu va mai atinge viaţa ta.
Însă luaţi seama că pentru aceea atinge Dumnezeu viaţa ta cu necazuri, pentru că nu te-ai mărturisit. 
Dacă zici că-ţi merg în curte şi-n viaţă toate rău, apoi înseamnă că ai păcate de care Dumnezeu vrea 
să te desfacă. De aceea să vrei şi tu ce vrea Dumnezeu, să te desfaci de rele, căci Dumnezeu nu vrea 
ca să atârne în veac sabia Sa asupra ta.
Să vă spun acum câteva feluri în care simţiţi voi sabia lui Dumnezeu asupra voastră.
Să zicem că cineva îţi face vre-o nedreptate. Tu în toate privinţele eşti cinstit şi o vecină, soţul, soţia 
sau unul din copii se va răzvrăti împotriva ta şi-ţi va zice cuvinte de ocară, desfrânat, desfrânată, 
cuvinte grele care-ţi pătrund inima ca o sabie şi nu pricepi ce poate fi, ba te şi mânii şi dai şi tu cu o 
sabie asupra lui şi aşa se ajunge la vrajbă şi la lucruri slabe. Şi vii aici ca să afli de ce păţeşti 
asemenea lucruri. Şi afli aici că necazurile acelea, nedreptatea aceea totuşi nu e o nedreptate ci este 
o nuia cu care Dumnezeu îţi aduce aminte de păcatele tale pe care tu nu le-ai mărturisit. Şi păcatul e 
acel cuvânt zis de vecina, de soţ sau de propriul copil, cuvânt care te-a săgetat la inimă. Pentru că tu 
ai uitat să mărturiseşti preotului unul din păcatele tale din tinereţe. Şi Domnul îţi aduce aminte. Tu 
poate ai uitat că ai început căsătoria cu stângul şi apoi te-ai cununat sau ai lepădat vre-un copil - şi 
aceasta e fărădelege înaintea lui Dumnezeu. E o ispravă a curviei chiar dacă eşti cununată după 
lege. Sau ai uitat să spui că numai ai osândit, sau ai gândit despre cineva acelaşi cuvânt şi-ai uitat 
să-l spui la mărturisire. Dumnezeu însă n-a uitat greşeala ta sau cuvintele tale. De aceea vrea ca să 
te spele, să te curăţească de toate relele tale.
Ce face cu tine? Doar îţi aduce aminte de relele pe care le-ai făcut. De aceea toate relele care-ţi vor 
fi împroşcate în obraz şi care vă vor săgeta la inimă nu le socotiţi ca necazuri ci staţi locului şi 
cugetaţi:  n-am şi eu oare vreo greşeală ca asta? Pentru că vă spun că aşa lucrează Dumnezeu: 
îngăduie ca bărbatul tău, vecina ta, copilul tău să-ţi spună cuvinte de ocară ca astfel să-ţi aduci 
aminte de păcatul tău şi  să te  îndrepţi.  Şi  dacă tu ai  uitat  sau ţi-a  fost  ruşine să-l  mărturiseşti 
preotului - şi nu trebuia să-ţi fie ruşine ci ruşine de păcatul tău numai - pentru aceasta a îngăduit 
Dumnezeu să-l auzi din gura altuia şi cu toate că tu juri că nu eşti vinovată de aşa ceva, şi acum nici 
nu  eşti,  dar  ai  acel  păcat  din  tinereţe  şi  nu  l-ai  mărturisit.  Asta  e  pricina  vrajbei:  păcatele 
nemărturisite.
Şi când pricepi vrajba cu rostul ei, trimisă fiind de la Dumnezeu, atunci recunoaşte-ţi păcatul tău şi 
spune-l sub patrafir ca să nu mai atârne pedeapsa lui Dumnezeu asupra ta “<<Mărturisi-voi păcatul 
meu>> şi îndată va înlătura pedeapsa păcatului meu”. Căci zice în alt loc: “Multe sunt bătăile care 
ajung pe păcătos; iar pe cel ce se teme de Domnul, mila îl va întâmpina”(Ps 31.11). Da, necazurile 
sunt mila lui Dumnezeu cu noi oamenii. Cum te-ai teme de un şarpe pe care l-ai avea în buzunar şi-
ai face ce-ai putea numai să scapi de el, ai arunca şi haina de pe tine cu el cu tot numai să scapi, 
căci poate găuri buzunarul şi să te muşte, tot aşa să faceţi şi cu păcatele.
De aceea vă spun să faceţi spovedanie curată cum n-aţi făcut în viaţa voastră. Iar de vă veţi aduce 
aminte şi de păcatele pe care vi le-a adus aminte soţul, vecina, propriul copil, apoi rugaţi-vă şi 
pentru gura slabă care v-a atras luarea aminte căci prin aceea lucrarea lui Dumnezeu s-a făcut.
Credeţi voi lucrul acesta?! Apoi ţineţi-l minte. Pentru cel care te ocărăşte roagă-te, ca pentru un 
binefăcător, întoarce-te cu bunătate spre el şi-şi va întoarce şi Dumnezeu faţa cea luminoasă spre 
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tine. Biruiţi răul cu binele căci de partea binelui e Dumnezeu şi oare nu e mai tare Dumnezeu ca 
răul?
Lipiţi-vă inima de lucrul lui Dumnezeu căci zice Domnul: “cheamă-mă pe mine în ziua necazului 
tău şi te voi ajuta”. Nu mai chemaţi pe dracul, pe bată-l Crucea, căci dacă tot pe el îl chemaţi el vă 
va ajuta şi el vă va aduce risipă şi moarte.
Deci lipiţi-vă de cele ale lui Dumnezeu. Şi chiar de vă trimite necazuri, apoi vi le trimite cu rost. Şi 
de-ndată ce vei mărturisi păcatul tău Domnul va ridica pedeapsa păcatului tău. Şi chiar de vor mai 
veni necazuri asupra ta tu nu le vei mai socoti necazuri ci mila lui Dumnezeu cu tine şi aşa vei ieşi 
biruitor asupra lor. De aceea rugaţi-vă pentru cei care vă blestemă. Şi asta stă scris! Căci lucru bun 
fac dar nu vedeţi voi.
Cum v-am mai  spus,  toţi  cei  ce  vreţi  să  coboare  umbra lui  Dumnezeu peste  viaţa  voastră,  să 
dobândiţi ocrotirea lui Dumnezeu peste casa voastră şi peste ostenelile mâinilor voastre, curăţiţi-vă 
sufletele voastre cu rugăciuni, cu spovedanie curată şi cu post. Şi veţi vedea cum are să vie mila lui 
Dumnezeu şi ocrotirea lui Dumnezeu asupra ta şi asupra a tot lucrul mâinilor tale. Amin.

(Cuvânt ţinut în Sfânta Biserică în ziua de 25.02.1942)

Din cuvântările

părintelui Arsenie Boca

Lucrul călugărului este: curăţia minţii, curăţia inimii, rugăciunea neîncetată, conştiinţa prezenţei 
atotprezenţei Sfintei Treimi în sufletul curăţit de patimi (cei trei uriaşi: neştiinţa, uitarea, negrija), 
dobândirea darurilor:  a  smereniei,  a  dragostei  dumnezeieşti,  a  luminii  taborice,  deci  conştiinţa, 
dobândirea îndumnezeirii.
Cu cât ni se întâmplă necazuri mai grele şi ni se dă şi timp în cale, cu atât să avem convingerea că 
Dumnezeu e cu noi şi ne poartă de grijă de mântuire. Ca atare nu avem nicidecum dreptul să dăm 
vina pe nimeni de ce ni se întâmplă ce ni se întâmplă. Dimpotrivă, ştiind rostul necazurilor putem 
să ne rugăm pentru cei ce ne blestemă, putem face bine celor ce ne fac rău, căci în realitate ne fac 
bine. Totul este să ştim şi să credem acestea că din mâna lui Dumnezeu ne vine bătaia şi nu întrece 
măsura de trebuinţă, Tatăl nostru fiind drept şi iubitor de oameni. Luând lucrurile cum trebuie în 
puţină vreme poţi câştiga ani îndelungaţi.
De pildă: nemai învinovăţind pe nimeni de relele ce ţi le-a pricinuit, pe neobservate constaţi iubirea 
de Dumnezeu şi de oameni ce-ţi luminează şi-ţi încălzeşte sufletul şi suferinţa îţi devine numaidecât 
uşoară sau chiar plăcută, dacă nu chiar dispare.
Au fost pelerini ruşi care ajunseră ca nici pe draci să nu mai dea vreo vină. Că în realitate nici ei nu 
chinuiesc pe nimeni fără învoirea şi măsura de la Dumnezeu. Suferinţele le au toţi oamenii pentru 
că le merită. Călugării însă le cunosc rostul de la Dumnezeu şi nu defaimă pe nimeni.
Avva Sisoie: Nu e mare lucru să fie cugetul cu Dumnezeu, ci mare este să te vezi pe tine sub toată 
zidirea.
Un animal când suferă caută singurătatea, numai omul caută să facă paradă din suferinţă.
Aşa de atenţi trebuie să fim cu sufletul nostru ca şi când am locui în casă cu un şarpe. Că aşa este.
Smerenia se clădeşte pe ruinele mândriei.
Dacă nu folosim mintea deplin, cădem în desnădejde (adică cu rugăciuni şi meditaţii spirituale - 
Sfânta Scriptură).
Foloseşte-te  de  lacrimi  pentru  a  dobândi  împlinirea  oricărei  cereri,  căci  foarte  mult  se  bucură 
Stăpânul când te rogi cu lacrimi.
Rugăciunea  este  pregătire  necesară  pentru  a  primi  darurile  spirituale,  numai  dorinţa  după 
Dumnezeu şi rugăciunea îi deschid lui Dumnezeu un loc în inima noastră. Rugăciunea este cheia cu 
care deschidem poarta cerului şi Împărăţia lui Dumnezeu.
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De câte ori loveşti în cineva, de câte ori judeci pe fratele, să ştii că nu te poţi ruga. Rugăciuna ta nu-
i primită, ascultată, ci este lepădată. Ori de câte ori calci voia lui Dumnezeu la sfatul ispititorului, te 
izolezi de fratele tău, te dezbini şi atunci puterea lui creşte asupra ta ...

 

Pe baza lucrurilor necurăţite îngăduie Dumnezeu să fi pălmuit ca să te pocăieşti. Să vă rugaţi să nu 
vină peste voi necazurile care vin pe oameni, că vor veni vremuri foarte grele. Să nu credeţi că voi 
nu o să răbdaţi foame. Să vă pregătiţi pentru a putea pune capul pe butuc (martiraj). În rugăciunea 
"Tatăl nostru", "şi nu ne duce pe noi în ispită" se referă la ispita lepădării de Dumnezeu. Când vă 
pregătiţi pentru spovedanie să citiţi "Predica de pe munte"(Mt. 5-6-7) şi voturile monahale şi vă 
controlaţi conştiiţa după ele.
Fiţi cu grijă că se poate întâmpla să vă culcaţi şi să vă treziţi în faţa judecăţii. Porunca iubirii: să nu-
ţi îngădui nici o judecată, nici o separare de fratele, ci roagă-te pentru cel ce te-a nedreptăţit. Prin 
încercări se spală menajarea de sine, cruţarea de sine, iubirea de sine. Când eşti asuprit, răstignit pe 
nedrept să te bucuri. Când ne merge bine bine, acolo nu sporim. Unde-i mai greu, acolo te curăţeşti 
mai sigur. Acolo unde nu eşti cioplit eşti un necioplit.
Dumnezeu îţi îngăduie ca tu să-ţi revizui poziţia ta internă prin boli şi necaz, dar când se termină 
ghemul calendarelor (anilor) te duci cum te-ai format pe vecii vecilor. Pe patul morţii ceri un ceas 
de pocăinţă, dar care nu şti dacă ţi se va mai da. În acest timp sufletului i se deschid ochii, el vede 
unde merge: la bine sau la rău. Cea mai perversă viclenie a satanei este să te facă să crezi că el nu 
există. Puraţi grijă de mîntuirea voastră că nu se termină totul cu mormântul. E mai mare omul în 
genunchi decât în picioare.
Hristos a înviat e cea mai frumoasă cântare a celei mai mari bucurii ce s-a întâmplat vreodată. 
Războiul  este  al  minţii  dar  noi  suntem slabi  de  minte.  Nu împrumuta  celui  rău  mintea,  ochii, 
gândurile, nu da degetul că îţi ia mâna cu totul.
Dumnezeu pe toate le poate face dar ca să-L iubească nu poate, pentru că omul iubeşte păcatul şi tot 
ce este deşertăciune, dar pe Dumnezeu nu-L iubeşte şi atunci vine dreptatea lui Dumnezeu peste 
noi.
La Dumnezeu toate sunt cu putinţă, singura neputinţă este că nu sileşte pe nimeni să-L iubească, îl 
lasă pe om în voia lui liberă. Cine nu are pe Dumnezeu stăpân are mulţi stăpâni. Cine are stăpân pe 
Dumnezeu nu mai are alţi stăpâni. Dumnezeu nu se face cu sila stăpân, dovadă că nu sileşte pe 
nimeni să-L iubească, însă dacă vezi, te pricepi. Acum în scurtă vreme se întâmplă multe de a curăţi 
sufletele.
Dacă cu adevărat avem trebuinţă de ceva, avem trebuinţă de multă minte. Tot ce face omul, fie 
bine, fie rău, te însoţeşte până în ziua judecăţii.
Vedeţi cu ce e pătată mintea şi cu ce vă puteţi prezenta la Judecător.
Necazurile ne vin pe urma greşelilor noastre. Noi suntem candele stinse, inimi de iască şi nu ardem 
pentru ceva mai bun decât pentru muncă, deci pentru gunoaie.
Nu vă jucaţi cu focul câlţi fiind.
Întoarceţi-vă de către trup către Dumnezeu ca să aibă milă de voi să nu vă lepede celui viclean.

J.V. Mănăstirea Brâncoveanu 10 aprilie 1991

 

(...) Ochii văd lucrurile mintea vede gândurile.
Postul curăţeşte ochiul, rugăciunea curăţeşte mintea. Aici nu vorbim de rugăciuni care cer lucruri 
materiale nici de rugăciunea care dă drumul închipuirii după cum nu vorbim nici de rugăciunea 
liturgică ci numai de rugăciunea minţii. La intrarea în călugărie rugăciunea vameşului completată 
poate chiar de Iisus e numită deodată cu metaniile Sabia Duhului Sfânt. Rugăciunea minţii este: 
DOAMNE  IISUSE  HRISTOASE  FIUL  LUI  DUMNEZEU  MILUIEŞTE-MĂ  PE  MINE 
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PĂCĂTOSUL. E numele lui Iisus. Întâi cu gura apoi cu mintea pătrundem dinafară spre înlăuntrul 
nostru către Iisus Care la rugăciunea noastră bate război cu potrivnicul din gânduri şi ne izbăveşte 
de asupririle patimilor. Rugăciunea minţii sau a inimii are temeiul acesta descoperit de Însuşi Iisus 
că  "fără  Mine  nu  puteţi  face  nimic"  în  privinţa  izbăvirii  de  patimi  deci  în  privinţa  mântuirii. 
Rugăciunea minţii are şi stări superioare, când izbăvindu-se patimile se deapănă de la sine fără 
cuvinte într-o nesfârşită dragoste de Dumnezeu, de oameni şi de toată făptura.

Războiul nevăzut sau despre patimi (ispite)

Sufletul este mai de preţ decât toată materia lumii pentru că în el e sădită de la obârşie posibilitatea 
desăvârşirii. Pe de altă parte şi firea întreagă suspină după arătarea fiilor lui Dumnezeu(Rom. 8.19) 
adică după îndumnezeirea omului. În cale stă infirmitatea firii şi o putere potrivnică nevăzută care 
caută să înfrâneze sufletul de la un zbor mai înalt decât viaţa veacului acestuia. Şi fiindcă puterile 
nu erau egale Dumnezeu S-a făcut om şi ca om a biruit pe ispititorul învăţându-ne şi pe noi lupta. A 
înviat firea noastră şi sălăşluindu-se în noi prin botez făptura nouă ascultătoare de Dumnezeu. Dar 
de la noi atât se cere: să punem în lucru aceste ajutoare. Tot războiul nevăzut al patimilor urmăreşte 
abaterea sufletului din ascultarea de Dumnezeu şi toată nevoinţa călugărului e să sporească această 
ascultare. Potrivnicul are două feluri de ispite: prin plăcere şi prin durere. Cu primele umblă să ne 
amăgească iar cu celelalte umblă să ne constrângă să socotim plăcerea ca bine şi durerea ca rău. Cu 
această meşteşugire ar restrânge năzuinţele sufletului numai la o viaţă comodă în veacul acesta. Iar 
călugărul are către primele nevoinţe înfrânări pentru dragostea de Dumnezeu iar către celelalte 
lepădarea de sine pentru dragostea de oameni. Dacă vede vicleanul că nu isprăveşte ...

Nichifor Crainic

Scrisoare către părintele Arsenie Boca

 

Iubite părinte Arsenie,

A fost o vreme când te-am ştiut pictor de suflete după modelul Domnului nostru Iisus Hristos. Ce 
vreme înălţătoare când toată ţara lui Avram Iancu se mişca în pelerinaj, cântând cu zăpada până la 
piept, spre Sâmbăta de Sus, ctitoria voievodului martir! O fi fost aşa de la Dumnezeu ca toată acea 
bulboană spirituală uriaşă să se desumfle la comandă ca şi cum n-ar fi fost?

Ceea ce am admirat la Sfinţia Ta e că nu te-ai lăsat. Din zugrav de suflete, fericite să se modeleze 
după Domnul tuturor,  iată-te zugrav de biserici,  adică al  celor  ce poartă pe chipurile  cuvioase 
reflexul desăvârşirii Fiului lui Dumnezeu. E o mare mângâiere, acum când nu mai ai prilejul să 
desăvârşeşti  pe  aspiranţi,  să  poţi  mângâia  cu  penelul  pe  cei  desăvârşiţi  pentru  a-i  da pildă  pe 
zidurile sacre.

Mica biserică de la Drăgănescu are norocul să simtă pe zidurile ei zugrăvite predicile fierbinţi, pe 
care miile de oameni le ascultau la Sâmbăta de Sus.

E o pictură nouă ca şi predica de atunci.

Nimic întunecat în această primăvară care îmbracă cu plai înflorit bolţile bisericii. E o lumină de 
tonuri deschise către lume ca spiritul şi chipul Mântuitorului coborât să ne aducă lumina de sus, ce 
iradiază din pictura Sfinţiei Tale. E un stil nou, e o pictură nouă, după viziunea nouă pe care o porţi 
în suflet.

67



Pictura sacră e istoria în imagini a vieţii Mântuitorului şi a celor transfiguraţi de El. Adică imaginea 
raiului. Sfinţia Ta ai înţeles să faci o pictură transfigurată în nuanţe clare şi deschise, paradiziace 
pentru a sugera lumea feerică de dincolo. Biserica de la Drăgănescu iradiază lumina raiului. Ceea 
ce domină în ea până acum e imaginea Maicii Domnului. Cea care ocroteşte biserica din bolta 
altarului e pur şi simplu magnifică în milostivirea ei de mijlocitoare a lumii către dumnezeescul ei 
Fiu. Cea care pluteşte vizionar peste Sinodul de la Efes e făcută din atâtea nuanţe şi numai din 
nuanţe încât nici nu pare pictură, ci o apariţie vaporoasă şi diafană care, cu cerescul Prunc în braţe, 
apare să întărească pe sinodali că ea e într-adevăr Maica lui Dumnezeu – Theotokos.

 

Notă:

Această scrisoare a fost dată de Nichifor Crainic ucenicului său spiritual Părintele Arsenia Boca 
după întâlnirea de câteva ceasuri pe care au avut-o în toamna anului 1971, în biserica din satul 
Drăgănescu din Bucureşti, pe care Părintele începuse să o picteze.

După mai multe convorbiri avute în Bucureşti, Nichifor Crainic a venit să pecetluiască, cu iubirea 
şi competenţa cu care scrisese Nostalgia Paradisului, valoarea picturii ucenicului său ajuns părinte 
duhovnicesc de statură filocalică.

Monahia Zamfira Constantinescu

Preluat din revista Gândirea (seria nouă)

Părintele Daniil Stoenescu

28 Noiembrie – o zi cu cruce...*

“Oare nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe Cale – la Sâmbăta, Prislop, Drăgănescu sau 
Sinaia – şi ne tâlcuia Scripturile?"(cf. Luca 24,32)

Patericul ne relatează despre un frate care, mergând odată la chilia avvei Arsenie cel Mare din Schit 
şi  trecând  pe  lângă  fereastră,  aruncându-şi  privirea  spre  înlăuntru,  i-a  fost  dat  să-l  vadă,  din 
rânduială şi iconomie dumnezeiască, pe bătrânul călugăr în rugăciune învăluit peste tot “ca de un 
foc” – de focul luminii harului Duhului Sfânt – căci, spune Patericul “era vrednic acel frate de a 
vedea astfel de lucruri minunate”. 

Pentru cei ce l-au cunoscut şi recunoscut, pentru cei ce l-au ascultat şi urmat pe Părintele Arsenie 
Boca (29 sept. 1910 – 28 nov. 1989 ) ziua de 28 noiembrie – deja înscrisă cu “cruce roşie” în 
calendarul vieţii noastre – ne este în anul bisericesc ca o “fereastră” prin care cu dragoste şi dor ne 
aruncăm privirea minţii – ca şi ucenicul din Pateric – înspre personalitatea harismatică “ca o pară 
de  foc”  a  celui  care  a  fost,  este  şi  va  rămâne  de-a  pururi  pentru  ortodoxia,  spiritualitatea  şi 
monahismul românesc al veacului XX – Părintele Arsenie, Omul lui Dumnezeu.

De trei ani “batem” cu smerenie şi umilinţă prin pomenirile rânduite de Sfânta Biserică la uşa 
chiliei  “de  dincolo” a  Sfinţiei  Sale,  cu  gândul  luminat  şi  purtat  de  la  “fereastra  chiliei”  avvei 
Arsenie din Pateric, la chilia Părintelui Arsenie de sub “fereastra Munţilor Făgăraşului, iar de acolo 
la "fereastra celulei" unei temniţe din anii ‘50 – pe care privind un gardian (ca ucenicul din Pateric) 
l-a văzut pe Părintele Arsenie în rugăciune învăluit “ca de un foc” – pentru ca în sfârşit, să ni-l 
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aprindem ca o lumânare la crucea mormântului Sfinţiei Sale de la Prislop, de care se cuvine să ne 
apropiem ca de un “rug aprins” ca să primim “lumină din lumină”.

Binecuvântat este poporul din care s-a ridicat un astfel de om până la “statura vârstei deplinătăţii în 
Hristos” (Efes. 4,13), ocrotită este ţara noastră care are un astfel de mijlocitor către Dumnezeu şi 
vie este Biserica care a avut un astfel de slujitor ce nu a făcut “compromisuri spiritului vremii” în 
trecutul încheiat la numai câteva zile după săvârşirea Sfinţiei Sale din această viaţă (28 noiembrie – 
22 decembrie 1989!). Pentru că astăzi, într-o vreme plină de incertitudini când lumea şi societatea 
în care trăim se aseamănă tot mai mult cu un “Ţinut al Gherghesenilor” bântuit de felurite duhuri, 
curente  şi  ideologii  ”care  nu  sunt  de  la  Dumnezeu”,  ne  dăm seama că  a-l  fi  întâlnit  cândva, 
cunoscut, ascultat, crezut şi urmat – după puteri – pe Părintele Arsenie Boca la o răspântie a vieţii 
noastre, este aproape egal cu faptul de a fi fost contemporani cu un adevărat profet biblic, apostol 
neotestamentar  sau  Sfânt  al  Bisericii  Ortodoxe!  Aceasta  este  deci  imaginea  şi  icoana  clară  şi 
definitivă – ca un reflex al picturii bisericeşti de la Drăgănescu şi Prislop – a Părintelui Arsenie, 
zugrăvită înaintea ochilor şi înlăuntrul sufletului nostru de razele unei lumini ce coboară atât de pe 
Tabor, cât şi din norii Parusiei…

De aceea, lăsând în seama lui Dumnezeu rânduirea vremii în care “lumina să fie pusă în sfeşnic” şi 
timpului – care ţese în taină odăjdiile sfinţilor şi le sculptează racla – să adeverească tuturor, “cler şi 
popor", locul Icoanei Părintelui Arsenie în catapeteasma neamului nostru românesc “creştinesc şi 
de Hristos iubitor”, mărturisim că – cel puţin în vremile pe care le trăim astăzi şi în viitorul apropiat 
– despre Părintele Arsenie, despre activitatea şi lucrările Sfinţiei Sale, se cuvine mai mult şi mai 
bine să se tacă, decât să se vorbească…

“Doamne, Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Prea Cuviosului Părintelui nostru 
Arsenie Ieromonahul, rămâi cu noi, în toate zilele, căci este spre seară şi zilele rele sunt". (cf. Lc. 
24,19; Mt. 28,20; Efes. 5,16).

Protos. Daniil Stoenescu

* Din cuvântul rostit cu prilejul pomenirii săvârşite la Mânăstirea Prislop – 28 noiembrie 1992 – 
legată de împlinirea a trei ani de la strămutarea Părintelui Arsenie “în lumea celor vii".

Text preluat din Gândirea (seria nuă), nr. 2 / 1992

Viata Pãrintelui Arsenie Boca

S-a  nãscut  la  28  septembrie  1910  în  comuna  Vata  de  Sus,  judetul  Hunedoara.  Pãrintii,  tãrani 
gospodari, au mai avut încã o singurã fiicã.

De mic copil manifestã înclinatie spre studiu si spre artele frumoase. Urmeazã scoala primarã în 
comuna natalã, apoi liceul la Brad între 1924-1928, iar din 1928 cursurile Institutului Teologic de 
grad universitar din Sibiu unde este remarcat de Pr. Prof. Dumitru Stãniloae ca un student eminent, 
fiind licentiat în teologie în 1932. 

Continuã  studiile  la  facultatea  de  Belle  Arte  din  Bucuresti  (1932-1936)  si  urmeazã  doi  ani  si 
cursurile Facultãtii de Medicinã din Cluj, pe care însã nu le încheie.

Între anii 1938-39 face un pelerinaj la muntele Athos de unde, revenind în tarã se închinoviazã în 
anul 1939 la mãnãstirea Sâmbãta de Sus si la scurt timp este hirotonit diacon si preot.
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În  1948,  la  îndemnul  mitropolitului  Nicolae  Bãlan  se  mutã  la  Prislop  pentru  a  reînvia  viata 
monahalã din aceastã mãnãstire distrusã de generalul Bucow. Aici întemeiazã o obste de maici si 
vietuieste pânã în 1959 când i se stabileste domiciliul fortat la Bucuresti si lucreazã timp de 10 ani 
la  pictura  bisericii  din  Drãgãnescu.  Ultima  parte  a  vietii  si-o  petrece  la  Sinaia,  unde  obstea 
mãnãstirii Prislop, împrãstiatã în 1959 se reorganizeazã.

S-a  mutat  la  Domnul  în  28  noiembrie  1989  la  Sinaia  si  înmormântat  dupã  dorinta  proprie  la 
mãnãstirea Prislop la 4 decembrie 1989.

Ultima  dorintã  a  fost  ca  opera  sa  sã  nu  fie  publicatã.  S-a  publicat  totusi  lucrarea  “Cãrarea 
împãrãtiei”  în  editura  Episcopiei  Ortodoxe  Române  a  Aradului,  1995,  unele  din  predicile  si 
meditatiile sfintiei sale rãmânând în manuscris si cunoscând ulterior o mare diversitate de variante.

Mormântul pãrintelui Arsenie de la mãnãstirea Prislop constituie si azi un loc de pelerinaj pentru 
sute de crestini din tarã care l-au cunoscut si în constiinta cãrora pãrintele a rãmas ca un om cu 
viatã sfântã.

70



ÎNTÂMPINÃRI

Interviuri cu Pãrintele Teofil Pãrãian
realizate de Sabin Vodã

PARTEA A III-A
Varia

~ cuvinte si cuvântãri ~

Cinstirea Sfintei Cruci

Cinstirea Maicii Domnului

Cinstirea sfintilor

Mãnãstirea - locul împlinirilor

Femeile gânditoare de Dumnezeu

Sãmânta si pãmântul inimii

Neo-isihasmul românesc

Pãrintele Arsenie Boca

Îmbunãtãtirea sufletului

Rugãciunea de toatã vremea

Despre isihasm

Sfântul Pantelimon - îndemn la milostivire

Slujirea tinerilor în Bisericã

  Cinstirea Sfintei Cruci

Suntem cinstitori ai Sfintei Cruci pentru cã ne-am pomenit în aceastã lume ca cinstitori ai Sfintei 
Cruci.  Si  e firesc sã fim cinstitori  ai  Sfintei  Cruci pentru cã Biserica noastrã este cinstitoare a 
Sfintei Cruci. Sunt multe prilejurile în care Biserica noastrã pomeneste puterea cinstitei si de viatã 
fãcãtoarei Cruci. Cinstim Sfânta Cruce pentru cã asa ne învatã Biserica, pentru cã asa face Biserica, 
pentru cã asa fac crestinii cei buni. Cinstim Sfânta Cruce pentru cã stim cã Sfânta Cruce este altarul 
de jertfã pe care s-a adus ca jertfã pe sine Mântuitorul nostru de bunãvoie. Cinstim Sfânta Cruce 
pentru cã în ea vedem materializatã iubirea lui Dumnezeu fatã de oameni. Stim cã Dumnezeu este 
iubire (In. 4, 8) si stim cã Sfânta Cruce este o mãrturie despre iubirea lui Dumnezeu Tatãl, care L-a 
dat pe Fiul Sãu ca oricine crede în El sã nu piarã, ci sã aibã viatã vesnicã (In. 3, 16). Este o mãrturie 
despre  iubirea  lui  Dumnezeu  Fiul,  care  din  iubire  S-a  rãstignit  pentru  noi  si  pentru  a  noastrã 
mântuire.  Cinstim Sfânta Cruce ca fiind fata lui Dumnezeu îndreptatã cãtre oameni.  Si cinstim 
Sfânta Cruce nu numai ca arãtare a iubirii lui Dumnezeu fatã de oameni, nu numai ca altar de jertfã, 
ci si ca semn al biruintei prin Înviere "cã, iatã, a venit prin Cruce bucurie la toatã lumea", spunem 
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într-o alcãtuire de la sfintele slujbe ale Bisericii noastre si stim cã Domnul nostru Iisus Hristos a 
înviat din morti dupã ce a murit pe Cruce si de aceea noi facem o legãturã între Crucea Domnului 
Hristos si Învierea Domnului Hristos. Învierea Domnului Hristos dã valoare pentru noi jertfei de pe 
Cruce, iar Crucea este semn si al jertfei, si al biruintei, si este semn al jertfei pentru cã este semn al 
învierii si al biruintei. Si de aceea noi cinstim Crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos si zicem: 
"Crucii Tale ne închinãm, Hristoase, si Sfântã Învierea Ta o lãudãm si o mãrim" si mai zicem; 
"Doamne,  armã  asupra  diavolului  Crucea  Ta  ai  dat  nouã,  cã  se  îngrozeste  si  se  cutremurã, 
nesuferind  a  cãuta  spre  puterea  ei,  cã  morti  ai  sculat  si  moartea  ai  surpat.  Pentru  aceasta  ne 
închinãm  îngropãrii  Tale  si  Învierii".  Sfântul  Calinic  de  la  Cernica,  la  sfârsitul  vietii  sale 
pãmântesti, a zis "Slavã lui Dumnezeu pentru toate, Sfântã Cruce ajutã si sã ne vedem în Rai". 
  

Cuvânt înregistrat la Mãnãstirea Brâncoveanu în luna 
februarie 1998 si difuzat pe Canalul Radio România Cultural 
  
  
  
  
Cinstirea Maicii Domnului

Pe  Maica  Domnului  o  cinstim pentru  cã  asa  ne  învatã  Biserica  noastrã,  pentru  cã  asa  ne-am 
pomenit,  pentru cã nu putem sã nu cinstim pe Maica Domnului,  Maica Domnului  fiind maica 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. E firesc, dacã-L cinstim pe Domnul Hristos, dacã-l preamãrim 
pe Domnul Hristos, sã fim si cinstitori ai Maicii Domnului. Ne-am pomenit ca cinstitori ai Maicii 
Domnului îndrumati de Biserica noastrã la aceasta prin rânduielile sfintelor slujbe. De pildã, am 
auzit în cadrul sfintelor slujbe, de când mi-am dat seama de aceasta, cuvintele: "Pe Preasfânta, 
curata, preabinecuvântata, mãrita, stãpâna noastrã, de Dumnezeu Nãscãtoare si pururea Fecioara 
Maria,  cu  toti  sfintii  sã  o  pomenim"  si  am  rãspuns  la  acest  îndemn  totdeauna:  "Preasfântã 
Nãscãtoare de Dumnezeu, miluieste-ne pre noi". E în centrul preocupãrilor noastre, si Sfânta Cruce, 
si  Maica  Domnului.  Într-o  alcãtuire  de la  Ziua  Crucii,  vorbind cu Maica Domnului,  pomenim 
Sfânta Cruce si zicem: "Rai de tainã esti, Nãscãtoare de Dumnezeu, care ai odrãslit nelucrat pe 
Hristos, întru care lemnul Crucii cel de viatã purtãtor pe pãmânt s-a sãdit. Pentru aceasta înãltat 
fiind acum (se întelege lemnul Crucii), închinându-ne lui, pe tine te mãrim". Este o legãturã între 
Maica Domnului si Crucea Domnului nu numai în sensul cã Maica Domnului a stat la Crucea 
Domnului, ci si în întelesul cã Biserica noastrã are în vedere si Crucea Domnului, si pe Maica 
Domnului. Si, în sfârsit, am învãtat multe despre Maica Domnului pe parcursul vietii noastre si 
putem învãta, si anume cinstim pe Maica Domnului pentru cã a ales-o Dumnezeu Tatãl, pentru cã 
din ea s-a întrupat Dumnezeu Fiul, pentru cã Duhul Sfânt s-a pogorât peste ea. Cinstim pe Maica 
Domnului pentru cã îngerul binevestitor a zis: "Bucurã-te cea plinã de dar, Domnul este cu tine" 
(Lc. 1, 28), pentru cã Sfânta Elisabeta, sub puterea Duhului Sfânt în prezenta Maicii Domnului 
care-L  purta  pe  Domnul  Hristos  în  pântecele  ei  a  zis  "Binecuvântatã  esti  tu  între  femei  si 
binecuvântat este rodul pântecelui tãu si de unde mie cinstea aceasta ca sã vinã Maica Domnului 
meu la mine?" (Lc. 1, 42-43). O cinstim pentru cã a cinstit-o o femeie din popor care, uimitã de 
cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, a ridicat glasul si a zis "Fericit este pântecele care te-a 
purtat si pieptul la care ai supt" (Lc. 11, 27). O cinstim pe Maica Domnului pentru cã au cinstit-o 
toti sfintii si n-avem cum sã n-o cinstim pe ceea ce este mãrirea a toatã lumea, care din oameni a 
rãsãrit si pe Cuvântul, pe Fiul lui Dumnezeu L-a nãscut. O cinstim pe Maica Domnului ca ceea ce 
este mai cinstitã decât heruvimii si mai mãritã fãrã de asemãnare decât serafimii. 
  

Cuvânt înregistrat la Mãnãstirea Brâncoveanu 
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în luna februartie 1998 si difuzat pe RRC 
  
  
  
Cinstirea sfintilor

Biserica Ortodoxã cinsteste sfintii pentru cã-i cinsteste Dumnezeu pe sfinti. Sfintii sunt sfintii lui 
Dumnezeu si cinstindu-i pe sfintii lui Dumnezeu, cinstim pe Dumnezeu însusi, care este minunat 
între sfinti. "Veniti sã ne închinãm si sã cãdem la Hristos. Mântuieste-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, 
Cela ce esti minunat întru sfinti, pe noi cei ce-Ti cântãm Tie: Aliluia". Cinstim pe sfinti pentru cã 
sfintii sunt prietenii lui Dumnezeu, cinstim pe sfinti pentru cã i-a ales Dumnezeu, cinstim pe sfinti 
pentru cã-i alegem si noi pe sfinti ca ocrotitorii nostri, cinstim pe sfinti pentru cã ei se roagã pentru 
noi. "Sfintilor mucenici care bine v-ati nevoit si v-ati încununat, rugati-vã Domnului sã mântuiascã 
sufletele noastre".  "Mãrire Tie Dumnezeului nostru, lauda Apostolilor si bucuria Mucenicilor,  a 
cãror  propovãduire  este  Treimea  cea  de-o  fiintã  si  nedespãrtitã".  Sunt  cuvinte  cu  care  suntem 
obisnuiti. "Pe toti sfintii pomenindu-i, iarã si iarã cu pace Domnului sã ne rugãm" spunem la Sfânta 
Liturghie. Pomenim pe sfinti la zilele hotãrâte pentru pomenirea lor, ne rugãm sfintilor sã ne ajute 
si nouã sã urmãm calea de sfintenie, calea pe care au urmat-o ei, îi cinstim pe sfinti pentru cã dorim 
si noi sã fim sfinti si pentru cã dorim sã fim sfinti, ne folosim de darurile Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos, care sunt puse în atentie ca Sfintele sfintilor, ca Sfinte pentru cei sfinti, ca Sfinte pentru cei 
ce vor sã fie sfinti, ca Sfinte pentru cei care vor sã înmulteascã numãrul sfintilor. 
  

Cuvânt înregistrat la Mãnãstirea Brâncoveanu 
în luna februarie 1998 si difuzat pe RRC 
  
  
  
Mãnãstirea - locul împlinirilor

Iubiti frati, îmi place sã spun, si spun adeseori, cã mânãstirea este si locul împlinirilor. Ar putea 
cineva sã se întrebe, totusi, dacã existã într-adevãr undeva un loc al împlinirilor si dacã existã acest 
loc si este mãnãstirea - de ce mãnãstirea este locul împlinirilor.  Întrebarea aceasta despre locul 
împlinirilor, despre un loc în care oamenii nu numai cã se simt bine, dar se simt îndestulati, simt cã 
nu mai au ce sã urmãreascã, dacã lucrul acesta se întâmplã într-un anumit loc, oare într-adevãr este 
un astfel de loc? Întrebarea este fireascã pentru cã Sfântul Ioan Gurã de Aur observã în "Predicile 
despre pocãintã" cã Adam fiind în Rai a cãzut si cã Lot fiind în Sodoma s-a mântuit. Observã cã Iov 
s-a mântuit pe o grãmadã de gunoi, iar Saul nu s-a mântuit în palat împãrãtesc. Dacã luãm aminte la 
acest cuvânt al Sfântului Ioan Gurã de Aur, constatãm cã nu locul, ci asezarea sufleteascã îl ajutã pe 
om ca sã fie împlinit. Dar dacã ne mai gândim apoi cã Sfântul Petru Damaschin spune cã a vãzut 
mântuire si cãdere si în pustiu, si în viata obisnuitã, si-n cãlugãrie, si-n cãsãtorie, si dacã ne mai 
gândim cã  el  afirmã cã  "de  va  lãsa  omul  voile  si  cugetele  sale  si  va face  voia  si  cugetul  lui 
Dumnezeu, în toatã lumea asta nu se va gãsi nici loc, nici lucru ca sã-i împiedice mântuirea. Se 
potriveste acest cuvânt cu cuvântul psalmistului: "în tot locul stãpânirii Lui, binecuvânteazã suflete 
al meu pe Domnul (Ps. 102, 22). În rugãciunea "Împãrat ceresc" - cãtre Duhul Sfânt - spunem "care 
pretutindenea esti si toate le împlinesti". Sfântul Marcu Ascetul are cuvântul: "credinta neclintitã 
este un turn întãrit  si  Hristos se face toate celui ce crede".  În acest cuvânt al  Sfântului Marcu 
Ascetul întelegem cã mântuirea, cã împlinirea vine prin Hristos. "Hristos sã se sãlãsluiascã prin 
credintã în inimile voastre", le scrie Sfântul Apostol Pavel crestinilor din Efes (Efes. 3, 17). Toate 
acestea ne duc la gândul cã, de fapt, împlinirea tine de suflet si nu de loc, de un loc anume. Si totusi 
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nu se poate spune cã n-ar fi si niste locuri cu avantaj pentru linistea sufleteascã, locuri în care omul 
sã  se  simtã  mai  aproape  de  Dumnezeu,  locuri  în  care  cei  de  jos  sã  caute  mai  mult  voie  lui 
Dumnezeu, nu se poate spune cã nu existã locuri care sã favorizeze linistea si bucuria. Si-un astfel 
de loc nepãrat trebuie sã fie mãnãstirea, pentru cã mãnãstirea este împãrãtia lui Dumnezeu aici pe 
pãmânt.  Undeva  unde  se  înmulteste  rugãciunea,  undeva  unde  se  cautã  linistea,  undeva  unde 
oamenii sunt cu gândul la Dumnezeu nu se poate sã nu fie si o împlinire, dacã oamenii cautã cu 
adevãrat voia lui Dumnezeu. Bineînteles cã vrãjmasul poate veni cu gândurile lui, poate da fel de 
fel de sugestii, poate aduce confuzii, poate aduce nedumeriri, poate sã rãscoleascã niste gânduri ale 
trecutului si niste nãzuiri spre lumea aceasta, si-n cazul acesta, mãnãstirea nu este locul împlinirilor 
pentru aceia care nu cautã împlinirea în Dumnezeu. 

Când mã întreba cineva: de unde vin, de unde sunt, de multe ori îmi venea în minte sã spun niste 
versuri scrise de Maica Teodosia în "Pasãre de nea": 

"Eu, de unde vin e numai senin 
Si-acolo nu-i dorul nimãnui, e numai senin." 

pentru  cã  unde-i  Dumnezeu  si  dorul  sãu  e  seninãtor.  Norii  ispitelor,  norii  îndoielilor,  norii 
confuziilor, norii nedumeririlor nu au ce cãuta unde "învie Dumnezeu si se risipesc vrãjmasii Lui", 
"sã învie Dumnezeu si sã se risipeascã vrãjmasii Lui si sã fugã de la fata Lui toti cei ce-L urãsc pe 
Dânsul". Si dacã ne gândim bine cã Sfântul Apostol Pavel în Epistola întâia cãtre Corinteni scrie cã: 
"noi surpãm izvodirile mintii si tot gândul îl robim spre ascultarea lui Hristos", aflãm metoda de 
împlinire. Sã surpi izvoarele mintii. Pentru cã fiecare dintre noi, acolo unde ne gãsim, suntem sau 
putem fi împresurati de izvodirile mintii. De o minte cu odrãsliri care nu se potrivesc cu poruncile 
lui Hristos, pentru cã nu reusim nici mãcar în parte de multe ori, sã împlinim cuvântul Sfântului 
Apostol Pavel din Epistola cãtre Romani, care zice: "schimbati-vã prin înnoirea mintii, cãutati sã 
cunoasteti ce este plãcut si desãvârsit si nu vã asemãnati chipului acestui veac, ci schimbati-vã prin 
înnoirea mintii" (Rom. 12, 2). Nelinistile, toate neîmplinirile, toate zbuciumãrile, toate neîmplinirile 
vin de acolo cã omul nu se supune cu mintea Domnului Hristos si cautã el niste lucruri care nu tin 
de  liniste  si  de  împlinire  si  ar  trebui  sã  fim cumva,  cu  o  jenã  în  sufletul  nostru,  când  avem 
neîmpliniri si nemultumiri pentru cã asta înseamnã cã nu ne-am întâlnit încã cu Domnul Hristos. 

La Schimbarea la Fatã, Sfântul Apostol Petru a zis: "Doamne, e bine sã fim aici". Ar trebui sã zice 
si noi, despre noi însine, în raport cu Taborul vietii noastre - cei din mãnãstire, "Doamne, e bine sã 
fim aici". 

La Învierea Sa din morti, Domnul Hristos a dat ucenicilor Sãi bucurie si cei doi care mergeau spre 
Emaus erau cu inimile arzânde de prezenta Domnului Hristos, iarãsi  un semn de bucurie si de 
împlinire. Mai departe, la Înãltarea la cer a Domnului nostru Iisus Hristos, ucenicii s-au întors în 
Ierusalim cu bucurie mare. Si nu erau într-un loc anume, cum nu erau nici mãcar în locul Înãltãrii, 
cãci s-au întors de acolo "cu bucurie mare", bineînteles purtând în suflet binecuvântarea pe care a 
dat-o Domnul Hristos si purtând în suflet închinarea pe care au adus-o ei Domnului Hristos. 

Ne confruntãm de multe ori, unii dintre noi, si cu oameni neîmpliniti care au trãit ani si ani în 
mãnãstire.  Oameni  neîmpliniti  care  ar  putea  sã  aibã  bucurie  din  darul  lui  Dumnezeu,  din 
rugãciunile Maicii Domnului, din mijlocirile sfintilor din slujbele Bisericii, din darurile Bisericii, si 
totusi nu au. Nu pentru cã nu sunt în locuri favorizante pentru bine, ci pentru cã nu stiu sã caute si 
nu stiu cãutând sã gãseascã pe Cel prin care vine împlinirea - Hristos care "se face toate celui ce 
crede" si pe Cel de la care vine "toatã darea cea bunã si tot darul desãvârsit". 

Ar fi cazul sã ne întrebãm, în situatii de felul acesta, de confruntare cu noi însine si de cercetare de 
noi însine, la vreme de îndreptare: câtã multumire purtãm în suflet? câtã împlinire avem din ceea ce 
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facem, din ceea ce gândim, din ceea ce vorbim, din ceea ce suntem? Sã ne cercetãm pe noi însine si 
dacã vedem cã nici în "locul împlinirilor" nu avem împlinire - sã ne defãimãm. Ca acel pãrinte care, 
întrebat fiind ce a gãsit în calea aceasta, ce-a învãtat în calea aceasta a cãlugãriei, a zis: "sã mã 
defaim pe mine însumi". Smerenia este un mijloc de înãltare, dupã cuvântul Domnului Hristos care 
zice: "cel ce se smereste pe sine se va înãlta", iar darul lui Dumnezeu se dã celor smeriti. "Învãtati-
vã  de  la  Mine  cã  sunt  blând si  smerit  cu  inima",  a  zis  Domnul  Hristos,  "si  veti  avea  odihnã 
sufletelor voastre". Amin. 
  

Înregistrare realizatã la Mãnãstirea Brâncoveanu 
de la Sâmbãta de Sus, 4 octombrie 1996 
  
  
  
Femeile gânditoare de Dumnezeu

Întru aceastã duminicã, am auzit la sfintele slujbe spunându-se cuvintele: "Când Te-ai pogorât la 
moarte Cela ce esti Viata cea fãrã de moarte, atunci iadul l-ai omorât cu strãlucirea dumnezeirii, iar 
când ai înviat pe cei morti din cele de dedesubt, toate puterile ceresti au strigat: Dãtãtorule de viatã, 
Hristoase  Dumnezeul  nostru,  mãrire  Tie".  Cuvintele  acestea  le-am  auzit  de  mai  multe  ori  în 
cuprinsul slujbei de duminicã de la Glasul al II-lea. Si când spunem aceste cuvinte, stãm în fata 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, vorbim cu Mântuitorul, cu El, care este fãrã de moarte si care 
totusi s-a pogorât la moarte. "Când Te-ai pogorât la moarte, Cela ce esti Viata cea fãrã de moarte". 
A primit Mântuitorul nostru sã moarã pentru pãcatele noastre,  a murit  cu fire pãmânteascã,  s-a 
despãrtit sufletul de trup, asa cum se întâmplã la moartea tuturor oamenilor, dar n-a murit cu firea 
dumnezeiascã, El fiind Viata cea fãrã de moarte. "Când Te-ai pogorât la moarte, Cela ce esti Viata 
cea fãrã de moarte, atunci iadul l-ai omorât cu strãlucirea dumnezeirii", spunem noi mai departe. 
Cum anume? Atunci când Domnul nostru Iisus Hristos a fost înmormântat de Iosif din Arimateea si 
de Nicodim, a fost asezat în mormânt cu trupul si s-a pogorât în iad cu sufletul, dar cu dumnezeirea 
a fost pretutindeni, si în mormânt cu trupul, si în iad cu sufletul. De aceea se spune: "Atunci iadul l-
ai omorât cu strãlucirea dumnezeirii". Când s-a pogorât Domnul Hristos la iad, iadul a încetat sã 
mai fie iad, întunericul a fost strãlucit de strãlucirea dumnezeirii si a avut loc aceastã pogorâre la 
moarte si apoi în cele mai de jos ale pãmântului, în locasurile mortilor, iar prin aceasta iadul a fost 
nimicit. Aceasta a avut drept urmare faptul cã cei morti au fost înviati: "Atunci iadul l-ai omorât cu 
strãlucirea dumnezeirii; iar când ai înviat pe cei morti din cele de dedesubt" (din cele de jos). Cei 
vechi credeau cã lumea aceasta este împãrtitã în trei pãrti, ca si când ar avea trei etaje: la mijloc 
pãmântul, sus cerul si jos iadul, sub pãmânt. Era o conceptie a lor si atunci Biserica, având în 
vedere conceptia aceea, spune: "Te-ai pogorât la iad, ai înviat pe cei morti din cele de dedesubt. 
Atuncea iadul ai omorât cu strãlucirea dumnezeirii Tale, iar când ai înviat pe cei morti din cele de 
dedesubt, toate puterile ceresti au strigat: Dãtãtorule de viatã, Hristoase Dumnezeul nostru, mãrire 
Tie". Ceea ce s-a întâmplat atunci trebuie sã se întâmple în fiecare dintre noi. Dacã avem un iad în 
sufletul nostru, acesta trebuie sã se nimiceascã. Dacã avem porniri rele, trebuie sã se schimbe spre 
bine.  Iadul  din  sufletul  nostru,  atâta  cât  este,  dacã  este,  trebuie  sã  fie  pãtruns  de  strãlucirea 
dumnezeirii, sã învieze Dumnezeu în noi, "sã învie Dumnezeu si sã se risipeascã vrãjmasii Lui", sã 
simtim pe Dumnezeu viu si lucrãtor în noi si toate împotrivirile din suflet sã se nimiceascã si atunci 
puterile  cerului strigã si  pentru noi,  si  pentru cele ce se întâmplã în noi:  "Dãtãtorule de viatã, 
Hristoase, Dumnezeul nostru, mãrire Tie". 

Asa vorbim cu Domnul Hristos si  mai  vorbim cu El  în  aceastã duminicã zicând: "De Te-ai  si 
pogorât în mormânt, cela ce esti fãrã de moarte, dar puterile iadului ai zdrobit si ai înviat ca un 
biruitor,  Hristoase,  Dumnezeule, zicând femeilor mironisite: Bucurati-vã si  apostolilor Tãi pace 
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dãruindu-le, Cela ce dai celor cãzuti ridicare". Îi  spunem Domnului Hristos cã,  cu toate cã s-a 
pogorât în mormânt, cu toate cã a fost ca un mort în mormânt, cu puterea dumnezeiascã a zdrobit 
iadul. "Cu toate cã Te-ai pogorât în mormânt, cela ce esti fãrã de moarte", Te-ai pogorât în mormânt 
dupã firea omeneascã, Te-ai unit cu cei morti dar, cu puterea Ta, ai zdrobit iadul, "dar puterile 
iadului ai zdrobit si ai înviat ca un biruitor, zicând femeilor mironosite: Bucurati-vã". Dupã învierea 
Sa,  Domnul  Hristos,  asa  cum  mãrturiseste  Sfântul  Evanghelist  Matei,  s-a  întâlnit  cu  femeile 
mironosite,  care  L-au  întâmpinat  si  Domnul  Hristos  le-a  întâmpinat  pe  ele  si  a  zis  cãtre  ele: 
"Bucurati-vã" (Mt. 28, 9). Le-a salutat. Cuvântul bucurati-vã nu este un îndemn la bucurie, ci este 
un salut. "Bucurati-vã" e salutul pe care l-a întrebuintat Domnul Hristos în întelesul cã cuvântul din 
limba ebraicã s-a tradus în limba greacã prin "bucurati-vã", iar în limbile moderne nu peste tot 
gãsim în Noul Testament cuvântul "bucurati-vã", ci gãsim cuvântul fiti salutati. 

Iubiti  credinciosi,  Domnul  Hristos  a  zis  femeilor:  "bucurati-vã".  Noi  ne  putem gândi  si  la  un 
îndemn la bucurie, pentru cã Domnul Hristos a adus bucuria învierii si s-au bucurat ucenicii cã L-
au vãzut pe Domnul (In 20, 20). Deci, a zis femeilor "bucurati-vã" si apostolilor le-a dat pace. "Si 
apostolilor  Tãi  pace  dãruindu-le,  Cela  ce  dai  celor  cãzuti  ridicare".  Iubiti  credinciosi,  însã,  în 
aceastã  zi  în  care  pomenim pe  femeile  mironosite  si  zicem c-a  zis  Domnul  Hristos  femeilor 
mironosite  "bucurati-vã",  ne  gândim totodatã  si  la  Sfântul  Iosif  din  Arimateea,  care  a  fost  în 
legãturã cu Domnul Hristos prin aceea cã l-a înmormântat cu cinste pe El. A cerut autorizatie de la 
Pilat  sã-l  înmormânteze pe  Mântuitorul,  pe  Învãtãtorul  cel  rãstignit.  A primit  autorizatie  si  l-a 
înmormântat si Biserica îl pomeneste întru aceastã zi împreunã cu femeile purtãtoare de mir, cu 
femeile  care au cumpãrat  miresme si  au pregãtit  miresme si  s-au dus  sã  le  verse  peste  trupul 
Domnului nostru Iisus Hristos, dar n-au putut sã-si împlineascã gândul pentru cã Domnul nostru 
Iisus Hristos înviase din morti. 

În legãturã cu aceste femei mironosite, cu aceste femei purtãtoare de mir, femei doritoare de a-l 
cinsti pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în legãturã cu aceaste femei, Biserica noastrã spune: "Pe 
Soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers-au mai înainte de cãtre 
ziuã cãutându-L ca pe o zi mironositele fecioare si una cãtre alta striga: «O, prietenelor, veniti sã 
ungem cu miresme trupul cel de viatã purtãtor si îngropat, trupul care a înviat pe Adam si care 
acum zace în mormânt. Sã mergem si sã ne sârguim ca si magii si sã ne închinãm, si sã aducem 
miruri în loc de daruri, Celui ce nu în scutece, ci în giulgiu este înfãsurat, si sã plângem, si sã 
strigãm: O, Stãpâne, scoalã-Te, Cela ce dai celor cãzuti sculare»" (Icos). Aceasta este o alcãtuire a 
Bisericii noastre, o minunãtie de gânduri bune si frumoase, pe care o avem în cuprinsul slujbelor 
noastre de la Pasti, si o avem si în cuprinsul slujbei de astãzi. Si spunem, vorbind cu cei ce ne 
ascultã: "Pe Soarele cel mai înainte de soare - asa-l numim pe Domnul Hristos: Soare înainte de 
Soare, Soarele care a fãcut soarele - Pe Soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în 
mormânt". A fost înmormântat soarele? Poate sã fie soarele înmormântat? Nu poate. Soarele nu 
apune niciodatã, apune pentru noi si rãsare pentru altii. "Pe Soarele cel mai înainte de soare, care a 
apus oarecând în mormânt,  mers-au mai  înainte de cãtre ziuã -  pânã nu s-a fãcut ziuã (si  aici 
urmeazã ceva frumos) - cãutându-l ca pe o zi mironositele fecioare (mironositele în general, c-au 
fost  si  fecioare,  si  nefecioare  între  ele.  Chiar  mã  întreba  cineva,  undeva,  cã  de  ce  se  spune 
mironositele fecioare? Si am spus cã se referã la acelea care au fost fecioare. Dar, a fost si Maria 
Magdalena, care de fapt n-a fost fecioarã); - si una cãtre alta striga: O, prietenelor, veniti sã ungem 
cu miresme trupul cel de viatã purtãtor si îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel cãzut si care 
zace în mormânt", ele considerau cã Trupul Domnului e în mormânt, zace în mormânt. Nu stiau cã 
Domnul Hristos a înviat. "Sã mergem sã ne sârguim ca si magii, si sã ne închinãm, si sã aducem 
miruri în loc de daruri". Magii au adus daruri la nasterea Mântuitorului, când Domnul Hristos ca 
prunc a fost înfãsurat în scutece, si acum era înfãsurat, dar nu în scutece, ci în giulgiu. Se face o 
legãturã,  pe  care  bineînteles  cã  n-au  fãcut-o  mironositele,  dar  pe  care  o  face  Biserica.  "Si  sã 
mergem sã ne sârguim ca si magii, si sã ne închinãm, si sã aducem miruri în loc de daruri". Nu 
aducem aur, tãmâie si smirnã cum au adus magii, ci aducem miruri în loc de daruri Celui ce, nu în 
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scutece ca la nastere, ci în giulgiu este înfãsurat si sã plângem si sã strigãm: "O, Stãpâne, scoalã-Te, 
Cel  ce dai  celor  cãzuti  ridicare".  Sunt  niste  lucruri  minunate  cu care ne împodobim mintea la 
aceastã  sãrbãtorire,  în  aceastã  duminicã  în  care  pomenim  pe  femeile  mironosite,  pe  femeile 
purtãtoare  de  mir,  pe  femeile  gânditoare  de  Dumnezeu.  Cred  cã  acesta  este  lucrul  cel  mai  de 
cãpetenie pe care ar trebui sã-l avem în vedere într-o zi ca aceasta. Biserica ne spune cã femeile 
mironosite  au  fost  gânditoare  de  Dumnezeu,  L-au  avut  în  vedere  pe  Dumnezeu,  L-au  avut  în 
principal în sfera gândurilor lor pe Domnul Hristos si de aceea erau gânditoare de Dumnezeu. Când 
eram eu copil, buna mea, Dumnezeu s-o odihneascã, când îi venea ceva deosebit în minte spunea: 
"Mi-o adus Dumnezeu în gând". Aceasta înseamnã sã fii gânditor de Dumnezeu, sã primesti în gând 
gândurile  lui  Dumnezeu,  sã  aduni  în  minte,  gândurile  lui  Dumnezeu.  De  unde?  Din  Sfânta 
Evanghelie, unde sunt cuvintele lui Dumnezeu, gândurile lui Dumnezeu, care sunt vesnice; din 
scrierile Sfintilor Apostoli, care au fost insuflati de Duhul Sfânt, din scrierile Sfintilor Pãrinti si mai 
ales de la sfintele slujbe. Iatã, v-am spus niste gânduri luminate. Asta înseamnã sã ai gândurile lui 
Dumnezeu si sã fii gânditor de Dumnezeu si mai ales femeile sã fie gânditoare de Dumnezeu ca sã 
se potriveascã cu femeile mironosite. 

Deci, iubiti credinciosi, în aceastã zi în care ne gândim la femeile cinstitoare de Dumnezeu, care au 
vrut sã-L cinsteascã pe Mântuitorul prin miruri, pe care le-au cumpãrat si pe care le-au pregãtit si în 
care si-au pus inima lor, în aceastã zi e cazul sã ne aducem aminte cã femeile purtãtoare de mir, 
femeile gânditoare de Dumnezeu, femeile mironosite, n-au putut sã-si întrebuinteze mirurile si s-au 
întors cu ele înapoi, pentru cã Domnul Hristos înviase din morti. De aceea zicem noi la Sfânta 
Slujbã de Înviere: "Femeile cele gânditoare de Dumnezeu în urma Ta cu miruri au alergat si pe care 
ca pe un mort cu lacrimi Te cãutau, bucurându-se s-au închinat  Tie,  Dumnezeului celui viu si 
Pastile  cele  mântuitoare  ucenicilor  Tãi,  Hristoase,  le-au  binevestit".  Au  plecat  cu  un  gând  la 
mormânt si s-au întors cu gândul cã Domnul Hristos a înviat si  au spus ucenicilor cã Domnul 
Hristos a înviat. 

Iubiti credinciosi, femeile purtãtoare de mir si-au arãtat cinstirea pe care o purtau în inima lor, dar 
nu si-au arãtat-o prin mirurile pe care le-au pregãtit, pentru cã nu mai era trebuintã de ele, dar 
cinstirea cea din inimã a rãmas pentru totdeauna lucrãtoare si de la femeile mironosite putem învãta 
sã fim si noi cinstitori ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cu ce, iubiti credindiosi? Noi ce putem 
sã-i aducem Domnului Iisus Hristos ca sã ne aflãm în lucrarea femeilor mironosite? Miruri nu avem 
de unde, dar Biserica noastrã zice asa: "Sã mânecãm cu mânecare adâncã si în loc de mir, cântare sã 
aducem Stãpânului,  si  sã-L vedem pe  Hristos,  Soarele  dreptãtii,  tuturor  viatã  rãsãrind" (Irmos, 
cântarea a cincea de la Slujba Învierii). Mirurile noastre sunt cântarea noastrã de laudã, cântarea 
noastrã de preamãrire adusã Domnului Hristos. Slujbele noastre care sunt ca o revãrsare de mir, de 
miresme,  cãtre  Mântuitorul  nostru  Iisus  Hristos  si  aduc  binecuvântarea  Domnului  nostru  Iisus 
Hristos peste noi. Femeile purtãtoare de mir, femeile gânditoare de Dumnezeu, femeile care au adus 
miruri, ne învatã pe noi sã aducem cântare Stãpânului si sã-L vedem pe Hristos, Soarele dreptãtii, 
tuturor viatã rãsãrind. 

Iubiti credinciosi, femeile purtãtoare de mir au vrut sã aducã miresme, au pregãtit miresme si au 
arãtat cinstirea lor prin miresme. Noi sã arãtãm cinstirea noastrã prin laude aduse lui Dumnezeu, 
prin laude aduse Mântuitorului nostru Iisus Hristos,  Celui ce a înviat din morti  cu moartea pe 
moarte cãlcând si nouã ne-a dãruit viatã vesnicã. Si închinarea noastrã sã o aducem pentru cã si 
femeile purtãtoare de mir s-au închinat Mântuitorului nostru Iisus Hristos când s-au întâlnit  cu 
Hristos, iar Domnul Hristos le-a spus: "Bucurati-vã", si le-a spus: "nu vã temeti" (Mt. 28, 9-10). A 
pomenit douã din darurile Învierii. Noi stim cã din mormântul dãtãtor de viatã al Mântuitorului au 
izvorât mai ales cinci daruri  ale Învierii  si  anume: iertarea pãcatelor,  cã Domnul Hristos a dat 
ucenicilor puterea de a ierta pãcatele, a suflat peste ei Duh Sfânt si a zis: "Luati Duh Sfânt, cãrora 
veti ierta pãcatele vor fi iertate si cãrora le veti tine, vor fi tinute" (In. 20, 22-23). A dat Mântuitorul 
nostru Iisus Hristos, dupã Înviere, bucurie, "s-au bucurat ucenicii vãzând pe Domnul" (In. 20, 20), 
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iar femeilor mironosite le-a zis "bucurati-vã". A dat Domnul Hristos, dupã Învierea Sa, netemere, a 
zis "Nu vã temeti" (Mt. 28, 10). A dat Domnul Hristos, deci, curaj celor care au crezut în Înviere, a 
dat Domnul Hristos pace Apostolilor Sãi, cã de fiecare datã când s-a întâlnit cu ei, le-a zis "Pace 
vouã" (In. 20, 2; Lc. 24, 36) si le-a dat binecuvântare, cãci la cer s-a înãltat binecuvântând (Lc. 24, 
51). 

Sã  ne  învredniceascã  bunul  Dumnezeu  si  pe  noi  sã  fim  gânditori  de  Dumnezeu  ca  femeile 
purtãtoare de mir, sã aducem si noi cinstire Mântuitorului ca femeile mironosite, sã-L asezãm si noi 
în sufletul nostru cu cinstirea pe care i-a arãtat-o Domnului Hristos Iosif din Arimateea, care L-a 
asezat  în  mormânt,  sã  avem  si  noi  bucuria  întâlnirii  cu  Dumnezeu  cum  au  avut-o  femeile 
mironosite, sã avem si noi binecuvântarea Domnului nostru Iisus Hristos, care se aratã mai ales în 
iertarea pãcatelor si atunci vom fi pãrtasi învierii Domnului nostru Iisus Hristos, de acum si pânã-n 
veac. Amin. 

Mãrire Tatãlui si Fiului si Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat! 
  

Predicã tinutã la Mãnãstirea Brâncoveanu de la Sâmbãta de Sus 
în Duminica a treia dupã Pasti, a Mironositelor, 3 mai 1998) 
  
  
  
Sãmânta si pãmântul inimii

Prea Sfintite Pãrinte Mitropolit Serafim, Preacucernici Pãrinti si iubiti credinciosi, 

S-a sfârsit  cuvântul  Mântuitorului  nostru Iisus Hristos în legãturã cu pilda semãnãtorului  si  cu 
tãlmãcirea  ei  în  cuvintele:  "Cel  ce  are  urechi  de  auzit  sã  audã".  Ce  sã  audã?  Sã  audã  pilda 
semãnãtorului si ce sã mai audã? Sã audã tâlcuirea ei. În Sfânta Evanghelie avem douã pilde spuse 
de Mântuitorului nostru Iisus Hristos în legãturã cu semãnatul: pilda cu semãnãtorul si pilda cu 
sãmânta cea bunã si cu neghina. Pilda cu semãnãtorul o gãsim în trei locuri, în trei Evanghelii: în 
Sfânta Evanghelie de la Matei, cap. 13, în Sfânta Evanghelie de la Marcu, în cap. 4 si în Sfânta 
Evanghelie de la Luca în cap. 8, iar pilda cu sãmânta cea bunã si cu neghina o gãsim numai în 
Sfânta Evanghelie de la Matei, în continuarea pildei cu semãnãtorul. Si este interesant de observat 
cã amândouã aceste pilde au fost tâlcuite de Domnul nostru Hristos. Dacã este vorba sã ne oprim cu 
gândul asupra pildei cu semãnãtorul,  care s-a citit  astãzi  din Sfânta Evanghelie,  putem sã stim 
numai  din  citirea  Sfintei  Evanghelii  ce  a  înteles  Domnul  Hristos  prin  semãnãtor,  ce  a  înteles 
Domnul Hristos prin pãmântul bãtãtorit, ce a înteles Domnul nostru Iisus Hristos prin pãmântul 
pietros, ce a înteles Domnul nostru Iisus Hristos prin pãmântul împresurat de spini si ce a înteles 
Domnul nostru Iisus Hristos prin pãmântul cel bun, în care sãmânta cea bunã, care este - s-a spus 
clar - cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu aduce rod bun în pãmântul cel bun. Dacã 
Domnul nostru Iisus Hristos si-a sfârsit pilda si tãlmãcirea ei cu cuvintele "Cel ce are urechi de 
auzit sã audã", înseamnã cã lucrurile acestea sunt foarte importante pentru noi. E important sã stim 
cã pãmântul cel bun îi reprezintã pe oamenii care, cu inimã curatã si bunã primesc cuvântul si fac 
rod întru rãbdare. E important sã stim cã pãmântul împresurat de spini, în care nu ajunge sãmânta 
cea bunã - cuvântul lui Dumnezeu sã rodeascã, îi  reprezintã pe oamenii aceia care, sub povara 
grijilor  si  a  bogãtiei  si  a  plãcerilor  vietii,  nu ajung sã  vadã în sufletul  lor  rodind cuvântul  lui 
Dumnezeu. Cel ce are urechi de auzit sã audã si sã stie si sã nu uite, sã tinã minte cã pãmântul 
pietros este pãmântul inimii acelor credinciosi care se bucurã de cuvântul lui Dumnezeu, dar care 
atunci când ajung în împrejurãri constrângãtoare, în împrejurãri mai grele, se leapãdã de cuvântul 
lui Dumnezeu si în aceia sãmânta cea bunã nu aduce rod. Cei ce au urechi de auzit sã audã cã 
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pãmântul  cel  bãtãtorit  în  care nici mãcar  nu prinde rãdãcinã cuvântul  lui Dumnezeu, sunt acei 
oameni care auzind cuvântul îndatã îl si uitã. Si Domnul Hristos spune chiar cã diavolul, satana, 
împotrivitorul ia cuvântul din inima lor - si acum fiti atenti - ca nu cumva crezând sã se mântuiascã. 
De ce ia diavolul cuvântul lui Dumnezeu din inima celor care nu-s interesati pentru cuvântul lui 
Dumnezeu? Ca nu cumva sã fie interesati, ca nu cumva sã primeascã cuvântul lui Dumnezeu, ca nu 
cumva crezând în cuvântul lui Dumnezeu, sã se mântuiascã. Sunt multe locuri în Sfânta Evanghelie 
în  care ni  s-au  pãstrat  cuvinte  ale Domnului  nostru  Iisus  Hristos  în  legãturã cu credinta  si  cu 
mântuirea.  Sã ne gândim, de pildã,  la  sfârsitul  Evangheliei  de la Marcu,  unde e  scris  cã a zis 
Domnul Hristos dupã Învierea Sa cãtre ucenicii Sãi: "Propovãduiti Evanghelia la toatã fãptura. Cel 
ce va crede si se va boteza se va mântui" - cu credinta lui Dumnezeu, "iar cel ce nu va crede se va 
osândi". Or, diavolul vrea aceasta ca oamenii sã nu se mântuiascã, ci sã se osândeascã. Stim apoi cã 
de multe ori a zis Domnul Hristos în privinta mântuirii de suferintã, în privinta mântuirii de moarte, 
în privinta mântuirii de boalã, în privinta mântuirii de pãcat, a zis Domnul Hristos cã aceasta se 
realizeazã prin credintã. Si a zis Domnul Hristos si cã "de nu veti  crede cine sunt,  în pãcatele 
voastre veti muri". Si a zis Domnul Hristos în legãturã cu femeia pãcãtoasã, despre care citim în al 
VII-lea capitol din Sfânta Evanghelie de la Luca: "Credinta ta te-a mântuit. Mergi în pace" (Lc. 7, 
5). La fel a zis si cãtre femeia cu curgere de sânge, care s-a atins de poala hainei Domnului nostru 
Iisus Hristos, încredintatã fiind cã se va vindeca. A zis Domnul Hristos cãtre ea: "Îndrãzneste, fiicã, 
credinta ta te-a mântuit" (Mt. 9, 22). Ca sã avem în noi cuvântul lui Dumnezeu si ca cuvântul lui 
Dumnezeu primit  în sufletul nostru prin credintã sã fie roditor spre mântuire,  este de trebuintã 
credinta. Cãtre Iair, mai marele unei sinagogi care avea o fiicã pe moarte si care s-a dus la Domnul 
Hristos, rugându-L pentru fiica lui, Domnul Hristos a zis: "Voi veni în casa ta si se va tãmãdui". Si 
când Iair a aflat cã copila lui a si murit, nu numai cã era pe moarte cum o stia el, si-a pierdut 
credinta. Si atunci a zis Domnul Hristos: "Îndrãzneste, crede numai si se va mântui" (Lc. 8, 50). A 
stãruit Domnul Hristos ca oamenii sã aibã credintã. Sã aibã credintã în cuvântul lui Dumnezeu, sã 
nu se îndoiascã. Sfântul Isaac Sirul spune cã "casa credintei este mintea de copil si inima curatã". Si 
avea de unde sã stie Sfântul Isaac Sirul cã credinta se întãreste în inima curatã, pentru cã a citit si el 
desigur din Sfânta Evanghelie cuvântul Domnului Hristos cã cei care au inimã curatã si bunã aceia 
aduc rod întru rãbdare. Multi dintre credinciosii nostri sunt ispititi de gândul cã ar putea înainta în 
credintã, cã ar putea înainta într-o viatã curatã, într-o viatã deosebitã, dacã ar cunoaste mult. Sfântul 
Marcu Ascetul, însã, atrage atentia asupra faptului cã cunostinta singurã, cum zice Sfântul Apostol 
Pavel,  îl  îngâmfã  pe  om,  iar  împlinirea  cuvântului  este  mântuitoare.  Credinta  nelucrãtoare, 
"cunostinta singurã îl îngâmfã pe om, îndemnându-l la nelucrare, iar iubirea zideste, îndemnându-l 
la rãbdarea tuturor". E cuvântul Sfântului Marcu Ascetul. 

Iubiti credinciosi, uitãm, prea mult uitãm. Uitãm când vrem sã cunoastem mult. Nu acesta este 
lucrul de cãpetenie. Uitãm lucrul acesta si mai ales uitãm cã Domnul Hristos a zis "Fericiti sunt cei 
curati cu inima, cã aceia vor vedea pe Dumnezeu". Sunt bune si studiile, e bine si sã cunosti, sã 
cunosti multe, dar cel mai bine e sã-ti cunosti sufletul, sã-ti cunosti inima, sã stii cum te raportezi tu 
ca om la ceea ce-ti spune Dumnezeu. Un pãrinte cu viatã îmbunãtãtitã si cu cunostintã deosebitã, 
care a trãit cândva si la mãnãstire la Sâmbãta, pãrintele Arsenie Boca, a zis cã "studii teologice pot 
cunoaste si pãgânii". Lucrul de cãpetenie este sã ai cunostintã de Dumnezeu. Si mi-a pus în fatã o 
alcãtuire  din  catavasiile  de  la  Înãltarea  Domnului,  prima  catavasie,  care  zice  asa:  "Cu 
dumnezeiescul  nor  fiind  acoperit  gângavul  -  e  vorba  de  Moise  -  a  spus  legea  cea  scrisã  de 
Dumnezeu". Cum s-a ajuns la aceasta? Ni se spune mai departe: "Cã scuturând tina de pe ochii 
mintii, vede pe Cel Ce este", adicã pe Dumnezeu, care s-a prezentat pe Sine, zicând: "Eu sunt Cel 
Ce sunt", vede pe Dumnezeu, vede pe Cel Ce este -" si se învatã cunostinta Duhului, cinstind cu 
dumnezeiesti  cântãri",  e  vorba de cunostinta  pe care  i-o dã Duhul  Sfânt,  iar  rezultatul  este  cã 
cinsteste cu dumnezeiesti cântãri. Deci, textul este urmãtorul: "Cu dumnezeiescul nor fiind acoperit 
gângavul, a spus legea cea scrisã de Dumnezeu, cã scuturând tina de pe ochii mintii", norul fiind 
Duhul Sfânt, înlãturând ceea ce se împotriveste cunostintei, sã zicem asa preconceptiile, dacã vreti, 
care nu tin de Dumnezeu, "scuturând tina de pe ochii mintii", scuturând urmãrile pãcatului care 
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întunecã mintea, întunecã cunostinta, scuturând tina de pe ochii mintii, înlãturând tina de pe ochii 
mintii, "vede pe Cel Ce este", îl vede pe Dumnezeu. Cum îl vede pe Dumnezeu? Cum poate omul 
sã vadã pe Dumnezeu? Stiti cum îl poate vedea cel mai bine? Stiind cã nu-L poate vedea. Când are 
constiinta aceasta cã eu orice as face nu pot vedea pe Dumnezeu, pentru cã "Dumnezeu e mai 
presus de ceea ce poate omul cugeta si spune", zice Sfântul Simeon Noul Teolog. Si de aceea "vede 
pe Cel Ce este", pentru cã stie cã nu-L poate vedea si se pleacã cu mintea. Tot Pãrintele Arsenie 
zicea cã "noi avem mintea care discutã cu Dumnezeu, în loc sã se supunã fãrã discutie". 

Deci,  vede  pe  "Cel  Ce  este  si  se-nvatã  cunostinta  Duhului",  se-nvatã  o  altã  cunostintã  decât 
cunostinta  din  carte.  Sfântul  Ioan,  cel  care  a  scris  Scara,  spune  asa,  referindu-se  la  cuvântul 
Domnului Hristos: "Învãtati-vã de la Mine cã sunt blând cu inima si veti avea odihna sufletelor 
voastre". "Învãtati-vã, nu de la om, nu de la înger, nu din carte, ci de la Mine, de la lucrarea Mea 
cea din voi si veti avea odihnã sufletelor voastre de patimile cele ce vã hãrtuiesc pe voi". 

Deci, iubiti credinciosi, aceasta trebuie sã avem noi în vedere la ceea ce a spus Domnul Hristos, sã 
avem inimã curatã: "Fericiti  sunt cei curati cu inima cã aceia vor vedea pe Dumnezeu". Sã ne 
gândim la aceea cã cei cu inimã curatã si bunã aduc rod întru rãbdare. Pe ce temei? Pe temeiul 
credintei în cuvântul lui Dumnezeu. Pe temeiul cuvântului semãnat în sufletele noastre. Sã stiti cã 
nu-i fãrã importantã faptul cã Biserica noastrã are rânduieli ca în aceastã vreme de toamnã când se 
seamãnã grâul, sã se citeascã din Sfânta Evanghelie pilda cu semãnãtorul. Bineînteles cã Domnul 
Hristos n-a vrut sã le dea oamenilor o lectie de agriculturã. Domnul Hristos a luat împrejurãri din 
agriculturã, din plugãrie ca sã-i învete pe oameni lucruri mai presus de lumea aceasta, sã-i învete 
despre un alt semãnat. Cã nu existã numai semãnatul de grâu, cã nu existã numai semãnatul de 
plante,  ci  existã  si  un semãnat  spiritual,  un semãnat  duhovnicesc.  Eu,  de  pildã  acuma,  semãn. 
Semãn prin cuvânt, aduc cuvântul lui Dumnezeu în inimile voastre si voi îl primiti. Unii ca pãmânt 
bãtãtorit,  altii  ca  pãmânt  pietros,  altii  ca  pãmânt  împresurat  de  spini  si  altii  ca  pãmânt  care 
reprezintã inima curatã si bunã. Rod vor aduce aceia care primesc cuvântul cu inimã curatã si bunã, 
cu minte de copil neîmpotrivitoare, cu inimã curatã, primitoare. Cine e asa, are nãdejde sã rodeascã 
în el cuvântul lui Dumnezeu si acela are urechi de auzit si aude. Toti care vorbim, nu numai când 
predicãm, toti cei care scriem cuvinte de învãtãturã sau scriem ceva spre cunostinta altora care 
citesc suntem semãnãtori. Toti care vorbim în vorbirea de toate zilele suntem semãnãtori. În faptele 
Apostolilor se spune cã ajungând Sfântul Apostol Pavel în Atena si începând sã propovãduiascã în 
piatã unii au întrebat: "Ce vrea acest semãnãtor de vorbe?" Deci era conceptia aceasta înstãpânitã în 
gândurile oamenilor cã si cuvintele rostite, ceea ce spunem noi în vorbirea de toate zilele, de fapt 
este un semãnat. Un semãnat spre rodire bunã sau un semãnat spre rodire rea. Pentru cã am zis cã 
este si o pildã cu sãmânta cea bunã si cu neghina. Si în acea tâlcuire a pildei Domnul Hristos spune 
cã cel ce seamãnã sãmânta cea bunã, seamãnã cuvântul cel bun, dar sunt si unii care seamãnã 
neghinã,  seamãnã învãtãturi  rele.  Si  atunci  înseamnã cã noi trebuie sã fim cu grijã  si  la ce se 
seamãnã în sufletul nostru prin ceea ce auzim, si la ceea ce se seamãnã în sufletul nostru prin ceea 
ce citim. Sunt unii care zic: "A, pãi pe mine nu mã intereseazã. Din orice carte poti sã înveti si ceva 
bun." Sã stiti cã nu-i asa. Nu din orice carte poti sã înveti ceva bun. Si mai ales nu înveti ceva bun 
atunci când n-ai ceva bun în sufletul tãu ca sã nimiceascã relele care îti vin. Trebuie sã fii întãrit în 
suflet ca bând ceva dãtãtor de moarte, cum zice Domnul Hristos cã semnele celor care vor crede 
vor fi acestea: în limbi noi vor vorbi, serpi vor lua în mânã si chiar ceva dãtãtor de moarte de vor 
bea nu-i va vãtãma pe ei. Cine-s acestia? Cei care trãiesc prin credintã, cei care stiu de Dumnezeu, 
cei care stiu de cuvântul lui Dumnezeu. Da, acestia într-adevãr pot sã nimiceascã orice rãutate care 
le-ar veni în suflet si nu primesc în suflet lucruri necuviincioase si lucruri nefolositoare. Pentru cã-L 
auzim pe Domnul Hristos spunând: "Cel ce are urechi de auzit sã audã". Stie, a auzit ceea ce trebuie 
sã audã. Si zice Sfântul Marcu Ascetul cã "gândul cel rãu în inima iubitoare de ostenealã nu rãmâne 
cum nu rãmâne focul în apã". Dacã pui foc în apã se stinge dintr-o datã. Tot asa si cu gândul cel 
rãu, si cu învãtãtura cea rea. 
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Deci, iubiti credinciosi, sã tinem minte lucrul acesta si cã trebuie sã ne pregãtim inima în asa fel 
încât sã fie primitoare a cuvântului lui Dumnezeu, dar si cã noi însine suntem învãtãtori, suntem, 
prin ceea ce spunem, înmultitori de semãnat, aducem seminte în sufletul altora si sã fim cu grijã ca 
sã aducem numai ceea ce e frumos si bun. Am ascultat odatã un preot vorbind la noi la mãnãstire, 
un preot venit din strãinãtate, un preot romano-catolic. A tinut o mesã în pãdure si am fost si câtiva 
dintre noi, si a vorbit în limba francezã pentru cei pe care-i avea în grijã si s-a referit la pilda cu 
semãnãtorul si mi-a rãmas de atunci o idee foarte importantã. A semãnat pãrintele acela în inima 
mea, cum a fost curatã, necuratã, dar în orice caz am retinut de la el, n-a venit vrãjmasul sã-mi ia 
cuvântul din inimã, nu am verificat cu alte lucruri, pentru cã nu am avut cum sã-l verific pentru cã 
era o idee, dar o idee importantã si eu o pun la inimã, iubiti credinciosi, si atunci înseamnã cã si eu 
semãn în sufletele voastre aceastã idee semãnatã de altul în inima mea. Asa merg lucrurile. Unul 
primeste, seamãnã mai departe, celãlalt aude, duce si el mai departe, numai sã fie cu grijã ce duce. 
Si ce-a spus pãrintele acela? A spus cã a zis Domnul Hristos despre cele patru feluri de pãmânt: 
pãmânt bãtãtorit, pãmânt pietros, pãmânt cu spini, pãmânt bun. Si zicea el, si asta mi-a plãcut foarte 
tare, si nu m-a slujit mintea sã mã gândesc la asta mai înainte sã-l fi auzit pe el. A zis cã acelasi om 
poate  sã  fie  uneori  pãmânt  bãtãtorit,  alteori  poate  sã  fie  pãmânt  pietros  pentru  cuvântul  lui 
Dumnezeu, alteori poate sã fie pãmânt cu spini si alteori poate sã fie pãmânt care reprezintã inima 
curatã si bunã. Tare mi-a plãcut mie ideea asta. Si asa mi-a plãcut de tare cã n-am putut sã n-o spun 
si aici, fiind vorba de pilda cu semãnãtorul. 

Deci, iubiti credinciosi, sã fim cu luare-aminte. Ce-am auzit sã auzim cu adevãrat, sã tinem minte. 
Sã tinem minte cã fatã de cuvântul lui Dumnezeu ne raportãm în chip diferit. Fiecare stie cum se 
raporteazã el: ca pãmânt bãtãtorit,  neavând aderentã la cuvântul lui Dumnezeu sau cuvântul lui 
Dumnezeu la inima noastrã; ca pãmânt pietros, primind cuvântul cu bucurie, si acesta e un semn cã 
pretuim cuvântul, dacã-l primim cu bucurie; apoi alteori poate suntem noi însine si fiecare dintre 
noi numai pãmânt împresurat de spini si numai Dumnezeu stie cine-i pãmânt bun, care aduce roade 
bune si aduce rod întru rãbdare. 

Deci sã ne gândim, iubiti credinciosi, mai ales la aceste douã lucruri: cã mântuirea-i prin credintã si 
sã ne cercetãm dacã suntem în credintã, cum zice Sfântul Apostol Pavel în Epistola a doua cãtre 
Corinteni:  "Cercetati-vã pe voi dacã sunteti  în credintã" (II  Cor.  13, 5). Si,  sigur, voi,  cei care 
sunteti aici sunteti în credintã, pentru cã credinta v-a adus aici, credinta v-a tinut la sfânta slujbã, 
credinta vã întãreste în gânduri bune, credinta vã tine aproape de Bisericã. Si sunt bucuros de toti, si 
vã felicit pe toti cã aveti atâta credintã câtã sã vã aducã în fata lui Dumnezeu duminica la sfânta 
slujbã. 

Sã multumim lui Dumnezeu toti, sã multumiti si fiecare dintre voi pentru aceastã credintã câtã o 
aveti. Numai cã credinta nu trebuie sã fie numai în cuprinsul slujbei si numai în cuprinsul bisericii, 
ci sã mergem mai departe si s-o ducem între oamenii între care trãim si sã le dovedim cã cuvântul 
lui Dumnezeu este viu si lucrãtor în viata noastrã si poate fi viu si lucrãtor în viata altora. Si sã nu 
uitãm niciodatã cã numai inima curatã ne apropie de Dumnezeu. Cunostinta înmultitã poate sã ne 
depãrteze de Dumnezeu, cunostinta înmultitã si de multe feluri poate sã ne ducã la confuzii si la 
nedumeriri, dar cine are inimã curatã nu se poate sã nu simtã prezenta lui Dumnezeu în ea, inima 
curatã  si  bunã.  De  aceea  a  zis  cã  uneori  putem sã  fim un fel  de  pãmânt  pentru  cuvântul  lui 
Dumnezeu, alteori alt fel de pãmânt. Sã fim cu grijã sã fim mai ales pãmânt roditor, pãmânt bun, sã 
avem inimã curatã si bunã, ca sã avem si rod înmultit, rod de faptã bunã, sã aducem bucurie în jurul 
nostru, sã nu supãrãm pe nimeni, iar sãmânta pe care o rãspândim sã fie sãmântã care sã rodeascã 
spre binele nostru si  spre binele celor din jurul nostru,  spre lauda lui  Dumnezeu,  spre mãrirea 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care ne-a spus o astfel de pildã si ne-a atras atentia sã ascultãm 
cuvântul si sã-l împlinim. Amin. 
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Cuvânt la Duminica a XXI-a dupã Rusalii (Pilda Semãnãtorului), 
Biserica Sfântul Nicolae, Paraclis Universitar din Bucuresti, 11 octombrie 1998 
  
  
  
Neo-isihasmul românesc

Înalt prea Sfintite Pãrinte Arhiepiscop Iosif, iubiti credinciosi, pentru cã a fost afirmatã ideea cã îmi 
plac versurile, si versurile scrise de Zorica Latcu, pentru cã s-a cântat Acatistul Bunei Vestiri, îmi 
voi începe cuvântul cu niste versuri, si anume, cu o alcãtuire intitulatã Filã din Acatist, care mie îmi 
place foarte mult si care, sigur, o sã vã placã tuturor: 

"Bucurã-te, leagãn alb de iasomie, 
cãtre care-n roiuri fluturii coboarã, 
Bucurã-te, raza stelei din vecie, 
sipot care curge lin cu apã vie, 
Bucurã-te, Maicã, pururea Fecioarã, 
dulcea mea Marie. 
Bucurã-te, floare fãrã de prihanã, 
albã ca argintul noptilor de varã, 
spicul cel de aur vesnic plin cu hranã 
mirul care vindeci orice fel de ranã, 
Bucurã-te, Maicã pururea Fecioarã, 
ploaia cea de manã. 
Bucurã-te, brazdã plinã de rodire, 
munte sfânt în care s-a-ngropat comoarã, 
Bucurã-te, cântec tainic de iubire, 
clopot de chemare, cântec de mãrire. 
Bucurã-te, Maicã pururea Fecioarã, 
blândã fericire. 
Bucurã-te, mãrul vietii care-nvie, 
pomul greu de roadã-n plinã primãvarã, 
Bucurã-te, iarãsi, tãrm de bucurie 
dintru care curge miere aurie, 
Bucurã-te, Maicã, pururea Fecioarã, 
Sfânta mea Marie." 

M-am gândit la versurile acestea când se cânta acatistul, si mi-am zis: "Uite, ar fi potrivit ca dupã 
acatistul acesta sã spun eu versurile acestea - Filã din Acatist - chiar în bisericã" si iatã a rânduit 
Dumnezeu sã fie asa. 

Si acum sã spun ceea ce am fost rugat sã spun cu prilejul acestei întâlniri.Stiam încã de acasã cã 
venind aici, va fi o întâlnire în locul acesta, si cã ar fi bine sã vorbesc, s-a propus sã vorbesc ceva 
despre neo-isihasmul românesc. Mi-a cam dat de cap lucrul acesta, în sensul cã nu stiu dacã mã voi 
putea achita de aceastã obligatie asa cum asteaptã cei care au zis cã ar fi bine sã vorbesc despre 
neo-isihasmul  românesc.  De  ce?  Pentru  cã  e  foarte  greu  de  spus  dacã  existã  un  neo-isihasm 
românesc, si dacã existã, e greu de spus unde existã, cum se realizeazã, care sunt metodele si, în 
sfârsit, care sunt rezultatele si asta ar fi lucrul cel mai de cãpetenie. 

Voi începe spunându-vã cã odatã, Înalt Prea Sfintitul Mitropolit Antonie, de la Sibiu, mã întreba, pe 
mine, fiind eu duhovnic la Mânãstirea de la Sâmbãta de Sus - în tinda raiului, în locul împlinirilor, 
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în  casa  lui  Dumnezeu,  la  poarta  cerului  -,  fiind  eu  acolo,  a  întrebat:  "Ai  vreun  isihast  prin 
mânãstire?", si eu i-am rãspuns clar: "Nu am nici un isihast si nici eu nu sunt isihast". Si atunci 
Înalt Prea Sfintitul, zic eu, ironic, mi-a spus: "La Sibiu sunt multi". Ce voia sã spunã cu asta? Cã 
existã o societate pentru isihasm, care, probabil, se laudã cu realizãri, dar în orice caz vrea sã facã 
cunoscut isihasmul, si în felul acesta, la Sibiu sunt multi. 

Deci, la mânãstire nu este nici unul si la Sibiu sunt multi! Este si în Fãgãras o filialã a Asociatiei 
pentru Isihasm, unde eu am tinut vreo treizeci de conferinte, între care si câteva despre isihasm, 
însã nu are nici o eficientã în sensul cã oamenii sunt angajati, cã se întâlnesc, cã zic "Doamne, 
Iisuse", cã fac lucrul acesta ei însisi, cã se îndeamnã unii pe altii, ci e o organizatie numitã Pentru 
Isihasm, care tine, de vreo câtiva ani, în fiecare lunã, de obicei în prima luni din lunã, o conferintã 
si  pe  care  aproape  toate  le-am tinut  eu.  Aceasta  este  Asociatia  pentru  Isihasm. În  felul  acesta 
vorbindu-se, am putea zice cã existã un neo-isihasm românesc. 

Acum, însã, se pune o întrebare: Poate exista un cãlugãr fãrã sã fie isihast? Am putea zice cã poate 
exista, si am putea zice cã nu poate exista! Mai întâi de toate, orice cãlugãr trebuie sã-si urmãreascã 
îmbunãtãtirea  sufleteascã  si  sã  ajungã  la  starea  de  linistire.  Nepãtimirea,  dupã  Sfântul  Marcu 
Ascetul, este starea de linistire. Cine a ajuns la linistirea sufleteascã a ajuns la nepãtimire. În slujba 
Sfântului Maslu, în a cincea rugãciune se spune, vorbind cu Domnul Hristos: "Cel ce miluiesti cu 
linistirea".  Pânã n-ajunge omul la liniste încã n-a ajuns la isihie,  deci nu e isihast,  nu poate fi 
isihast. Cum se poate ajunge la liniste? Un cãlugãr trebuie sã ajungã la liniste, pentru cã acesta este 
între altele si rostul lui, de a se linisti. Retragerea din lume, în general, este si pentru încetarea 
tentatiilor,  celor din afarã,  ca un fel  de linistire.  Numai cã linistirea aceasta trebuie realizatã si 
lãuntric, nu numai dinafarã. Se poate întâmpla sã ai liniste dinafarã si sã n-ai liniste înlãuntru; si se 
poate întâmpla si invers, sã n-ai liniste în afarã, sã trãiesti în zgomot, sã trãiesti printre oameni si 
totusi sã ai liniste interioarã. Se poate realiza lucrul acesta? Da, se poate. De cãtre cine? De cãtre 
cine vrea sã poatã si de cãtre cine se angajeazã la lucrul acesta. Orice candidat la cãlugãrie, când se 
face slujba de cãlugãrire, slujba de tundere în monahism, primeste ceea ce numim noi metanii, sau 
metanie, un obiect de felul acesta, care este un sir de noduri, o atã înnodatã, care are un rost, un rost 
spiritual desi este un obiect material. Când i se dã candidatului la cãlugãrie obiectul acesta, în slujba 
de cãlugãrie se spune asa: "Fratele nostru - i se spune numele - primeste sabia duhului, care este 
cuvântul lui Dumnezeu, spre rugãciunea din tot ceasul cãtre Hristos" si apoi, slujitorul slujbei de 
cãlugãrie, adresându-se candidatului, spune asa: "Cã esti dator în toatã vremea, a avea în minte, în 
inimã, în cuget si în gura ta numele Domnului Iisus si a zice, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui 
Dumnezeu,  miluieste-mã  pe  mine,  pãcãtosul."  Aceasta  este  rugãciunea  cu  care  se  mântuiesc 
cãlugãrii. 
  
  
  
  
Pãrintele Arsenie Boca

Asa numea aceastã rugãciune Pãrintele Arsenie Boca, cred cã unii dintre dumneavoastrã ati auzit de 
Pãrintele Arsenie Boca, cândva trãitor si în Mânãstirea de la Sâmbãta, între 1939-1948, un om cu o 
pregãtire multilateralã, deci nu numai cu pregãtire teologicã, ci si cu pregãtire de artã, (a fãcut si 
scoala de Belle Arte dupã Teologie, si a fãcut si ceva cursuri de medicinã) un om cu cunostinte din 
diferite domenii, dar mai presus de toate un om dotat cu niste calitãti pe care dacã nu le ai, din 
culturã nu le poti avea. 

Toatã lumea stie cã cultura are rostul de a slefui pe om, de a-l cultiva. Dar cultura are limitele ei. Pe 
lângã culturã îti mai trebuie ceva. Eram cândva la noi, la Mânãstirea Brâncoveanu de la Sâmbãta de 
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Sus,  în  fata  unei  icoane pictatã  de  Pãrintele  Arsenie  Boca.  Prezentam unui  vizitator  de atunci 
expozitia de icoane si am ajuns în fata icoanei fãcute de Pãrintele Arsenie, o icoanã cu Adormirea 
Maicii Domnului. A observat vizitatorul respectiv, care era de fapt cadru universitar de la Sibiu, pe 
nume Bologa, cã e o icoanã deosebitã, si i-am spus cã e fãcutã de un pãrinte pe care eu îl consider a 
fi geniu. Si atunci domnul respectiv zice: "Asta înseamnã cã are o culturã perfectã si încã ceva". 
Mie mi-a plãcut foarte mult afirmatia asta si am zis:  "Domnule,  într-adevãr nu stiu dacã are o 
culturã perfectã dar sunt sigur cã pe lângã cultura, cât o are, mai are ceva, are încã ceva. Acel "încã 
ceva" îl are Pãrintele Arsenie. Deci Pãrintele Arsenie, numea rugãciunea aceasta, "Doamne, Iisuse 
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-mã pe mine, pãcãtosul", rugãciunea cu care se mântuiesc 
cãlugãrii. Si când m-am dus eu la Mânãstirea de la Sâmbãta în 1942 sã mã fac cãlugãr, aveam 
treisprezece ani si jumãtate. Pãrintele era acolo. M-a luat la spovedit, am stat de vorbã, mi-aduc 
aminte si de amãnunte, de întrebãrile pe care mi le-a pus, între care o întrebare care am spus-o eu 
de multe ori, prin care vroia sã intre dincolo de mine, prin mine dincolo de mine. Mã întreabã dacã 
mi-a venit în gând vreodatã sã omor un om. Mie mi s-a pãrut foarte curios la vârsta aceea cã m-a 
întrebat dacã mi-a venit în minte sã omor vreun om, cã nu-mi venise niciodatã un gând de acesta, 
nici pânã atunci, nici de atunci încoace, dar i-am mai auzit pe oameni zicând: "Te omor, fireai." si 
nu stiu ce. Si nu m-am gândit decât dupã aceea cã Pãrintele a vrut sã vadã de unde vin, care sunt 
strãfundurile existentei mele. De ce? Pentru cã Pãrintele avea în gândurile lui si  dupã aceea în 
afirmatiile  lui,  zicerea  aceasta  cã  copilul  e  oglinda  pãrintilor,  cã  mostenim din  strãfunduri  de 
existentã,  lucruri  pozitive  si  negative,  cã  fiecare  dintre  noi  aducem o  încãrcãturã  în  existenta 
noastrã. 

A zis odatã pãrintele cãtre unul: "Mã, tu esti sinteza harababurii din casa voastrã". Deci, pãrintele 
îsi dãdea seama de anumite lucruri, pe care ceilalti nu le observau, sau treceau pe lângã ele, sau în 
orice caz nu aveau posiblitatea sã le formuleze asa de fain: "Tu esti sinteza harababurii din casa 
voastrã"  Deci,  dacã  vrei  sã  stii  cine  esti,  cerceteazã-te  si  vezi  de  unde  ai  venit!  Si  pãrintele, 
bineînteles cã stia toate lucrurile acestea, cã noi nu începem propriu-zis de la conceperea noastrã, ci 
începem cu rãdãcini, mai departe, Dumnezeu stie de unde, îi cumulãm pe pãrintii nostri, pe bunicii 
nostri. 

Eu aveam o bunicã, mama mamei, zicea câte cineva de un nepot al ei: "Seamãnã cu dumneata". Si 
ea zicea: "Pãi numai de-ar semãna cu mine, cã-i bine". Vedeti, sunt niste lucruri pe lângã care noi 
trecem usor. Adevãrul este cã fiecare dintre noi suntem o sintezã, a unei harababuri, a unei linisti, 
Dumnezeu stie cum suntem, cine suntem. Dar lucrurile acestea trebuie rezolvate,  si  dacã nu le 
rezolvãm noi, nu le rezolvãm niciodatã si nu le rezolvã nimeni. Si atunci pãrintele stiind lucrul 
acesta, si având capacitatea aceasta de a intui esentialul în orice chestiune, ca si când ar fi zis cãtre 
mine: "Uite ce-i, tu vrei sã te faci cãlugãr? Pãi îti spun eu ce sã faci tu, dacã vrei sã te faci cãlugãr. 
Nu te faci cãlugãr, dar faci ce fac cãlugãrii: zici rugãciunea cu care se mântuiesc cãlugãrii". Si mi-a 
spus sã zic: "Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-mã pe mine, pãcãtosul". Mi-a 
zis asa: "S-o zici cu gândul, deci cu cuvântul gândit, nu cu cuvântul vorbit, desi se poate si cu 
cuvântul vorbit, e voie, dar s-o zici cu cuvântul gândit". Nu mi-a dat nici o explicatie, bineînteles cã 
s-a gândit la asta, ca sã o zic cu cuvântul gândit pentru cã lupta se dã în gând, si atunci ca sã 
scoatem din lucrare gândurile negative, trebuie sã avem gânduri pozitive; nu mi-a fãcut nici un fel 
de teorie, ci mi-a zis asa: "Zici în gând, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-mã 
pe mine, pãcãtosul", lipesti de respiratie rugãciunea, în felul urmãtor: între respiratii zici "Doamne", 
trãgând aerul în piept, odatã cu asta zici "Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu" si dând aerul afarã 
din piept, o datã cu asta zici, "miluieste-mã pe mine, pãcãtosul". Atât mi-a spus, despre altceva nu 
mi-a spus nimic. Am mai vorbit noi de una, de alta, am plecat, mi-am vãzut de scoalã, am fãcut 
liceul, am fãcut Teologia si dupã unsprezece ani m-am fãcut cãlugãr. Deci, înainte cu unsprezece 
ani de a mã face cãlugãr, stiam rugãciunea cu care se mântuiesc cãlugãrii si foloseam rugãciunea 
cât o puteam folosi. Interesant, însã, cã Pãrintele nu mi-a dat directiva sã iau legãtura cu vreun 
practicant al rugãciunii, cu vreun duhovnic, cu cineva care sã mã îndrumeze, doar mi-a spus sã mã 
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angajez la rugãciune. Nu mi-a spus cât sã zic, de câte ori sã zic, cât timp sã stau în rugãciune, sã am 
o pravilã cât timp sã zic rugãciunea, dar s-o zic. Bineînteles cã mi-am vãzut de treabã, nu m-am 
gândit niciodatã cã trebuie sã o fac cu exclusivitate, dar am stiut de rugãciune si de câte ori îmi 
aduceam aminte ziceam: "Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-mã pe mine, 
pãcãtosul", cum m-a învãtat pãrintele: între respiratii; "Doamne", trãgând aerul în piept: "Iisuse 
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu", dând aerul afarã: "miluieste-mã pe mine, pãcãtosul". Bineînteles nu 
e absolut necesar sã se facã asa, dar asa m-a învãtat pãrintele, eu asa am fãcut. 
  
  
  
  
Îmbunãtãtirea sufletului

Si  am  început  sã  mã  ocup  de  chestiunea  mea  personalã,  de  îmbunãtãtirea  sufletului  meu,  o 
îmbunãtãtire care nu se poate realiza altfel decât ocupându-te de tine însuti. 

Întâi trebuie sã desfiintezi negativele din tine, câte sunt, de unde sunt, de unde le-ai mostenit, toate 
astea trebuie desfiintate. Cum le poti desfiinta? Pãi nu le poti desfiinta altfel decât cerând ajutorul 
lui Dumnezeu, pentru cã mântuirea nu ti-o realizezi tu,  ci mântuirea ti-o realizeazã Dumnezeu, 
împreunã cu tine, adicã mântuirea e cum e cultura: nu poti avea culturã, dacã nu te ocupi de culturã. 

Tot asa e si cu credinta, dacã te ocupi de credintã, ai credintã, dacã nu te ocupi de credintã, n-ai 
credintã, îti scade si credinta, câtã o ai. 

Si am început sã rãscolesc prin mine, si am început sã-mi dau seama: domnule, stai putin cã duc 
încãrcãturi. Eu, de fapt, nu stiam atunci câte am stiut dupã aceea si câte mi-am explicat dupã aceea. 
Îmi veneau tot felul  de gânduri  strãine,  tot  felul  de gânduri cu care nu m-as fi  putut  prezenta 
oriunde si oricând. Cãci asa le spuneam eu, la tineri în special, când am început sã spovedesc si mã 
întrebau anumite lucruri, le spuneam cã acelea sunt gânduri bune pe care le poti scoate la ivealã 
oriunde si oricând, si dacã nu-s asa, înseamnã cã ceva nu-i în regulã, cã ceva nu-i bine. Si am 
constatat eu tot felul de gânduri si expresii si fel de fel, si mizeria din suflet câtã o poate avea 
cineva de vârsta mea, de agoniseala pe care o aveam eu atunci, din mediul în care eram, din trecut 
si  din  prezent,  mã  rog,  toate  lucrurile  acestea  se  cumuleazã.  Pentru  cã  omul  zice:  mã  uit,  de 
exemplu, mã uit la un film necuviincios; bun, te uiti, dar dupã aceea îl derulezi tu în tine, acela s-a 
terminat si începe în tine. Si atunci înseamnã cã dacã nu-ti pãzesti simturile si nu te pãzesti de 
rãutatea câtã o poti avea în suflet, te chinuie rãutatea si te chinuie impresiile, si tu zici cã esti stãpân 
si cã: "Pãi da, eu pot sã citesc orice carte cã nu mi se întâmplã nimic". Nu ti se întâmplã pentru cã 
nu stii cã ti se întâmplã, de aceea nu ti se întâmplã, dar dacã te cercetezi, vezi tu cã ti se întâmplã! 
Cã  zic  cãtre  unul:  "Mã,  sã  te  duci  la  bisericã  duminica".  Zice,  "Pãrinte,  eu  m-as  duce  dar 
dumneavoastrã nu stiti câte spurcãciuni duc eu în minte în bisericã, când mã duc la bisericã!" si am 
zis: "Nu-i nimic, cu ele cu tot sã te duci la bisericã". De ce? Pentru cã altfel nu se pot rezolva. 
Lucrurile se rezolvã prin Dumnezeu, nu le rezolvãm noi. 

Si cum zic, am început sã rãscolesc prin mine, cu rugãciunea, adicã eu nu stiam, ziceam "Doamne, 
Iisuse Hristoase" si hop!. apãreau gândurile rele. Mã gândeam, domnule, poate cã cu toatã lumea se 
întâmplã asa, numai cã oamenii nu spun, dupã cum nu spuneam nici eu.Si m-a ajutat foarte mult, s-
a limpezit încet, încet sufletul, dar nu stia nimeni sã-mi spunã; eu, de fapt, nici n-aveam pe cine sã 
întreb, cãci pãrintele nu a zis sã întreb pe cineva; si eu cred cã pãrintele n-a zis sã întreb, si pentru 
motivul cã stia cã nu am pe cine întreba. Dacã vrei sã întrebi pe cineva, pe cine sã întrebi, pe acela 
care nu stie, nici n-a auzit de lucrul acesta? Pe acela care nu face? Cum sã-l întrebi, el nu stie nimic. 
Si sã stiti, uite-s la vârsta mea de saptezeci de ani, eu declar, acum, aici, în Franta, cã eu încã n-am 
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întâlnit un om, despre care sã fiu sigur cã-i isihast. Am auzit cã cutare are rugãciunea mintii; erau 
presupuneri  cã  cutare  este  rãpit  la  cele  sfinte.  De exemplu,  pãrintele  Serafim,  de  la  noi  de  la 
mânãstire, era un om absent, în general din lumea asta, dar nu era absent pentru cã era prezent în 
cer, era absent pentru cã era absent si gata. Si unii ziceau: "A, pãi nu, cã pãrintele Serafim, zice, e 
cu gândul în lumea cealaltã, de aia e asa". Eu sã stiti cã l-am apreciat foarte mult pe pãrintele 
Serafim. Dar nu l-am apreciat pentru lucruri pe care nu le avea. Adicã am cãutat sã fiu realist în 
toate privintele. Dacã m-am dus si am întrebat pe cineva despre rugãciunea de toatã vremea, despre 
rugãciunea mintii, de obicei, cei pe care i-am întrebat mi-au spus ce puteam sã stiu si eu de oriunde 
din cãrti. Dacã l-am întrebat pe Pãrintele Cleopa, mi-a spus cã cutare de la Valaam nu stiu ce spune, 
acela nu stiu ce spune, pe acelea le gãsec în cãrti domnule, pe mine mã intereseazã o experientã vie 
a omului, cum e cu treaba aceasta. Cã spune Sfântul Grigorie de Nyssa asa, cã celãlalt scrie asa, 
asta  pot  citi  eu  singur  în  carte,  dacã-i  vorba  de  informatii,  sã  zicem teologice.  Pe  mine  mã 
intereseazã experienta, uite, eu dau o experientã personalã acum: cã omul se întâlneste, înainte de a 
se întâlni cu Dumnezeu, se întâlneste cu mizeria din el. Dar sã nu-i fie fricã, pentru cã lucrurile 
acestea toate se rezolvã, dar se rezolvã dacã stãrui. Dacã esti nepãsãtor, dacã mai adaugi altele, 
bineînteles cã nu se rezolvã. 

Dupã aceea sunt unii care zic cã trebuie sã ajungi la niste performante: trebuie sã ajungi sã zici într-
una, într-una "Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-mã pe mine, pãcãtosul", cã 
trebuie sã ai tot timpul mintea mai presus de lumea asta, tot timpul mintea la Dumnezeu. Eu sunt de 
acord cu treaba asta, dar nu stiu cine e acela care poate avea tot timpul mintea la asa ceva. As vrea 
sã stiu, sã-l cunosc si eu si sã am convingerea, nu numai sã-mi spunã el. Eu, de exemplu, fac o 
rugãciune sã zicem si mi se duce mintea la un om cumsecade si mã rog la Dumnezeu pentru el si 
nu-mi pare rãu cã mi s-a dus mintea la un om cumsecade, sau la un prieten. Sau îmi aduc aminte de 
o poezie fainã si o zic si zic: "Doamne, asa-i cã-i fainã?". Bineînteles, în particular, nu când sunt cu 
niste  oameni.  Deci,  sunt  niste  lucruri  care  trebuie  avute  în  vedere  si  bineînteles  cã  lucrurile 
progreseazã, dacã esti ocupat de tine însuti. Însã unde se ajunge? 
  
  
  
  
Rugãciunea de toatã vremea

Acum de exemplu, sunt preocupãri de astea pentru isiham, si la noi în tarã, si studentii, te întreabã 
întotdeauna cum e cu rugãciunea de toatã vremea, la ce performante se ajunge, cum e cu lumina de 
pe Tabor, cum e cu asta, cum e cu cealaltã? Bineînteles cã le spui totdeauna ce poti sã le spui, dacã 
n-ai ajuns pe Tabor, nu poti sã stii ce-i pe Tabor. Dar noi ne rugãm si zicem: "Strãluceascã si nouã 
pãcãtosilor,  lumina  Ta  cea  pururea  fiitoare,  pentru  rugãciunile  Nãscãtoarei  de  Dumnezeu, 
Dãtãtorule de luminã. Slavã Tie!" Noi cerem lucrul acesta. Dar când putem sã spunem cã am intrat 
în luminã si cã am rãms în luminã? Am putea sã spunem când am putea ajunge la experienta 
Sfântului Simion Noul Teolog, care în legãturã cu lumina aceasta si cu Dumnezeu Luminã, a lãsat 
un imn din imnele dragostei, care are urmãtorul cuprins: 

"Cum de foc esti ce tâsneste si esti val rãcoritor? 
Cum de arzi, si-alini îndatã, cum mã faci nemuritor? 
Cum de faci din vamesi îngeri, si-ntunericul luminã? 
Cum de scoti din iad, si cum de curãtesti pe cei din tinã? 
Cum tragi bezna în luminã, cum de noaptea o cuprinzi? 
Cum de mã prefaci cu totul, inima cum o aprinzi? 
Cum te împreuni cu robii, fii ai Tatãlui de-i faci? 
Cum de-i arzi de dor rãnindu-i, cum de iarãsi îi împaci? 
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Cum de rabzi si suferi, Doamne, cum nu rãsplãtesti îndatã? 
Cum de vezi cele ce-n tainã numai tie ti se-aratã? 
Cum fiind asa departe, vezi ce facem fiecare? 
Doamne, robilor Tãi dã-le îndelunga Ta rãbdare." 

Bine, dar acestea sunt niste experiente ale Sfântului Simion Noul Teolog, eu pot sã zic cuvintele 
astea, dar dacã nu le si simt puterea, înseamnã cã spun cuvintele altuia asa cum facem noi, de pildã, 
când ne rugãm, când spunem rugãciunile din psalmi sau rugãciunile noastre, zicem de exemplu: 
"Cât de minunate sunt lucrurile tale Doamne, toate cu întelepciune le-ai fãcut" si de fapt cuvintele 
astea sunt niste cuvinte exterioare pe care le-au zis altii si le zicem si noi. Or, în rugãciune trebuie 
sã te identifici cu ceea ce zici pânã la asa mãsurã, încât sã nu mai poti gândi altceva. Sã te minunezi 
de Dumnezeu,  cum ar  zice Sfântul  Isaac Sirul:  "Încã n-a cunoscut  pe Dumnezeu cel  ce nu se 
minuneazã de  Dumnezeu".  Gânditi-vã  ce  diferentã  mare  este  între  un om ce  se  minuneazã de 
Dumnezeu si care rãmâne cumva înclestat în gândul la Dumnezeu, cum ar zice Vasile Voiculescu, 
în poezia Colind: 

"Nu dorm, ci înclestat de grea minune 
stau în mutã rugãciune. 
Sã mã misc nu se cuvine, 
cãci cu harul care vine, 
raiul tot se aflã-n mine". 

În realitate lucrurile au un rost al lor si noi ne gândim la lucruri la care poate Dumnezeu nu vrea sã 
ne ducã în lumea asta. De exemplu, cum e cuvântul acela al Sfântului Simion Noul Teolog pe care 
l-am pomenit, sau al Sfântului Isaac Sirul cã pe Dumnezeu îl cunosti numai atunci când te minunezi 
de Dumnezeu. Dar noi trebuie sã stim cã nici pe Tabor nu au fost toti Apostolii. Din doisprezece au 
fost trei. De ce trei? Pentru cã atâtia a dus Domnul Hristos pe Tabor. Puteau sã fie si mai multi de 
doisprezece, si din cei saptezeci. N-avem de unde sã stim noi tainele lui Dumnezeu. Ceea ce ne 
intereseazã pe noi este sã ne angajãm spre binele nostru si spre binele altora. Pentru cã sã stiti, cã 
dupã ce ti  se  limpezeste mintea,  toate le  vezi  altfel.  Si  natura o  vezi  altfel,  o vezi  fãptura lui 
Dumnezeu. Dar noi nu putem renunta la viata liturgicã, la Sfintele Taine, la Sfânta Euharistie, la 
Sfânta  Liturghie,  la  rânduielile  Bisericii  cu gândul  cã înlocuim aceasta  cu rugãciunea de toatã 
vremea. Rugãciunea de toatã vremea de fapt, nu este o formulã pe care o repeti. Formula aceasta, 
"Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-mã pe mine, pãcãtosul" este o rugãciune 
care te ajutã, dar care nu înlocuieste. Gânditi-vã, de pildã, la o alcãtuire de la Sfântul Maslu, poate 
v-a pus-o cineva în atentie: "Pe tine Precuratul palat al Împãratului ceresc, ceea ce esti mult lãudatã, 
te rog curãteste mintea mea cea întinatã cu tot felul de pãcate, si-o fã locas înfrumusetat al Treimii 
celei Dumnezeiesti, ca sã laud si sã mãresc puterea ta si mila ta cea nemãsuratã, fiind mântuit eu, 
netrebnicul, robul tãu." Pe aceasta nu o poti înlocui cu o altã rugãciune, ori o zici pe asta, ori nu o 
mai zici, cãci n-ai alta de înlocuit.  Rugãciunea: "Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, 
miluieste-mã pe mine, pãcãtosul", te ajutã sã te supraveghezi, sã te priveghezi pe tine. De câte ori 
trebuie sã zicã cineva cãtre Dumnezeu, miluieste-mã, ca sã-l miluiascã Dumnezeu? De exemplu, 
mie nu mi-e fricã, cã mã voi duce dincolo, în lumea cealaltã, si o sã stau în fata lui Dumnezeu, în 
fata Mântuitorului, si o sã zic: "Doamne, miluieste-mã", cãci nu cred cã o sã pot sã zic altceva în 
fata Mântuitorului decât: "Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-mã pe mine, 
pãcãtosul". Si asta am zis o viatã întreagã, si asta o zic,  si  mã gândesc cã nu va zice Domnul 
Hristos: "Da, ai putut s-o mai zici de vreo douã milioane de ori si n-ai zis". Sigur! De ce? Pentru cã 
asta nu este o chestiune cu care sunt dator, este o chestiune care mã ajutã. Cât? Cât faci, atât te 
ajutã. Cât zici, atât ai. La ce se ajunge cu vremea? Am pomenit de cuvântul Sfântului Simion Noul 
Teolog. Acolo ar trebui sã se ajungã. Sã-L vezi pe Dumnezeu, un foc care tâsneste si sã-L vezi val 
rãcoritor, sã-L vezi pe Dumnezeu cuprinzând întunericul, sã-L vezi pe Dumnezeu lucrând în viata 
ta, sã-L vezi pe Dumnezeu rãbdând rãutãtile tale, si asa mai departe, toate astea sã le ai, si ti se 

87



lumineazã mintea  cu vremea,  dar  pânã  atunci  te  întâlnesti  cu  mizeria  din  tine,  te  întâlnesti  cu 
acumulãrile negative, cu impresiile, interpretezi impresiile în sens negativ, le cuprinzi în sufletul tãu 
într-un fel sau altul si apoi se ajunge la ceea ce poate ajunge omul. 

Ceea ce trebuie sã urmãrim noi când e vorba de isihasm, de linistire, de isihie, este de fapt sã ni se 
limpezeascã sufletul, sã putem sta în fata lui Dumnezeu. Când a fost nevoie sã iau de la Mitropolit 
aprobare sã fac Teologia nu a fost  de acord, adicã el  nu a fost  de acord de fapt, nu sã nu fac 
Teologia, dar a fost un concurs de împrejurãri, care m-a defavorizat pe mine. Pentru cã eu am avut 
un  gând  principal,  si  în  loc  sã  spun  gândul  secundar,  am  spus  gândul  principal.  Si  atunci 
Mitropolitul, bineînteles cã si eu dacã eram Mitropolit tot asa fãceam, i-am zis cã vreau sã mã fac 
preot, si atunci Mitropolitul a zis: "Nu se poate." 

Zice: "Sã ai luminã în suflet". Asta este lucru important, sã ai luminã în suflet. Or, lumina din suflet 
o  aduce rugãciunea,  preocuparea aceasta de a  sta  în fata  lui  Dumnezeu,  de a  te  sti  în fata  lui 
Dumnezeu, de a tine seama de Dumnezeu, de a te raporta la Dumnezeu, legãtura cu Dumnezeu nu-i 
o simplã modã: "Uite, e fain cã ne întâlnim, cã e bine, e fain cã suntem de un gând". Nu numai 
atâta, ci constiinta cã noi suntem cãlãuziti de Dumnezeu, cã Dumnezeu e viata noastrã, cã viata 
noastrã e ascunsã cu Hristos în Dumnezeu, cum zice Sfântul Apostol Pavel, cã existã o unire între 
omul de rând si Dumnezeu care-i milostiv si iubitor de oameni. 

Eu am scris undeva, am tinut în mai multe locuri o conferintã intitulatã "Dumnezeul meu", cum vãd 
eu pe Dumnezeu, ce cred eu despre Dumnezeu, cum e Dumnezeul meu. Pentru cã fiecare om are o 
idee a lui despre Dumnezeu. Goethe spune: "Wie einer ist, so ist sein Gott , darum ist der Gott so 
oft zum Spott" (Cum este cineva, asa este si Dumnezeul sãu, de aceea Dumnezeu este batjocorit 
atât de des), cum e cineva, asa e si Dumnezeul sãu. Ideea despre Dumnezeu este o idee foarte 
feluritã.  De ce? Pentru cã oamenii  sunt foarte,  foarte feluriti.  Si  atunci trebuie sã avem o idee 
corespunzãtoare, bineînteles bazatã pe Evanghelie, bazatã pe Scripturã, bazatã pe credinta noastrã. 
Toate lucrurile acestea se realizeazã interior, în mãsura în care ti se limpezeste sufletul. Dacã nu ti 
se limpezeste sufletul, vezi tulburarea din suflet, nu vezi pe Dumnezeu în lumina cunostintei de 
Dumnezeu. 

"Rãsãrit-a lumii, lumina cunostiintei". 

Stimati ascultãtori, dupã ce te angajezi la rugãciunea aceasta, nu se poate spune dupã câtã vreme, 
dar angajându-te si interesându-te de tine însuti, având jenã fatã de gândurile negative, cãutând sã-i 
slujesti  lui  Dumnezeu,  cãutând  sã  înmultesti  gândurile  pozitive,  si  zicând  "Doamne,  Iisuse 
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-mã pe mine, pãcãtosul", ajungi cu ajutorul lui Dumnezeu 
sã ai si niste bucurii pe care nu ti le poate da nimeni din lumea aceasta, nimic din lumea aceasta, 
decât Dumnezeu. Bucuriile acestea sunt bucuriile rugãciunii de toatã vremea. Eu de aceea insist pe 
cât  pot si-i  îndemn pe oameni sã spunã mereu: "Doamne Iisuse Hristoase,  Fiul lui Dumnezeu, 
miluieste-mã pe mine, pãcãtosul", dar nu cu exclusivitate. Adicã, rugãciunea aceasta cu care se 
mântuiesc cãlugãrii o pot folosi toti credinciosii, si e bine sã o foloseascã toti câti stiu de ea, dar nu 
toti ajung sã o stie. Câti oameni din câti întâlnim noi ar putea sã stie despre rugãciunea aceasta, ar 
putea s-o foloseascã, si s-ar sili s-o foloseascã? Însã cineva care se angajeazã la rugãciunea aceasta, 
la alte rugãciuni, la toatã viata liturgicã, la asceza Bisericii, la post si la tot ce cere Biserica, cine se 
sileste pentru aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, ajunge la limpezirea sufletului, ori cã este cãlugãr, 
ori cã nu este. Cum spunea pãrintele Arsenie: "Nu toti cei din lume se prãpãdesc, nici toti cei din 
mânãstire se mântuiesc." Asta e realitatea! 

Deci, rugãciunea asta e de mare, mare importantã si aduce satisfactii sufletesti si bucurii pe care nu 
ti le poate da nimeni din lumea aceasta. Eu am avut experienta aceasta si dau mãrturie depre ea. 
Eram elev de liceu în Timisoara, mergeam la scoalã, si cam o jumãtate de orã fãceam de la internat 
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pânã la scoalã. De câte ori mergeam singur, de dimineatã ziceam: "Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul 
lui Dumezeu, miluieste-mã pe mine, pãcãtosul" si simteam o bucurie, de parcã mã ridica cineva pe 
sus. Gândeam cã nici nu mai pot suporta mai multã bucurie. Asa cã eu recomand din toate puterile 
mele rugãciunea aceasta, cât o pot face oamenii în conditiile lor, pentru cã nici eu nu m-am gândit 
niciodatã sã fac performante. Eu m-am tinut de ceea ce se spune la slujbã: 

"Toatã viata noastrã, lui Hristos Dumnezeu sã o dãm". De asta m-am tinut, si am zis: "Nouã ni se 
cere o viatã înnoitã, o viatã dupã voia lui Dumnezeu", si dacã trãim viata aceasta cu rugãciune ne 
ajutãm.  Bineînteles  cã  rugãciunea  aceasta:  "Doamne,  Iisuse  Hristoase,  Fiul  lui  Dumnezeu, 
miluieste-mã pe mine, pãcãtosul", nu-i decât o rugãciune de cerere, deci nu e forma cea mai înaltã a 
rugãciunii. Noi ar trebui sã ajungem la rugãciunile pe care le rostim în ecfonisele Sfintei Liturghii, 
de  exemplu:  "Cã Sfânt  esti  Dumnezeule  si  tie  mãrire  înãltãm",  "Cã  bun si  iubitor  de  oameni 
Dumnezule esti si tie mãrire înãltãm", "Cã Tu esti sfintirea noastrã si tie mãrire înãltãm", "Cã al 
Tãu este a ne milui si a ne mîntui si tie mãrire înãltãm", "Cã Dumnezeul milei si al îndurãrilor si al 
iubirii de oameni esti si tie mãrire înãltãm". Când ajungem la constiinta aceasta, nu la formule de 
rugãciune, ci  la constiinta cã lucrurile acestea sunt realitãti,  si  sunt de fapt realitãti  pentru noi, 
atunci se schimbã toatã viata interioarã, si atunci ajungi la liniste, la isihie, la isihasm. Fãrã asta nu 
poti ajunge, cât ai vrea sã ajungi, cãci nu se poate. Bineînteles cã oamenii de rând nu pot sã fie pea 
mult preocupati de lucrul acesta, dar cât pot, e bine sã fie. 

Eu m-am trezit într-un sat de oameni credinciosi, sat care acum nu mai existã, dar nu cã l-a dãrâmat 
cineva cu buldozerul, nu, s-a dãrâmat singur. S-a dãrâmat cã nu-i mai intereseazã pe oameni ce-i 
interesa odinioarã, cã nu mai stiu de Dumnnezeu, cã nu mai stiu de Maica Domnnului, cã nu mai 
stiu de rugãciuni de dimineatã, cã nu mai stiu de rugãciuni de searã, cã nu mai stiu de rugãciuni la 
masã, cã nu mai stiu de atâtea si atâtea lucruri care stiau; atunci erau lucruri pe care oamenii le 
fãceau fãrã  întrerupere  si  fãrã  smintealã.  Cã  se  stia,  bagi  pâinea în  cuptor,  cum zice  Nichifor 
Crainic: 

"Când pâinea-n cuptor semãna cu arama, 
bunica si mama 
scotând-o sfielnic cu semnele crucii, 
purtau parcã moaste cinstite si lucii 
iar pâinea - aburind cu dulce miros 
pãrea cã e fata lui Domnul Hristos". 

Era constiinta  aceasta.  Ne spuneau ai  nostri:  "Mã, nu faceti  fãrâmituri  de pitã  cã-i  obrazul  lui 
Dumnezeu pe grâu". Era constiinta aceasta care circula. Acum bineînteles cã dacã cumperi pâinea 
de la prãvãlie si n-o mai faci tu, nu-ti dai seama câtã trudã trebuie sã facã omul pânã când are 
pâinea pe masã. Dar realitatea este cã noi am trãit în copilãria noastrã, cel putin unii dintre noi, în 
conditii cu totul altele, care acum nu mai sunt, pentru cã s-a schimbat în general lumea. Dar e rãu cã 
s-a pierdut si credinta, nu numai cã s-a schimbat, cã dacã se schimba spre bine, nu era nici un bai. 
Mi-aduc aminte de ai mei, bunica mea zicea când avea un gând deosebit: "Mi-a adus Dumnezeu în 
gând". Ei, uite, lucrul acesta trebuie sã-l urmãrim si sã-l avem în vedere când zicem: "Doamne, 
Iisuse  Hristoase,  Fiul  lui  Dumnezeu,  miluieste-mã  pe  mine,  pãcãtosul",  sã  ne  dea  Dumnezeu 
gânduri bune. Sã se înmulteascã gândurile bune din minte, sã avem gânduri sfinte, gânduri curate, 
gânduri luminate. Sã avem astfel de gânduri, asta înseamnã isihasm. 
  
  
  
  
Despre isihasm
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Acum, stimati  ascultãtori,  cât  priveste isihasmul,  neo-isihasmul,  sã  zicem asa,  cãci  de asta  era 
vorba, procupare sau idee de isihasm, de linistire, de rugãciune, e mai multã acum în tara noastrã, în 
România decât era odinioarã, sunt mai multe preocupãri si de Filocalie, desi eu am întâlnit oameni, 
de exemplu, care au fãcut un festival "Filocalia" si pânã la urmã n-au stiut ce autori sunt cuprinsi în 
primul volum din Filocalie. Nu-i destul, dar în orice caz existã mai multã procupare: gânditi-vã, 
douãsprezece volume de Filocalie, sã le ai în fatã, sã poti sã le citesti, nu e putin sã poti sã le citesti 
pentru cã sunt mii de idei si dacã sunt mii de idei, n-ai cum sã le tii minte decât dacã le studiezi. 
Din câte gânduri sunt în Filocalie, ti  se împlântã unele în minte. De exemplu eu, când am citit 
prima  datã  Filocalia,  m-am  întâlnit  cu  niste  gânduri  care  mi-au  rãmas  pentru  toatã  viata,  de 
exemplu, de la Sfântul Marcu Ascetul: "Când îti aduci aminte de Dumnezeu, înmulteste rugãciunea, 
ca atunci când îl vei uita, Domnul sã-si aducã aminte de tine". Asa mult mi-a plãcut mie cuvântul 
acesta! 

E ceva extraordinar! Ceva asemãnãtor stiu de la pãrintele Placide Deseille, poate unii îl cunoasteti, 
care fiind la Sfântul Munte si trecând pe la noi mi-a spus cã la Sfântul Munte este un cuvânt care 
zice asa: "La Dumnezeu sã te gândesti ca la Dumnezeu nu ca la om, si sã-L respiri pe Dumnezeu 
cum respiri  aerul".  E foarte  important  asa,  adicã lucrurile  se leagã unele de altele  si  dacã esti 
proecupat, îti  dã Dumnezeu în minte fel  de fel de gânduri bune, mai scoti si  tu la ivealã niste 
gânduri cum a scos pãrintele Arsenie cã: "În mintea strâmbã si lucrul drept se strâmbã". Pãi, acesta 
e ca din Filocalie! "În mintea strâmbã si lucrul drept se strâmbã", vrei sã faci lucru drept, întâi 
îndreaptã mintea, cã dacã nu, mintea îti strâmbã lucrul drept. Sunt asa multe lucruri, dar mie îmi 
pare rãu cã lucrurile acestea sunt lucruri pe care eu personal, dacã nu eram la mãnãstire, degeaba 
mã puneati sã vã spun acum ceva de neo-isihasm, cãci nu stiam nici de isihasm, numai târziu am 
aflat  eu de treburile  acestea.  Si  când m-am dus la  Teologie si  le-am spus  la  colegi  cum e cu 
"Doamne Iisuse", ziceau: "Te rãtãcesti dacã nu ai un îndrumãtor"; mã gândeam: bine, dar atunci 
înseamnã cã rugãciunea nu are nici o eficientã, adicã eu cer de la Dumnezeu sã mã ajute si când 
colo  îmi trebuie un om ca  îndrumãtor.  Dar  nu-mi  trebuie!  Dumnezeu sã  mã ajute,  si  mi-ajutã 
Dumnezeu, mã ajutã trimitându-mi omul dacã e necesar. Dar eu vã spun încã o datã: eu încã nu am 
constiinta, acum la saptezeci de ani, cã m-am întâlnit cu cineva care are rugãciunea de toatã vremea 
si care este un adevãrat isihast. Nici în tarã, nici în altã parte, câti oameni am cunoscut. 

Eu nici nu cer lucrul acesta, pentru cã, în definitiv, fiecare om se angajeazã la viata spiritualã cu 
mãsurile  lui  si  cu capacitatea lui  si  realizeazã cât  poate el  realiza si  cât  îi  ajutã  Dumnezeu sã 
realizeze si atâta tot. Dar se mai face si ceva reclamã în legãtura cu unii cu altii, însã realitatea este 
cã fiecare avem mãsurile noastre si Dumnezeu sã ne ajute si sã ne dea gânduri bune, sã înmulteascã 
gândurile bune, sã înmulteascã luminile din gând si atunci, dacã nu existã altii isihasti, o sã fim noi 
cât o sã putem sã fim si binecuvântarea lui Dumnezeu va fi peste noi, cã, zice Sfântul Ion Scãrarul, 
dacã nu te rogi, se împutineazã rugãciunea si e mai putin bine si în lumea aceasta. 

Se zice cã la Dragomirna se ducea câte un frate si zicea cãtre un pãrinte de acolo: "Pãrinte, am venit 
si  eu  aici,  la  mãnãstire."  Si  pãrintele  zicea:  "Bine  frate,  bine  c-ai  venit,  cã  abia  s-o  înmulti 
rugãciunea" si dupã ce stãtea cât stãtea, zicea fratele: "Pãrinte, m-am socotit sã nu mai stau pe aici". 
Iar pãrintele rãspundea: "Du-te frate, cã abia s-or împutina ispitele". 

Trebuie sã stim, totusi, cã înmultind rugãciunea, înmultim binele. Dacã se renuntã la rugãciune, la 
slujbã, la Liturghie, la Euharistie, la toate cele necesare, se slãbãnogeste firea, si degeaba vrei sã fii 
altfel, cã nu te poate nici convinge, nici învinge nimeni. 

D-apoi ce sã vã mai spun? Asta este, nu v-am prezentat neo-isihasmul românesc, pentru cã, de fapt, 
preocupãri de isihasm existã, oamenii cautã sã facã ceva, însã nu putem sã spunem cã în cutare loc 
sunt unii si altii care au realizat ceva sau cât au realizat, Dumnezeu îi stie pe toti, El are robii lui 
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ascunsi, noi nu ne putem lãuda cu altii. Sã dea Dumnezeu sã putem sã stãm în fata Lui cu realizãrile 
noastre. Si atunci dacã nu o sã fie altii, o sã fim noi si tot o sã fie cineva. Cã vom fi cu performante, 
cã vom fi fãrã performante, asta e altã treabã. Dumnezeu ne primeste cum suntem. 

Sã stiti cã mie totdeauna mi-a plãcut Evanghelia pentru realismul ei. Niciodatã nu m-am gândit cum 
zic unii: "A, pãi dacã n-ai credintã destulã, nu-ti dã Dumnezu". Nu se stie, îti dã Dumnezeu dupã 
credinta pe care o ai. Important este sã te angajezi cu credinta pe care o ai. Tatãlui fiului lunatic nu 
i-a spus: "Dacã n-ai destulã credintã, n-am ce-ti face". Dimpotrivã, l-a ajutat cu credinta câtã a avut-
o. "De poti ceva, ajutã-ne nouã, fie-ti milã de noi, cred Doamne, ajutã necredintei mele" (Mc. 9, 22-
24) si tot l-a ajutat Domnul Hristos. Important este sã tinem de Dumnezeu, sã nu ne rãzletim de 
Dumnezeu si dacã nu ne rãzletim si dacã folosim mijloacele acestea, rugãciunea aceasta, "Doamne, 
Iisuse" si alte rugãciuni; sã stiti cã eu nu sunt numai pentru rugãciunea aceasta, "Doamne, Iisuse", 
se pot spune si alte multe rugãciuni, rugãciuni liturgice, si în trecut si în Pateric, dacã cauti, gãsesti 
si alte rugãciuni cu care s-au mântuit oamenii. De exemplu, Sfântul Ioanichie zicea: "Nãdejdea mea 
este Tatãl, scãparea mea este Fiul, acoperãmântul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântã mãrire Tie", 
aceasta era rugãciunea lui. Si noi putem zice cuvinte din psalmi, nu trebuie neapãrat, tot timpul sã 
zicem "Doamne, Iisuse", putem sã zicem: "Mare esti Doamne si minunate sunt lucrurile Tale si nici 
un cuvânt nu este deajuns spre lauda minunilor Tale",  putem sã zicem: "Cât de minunate sunt 
lucrurile Tale Doamne, toate cu întelepciune Le-ai fãcut", putem sã zicem: "Slãvescu-Te cã sunt 
minunat întocmit" si altele si altele, câte ne pot veni în minte, sã le zicem. "Pe Tine Te lãudãm, pe 
Tine bine Te cuvântãm, Tie îti multumim, Doamne si ne rugãm Tie Dumnezeului nostru", "De tine 
se bucurã ceea ce esti plinã de dar toatã fãptura, soborul îngeresc si neamul omenesc; ceea ce esti 
bisericã sfintitã si rai cuvântãtor, lauda fecioriei din care Dumnezeu s-a întrupat si prunc s-a fãcut, 
Cel ce este mai înainte de veci. Cãci bratul tãu scaun l-a fãcut si pântecele tãu mai desfãtat decât 
cerurile au lucrat. De tine se bucurã ceea ce esti plinã de dar toatã fãptura, mãrire tie". Ei, dacã le 
stii, le zici, dacã nu, nu le zici. Eu de obicei când spovedesc pe cineva întreb: "Stii sã zici «Cuvine-
se cu adevãrat»?" De ce? Pentru cã atunci când m-am spovedit eu la Pãrintele Arsenie, el a zis 
"Cuvine-se cu adevãrat" dupã ce mi-a dat dezlegarea. Si  Prea Sfintitul  Lucian, care e acum la 
Tomis, la Constanta, când a fost Episcop vicar la Sibiu, ne punea pe noi sã zicem "Cuvine-se cu 
adevãrat" si dupã aceea ne dãdea dezlegarea. Si m-am învãtat si eu asa si întreb pe oameni: stii sã 
zici  "Cuvine-se  cu  adevãrat"?,  cu  ocazia  aceasta  verific  dacã  cunosc  rugãciuni  cãtre  Maica 
Domnului. 

"Stii sã zici Cuvine-se cu adevãrat?". Zice, stiu. Zic eu, zii! Face: "Cuvine-se cu adevãrat". Si vine 
odatã  o femeie si  zic:  stii  sã  zici  Cuvine-se cu adevãrat? Ea zice:  "stiu".  Eu zic,  zii!  ea face: 
"Cuvine-se cu adevãrat". Eu zic: Nici nu stii despre ce este vorba. Ea dupã mine: "Nici nu stii 
despre ce este vorba". Sã stiti cã noi râdem dar lucrurile acestea spun ceva despre starea noastrã, 
despre neo-isihasmul nostru românesc. Stimati ascultãtori, sã stiti cã eu tin la niste lucruri asa din 
toate puterile mele, acum mai si glumesc. În fond, asta e realitatea. Eu, de exemplu, tin foarte mult 
sã meargã lumea la bisericã, pãi dacã nu vine cineva la bisericã, dacã nu merge la bisericã.., asta îl 
si întreb la spovedit: "Mergi la bisericã?", "Pãi Pãrinte, cã nu prea", "Când ai fost ultima datã?", 
zice unul: "Numai acum opt ani". Zic eu: "Mã, dacã n-or fi trecut opt?" , zice "Da, au trecut opt, 
când m-am cununat, atunci am fost ultima oarã". În sfârsit, eu dacã nu merge cineva la bisericã, pe 
acela la pãgâni îl numãr, nici n-am ce vorbi cu el. Nu cã: "Las cã ne întelegem noi". Domnule, ori 
mergi la bisericã si dupã aceia vii la mine, ori de acum n-am ce vorbi cu tine. "Pãi, cã sã vedeti..", 
nici un. mergi la bisericã! cum merg eu, trebuie sã mergi si tu. Cã nu vei putea în toate duminicile, 
nu vei putea. Zic cãtre unul: "Tu ce faci când nu mergi la bisericã?" zice: "Mã uit la televizor". Zic: 
"stii ce înseamnã asta? Asta înseamnã sã ai televizorul în fatã si pe Dumnezeu în spate!" Schimbã, 
zic acum, du-te la bisericã, sã ai pe Dumnezeu în fatã si televizorul în spate. Sau îl întreb pe unul: 
"Când te-ai spovedit ultima datã?" zice "Pãi atunci si atunci, ce stiu eu, de mult, de multã vreme". 
Pãi zic: "Trebuie sã te spovedesti în toate posturile!" Bine. Vine anul urmãtor si-l întreb: "Când te-
ai spovedit ultima datã?" zice "Anul trecut în postul Pastelui". Zic: "La cine?" "La dumneavoastrã". 
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Pãi zic, "Mã nu ti-am spus sã te spovedesti în toate posturile?". "Mi-ai spus, pãrinte, dar acum ce sã 
fac?". Si-apoi eu zic: "Acum ce sã fac eu cu tine, cã nu m-ai ascultat?". Nu-i destulã preocupare. Se 
creeazã si niste mode: sunt unii care, de exemplu, se împãrtãsesc mereu; eu nu am nimic împotrivã. 
As vrea sã se împãrtãseascã credinciosii la toate Liturghiile dacã e vorba. Cãci dacã se împãrtãsesc, 
si  merg la slujbã.  Dar nu acesta este lucrul de cãpetenie.  Pentru mine lucrul  de cãpetenie este 
legãtura cu Dumnezeu. Dacã vrea sã se întâlneascã cu Dumnezeu, are posibilitatea. Or, dacã el 
ocoleste lucrul acesta si are posibilitatea sã se spovedeascã nu numai de patru ori pe an, poate de 
patruzeci de ori pe an, nu am nimic împotrivã. De câte ori e nevoie sã se spovedeascã, dar sã se 
spovedeascã si atunci sã se si împãrtãseascã dacã e de împãrtãsit, dacã nu, sã astepte pânã când e 
vremea sã se poatã împãrtãsi. Deci, trebuie o practicã religioasã, nu ne bazãm numai pe asta cã zic 
"Doamne, Iisuse" si cu asta am rezolvat! Îmi spune câte cineva: "Pãrinte, eu am vãzut pe Maica 
Domnului". Si el e pãcãtos de nu stiu cum a putut vedea pe Maica Domnului! Zic: "Cum ai vãzut-o, 
asa cum o vezi în icoanã?" Zice "Da". "Cum mãi, vezi în icoanã? pãi zic, ti-ai închipuit icoana si 
zici cã ai vãzut pe Maica Domnului si gata, ce mai.". Oamenii pot fi si înselati, dar noi trebuie sã-i 
ajutãm, sã-i luminãm, si-i ajutãm si angajându-i la rugãciunea aceasta, dar nu în locul celorlalte. 
Când e duminicã mergem la bisericã, la Liturghie, cei care nu merg la Liturghie, pentru mine la 
pãgâni îi numãr. De ce? Adicã, dacã pot ei sã renunte la câte se fac acolo, la binecuvântãri si la 
cuvântul  lui  Dumnezeu din Evanghelie,  la  predicã si  la  faptul  de a  cânta împreunã cu îngerii: 
"Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot", dacã pot sã renunte la lucrul acesta, înseamnã cã au renuntat 
într-un fel chiar la Dumnezeu. Dar omul zice: "Nu pãrinte, cã la Dumnezeu eu nu renunt". Pãi nu 
renunti constient, dar uite cã renunti totusi dacã tu poti sã neglijezi pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu 
nu-L poti neglija, dacã Îl neglijezi sã stii cã n-ai Dumnezeu. Apoi, ori ai Dumezeu si nu-L neglijezi, 
ori dacã-L neglijezi, sã stii cã nu ai Dumnezeu. 
  

Cuvânt rostit de Pãrintele Teofil la Villiers sur Marne, Franta, 
în 18 iunie 1999 
  
  
  
Sfântul Pantelimon - îndemn la milostivire

"Cã milostiv si iubitor de oameni,  Dumnezeu esti  si  Tie mãrire Îti  înãltãm: Tatãlui si  Fiului si 
Sfântului Duh, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin". 

Înalt Prea Sfintite Pãrinte Arhiepiscop Andrei, distincti pãrinti si iubiti credinciosi, cuvintele acestea 
cu care mi-am început cuvântarea, se rostesc la sfintele slujbe, prin ele vorbim cu Dumnezeu si-I 
spunem lui  Dumnezeu-Tatãl,  lui  Dumnezeu-Fiul  si  lui  Dumnezeu-Duhul  Sfânt  cã-i  milostiv  si 
iubitor  de  oameni.  Mãrturisim  aceasta  în  legãturã  cu  Dumnezeu  si  Îi  spunem  cã  Îi  aducem 
multumire pentru cã e milostiv si iubitor de oameni si Îi aducem mãrire, bineînteles, dupã puterea 
noastrã si aceasta o facem acum si o facem totdeauna, o facem în vecii vecilor. Aducem mãrire lui 
Dumnezeu pentru cã "cu vrednicie si cu dreptate este a ne închina Tatãlui si Fiului si Sfântului Duh, 
Treimii celei de o fiintã si nedespãrtitã". 

Aducem mãrire lui Dumnezeu pentru cã vrem sã ne unim, de fapt, cu heruvimii si închipuim pe 
heruvimi la Sfânta Liturghie tocmai pentru cã aducem întreit sfântã cântare Prea Sfintei Treimi. 

Aducem mãrire lui Dumnezeu împreunã cu îngerii când zicem "Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot, 
plin este cerul si pãmântul de mãrirea Ta"; aducem mãrire lui Dumnezeu pentru cã asa se cuvine si 
pentru cã asa ne îndrumã Sfânta noastrã Bisericã. 
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Si, pe mãsurã ce ne apropiem de Dumnezeu, pe mãsurã ce începem sã cunoastem ceva din mãretia 
lui Dumnezeu, Îi aducem mãrire lui Dumnezeu, pentru cã nu putem altfel; Îi aducem mãrire pentru 
cã stim cã Lui I se cuvine toatã mãrirea, nu numai câtã aducem noi, nu numai câte putem noi aduce, 
ci toatã mãrirea I se cuvine lui Dumnezeu. Din aceastã toatã mãrire carei I se cuvine, noi aducem 
mãrire lui Dumnezeu pentru cã este sfânt si iubitor de oameni, pentru cã este bun si iubitor de 
oameni,  pentru  cã  este  milostiv  si  iubitor  de  oameni,  pentru  cã  este  Dumnezeul  nostru  si 
Mântuitorul sufletelor noastre. Facem ce fac îngerii în cer. Aducem laudã lui Dumnezeu, pentru cã 
laudã lui Dumnezeu aduc îngerii; aducem mãrire lui Dumnezeu dupã puterea noastrã, pentru cã 
Dumnezeu e bun si iubitor de oameni, pentru cã Dumnezeu e "Dumnezeul milei si al îndurãrilor si 
al iubirii de oameni", pentru cã a Lui este a ne milui si a ne mântui pe noi. Pentru toate acestea 
aducem mãrire lui Dumnezeu. 

Astãzi,  iubiti  credinciosi,  am ales  din acele  cuvinte  preamãritoare  de Dumnezeu de la  sfintele 
slujbe, cuvintele "cã milostiv si iubitor de oameni Dumnezeu esti si Tie mãrire înãltãm, Tatãlui si 
Fiului si Sfântului Duh si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin". Si am ales acestea pentru cã 
sfântul pe care îl pomenim astãzi, este un sfânt cu nume de milostiv. Numele lui, în limba greacã, 
înseamnã cel mult milostiv, cel milostiv, Sfântul Pantelimon. Ne gândim la Sfântul Pantelimon asa 
cum ne îndrumã Sfânta Bisericã sã ne gândim. Ne gândim la numele lui de milostiv, ne gândim la 
faptul cã e tãmãduitor, ne gândim la faptul cã e doctor fãrã de arginti, ne gândim la faptul cã e 
mucenic si mare mucenic. 

Toate  acestea  le  avem în  vedere  si  aducem cinstire  dupã  puterea  noastrã  si  dupã  îndrumarea 
Bisericii. Sfânta noastrã Bisericã ne ajutã sã-i aducem cinstire cu cuvintele Bisericii, cu cuvintele 
de slujbã ale Bisericii. Îi aducem cinstire dupã puterea noastrã, ne unim cu cinstirea pe care i-o 
aduce Biserica prin cuvânt, ne unim cu simtirea noastrã de cinstitori ai Sfântului mare mucenic, 
tãmãduitor, doctor fãrã de arginti, Sfântul Pantelimon. 

E bunã cinstirea pe care i-o aducem unui sfânt prin cuvânt, e bunã cinstirea pe care i-o aducem unui 
sfânt prin gând, e bunã cinstirea pe care i-o aducem unui sfânt prin laudele rânduite de Bisericã, e 
bunã  cinstirea  pe  care  o  aducem  oricãrui  sfânt  sub  îndrumarea  Bisericii  noastre,  dar,  iubiti 
credinciosi, cea mai de cãpetenie cinstire pe care i-o putem aduce unui sfânt, este sã ne asemãnãm 
cu el. 

Cum putem noi sã ne asemãnãm cu Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, fãrã sã fim doctori? El a 
fost doctor, a primit dar de la Dumnezeu sã fie doctor si a fost doctor fãrã de arginti, adicã unul care 
n-a umblat dupã averi când tãmãduia si noi, care nu suntem doctori, cum putem sã fim asemenea 
sau mãcar sã urmãm ceva, din cât se poate, pe Sfântul Pantelimon, doctor fãrã de arginti? Stiti cum, 
iubiti credinciosi? Sã facem noi, la puterile noastre, ceea ce ne-a dat nouã Dumnezeu sã facem. Vin 
la mine uneori  oameni care îmi cer ajutorul,  cer ajutorul  Bisericii  si  întotdeauna le spun, când 
lucrurile sunt mai presus de puterea noastrã: cu putere omeneascã nu putem face nimic. Singurul 
lucru pe care poti sã-l faci tu, ca unul care ai necazuri, este sã rabzi necazurile si sã te rogi lui 
Dumnezeu, pentru cã numai Dumnezeu mai poate limpezi necazul pe care îl ai. 

E adevãrat cã Dumnezeu poate toate si face unde crede El cã trebuie fãcut ceva, unele suferinte le 
vindecã, pe altii care suferã îi întãreste sã ducã suferinta; asa cã gândurile lui Dumnezeu noi nu le 
stim, stim doar sã primim ceea ce rânduieste Dumnezeu pentru noi si pentru a noastrã mântuire si în 
conditiile noastre, sã facem pentru noi si pentru altii ceea ce putem face. 

Mã gândesc, iubiti credinciosi, la acei patru insi care l-au dus pe slãbãnogul din Capernaum în fata 
Domnului Hristos. Ei nu puteau sã-l vindece, îsi dãdeau seama cã nu pot sã-l vindece, dar, totusi 
ceva puteau: sã-l ducã în fata Domnului Hristos.  Sfântul Marcu Ascetul, în Filocalie, spune cã 
Sfintii Evanghelisti, cei patru evanghelisti, sunt închipuiti de cei patru care l-au dus pe slãbãnogul 
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din Capernaum în fata Domnului Hristos si ne duc si ei în fata Domnului Hristos. Ne dau o putere 
sufleteascã din darul lui Dumnezeu. 

Nu suntem doctori,  nu suntem tãmãduitori,  dar  mângâietori  putem fi,  alinãtori  de suferintã  cu 
putere omeneascã, cu dorintã de bine pentru cel care suferã, asta o putem face si noi; si dacã facem 
cele la mãsurile noastre, face si Dumnezeu prin noi, ceea ce nu putem face noi numai prin puterea 
noastrã. Si atunci, iatã cã suntem si noi pe calea Sfântului Mare Mucenic Pantelimon. 

Sfântul Pantelimon a fost doctor fãrã de arginti, adicã n-a umblat dupã averi si s-a multumit cu ceea 
ce putea avea din rosturile lui si nu cerea de la nimeni sã-i plãteascã pentru ceea ce fãcea. Spre 
binele lui. Putem sã fim si noi asa, sã nu umblãm dupã interese pãmântesti când suntem de ajutor 
celor pe care ni-i trimite Dumnezeu în fatã. 

Sã stiti,  iubiti  credinciosi,  cã atunci  când Domnul Hristos  a rânduit  lucrul  acesta,  sã iubim pe 
aproapele nostru, a avut în vedere pe orice om care ne vine în fatã, pe care într-un fel, Dumnezeu 
ni-l trimite în fatã, Dumnezeu ni-l face aproape de noi, Dumnezeu ni-l aduce lângã noi. Spunea 
cineva, si pe bunã dreptate, cã cel mai însemnat om din lumea aceasta este omul de lângã tine, de 
care atârnã mântuirea ta. În Pateric se spune: "de la aproapele este viata si moartea cã, dacã ajutãm 
pe  aproapele  nostru,  lui  Dumnezeu  îi  slujim,  dacã-l  smintim  pe  aproapele  nostru,  lui  Hristos 
gresim". 

Domnul Hristos a vrut sã ne apropie de orice om. Este adevãrat cã noi, de multe ori uitãm cã avem 
o  poruncã  de  la  Dumnezeu:  sã  iubim pe  toti  oamenii,  chiar  si  pe  vrãjmasii  nostri.  În  Sfânta 
Evanghelie care s-a citit astãzi, chiar la început s-au spus cuvintele: "Aceasta vã poruncesc vouã", 
fiti atenti, aceasta vã poruncesc vouã, deci nu vã îndemn aceasta sau vã dau o sugestie, nu vã dau o 
îndrumare ci vã dau o poruncã. "Aceasta vã poruncesc, sã vã iubiti unii pe altii". Domnul Hristos 
vrea sã ne iubim unii pe altii cum ne-a iubit El pe noi, cum ne iubeste El pe noi si cuvintele acestea 
le rosteste cãtre ucenicii sãi, pe care într-adevãr îi iubea. 

Vrea Domnul Hristos lucrul acesta, sã ne iubim unii pe altii. Vin la mine unii oameni dupã cuvânt 
de folos. De la o vreme încoace, stiti ce cuvânt de folos le spun? "Sã ne iubim unii pe altii ca într-
un gând sã mãrturisim". E un cuvânt de la Sfânta Liturghie. Sau le mai spun: "Dupã aceasta vor 
cunoaste oamenii cã sunteti ucenicii mei, dacã veti avea iubire unii cãtre altii". Si cine-i iubitor, e 
milostiv. 

Sfântul Pantelimon a fost milostiv, a fost dãtãtor de multumire, a dat multumire în jurul lui, cu 
minunile pe care le-a fãcut si pe care i-a dat Dumnezeu sã le facã. A lucrat cu puterile pe care le-a 
pus Dumnezeu în el.  Si  noi  trebuie sã facem la fel,  sã lucrãm la mãsurile noastre,  cu puterile 
noastre, dar, în orice caz sã fim preocupati si ocupati de gândul de a înmulti iubirea. 

Nu s-ar putea zice cã oamenii n-au iubire si cã nu se iubesc unii pe altii, mãcar în cercuri restrânse 
si în situatii speciale, dar aceasta nu o fac dupã poruncã. Domnul Hristos ne dã o poruncã, sã ne 
iubim: "aceasta vã poruncesc, a zis Domnul Hristos, sã vã iubiti unii pe altii" si a mai spus Domnul 
Hristos cã cea mai mare poruncã de care atârnã toatã legea si proorocii, este porunca iubirii. 

Stim despre Sfântul Pantelimon cã a fost mucenic. Ce înseamnã sã fie cineva mucenic? Si-a dat 
viata pentru preamãrirea lui Dumnezeu, si-a dat viata pentru credintã. Si a ajuns la aceasta, stiti de 
ce, iubiti credinciosi? Pentru cã s-a întâlnit cu Domnul Hristos. Nu numai cã a stiut de Domnul 
Hristos, nu numai cã s-a gândit la Domnul Hristos, nu numai cã a încercat sã se apropie de Domnul 
Hristos,  ci  chiar  s-a  întâlnit  cu Domnul Hristos.  A avut  atâta sigurantã în  legãturã cu Domnul 
Hristos încât a primit mai bine sã moarã decât sã se lepede de credinta în Hristos. Pe noi încã nu ne-
a pus nimeni în situatii din acestea, de limitã, de margine. Nu ne-a pus nimeni în niste confruntãri 
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de felul acesta. Dar ne pune totusi Dumnezeu de multe ori la încercare, de fapt, nu ne încearcã El pe 
noi, pentru cã El stie ce avem de fãcut, dar ne dã situatii în care sã ne încercãm noi însine si sã 
vedem unde suntem. Si dacã stim cã Dumnezeu e milostiv si noi trebuie sã fim milostivi, si dacã nu 
suntem milostivi, nu suntem ca Dumnezeu; si dacã stim cã Dumnezeu e iubitor de oameni si noi nu 
suntem  iubitori  de  oameni  ci,  poate,  uneori,  chiar  urâtori  de  oameni,  nu  ne  asemãnãm  cu 
Dumnezeu. 

Si dacã nu facem aceasta, sã-i iubim pe oameni si sã fim milostivi fatã de oameni nu numai cu fapta 
materialã, si cu asta cât se poate, dar cu bunãvointa, iubiti credinciosi, sã se simtã omul de lângã noi 
învãluit de noi, încã nu îndeplinim porunca iubirii. Când iubesti pe cineva, mai ales îl aduci în tine, 
îl porti în tine, dacã nu-l porti si în tine, încã nu-l iubesti; dacã-l tii numai în afarã de tine, încã nu-l 
iubesti. Or, noi trebuie sã-l purtãm în noi însine pe cel pe care îl iubim pentru cã asa e iubirea, 
aduce în tine. 

Iubiti credinciosi, iubirea impropriazã, adicã pe cel pe care îl iubesti, îl aduce în sufletul tãu si în 
felul  acesta se înmulteste si  bucuria si  fericirea,  iubirea e fericire.  De aceea a  rânduit  Domnul 
Hristos sã ne înmulteascã iubirea, ca sã se înmulteascã fericirea. 

Nouã nu ni se cere sã mãrturisim pe Domnul Hristos în fata mortii,  cum a fost  mãrturisitor al 
credintei  Sfântul  Pantelimon.  De  ce?  Pentru  cã  împrejurãrile  nu  sunt  de  asa  fel,  dar  ne  cere 
Dumnezeu sã-l mãrturisim cu viata noastrã,  în toate împrejurãrile de viatã, sã fim buni, sã fim 
milostivi, sã fim iubitori, sã fim iertãtori, sã fim îngãduitori, sã fim rãbdãtori, sã trecem cu vederea, 
sã ne gândim la neputinta omeneascã. 

Pãrintele Arsenie Boca, Dumnezeu sã-l odihneascã!, mi-a spus cândva un cuvânt; de fapt, nu mie ci 
unui pãrinte, pe atunci student la teologie, un cuvânt pe care eu îl socotesc cel mai important cuvânt 
pe care l-am auzit de la el din câte stiu cã le-a spus si le-a scris, anume: "sã ai întelegere fatã de 
neputinta omeneascã". Sã fim îngãduitori, sã fim iertãtori, sã fim binevoitori si atunci suntem pe 
calea Sfântului Mare Mucenic, doctor fãrã de arginti si tãmãduitor Pantelimon. 

Iubiti credinciosi, asadar sã nu uitãm cuvintele pe care le spunem la sfintele slujbe, vorbind cu 
Dumnezeu: " cã milostiv si iubitor de oameni, Dumnezeu esti si Tie mãrire înãltãm Tatãlui si Fiului 
si Sfântului Duh, acum si pururea si în vecii vecilor" si mai ales sã ne gândim cã acest cuvânt nu 
este spus pentru o clipã, ci este un cuvânt spus într-o clipã pentru vesnicie. 

Sã fim buni, sã fim milostivi, sã nu ne dãm pace pânã nu suntem asa cum ne vrea Dumnezeu, ca sã 
ne binecuvânteze Dumnezeu si  sã fim si  noi miluiti  cu cei milostivi,  dupã cuvântul Domnului 
Hristos: "fericiti cei milostivi, cã aceia se vor milui". 

Si  cu  gândul  la  Sfântul  Pantelimon  sã  zicem:  "Purtãtorule  de  chinuri,  Sfinte  si  tãmãduitorule 
Pantelimoane, roagã pe milostivul Dumnezeu ca sã dea iertare de greseli sufletelor noastre" si când 
spunem cuvintele acestea sã ne gândim cã Sfântul Pantelimon ar putea sã ne spunã si el: "urmati-mi 
iubirea, urmati-mi milostivirea, urmati-mi dorinta de a ajuta si atunci veti fi sub binecuvântarea lui 
Dumnezeu, atunci veti fi sub ocrotirea Maicii Preacurate, atunci veti fi în rândul sfintilor, în rândul 
acelor  oameni  care  I-au  slujit  lui  Dumnezeu si  cu  care  dorim sã  fim cu  totii  în  împãrãtia  lui 
Dumnezeu". Amin. 
  

Cuvânt rostit la Mãnãstirea Oasa, judetul Alba, 
27 iulie 2000 
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Slujirea tinerilor în Bisericã

Înalt Prea Sfintite Arhiepiscop, iubiti credinciosi, dragi tineri, sunt bucuros cã am ajuns aici; sunt 
într-o bisericã în care vin de douã ori pe an, în postul Crãciunului si în postul Pastilor. Vin invitat de 
Înalt Prea Sfintitul Andrei si de studenti sã le spun cuvânt de învãtãturã, iar în aceastã bisericã vin 
pentru cã sunt prieten cu pãrintele Florin Botezan, asa cã, as putea spune, aici vin pentru cã mã 
cheamã prietenia. 

Vin cu încredintarea cã sunt în prelungirea mãnãstirii, chiar si acum mã consider în prelungirea 
mãnãstirii, într-o lucrare misionarã pentru cã mitropolitul care a restaurat mãnãstirea din care fac eu 
parte, a dorit ca mãnãstirea sã aibã si lucrare misionarã. 

Sunt, asadar, în vederea mitropolitului ctitor si în vederile rostului pe care îl are mãnãstirea noastrã, 
doresc sã fiu de folos, sã aduc luminã, sã aduc bucuria, sã înmultim bucuria. 

Mi-a fost datã pentru aceastã întâlnire tema "Slujirea tinerilor în Bisericã" sau altfel spus "Biserica 
si tinerii". 

Mã bucur întotdeauna când stau în fata tinerilor pentru cã tinerii se pregãtesc pentru viatã, au viata 
în fatã, tinerii sunt modelabili, tinerii doresc mai mult si mai bine, au energie, au curaj, îi slujesc lui 
Dumnezeu prin calitãtile pe care le are tineretea. 

Deci, orice tânãr în Bisericã vine cu capacitatea lui, vine cu pregãtirea lui, vine cu pregãtirea pe 
care urmeazã sã o facã în continuare, vine în Bisericã cu ceea ce este si cu ceea ce poate. Ca sã-I 
slujesti lui Dumnezeu în Bisericã trebuie mai întâi sã apartii lui Dumnezeu, sã fii al lui Dumnezeu. 
Poi  sã-I  slujesti  lui  Dumnezeu în  Bisericã  dacã  esti  ucenic  al  Mântuitorului  Hristos,  dacã  esti 
doritor de a te depãsi pe tine însuti, conducându-te dupã principiile Evangheliei. Cineva care vrea 
sã-I slujeascã lui Dumnezeu, sã se mântuiascã trebuie sã-L aibã pe Hristos mai întâi ca învãtãtor si 
sã fie ucenic al Mântuitorului. 

În cartea Faptele Sfintilor Apostoli e scris cã mai întâi, în Antiohia, ucenicii s-au numit crestini 
(Fapte 11, 26). Nu e vorba numai despre cei 12 ucenici, nu e vorba numai de cei 70 de ucenici, ci 
de toti crestinii care se numeau pânã atunci ucenici, si de atunci ucenicii s-au numit crestini. Nu 
poate cineva sã fie crestin dacã nu e ucenic al lui Hristos, dacã nu se lasã modelat de Domnul 
Hristos, dacã nu cautã sã intre în rânduiala hotãrâtã de Domnul Hristos. 

Dragi tineri, as vrea sã vã supun atentiei, cu acest prilej, un cuvânt pe care l-a spus restauratorul 
mânãstirii noastre, care a spus asa: "cea mai frumoasã podoabã a unui tânãr este mintea treazã si 
inima curatã". Deci, mintea treazã si inima curatã sunt cea mai frumoasã podoabã a unui tânãr. 

Domnul  Hristos  a  spus:  "Fericiti  sunt  cei  curati  cu  inima,  cã  aceia  vor  vedea pe  Dumnezeu". 
Bineînteles cã vederea lui Dumnezeu se face prin mintea treazã, pentru cã Dumnezeu se descoperã 
inimii curate, casa credintei fiind inima curatã. 

În legãturã cu aceasta as vrea sã aduc exemplul unui tânãr, tânãrul cel bogat, un om care e cunoscut 
din Sfânta Evanghelie, trei din cei patru evanghelisti istorisesc cele întâmplate cu tânãrul bogat. 

Eram student la teologie în anul I sau al II-lea (acum 50 de ani) când a venit la noi mitropolitul de 
atunci, Nicolae Bãlan, la un curs. A venit vorba despre tânãrul cel bogat. A cerut mitropolitul un 

96



Noul Testament. I s-a dat si el a citit din Sfânta Evanghelie de la Marcu cã Domnul Hristos a privit 
la el, la tânãr, si i-a fost drag de el. Am citit Noul Testament cu mult timp înainte de a fi la Teologie 
si  am citit  despre  tânãrul  bogat  de  mai  multe  ori  dar  nu m-am oprit  niciodatã  la  afirmatia  cã 
Domnului Hristos i-a fost drag de tânãrul bogat. Dar, de atunci încoace, m-am gândit adeseori si 
întotdeauna m-am gândit cu drag la omul de care i-a fost drag Domnului Hristos. Nu ni se spune de 
ce i-a fost drag Domnului Hristos de tânãrul bogat, dar întelegem din Sfânta Evanghelie cã Domnul 
Hristos a privit la el dupã ce tânãrul bogat a spus cã a împlinit poruncile pe care i le-a pus în atentie 
Domnul Hristos si dupã aceea e scris cã i-a fost drag de el. E o bucurie pentru noi sã ne gândim la 
un om pe care Domnul Hristos l-a cuprins în inima Sa. E o bucurie sã stim cã au existat oameni de 
care i-a fost drag Domnului Hristos în mod special si stiind aceasta, sã ne gândim cum am putea 
face ca sã intrãm si noi în atentia Domnului Hristos si ca sã-i fie drag Domnului Hristos de fiecare 
dintre noi. Asta înseamnã cã fiecare dintre cei care vor sã fie ca tânãrul cel bogat sã stie ce anume 
cere Domnul Hristos de la el si sã facã ceea ce Domnul Hristos cere. Tânãrul bogat l-a întrebat pe 
Domnul: "Ce sã fac sã mostenesc viata de veci?" Domnul Hristos i-a spus: "Dacã vrei sã intri în 
viatã pãzeste poruncile, împlineste poruncile". Tânãrul a întrebat care porunci. Domnul Hristos a 
zis: "sã nu ucizi, sã nu curvesti, sã nu furi, sã nu depui mãrturie mincinoasã, sã cinstesti pe tatãl tãu 
si pe mama ta". Sunt cinci porunci din Decalog. Deci, Domnul Hristos nu i-a spus toate poruncile 
din Decalog, ci numai cinci dintre ele la care a adãugat, dupã Evanghelia de la Matei, "sã iubesti pe 
aproapele tãu ca pe tine însuti", iar dupã Evanghelia de la Marcu "sã nu înseli pe nimeni". Sunt 
sapte porunci care trebuie neapãrat împlinite si dacã le împlinim, ne asemãnãm cu tânãrul cel bogat 
care a spus: "toate acestea le-am împlinit". Domnul Hristos a privit la el si i-a fost drag. 

Sã pornim de la acest gând în formarea noastrã, în modelarea noastrã ca tineri. Dacã facem asa, 
avem parte de viata vesnicã. 

Am spus cã Domnul Hristos a pomenit doar sapte porunci, nu pentru cã ajung acestea sapte dar 
pentru cã de la acestea trebuie sã pornim. Cine împlineste aceste sapte porunci, sigur cã este deschis 
si pentru celelalte si cautã sã le împlineascã pe toate. Dar dacã cineva nu împlineste nici mãcar 
aceste sapte porunci, înseamnã cã nu poate sã intre în viata de veci si nu este în situata sã-i fie drag 
Domnului Hristos de el. 

Dragi tineri,  noi avem acest model în Sfânta Evanghelie si pentru noi.  Nu-i vorba numai de o 
informatie, despre ceva care s-a întâmplat cândva, ci este vorba de un exemplu care trebuie urmat. 
Este adevãrat cã tânãrul cel bogat nu a putut împlini tot ce i-a cerut Domnul Hristos sau tot ce i-a 
propus, dar noi nu ne putem închipui cã Domnul Hristos l-a scos din inima Sa pentru ceea ce n-a 
putut face, ci a avut în vedere ceea ce a fãcut. Cu acest prilej Domnul Hristos a spus cât este de 
greu pentru cei bogati sã intre în împãrãtia lui Dumnezeu. Ucenici au întrebat atunci cine poate sã 
se mântuiascã si Domnul Hristos a rãspuns: "Ceea ce este cu neputintã la oameni, este cu putintã la 
Dumnezeu". Asta înseamnã cã Domnul Hristos împlineste ceea ce omul nu poate împlini, dacã 
omul se angajeazã sã împlineascã ceea ce poate sã împlineascã. 

Împreunã cu tânãrul cel bogat as vrea sã mai prezint un tânãr, anume acel tânãr care a avut cinci 
pâini si doi pesti si le-a oferit Domnului Hristos care, cu cinci pâini si doi pesti a sãturat mare 
multime de oameni. Domnul Hristos a primit ceea ce I-a oferit tânãrul si asta înseamnã cã e bine ca 
orice  tânãr  sã  aibã  ceva  sã-I  ofere  Domnului  Hristos,  ca  Domnul  Hristos  sã  aibã  ce  sã 
binecuvânteze. Dacã cineva se formeazã în felul acesta la tinerete, în copilãrie si mai târziu, se face 
vrednic  ca  Domnul  Hristos  sã  lucreze  cu  el,  devine  colaborator  al  Domnului  Hristos  pentru 
împlinirea lucrurilor celor bune. 

Mã gândesc în acelasi timp la un text din Epistola Sfântului Apostol Pavel cãtre Tit, unde e scris 
ceva în legãturã cu ceea ce trebuie sã facã bãtrânii,  bãtrânele si  tinerii.  Voi prezenta îndemnul 
Sfântului Apostol Pavel, în ceea ce priveste toate aceste categorii pentru cã îndemnurile lui pot fi 
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împlinite de cãtre toate categoriile, deci si de cãtre tineri. Este vorba de textul din Tit 2,1-5: "Spune 
bãtrânilor sã fie treji, cinstiti, întregi la minte, sãnãtosi în credintã, în dragoste si în rãbdare". Vedeti, 
cuvintele acestea, chiar dacã sunt adresate bãtrânilor, se potrivesc foarte bine si tinerilor. Si tinerii 
trebuie sã fie treji,  cinstiti,  întregi la minte,  sãnãtosi în credintã, în dragoste si în rãbdare. Mai 
departe spune Sfântul Apostol Pavel: "Spune bãtrânelor sã nu fie invidioase, sã nu fie robite de vin 
prea  mult  si  sã  învete  bine".  Deci,  cuvintele  acestea  adresate  bãtrânelor,  femeilor  bãtrâne,  se 
potrivesc foarte bine pentru toate categoriile de oameni si pentru toti tinerii. Sã aibã în înfãtisarea 
lor o sfântã cuviintã, sã nu fie invidiosi, sã nu fie robiti de vin prea mult si sã învete de bine. Si 
spune mai departe Sfântul Apostol Pavel de ce anume sã fie asa, "ca sã întelepteascã pe cele tinere, 
sã-si iubeascã bãrbatii, copiii, sã fie curate, gospodine, sã fie cumpãtate, ca sã nu fie vorbit de rãu 
cuvântul lui Dumnezeu." 

Si, în sfârsit, se adreseazã si tinerilor si le spune: "Spune tinerilor sã fie înfrânati". M-am gândit cã 
este bine sã avem în vedere toate acestea la un loc, fãrã sã ne mai gândim cã unele îndemnuri sunt 
adresate tinerilor,  altele  bãtrânilor,  altele  femeilor  bãtrâne,  toate se potrivesc pentru tineri.  Toti 
oamenii,  bãrbati  si  femei,  trebuie  sã  fie  treji,  întregi  la  minte,  cinstiti,  sãnãtoti  în  credintã,  în 
dragoste si în rãbdare, sã aibã sfânta cuviintã, sã întelepteascã pe ceilalti, sã fie iubitori unii fatã de 
altii, sã fie înfrânati. 

Dacã ne formãm în felul  acesta,  suntem în stare  sã  lucrãm pentru Dumnezeu acolo unde vrea 
Dumnezeu. Când mi-am început eu viata la mãnãstire la Sâmbãta, acum 47 de ani, pãrintele meu 
duhovnic mi-a spus sã mã pregãtesc în asa fel ca sã lucreze Dumnezeu cu mine. Nici el, nici eu n-
am stiut atunci cum va lucra Dumnezeu în mine. Am încercat sã-mi împlinesc datoria si am simtit 
cã Dumnezeu lucreazã cu mine. Am ajuns la împrejurãri de viatã în care mi-am dat seama cã eu si 
nu altcineva eram cel mai potrivit om cu care a lucrat Dumnezeu atunci. 

Am cãutat sã mã depãsesc si sã mã dãruiesc. Asa mi-a spus pãrintele meu duhovnic: sã te depãsesti 
si sã de dãruiesti; sã mã depãsesc în credintã si sã mã dãruiesc în iubire. Era ceea ce spunea Sfântul 
Apostol Pavel în Epistola cãtre Galateni, cã ceea ce se cere este "credinta lucrãtoare prin iubire". 
Este ceea ce spunea Sfântul Apostol Pavel în Epistola cãtre Corinteni, "de as avea atâta credintã 
încât sã mut si muntii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt", n-am nici o valoare. 

Deci, un tânãr care vrea sã se angajeze într-o lucrare, oricare ar fi ea, în Bisericã, trebuie mai întâi 
sã se angajeze în lucrarea modelãrii de sine. Sã-L aibã pe Domnul Hristos învãtãtor, sã fie el ucenic 
al Domnului Hristos, sã aibã mintea care I se supune lui Dumnezeu, în loc sã discute cu Dumnezeu, 
sã Îi dea drepate lui Dumnezeu, sã facã ceea ce a fãcut Simon Petru când i-a spus Dumnezeu: 
"mânã la larg si lãsati mrejele ca sã pescuiti" iar el a rãspuns: "toatã noaptea ne-am trudit si n-am 
prins nimic, dar pentru cuvântul Tãu, pentru cã Tu zici asa, arunc mreaja în mare" si a scos multime 
mare de peste. De ce? Pentru cã L-a ascultat pe Domnul Hristos si de aceea a vãzut minune si 
minune vede oricine care se supune cu mintea fatã de Domnul Hristos. 

Deci, iubiti tineri, asta este ceea ce trebuie sã facã un tânãr, si în special un tânãr, pentru cã fiecare 
dintre noi stã în fata vietii cu ceea ce suntem. 

Fericitul Augustin spunea: "copilul este tatãl omului mare". Se pare cã n-ar fi avut dreptate, dar a 
avut pentru cã din punct de vedere moral nu poate ajunge cineva mare înainte de a fi copil, deci 
omul mare îl mosteneste pe copil si-l duce mai departe prin tinerete în cealaltã vreme a vietii sale si 
la bãtrânete e rezumatul vietii. Bãtrânii au trecutul în spate, iar tinerii au viitorul în fatã. 

La slujba Cununiei, si slujba Cununiei se face pentru tineri, preotul se roagã pentru cei care se 
cãsãtoresc spunând:  "Binevoieste  sã-si  petreacã viata  lor  fãrã  prihanã,  în  chip ireprosabil  si  sã 
ajungã la bãtrâneti fericite cu inimã curatã împlinind poruncile". Este o rugãciune care priveste 
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toatã viata si care tine pânã la sfârsitul vietii si cu rezultatul ei trecem în lumea de dincolo prin 
moarte. 

Sfârsesc aceste consideratii  punându-vã în atentie si  o urare.  La noi,  la mãnãstire  au venit  doi 
crestini  din  Germania  acum  treizeci  de  ani  si  ne-au  spus  cã  la  o  institutie  bisericeascã  din 
Germania, o institutie de ajutorare a epilepticilor, la intrare e scris asa: "Pace celor ce vin, bucurie 
celor ce rãmân, binecuvântare celor ce pleacã". Nouã ne-au plãcut tare mult cuvintele acestea si 
atunci ei  au scris în cartea de onoare a mãnãstirii:  "Pace celor ce vin,  bucurie celor ce rãmân, 
binecuvântare celor ce pleacã doresc doi crestini din Germania tuturor celor ce în urma lor vor 
vizita aceastã mãnãstire". 

Aceeasi  urare v-o fac si  eu:  pace,  bucurie si  binecuvântare;  este  vorba de pacea pe care o  dã 
Domnul Hristos celor curati la inimã, bucuria pe care vrea Domnul Hristos sã o avem cu totii, 
pentru cã a zis: "Acestea vi le spun ca bucuria Mea sã fie întru voi si bucuria voastrã sã fie deplinã". 
Si  binecuvântare.  Binecuvântarea  pe  care  a  dat-o  Domnul  Hristos  când  S-a  înãltat  la  cer 
binecuvântând pe cei ce erau de fatã si atunci ucenicii s-au închinat Domnului Hristos pentru cã 
binecuvântarea  Domnului  aduce  închinarea  omului  si  închinarea  omului  si  binecuvântarea 
Domnului aduc bucurie, bucurie mare pentru cã, se spune în Sfânta Evanghelie, ucenicii s-au întors 
în Ierusalim cu bucurie mare si erau întotdeauna în templu lãudând si binecuvântând pe Dumnezeu. 

Deci,  pace,  bucurie  si  binecuvântare.  Harul  Domnului  nostru  Iisus  Hristos  si  dragostea  lui 
Dumnezeu Tatãl si împãrtãsirea Sfântului Duh sã fie cu noi cu toti totdeauna, acum si pururea si în 
vecii vecilor. Amin. 
  

Cuvânt rostit în Biserica Memorialã Mihai Viteazul din Alba Iulia, 
miercuri 9 august 2000, în fata tinerilor de la Syndesmos, ASCOR si LTOR

Sfantul de la Sambata Fagarasului

Parintele Arsenie Boca

              
Daca veti intreba vreodata un taran din satele cuprinse intre Brasov, Fagaras si Sibiu daca a auzit de 
parintele ARSENIE BOCA, fata lui se va lumina ca o zi de duminica. Te va prinde de mana, te va 
duce in casa,  aratandu-ti-l  pe perete,  printre icoane.  In satele  din Muntii  Fagarasului,  parintele 
Arsenie e un sfant. La zece ani de la trecerea lui intre drepti, magia fortei sale duhovnicesti e mai 
puternica astazi ca niciodata, pilda vietii  sale - un indreptar.  Oamenii au nevoie de Dumnezeu. 
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Martir al Bisericii Ortodoxe, suferinta parintelui Arsenie Boca e rascumparata deplin de iubirea 
profunda a celor care l-au cunoscut. Sunt mii! De la ei incepe legenda 

Pe mormantul parintelui Arsenie Boca iarba nu se ofileste niciodata, nici macar in iernile cele mai 
crancene. In noiembrie, de ziua parintelui, e potop de lume la Manastirea Prislop. Mii de oameni 
vin aici, asculta de la un cap la altul cuvenitele slujbe de pomenire, saruta apoi crucea si pleaca, 
neuitand sa ia cu sine un pumn de pamant sfintit, spre protestul vreunui preot din preajma, care ii 
cearta cu blandete: "Ajunge, oameni buni, ca o sa dezgoliti sicriul".

Parca nici  un duhovnic nu a fost  mai iubit  decat parintele Arsenie.  Fagarasenii  -  cel putin -  il 
venereaza si ii spun, fara ocolisuri: Sfantul. Multi l-au cunoscut si stiu ce spun. Nu l-au parasit 
niciodata,  urmandu-l  de  la  Sambata  la  Prislop  si  de  acolo,  mai  departe,  la  Draganescu,  langa 
Bucuresti.  Si acum, in vorbele fagarasenilor amintirile dau in clocot. Parca ar fi fost ieri: inalt, 
frumos la chip, cu ochi puternici si patrunzatori, imbracat in rasa alba si vorbind cu glas tunator 
fiecaruia,  dupa  greutatea  pacatului  savarsit:"Cati  copii  ai,  femeie?".  "Doi",  raspundea  sfioasa 
femeia... "Si cu restul ce-ai facut?"

Multe  se  spun  despre  parintele  Arsenie  Boca.  A fost  un  sfant?  Avea  darul  rugaciunii  inainte-
vazatoare? Iesea el, asa cum se zice, prin usile ferecatuite ale celulei de la Securitate? Pe zi ce trece, 
oamenii care l-au cunoscut cu adevarat sunt tot mai putini si mai batrani. Te intereseaza sa afli 
adevarul, dar el aproape ca nu mai conteaza. Exagerata sau nu, imaginea parintelui Arsenie apartine 
de acum legendei...

Vazator cu duhul

Nu e usor sa scrii despre un om atat de puternic ca Arsenie Boca. Viata parintelui avea partile ei 
ascunse, tainuite de privirile oamenilor, asa cum era chilia sa de pustnic de pe Valea Sambetei - un 
loc  aproape  inaccesibil,  sapat  in  jgheabul  unor  pereti  prapastiosi  de  stanca,  pe  care  parintele 
sculptase  chipul  Maicii  Domnului,  transformand  salbaticia  muntilor  in  altar  de  rugaciune  si 
meditatie.

Dincolo de biografia sa bogata ca subiectul unui roman (licentiat in teologie, medicina si belle arte, 
inchis doi ani la Canal pe motive politice, alungat de la Prislop, scos din viata monahala de catre 
comunisti si urmarit tot timpul de Securitate), parintele ramane unul din cei mai mari duhovnici ai 
acestui secol. Nu intamplator oamenii l-au urmat peste tot, nelasandu-l niciodata singur. Putini insa 
l-au cunoscut cu adevarat, primind ingaduinta de a-i sta in preajma.

"Parintele era de felul sau tacut", isi aminteste taranul Ion Lupu, de 76 de ani, din Voivodeni - 
Fagaras. Cat timp a stat la Manastirea Sambata, pe care a renovat-o din temelii, il vedeam aproape 
in fiecare zi. Niciodata nu l-am pomenit zambind sau vorbind mai mult decat trebuie. Era aspru si 
cu sine, si cu ceilalti, ascunzand de privirea oamenilor si postul, si rugaciunea. Da, parintele era 
vazator cu duhul. Cand m-am dus prima oara la dansul, a trebuit sa astept vreo doua zile pana sa-mi 
vina  randul  la  spovedanie.  Imi  lasasem  treburile  neterminate  acasa  si  stateam  ca  pe  ghimpi. 
Parintele m-a observat si mi-a zis: <<Du-te sa-ti vezi de joagar si apoi intoarce-te>>. In clipa aceea, 
am amutit. Intr-adevar, imi citise gandul - mintea mea era la joagar si nu la spovedanie. Cateva luni 
mai tarziu, cand deja incepuse razboiul, la usa chiliei se aduna puzderie de femei. Voiau sa intrebe 
despre soarta barbatilor plecati pe front si erau atat de multe, incat parintele nu mai avea timp sa le 
asculte pe fiecare in parte. Se uita in multime si, aratand cu degetul, zicea: <<Tu, pune-ti o cruce 
dupa casa... Tu, pregateste pachet, ca sotul tau e ranit, dar traieste>>. Cateva zile mai tarziu, femeile 
se  intorceau  la  chilie,  spunand:  <<Ai  avut  dreptate,  parinte.  E  ranit,  dar  traieste>>.  Asa  era 
parintele. Nici nu deschidea gura, ca el iti si spunea pentru ce ai venit. Imi amintesc de un soldat 
care voia binecuvantarea lui inainte de a pleca pe front. Cum l-a vazut, parintele s-a schimbat la 
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fata si i-a zis: <<Acuma vii? Regimentul tau a plecat asta-noapte si esti dat dezertor>>. Asa a si 
fost. N-a mai apucat sa ajunga la unitate, ca o patrula militara l-a arestat."

"Cine vrei sa-ti poarte crucea?"

Era parintele cu adevarat clarvazator, cum spun toti cei care l-au cunoscut? Ion Lupu din Voivodeni 
e absolut convins ca asa stateau lucrurile. Prin post si rugaciune, parintele stia toate cate aveau sa se 
intample. Isi cunostea chiar si incercarile prin care urma sa treaca. "Inainte de a fi arestat, l-am 
vazut intr-o dimineata cu o mare tulburare pe chip. Ca niciodata, simtea nevoia sa vorbeasca despre 
sine si atunci mi-a zis: <<Asta-noapte, mi-am vazut in vis camasa de botez. Am doua pete rosii pe 
camasa. Am doua pacate, pe care trebuie sa le platesc in curand>>. N-am inteles nimic din vorbele 
parintelui. Abia dupa ce l-au dus la Securitatea din Brasov, am priceput de ce cu o zi inainte de 
arestare m-a oprit, spunandu-mi: <<Sa nu mai vii la Sambata sa ma cauti. Daca ai vreo trebuinta, sa 
strigi  de acolo,  ca eu te aud>>. Parintele isi  cunostea viata si de aceea nu-si  pierdea niciodata 
calmul si seninatatea. Inchis la Cetatuie, la Brasov, securistii au vrut sa-i tunda in batjocura barba 
lui mare si neagra, dar - ca un facut - nimeni nu indraznea sa-l atinga, speriati parca de privirea si 
de forta lui. Doar un tigan, pe nume Luca, plecat chiar din satul meu, s-a oferit voluntar. Pazise 
porcii  in  Voivodeni  si  acum ajunsese  sublocotenent  la  Securitate.  El  l-a  tuns,  dar  parintele  l-a 
avertizat: <<Ma, in curand ai sa te barberesti si tu>>. Intr-adevar, nu a trecut nici o luna de zile si 
Luca  a  revenit  in  sat  sa  pazeasca  porcii,  fiind  dat  afara  din  armata,  ca  apoi  sa  moara  intr-un 
accident."

Toata lumea care l-a cunoscut marturiseste ca se intorcea de la parintele cu o mare usurare in suflet. 
Stramtorat de multime, parintele Arsenie privea peste capetele tuturor, facand semn cu mana si 
spunand: "Vino tu, amarato, ca ai ramas vaduva cu 8 copii", si femeia se pornea pe plans ca asa era. 
Dintr-o privire ii separa pe cei veniti din curiozitate, de oamenii cu probleme grele. Nimeni insa nu 
pleca neintarit cu un sfat sau cu o vorba de imbarbatare. Chiar si cand, arar, certa pe cineva, o facea 
duhovniceste, spre mantuirea sufletului. Un batran i se plangea, de pilda, ca sotia ii este paralizata 
si fara putere, cerandu-i parintelui sa o vindece, dar el l-a oprit, vorbind ca sa auda toata lumea: 
"Mosule, crucea cine vrei sa o poarte in locul tau?".

Din zugrav pe suflete, zugrav de biserici

Intarit intru credinta si cu rabdare de sfant, parintele Arsenie Boca si-a dus la randul lui crucea 
suferintei, trecand prin iadul anchetelor si al detentiei, traind apoi cu demnitate umilinta exilului in 
lume, pictand 15 ani Biserica din Draganescu, precum spunea Nichifor Crainic, mentorul sau: "Din 
zugrav de suflete, iata-te zugrav de biserici. Fii fericit ca mangai cu penelul pe cei desavarsiti".

Despre sederea sa la Draganescu se stie parca si mai putin. Urmarit mereu, sacaitor, de Securitate, 
parintele evita sa vorbeasca fagarasenilor veniti special sa-l vada de la sute de kilometri, incercand 
in felul sau sa-i protejeze. Era imbracat simplu, ca orice mirean, avand mereu o bundita in spate, 
din  cauza  racelii  din  biserica,  unde  isi  desavarsea  opera  -  imnul  pictural  inchinat  lui  Hristos, 
liturghia imaginii si a trairii estetice. Satenii din Draganescu aproape ca nu-l luau in seama. "Ii 
spuneam Pictorul", isi aminteste Gheorghe Marinescu, astazi cel mai batran om din sat. "Venise la 
parintele Bunescu sa picteze biserica si era foarte retras. Abia acum imi dau seama de ce intorcea 
spatele multimii, facand cu degetul la gura - semn ca e urmarit si ca nu poate sa vorbeasca. Am stat 
mai mult timp in preajma parintelui, parandu-mi-se un om ca oricare altul. N-am avut ochi sa vad, 
desi avea mare putere: imblanzea animalele doar cu o privire si nu puteai sa-i ascunzi nimic. Iti stia 
cugetul si gandul cel mai ascuns. Imi amintesc cum i-a spus unui taran din Fagaras, care isi lasase 
traista cu mancare in curtea bisericii: <<De ce te ingrijesti de nimicuri? Traista ta e pazita>>. Si 
intr-adevar, plecand de la el, omul si-a gasit bagajul cu doi caini mari alaturi, stand ca niste paznici. 
Mi-e greu sa va raspund la intrebari. Se spune despre el ca era vizionar si proroc. Eu stiu doar ca 
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aici, la Bunesti, cat s-a trudit sa picteze biserica, era foarte cumpatat si la mancare, si la vorba; ca 
muncea fara mila, facandu-si singur mortarul si canonindu-se pe schele, pana noaptea tarziu, incat 
parintele Bunescu, privind picturile, zicea toropit de emotie: <<Parinte, ai pus o intreaga dogmatica 
pe perete. Tu nu pictezi, ci predici fierbinte pe ziduri>>. Vorbele acestea le inteleg abia acum.

In sinea lui, trebuie sa fi suferit mult. Ii parea rau ca nu mai poate sluji in biserica, iar cand isi 
amintea de Prislop, ofta cu amaraciune, acolo avand - din cate am inteles - un loc anume in care 
dorea sa fie inmormantat. Stia sa rabde, insa. Chiar daca in ultimii ani slabise si era bolnav si de 
plamani si de ficat, nu l-am auzit niciodata cainandu-se. Ii parea rau ca nu le putea vorbi oamenilor 
asa cum dorea, dar tot el,  imi amintesc, a zis odata: <<Niciodata nu-i poti multumi pe toti. La 
Sambata, stateam si 36 de ore in spovedanie. Nimeni nu mi-a zis: Du-te, parinte, sa te odihnesti>>.

Asa era Pictorul nostru - neluat in seama de bucuresteni, dar iubit ca un sfant de fagaraseni. A stat 
cu noi, dar n-am stiut sa-l pretuim. Cand apareau pe drum fagarasenii, cu traistele grele si umflate, 
satenii din Bunescu ziceau cu invidie si rautate: <<Ia uite cum ii cara numai bunatati>>. Daca 
oamenii ar fi stiut ca in straiti nu era decat o paine mare, ardeleneasca, de 4-5 kilograme, s-ar fi 
rusinat cu totii."

*

Parintele Arsenie Boca va muri pe 28 noiembrie 1989 si va fi inmormantat cinci zile mai tarziu la 
Prislop, in locul ales chiar de el, in prezenta a 2000 de oameni. Si aici sunt multe taine si lucruri 
inca nelamurite. Multi din cei cu care am vorbit sunt convinsi ca parintele a fost schingiuit de 
Securitate, ca avea unghiile de la maini smulse si ca inainte de a muri si-a avertizat calaii: "Spuneti-
i lui Ceausescu ca nu mai apuca Craciunul". Altii, care s-au ingrijit de inmormantarea parintelui, 
spun dimpotriva ca a murit  de moarte buna la  Manastirea Sinaia,  ca slabise din cauza muncii 
epuizante si a numeroaselor boli pe care le avea. Conteaza mai putin teama si retinerile unora de a 
vorbi despre acest lucru. Mai devreme sau mai tarziu, adevarul va iesi oricum la iveala. E limpede 
ca parintele Arsenie Boca nu a fost un om obisnuit si ca Dumnezeu a lucrat prin el neintrerupt. 
Timp de aproape 50 de ani cat a durat regimul comunist, de-a dreptul sau cu subtilitate perfida, s-a 
incercat ascunderea parintelui si a numelui sau. Faptul ca imaginea lui tasneste acum, la zece ani de 
la moarte, mai stralucitoare ca oricand, e semn ca cei fara prihana isi au plata lor, la adapost de 
invidia patimasa a lumii acesteia.

Sincer sa fiu, cand am aflat ca parintele Arsenie Boca a trecut in cele sfinte abia in 1989, ceva din 
adancul  fiintei  mele  s-a  cutremurat.  Intreaga  mea  viata  mi-am  petrecut-o  alaturi,  la  nici  15 
kilometri, de un mare duhovnic - de un urias. Faptele si cugetul ma indeamna sa refuz ideea ca am 
fost  contemporan cu parintele.  El apartinea,  oricum, unei  alte lumi -  cea a  oamenilor drepti  si 
adevarati. Nu intamplator, la Prislop, pe mormantul sau iarba si florile nu se ofilesc niciodata.

SORIN PREDA

Marturii ardelenesti

 Baglazan Dumitru (71 de ani) - Porumbacu de Sus

"In fiecare noapte, la orele 12.00, se deschideau singure usile inchisorii"

Eu am avut un unchi, care in ‘48 era ofiter de Securitate la Brasov. Eram tanar si mergeam la 
Brasov unde mai ramaneam la el cate o saptamana, ca asa mai vedeam si eu lumea. Mergeam seara 
cu el prin oras, pe unde avea el treburi, ma mai lua si la serviciu si asa am aflat ceea ce va povestesc 
in continuare.
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Securitatea l-a ridicat pe parintele Arsenie de la Sambata pentru ca se stia ca face minuni si vin 
puhoaie de oameni la el. In ‘44, de exemplu, a spus la slujba oamenilor sa-si aduca copiii de la 
Bucuresti acasa ca va veni un prapad, si la putin timp dupa aceea a fost cumplitul bombardament 
american.  Le  era  groaza  ca  acum,  in  timpul  comunismului,  le  va  spune  oamenilor  cu  aceeasi 
claritate care este realitatea. Si  din cauza aceasta l-au luat la Securitate si l-au schingiuit  mult, 
saracul de el. Mie mi-a spus lucrurile acestea unchiul meu. Problema era ca desi el nu se misca din 
fundul celulei, ci  sta in genunchi si se ruga,  in fiecare noapte la ora 12.00 se deschideau usile 
inchisorii. Celula era un loc imprejmuit, intr-o sala uriasa ca o hala. Iar in mijlocul acestei hale, 
statea la o masa, permanent, un subofiter de paza, care-l supraveghea fara incetare. L-au scos, l-au 
batut si l-au facut in fel si chip sa le spuna cum face, caci ei credeau ca are iarba fiarelor, cu care 
umbla aricii in bot, iar el cum a stat tot timpul in padure la Sambata, a facut rost de iarba aceea si o 
pune pe lacat. Dar el cum sa puie iarba pe lacat daca statea tot timpul in genunchi in fundul celulei 
si erau si doua randuri de usi? Intr-o noapte, au bagat doua iscoade securiste la el in celula ca sa-l 
vada cum face. Parintele, insa, nu a avut treaba cu ei. Ei il tot intrebau, se tot luau de el, iar el in 
celula tot  sta  in  genunchi  si  se tot  ruga.  Noaptea,  la  ora  12.00,  cand s-au deschis  lacatele,  pe 
securisti parca i-ar fi lovit fulgerul lui Dumnezeu, i-a razbit frica si au fugit de acolo. Si, de la o 
vreme, nimeni nu mai voia sa faca de paza, pentru ca le era frica. Pe comandant l-a luat si pe el 
frica si ce-a zis: eu, ca sa scap si sa-mi spal mainile, ii aduc pe toti aici sa vada si pe urma nu il mai 
tin.

Intr-o seara, vine unchiul meu si-mi spune ca in noaptea aceea ma ia cu el sa vedem un calugar de 
la Sambata, care deschide rugandu-se usile de la inchisoare. Asa ca am ajuns acolo seara, fiind si eu 
curios sa vad. Toata Securitatea era atunci acolo. Eu am stat pe scari, ca nu am mai avut loc sa intru, 
si cu totii asteptam sa vina ora 12.00 noaptea sa vedem daca-i adevarat. Si, ce sa vezi, nu asa ca s-a 
deschis doar un lacat, norocul meu a fost ca m-am tinut de balustrada scarilor, ca la 12.00 noaptea 
bara de la usa temnitei a sarit cat colo si tot amarul de lume care era jos s-a napustit inspaimantata 
pe scari in sus. De frica nu mai stiau ce sa faca, se calcau in picioare. Din ceasul acela, nu l-au mai 
tinut acolo, i-au dat drumul cu domiciliu fortat. Mie mi-a spus unele din lucrurile acestea unchiul 
meu. Dar am vazut cu ochii mei lacatele deschizandu-se si bara aceea sarind in laturi si securistii 
aceia  care erau  oameni  in  varsta,  nu tineri  ca  mine,  care aveam 18-19 ani,  fugind de  mancau 
pamantul. Multa vreme dupa aceea, cand mai mergeam cu unchiul meu pe la restaurant, prietenii 
lui securisti numai de asta vorbeau.

 

 Telu Oancea, sat Breaza - Fagaras

"Vorbea putin si cu miez"

Ce pot sa spun e ca parintele avea forta. Cand am intrat prima oara in biserica, m-am asezat dupa 
cuviinta in dreapta, iar sotia mea in stanga, la oarece distanta. Dupa slujba, s-a apropiat, aratand cu 
degetul spre mine si apoi spre sotia mea. Din toata multimea aceea, ne-a ales doar pe noi, incat si 
acum ma intreb de unde stia ca suntem sot si sotie. Apoi, ne-a luat deoparte si ne-a vorbit. Pe mine 
m-a certat ca nu am credinta prea multa, iar sotiei mele, careia ii scapa degetul si fusese la 5 doctori 
de pomana, i-a spus: "Ma, tu esti bolnava, dar nu de doctori te faci bine. Daca vrei sa te vindeci, nu 
mai fa lucrul pe care l-ai facut, iar raze nici atat". A avut dreptate parintele. Si in momentul de fata, 
sotia mea isi foloseste mana fara probleme. Asa era parintele - vorbea putin si cu miez. Predica insa 
dumnezeieste. Nu te mai saturai ascultandu-l. Apoi a disparut, anchetat la Brasov si dus doi ani la 
Canal, pentru ca spovedise sase partizani din munti. Niciodata parintele nu a pomenit macar in 
treacat despre asta. Doar tata, care a fost si el detinut politic, mi-a zis ca a stat in celula cu parintele 
Arsenie si acolo un gardian il tot jignea: "Ba popa!". Atunci s-a intors parintele si s-a uitat la el si 
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gardianul a inceput sa se chinuie, tinandu-se cu mainile de burta. Intr-un tarziu, vazand ca durerea 
nu inceteaza, a zis: "Parinte, iarta-ma"... "De Dumnezeu sa fii iertat", i-a raspuns parintele si pe loc 
omul si-a revenit.

 

 Emilia Butum - Fagaras

"Crezi ca parintele Arsenie este mort? Eu iti spun ca e viu"

Cand s-a aflat de moartea parintelui si trebuia sa mergem la inmormantare, fiica mea, care atunci 
avea 9 ani si care il indragea foarte mult pe parintele, a tinut cu tot dinadinsul sa mearga si ea. Era 
toamna spre iarna, era frig, trenurile pe vremea aceea nu erau incalzite, dar era neclintita pe pozitie: 
"Si eu vin la parintele, iar daca nu ma luati, ma pun eu in tren si ma duc". Iar daca voia sa mearga 
pentru  ultima  oara  la  parintele,  nu  ne  puteam  impotrivi.  A luat-o  sotul  meu  si  a  dus-o  la 
inmormantare.  De cum a ajuns  in biserica,  s-a  desprins de tatal  sau si  s-a dus langa parintele 
Arsenie. A uitat de parinti, de cei care mai erau acolo, de tot ce o inconjura. Nu-i era frica ca este 
mort, nu a intimidat-o nimic. A ramas langa parintele cat s-a putut. La plecarea de la inmormantare, 
a luat-o cineva cu masina si a ajuns prima acasa, cand nu era inca nici unul dintre noi. A urcat 
singura noaptea in bloc, refuzand sa fie insotita de cineva. A intrat fara teama in casa, unde era o 
matusa si i-a spus acesteia: "Hai sa-ti spun ceva. Dumneata crezi ca parintele Arsenie este mort?". 
Sora mea nu stia ce sa creada, statea derutata. "Eu (continua fetita) atata iti spun, ca e viu. Dar sa-ti 
spun altceva: daca te uiti in casa, il vezi?". - "Nu, nu il vad." "Dar daca merg prin casa, auzi si tu 
pasii lui insotindu-ma?" - "Nu, nu ii aud, dar eu sunt o pacatoasa, iar tu esti un copil curat. Tu poate 
poti sa-l vezi si sa-l auzi, dar eu nu." "Daca tu nu il vezi si nu il auzi, atunci sa nu mai spui la 
nimeni ceea ce am spus eu, ca n-am sa recunosc la nimeni nimic."

Am vazut o femeie care isi pierduse un copil si s-a dus la mormantul parintelui Arsenie sa se roage. 
Mai mare ii era disperarea decat credinta si se intreba: "Ce poate sa faca un mormant? Caci vad ca 
este  un  mormant  ca  oricare  altul".  Si,  deodata,  a  cazut  in  genunchi  (pesemne  ca  i  s-a  aratat 
parintele) si a strigat: "Parinte, nu am stiut cine esti! Parinte, te rog, ajuta-ma!". Credinta a cuprins-
o chiar in acele clipe si sufletul ei s-a luminat, iar buzele au eliberat in cuvinte suferinta ei de 
mama. Dar aceste lucruri desi se stiu, nu le spune nimeni. Oare de ce nu se spun lucrurile acestea? 
Sunt niste lucruri adevarate.

ILIE TUDOR
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Parintele DANIIL PARTOSANU

- episcop de Varset -

Dupa 160 de ani de ratacire si de instrainare, romanii din Banatul sarbesc au din nou un episcop. 
Inalt Preasfintitul Daniil Partosanu, ultimul ucenic al marelui duhovnic ardelean Arsenie Boca, a 
reusit sa le redea acestora speranta. Prin el, spiritul „sfantului” Arsenie este impartasit celor care au 
cea mai mare nevoie de un Dumnezeu „romanesc” 

Liturghie inlacrimata la Densus

     Rasuna pietrele milenare ale Densusului, atinse de glasul parintelui Daniil. Doua sute de tarani 
hategani cu chipuri tari, prafoase, au incremenit sub arsita soarelui, ascultandu-l. Liturghia e pe 
sfarsite,  sangele  Domnului  tocmai  s-a  sfintit.  Stropi  mari,  de  sudoare,  ies  de  sub  clopurile 
ciobanesti si se preling pe obrajii aspri, inrositi, proaspat rasi. Oamenii n-au incaput in biserica. 
Sunt cu totii  afara,  inghesuiti  intre peretii matahalosi ai  vechiului naos, pereti plamaditi dintr-o 
invalmaseala de imense blocuri dacice de andezit, lespezi cu inscriptii romane, capiteluri si franturi 
de apeducte, de pietre funerare... Inauntru, pe un stalp afumat al bisericii goale, Dumnezeu e un 
taran  batran,  cu  plete  albe.  El  tine  mainile  pe  umerii  lui  Iisus.  Amandoi  poarta  camesi  largi, 
romanesti, cu motive hategane. O pictura de la 1425... 
     Afara taranii tac, ca la inceputul lumii. In fata lor este un preot mare. Infasurat in argint, cu mitra 
rotunda si stralucitoare pe crestet, cu bratele larg desfacute, parintele Daniil pare mult mai inalt 
decat toti. El e fiul lor densusean, fiul satului lor, care a devenit parintele lor, preot neegalat, apoi a 
plecat departe, in Banatul sarbesc, sa le fie parinte tuturor romanilor de acolo. Dupa aproape trei ani 
de zile,  pentru oamenii  Densusului  a sosit  ceasul  reintalnirii.  Nu e nimic deosebit:  un preot le 
vorbeste simplu, din inima, fostilor sai enoriasi. „Vreau sa va spun ca, din cei 46 de ani ai vietii 
mele, perioada de aproape cinci ani cat am fost preot aici, la Densus, a fost cea mai frumoasa. Nu 
gasesc cuvinte pentru a va marturisi cat sunt de legat de aceste pietre sfinte, de slujbele pe care le-
am facut impreuna, de sunetul unic al clopotelor de aici, de oamenii pentru care m-am rugat, cu 
care am plans la inmormantari si cu care m-am bucurat la botezuri... Vreau sa va zic ca mi-a fost 
dor de voi...” 
     Nu reusesc sa pricep de la inceput. Ma tot ridic pe varfuri, incruntat de caldura, incordandu-mi 
auzul  ca sa  deslusesc  ce se-ntampla.  De acolo,  din  fata  preotului,  unde sed babele stirbe  care 
cantasera pe nas salbaticele pricesne banatene, de acolo vine spre noi un murmur straniu. Acum, 
pentru prima data, tabloul cu tarani incepe sa se miste. Si imi dau seama ca toti plang. Barbati si 
femei plang in hohote, cu suspine, fara sa se rusineze unii de altii. Cu degetele infipte in zidurile 
celei mai vechi biserici crestine de la nord de Dunare, taranii din Densus plang la reintalnirea cu 
preotul lor. E limpede ca nici el, preotul, nu s-a asteptat la o asemenea reactie, dovada ca se opreste 
pentru cateva momente, purtandu-si privirea peste capetele descoperite ale credinciosilor, ochii lui, 
ca doua taieturi in carnea pleoapelor, prin care abia ghicesti sclipirile albastre. Apoi continua cu un 
alt fel de glas, in rastimpuri zguduit de emotie, continua cea mai ciudata si mai tulburatoare predica 
liturgica pe care am auzit-o vreodata. „N-am cerut si n-am voit sa plec de aici. Acum sapte ani, intr-
o duminica seara, daca va aduceti aminte, tot aici, in fata acestei biserici, la prima Vecernie pe care 
am savarsit-o la Densus, va adresam cuvantul de intampinare pornind de la vechea carte a Iesirii lui 
Moise, care, vazand Rugul Aprins de pe Muntele Sinai arzand si nemistuindu-se, a spus: „Ma duc 
sa vad aceasta aratare minunata, ca rugul arde si nu se mistuieste!”. Am simtit atunci ca in biserica 
aceasta straveche de la Densus e un rug aprins care arde de aproape 2000 de ani in rugaciuni 
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neintrerupte si care nu se va mistui niciodata, pentru ca biserica aceasta e o temelie a neamului 
nostru romanesc de pretutindeni.” 
     Suspinele nu contenesc,  episcopul  incearca  parca sa-si  pastreze  cumpatul,  le  spune acum 
satenilor ce-a mai facut de cand a fost plecat, le povesteste simplu si sincer, ca un frate de-al lor, 
taran tocmai intors dintr-o indepartata calatorie. „Precum stiti, oameni buni, asa a vrut Dumnezeu, 
ca dupa o viata petrecuta in cele mai induhovnicite manastiri si biserici ale Ardealului - Sambata, 
Bodrog, Prislop si Densus - sa fiu randuit pastor al fratilor nostri romani din Banatul sarbesc. In 
acesti doi ani si ceva de cand nu ne-am vazut, vreau sa va spun ca am avut cam mult de lucru pe 
acolo. 
Pentru ca daca aici erati 300 de suflete care incalziti pietrele acestei sfinte biserici, acolo, in alta 
tara, mi-a dat Dumnezeu peste 40 de biserici, in pastorire 23 de preoti si peste 30.000 de romani 
ortodocsi care n-au mai avut episcop la Varset de 160 de ani. A trebuit sa merg sa slujesc in aproape 
fiecare biserica, sa ajung acolo unde n-a ajuns episcop roman niciodata, unde n-a fost Liturghie 
arhiereasca niciodata,  si  pe toti  sa caut  sa-i  imbarbatez,  sa-i  insufletesc,  sa le  trezesc sperante. 
Pentru ca noi,  din fericire,  ne-am nascut in acest Hateg binecuvantat,  dar nu va dati  seama ce 
inseamna sa fii roman, dar sa te nasti, sa traiesti si sa mori strain, departe de ai tai. De aceea, rodnic 
cred c-a fost timpul petrecut la Densus, dar sper ca la fel de rodnica sa fie sederea mea dincolo de 
granita, caci parca mai mare nevoie este de mine acolo unde-i mai greu. Maine dimineata, in zori, 
ma voi intoarce la Varset. Si-as vrea sa va zic ca asa cum va iubesc pe voi si imi e dor de voi cand 
sunt departe, asa ii iubesc si pe romanii de acolo si marturisesc ca mi-e dor de ei cand sunt aici. Va 
imbratisez pe fiecare in parte, va binecuvantez arhiereste si ma socotesc fericit si onorat ca episcop 
ca am trecut prin aceasta adevarata „scoala” de la Densus!” 
     Afara, dincolo de peretii intre care s-au zidit taranii densuseni, sezand pe lespezile romane, in 
iarba, la umbra pomilor ce se revarsa peste cimitir, sunt alti zeci si zeci de oameni veniti de departe, 
doar ca sa-l vada pe acest ultim ucenic al celui supranumit „sfantul de la Sambata Fagarasului”, 
parintele Arsenie Boca. 
     Slujba se termina, parintele Daniil coboara in intunericul rece si gol, ca de grota, al bisericii, 
apoi reapare invesmantat in negru, sprijinindu-se in toiagul sau arhieresc cu maner de argint, razand 
oamenilor. E miezul zilei, dar nu voi putea vorbi cu Sfintia Sa decat la miezul noptii. Va asculta 
ofurile si va povatui pe fiecare pelerin in parte, va participa la sfintirea monumentului unui erou 
taran ucis in inchisoarea de la Gherla, isi va vedea parintii din satul vecin, Hatagel. 

Dor de parintele Arsenie

     E trecut de unsprezece noaptea, stam amandoi pe o banca, in fata protopopiatului din Hateg. Ma 
retrag discret spre capatul bancii si chiar ma bucur ca e intuneric - poate nu-mi va putea observa 
emotia. Caci emotie adevarata este sa stai fata in fata la ceasul acesta tarziu si tainic cu unul din cei 
mai apropiati fii duhovnicesti ai unui sfant... Episcopul pare obosit, isi tine chipul in palma dreapta, 
putin intors catre mine, cele doua taieturi ale pleoapelor sunt acum ca doua linii, de parca nici nu 
m-ar mai privi, de parca dupa aceasta intreaga zi agitata, de umblatura prin lume, ar cauta sa se 
reintoarca in sine insusi. Il intreb mai intai despre taranii hategani, ii spun ca nicicand n-am mai 
vazut niste enoriasi care sa-si pretuiasca atat de mult preotul, il rog sa-mi vorbeasca despre Tara 
Hategului, despre... despre ce vrea el sa-mi vorbeasca si eu tot m-as simti in noaptea asta mai bogat. 
     „Tara Hategului?... Atata pot zice: e Paradisul meu pamantesc. Toate radacinile fiintei mele sunt 
aici, in campiile de la poalele Retezatului. Fara densusenii pe care i-ati vazut dimineata la biserica 
n-as fi ceea ce sunt. Nu i-am „castigat” cu ceva. I-am iubit, i-am iubit pur si simplu. Am plans cu 
cei  care  au  plans,  m-am  bucurat  cu  cei  care  s-au  bucurat,  am  incercat,  dupa  micimea  mea 
omeneasca,  sa iau asupra mea toate bucuriile  si  necazurile  unei parohii  intregi.  Ei sunt eu.  Le 
datorez enorm si parintilor mei, tarani nascuti in Densus, imi amintesc cum sarmanul tata incarca 
trenuri in gara, ca sa castige bani, sa ma mai dea inca o toamna la scoala. „Sa incerci sa-i privesti pe 
oameni cu ochi curati”, asta imi spunea tatal meu. Aceleasi cuvinte aveam sa le aud, mult mai 
tarziu, din gura marelui meu calauzitor, parintele Arsenie Boca...” 
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     Despre parintele Arsenie nu prea vrea sa vorbeasca. Chiar daca ar vrea, zice ca n-ar trebui. Ca n-
a sosit inca vremea. De sapte ani de zile a scris o carte a clipelor petrecute in preajma marelui 
duhovnic. O carte intreaga, terminata, dar nu vrea sa o publice, nici macar s-o arate cuiva. E marea 
taina a vietii sale. „Simt, simt ca n-a sosit timpul!... Dupa aproape 13 ani, despre parintele Arsenie 
inca se vorbeste in termeni mult prea lumesti. Dar se va vedea mai tarziu, eu indraznesc sa spun ca 
Arsenie Boca a fost pentru Romania asemeni Sfantului Serafim de Sarov pentru marea Rusie. Ce v-
as putea spune eu acuma? Inca de copil, am simtit nevoia unui povatuitor. Mereu. Am simtit-o pana 
in ultima fibra a fiintei mele, pana in ultima picatura de sange. Simteam in suflet un gol ce trebuia 
umplut, o sete, stiam ca el trebuie sa existe. Stiam ca va veni. Poftim, in anul doi de facultate, pe 
cand eram student la Teologie in Sibiu, am facut intamplator o calatorie la Draganescu, aproape de 
Bucuresti, acolo unde parintele Arsenie era mutat de Securitate cu domiciliu fortat si unde picta 
biserica satului. Din prima secunda in care l-am vazut, mi-am dat seama ca el este. Intr-un anume 
fel, cred ca si el ma astepta. O, Doamne, sa nu scrieti... Cum v-as putea explica asta asa, in doua 
cuvinte? Nu se poate! Legatura dintre un duhovnic si ucenicul sau e mai presus decat aceea dintre 
parinte si fiu, e mai presus de fire. A doua oara cand am fost la Draganescu, era biserica plina de 
lume, iar el a iesit din altar si a trecut printre toti acei oameni si nu stiu cum a ajuns in spatele meu 
si mi-a pus mainile pe umeri si mi-a spus... ce importanta are ce mi-a spus? De atunci, viata mea a 
fost altfel. N-a mai curs la intamplare. Dumnezeu a randuit-o astfel incat sa trec prin aceleasi locuri 
prin care a trecut si Preacuviosul Arsenie. Parintele m-a trimis la Manastirea Sambata, unde am 
intrat ca frate in monahism si am stat doi ani, intre 1982 si 1984. El mi-a zis apoi sa ma duc la 
Bodrog, acolo am fost tuns calugar. Tot el m-a trimis la Sfanta Manastire Prislop, unde am stat ca 
preot slujitor intre 1986 si 1996, acelasi numar de ani ca si Sfintia Sa: zece. Aici venea si parintele, 
cam din doua in doua luni, iar intalnirile acelea de taina mi-au ramas in suflet ca niste mari comori. 
Si tot parintele Arsenie mi-a profetit, foarte demult, c-am sa fac doctoratul intr-o tara straina, dar tot 
ortodoxa. Iata ca dupa atatia ani de la moartea Sfintiei Sale, am ajuns sa-mi fac studiile de doctorat 
tocmai in Thesalonik,  Grecia.  Din banii  adunati  in cei  patru ani cat  am fost  bursier  acolo,  am 
cumparat  un  petic  de  pamant  in  Muntii  Retezatului,  chiar  unde  incepe  paradisul  rezervatiei 
naturale. Pe acel pamant, intre anii 1999 si 2000, am ridicat un schit micut, de maici, cu hramul 
„Schimbarea la fata”. L-am ridicat ca multumire pentru tot binele pe care mi l-a daruit Dumnezeu 
in viata mea: studiile teologice, viata monahala,  dar mai ales Densusul si intalnirea cu Arsenie 
Boca. Apoi am fost trimis departe...” 

„V-am asteptat ca pe-un soare!”

     Marturiseste ca parintele Arsenie ii dirijeaza viata si acum. Simte asta, o simte mereu. Atunci 
cand este incercat de greutati, se gandeste la marele sau duhovnic si-i cere sfat. Iar greutati au fost 
destule... „Dupa o tinerete de fericire, asta cred ca este de fapt marea incercare a vietii mele. Nici 
nu va puteti  inchipui  ce-nseamna sa fii  primul  episcop acolo,  dupa 160 de ani...  Nu va puteti 
inchipui ce seceta mare, ce gheturi mari sufletesti sunt in acele parti unde, din cauza vitregiilor 
istoriei, suflarea Duhului Sfant parca nu s-a facut simtita atat de fierbinte ca in partile noastre, ale 
Tarii Hategului. Ma socot fericit ca la Varset locuiesc in Institutul Teologic sarbo-vlah, in aceeasi 
odaie unde a stat odinioara inegalabilul mitropolit Andrei Saguna, fara de care astazi cred ca n-ar 
mai exista nici un roman in Banatul sarbesc. Doar datorita providentialului act savarsit de Saguna la 
1864, asa numita „despartire ierarhica” a romanilor ortodocsi de sarbii pravoslavnici si reinfiintarea 
Mitropoliei ortodoxe pentru romanii din Transilvania si Banat, doar datorita acestei mari faptuiri, 
fratii nostri din Voivodina au supravietuit, prin Biserica, pana astazi. 
Predecesorul meu a fost episcopul Maxim Manuilovici, tocmai la 1840. Dar iata ca, in urma cu doi 
ani, a venit clipa! Dumnezeu mi-a incredintat mie aceasta aleasa misiune. Una aleasa, dar totodata 
enorm de dificila, de impovaratoare. In acesti doi ani si ceva am fost martorul unor momente cu 
adevarat cutremuratoare, unice. Se tot trambiteaza la noi sintagma „lectie de romanism”. Acolo sa 
vedeti lectii de romanism! Sa vedeti bisericile acelea mari, uriase, adevarate catedrale, in sate unde 
traiau altadata cate 7000 de romani. Sa le vedeti acum goale. Chiar cand am sosit in Banatul de 
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dincolo, am participat la o nunta in satucul Ovcea, undeva pe langa Belgrad: o suta de bieti romani, 
urmasi ai motilor deportati aici dupa rascoala lui Horia si abandonati in mlastini. Vazand dansurile, 
auzind cantecele acelea romanesti din Apuseni, la nunta aceea am plans, am plans cu lacrimi, ca la 
o inmormantare. Sa vedeti apoi la Covin, fost oras pe malul stang al Dunarii, acolo unde va fi fost 
altadata cetatea marelui Glad. Azi are numai vreo 400 de locuitori, toti romani. Cu sapte calesti 
pline de flori m-au asteptat la intrarea in oras... Sau la San-Mihai, unul din putinele sate in care mai 
exista  scoala  romaneasca,  tin  minte  un  batran  inalt,  cu  pletele  lungi,  albe,  care  mi-a  iesit  in 
intampinare, spunandu-mi: „Parinte, v-am asteptat ca pe un soare!” Ce sa mai zic de Costei, aflat 
chiar pe granita. Trei zile si trei nopti s-au rugat satenii, in 1918, sa nu fie parasiti. Trei zile si trei 
nopti un sat intreg a stat in genunchi si s-a rugat cu fata la rasarit, ca sa-i ocoleasca hotarul. Iar dupa 
aceea, tot un sat intreg i-a blestemat de moarte pe cei de la Trianon, fiindca i-au lasat fara tara. 
Acum doi  ani,  de  Inaltare,  cand  am venit  la  ei,  m-au  asteptat  cu  hora,  cu  o  superba  fanfara 
romaneasca, si plangeau de fericire. Iar eu le-am zis asa: ca daca Eminescu ar fi trait azi, sunt sigur 
c-ar  fi  scris  „Doina  Costeiului”.  Asa  sunt  oamenii  de  acolo,  inca  se  considera  granita  vie  a 
poporului roman. Cat despre mine... Eu, pacatosul, n-am facut altceva decat sa incerc sa-i iubesc ca 
pe taranii  mei de aici,  din Densus.  Si  am simtit  cum incet,  incet,  legatura cu acesti  35.000 de 
oameni incepe sa devina tot mai trainica, tot mai puternica. Ca si cum n-ar fi fost 35.000, ci 300...” 
     Parintele se smereste. Se poticneste, incearca sa nu mai vorbeasca, zice mereu despre sine ca-i 
„un netrebnic si un pacatos”, ca n-ar trebui sa scriu nimic, ca el n-are nici un merit. Si totusi, din 
nenumarate  alte  surse  am aflat  ca  numele  de  Daniil  Partosanu  a  devenit  deja  „un  simbol”  al 
romanilor din Voivodina. Ca intr-adevar e iubit „ca un soare”, ca odata preotii pe care-i pastoreste 
acolo i-ar  fi  zis:  „Parinte,  daca plecati,  o sa  va planga lumea ca pe un mort...”.  Dupa aceasta 
frumoasa  zi  petrecuta  in  Tara  Hategului,  mi-am  dat  seama  si  eu  ca  asa  este:  prin  acest  om 
indumnezeit, spiritul parintelui Arsenie Boca dainuie. 

BODGAN LUPESCU

________________________________________________________________________________
__________ 

Texte premiate la concursul „RETETELE FERICIRII”

Cand fericirea e in cer

CONTINUA MINUNE A VIETII

     Sunt un om simplu. Sunt o pensionara la fel ca miile de pensionari ai tarii, care se confrunta cu 
asprimile si greutatile vietii. N-am facut parte niciodata din randurile celor bogati, iar viata nu a fost 
prea generoasa cu mine dar, cu trecerea anilor, prin greutatile si necazurile care mi-au iesit in cale 
am inteles un lucru care imi calauzeste zi de zi viata, am inteles ca bunul Dumnezeu, in nemarginita 
Lui bunatate, mi-a dat un mare dar: acela de a sti sa lupt, acela de a avea puterea sa ies la suprafata, 
sa ma mentin la linia de plutire, sa nu cad. 
     Intr-una din zilele lui ianuarie 1991, fiul meu cel mare m-a parasit pentru totdeauna. Fiul cel mic 
era militar in acea perioada. In noaptea care a urmat inmormantarii, fiul cel mic a plecat inapoi la 
unitatea militara la Baia Mare, rudele mele au plecat acasa, la Focsani, iar eu am ramas la ora unu 
noaptea pe un peron pustiu, singura. Intelegeti ce e in sufletul unei mame care-si conduce fiul la 
mormant!  Timpul  a  trecut,  dar  fara  sa-mi  ia  durerea.  Vazandu-mi  starea,  medicul  uzinei  unde 
lucram mi-a recomandat internarea la Spitalul de Neuropsihiatrie de la Timisul de Sus. Incepusera 
sa se faca simtite primele semne ale primaverii. Dupa tratament, ieseam cu colegele de camera prin 
padure. Incepusera sa apara primele flori. Atunci am trait un sentiment ciudat. Am simtit ca natura 
ma primeste  in sanul ei  cu bratele deschise,  ca natura imi va fi  cel  mai  minunat  si  credincios 
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prieten. Aveam cu mine o carticica de rugaciuni si una de plante medicinale, si  mare mi-a fost 
bucuria descoperind ca multe din florile din carte erau peste tot, in padure, pe pajisti, in marea si 
minunata  gradina  a  lui  Dumnezeu.  De  atunci,  am devenit  cea  mai  buna  prietena  a  naturii,  o 
pasionata culegatoare de plante medicinale. De atunci, ori de cate ori imi simt sufletul impovarat, 
imi gasesc linistea la adapostul copacilor. Dupa aproximativ trei ani de lupta cu durerea si dorul de 
copilul meu disparut, intamplarea a facut sa cunosc un grup de pelerini, condus de un ghid foarte 
competent. Se faceau pelerinaje cu reducere pentru pensionari. Impreuna cu dansii, am cunoscut 
aproape toate regiunile tarii, am vizitat zeci de manastiri. Drumul la aceste manastiri, pasii facuti in 
cautarea  lui  Dumnezeu,  frumusetea  tarii  noastre  (avem o  tara  ca  un  colt  de  rai),  mi-au salvat 
sufletul. M-au intarit. Fiecare pelerinaj imi incarca bateriile pentru o lunga perioada de timp. Eram 
fericita. Fericita ca exist, fericita ca Dumnezeu imi lasase un copil bun si sanatos. Simteam cum 
ocrotitorul divin nu ma lasa sa cad in deznadejde si, mai ales acolo, in manastiri, am invatat sa fiu 
mai buna, mai iertatoare cu cei de langa mine. Din toate prin cate am trecut, am inteles ca atunci 
cand sufletul  ne e  impovarat,  sa-L cautam pe Dumnezeu,  sa-I  cerem ajutorul,  sa  luam drumul 
Bisericii. Sa ne bucuram de razele diminetii, multumind lui Dumnezeu ca incepem o noua zi, ca 
minunea vietii ne mai este daruita o data. 

ANA OPREA - str. 13 Decembrie nr. 24, 
bl. 2, et. 2, ap. 20, Brasov

DUMNEZEU EXISTA!

Sper din tot sufletul ca aceste randuri, care provin din experienta de viata a unui tanar de 22 de ani, 
le vor fi folositoare semenilor mei si-i vor intari in credinta 
     
In momentul in care constientizezi existenta divina si te lasi calauzit de aceasta, ai gasit fericirea. In 
momentul in care te arunci la picioarele Domnului nostru Iisus Hristos si spui: „Ai mila, Doamne 
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, de mine, pacatosul”, ei bine, abia atunci incepi sa cunosti 
adevarata fericire. Cum am ajuns la cei 22 de ani ai mei sa constientizez existenta lui Dumnezeu? 
Datorita greutatilor si incercarilor prin care am trecut si care mi-au otelit vointa si capacitatea de 
lupta, dar care, paradoxal, mi-au intarit si credinta. Deoarece traim in Romania, o tara adusa cu 
buna stiinta in pragul falimentului, as dori sa le transmit un mesaj romanilor care se zbat ca si mine 
sa supravietuiasca: „Oameni buni, aveti credinta in Dumnezeu si luptati pentru viata dvs. Luptati 
pentru a  trai  omeneste,  luptati  pentru a  va bucura de fiecare clipa din viata,  dar nu luptati  cu 
incrancenare, ci cu seninatate in suflet si cu rugaciune. Nu permiteti greutatilor de zi cu zi sa va 
tulbure sufletul, nu va lasati zdrobiti de duritatea vietii si, mai presus de orice, nu rupeti legatura cu 
Dumnezeu”. 
     Pentru a va explica cum am ajuns eu sa fiu aproape incontinuu fericit, nu ar trebui sa folosesc 
decat un cuvant: dragostea. Desi este greu, nu lasati iubirea din sufletul dvs. sa moara, caci atunci 
nu veti mai fi oameni intregi, ci doar palide umbre, franturi de om. Nu uitati cuvintele apostolului 
Pavel: „De-as grai in limbile oamenilor si ale ingerilor, iar dragoste nu am, facutu-m-am arama 
sunatoare si chimval rasunator. Si de-as avea darul proorociei si tainele toate le-as cunoaste si orice 
stiinta, si de as avea atata credinta, incat sa mut si muntii din loc, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. 
Si de-as imparti toata avutia mea si de-as da trupul meu ca sa fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-
mi foloseste (...) Si acum raman acestea trei: credinta, nadejdea, dragostea. Iar mai mare dintre 
acestea este dragostea.” 
Sunt de acord cu dvs. ca este greu sa-ti pastrezi iubirea fata de semeni atunci cand primesti, aproape 
zilnic, lovituri de la cei asemeni tie, atunci cand esti calcat in picioare, umilit, dezumanizat. Dar 
incercati!  Incercati,  deoarece aceasta este singura noastra sansa de a nu trai degeaba, incercati, 
deoarece doar dragostea (sub toate formele ei) da sens vietii noastre. Iisus a spus ca prima porunca 
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din Lege este de a-L iubi pe Dumnezeu cu tot cugetul si sufletul nostru, iar cea de-a doua porunca, 
asemeni celei dintai, este de a-l iubi pe aproapele nostru ca pe noi insine. In momentul in care va 
detasati,  macar  pentru  5  minute,  de greutatile  cotidiene,  lasand copilul  din  dvs.  sa  respire,  iar 
dragostea sa infloreasca in suflet, veti fi pe drumul ce duce catre fericire. In momentul in care veti 
ajunge sa va bucurati de fiecare noua zi, de fiecare raza de soare, de fiecare adiere de vant, de 
fiecare semen pe care il intalniti, veti incepe sa cunoasteti adevarata fericire, cea care nu se bazeaza 
pe egoism, ci pe iubire, caci doar asa putem face din fericire un mod de viata. Va rog sa nu ma 
judecati fara a ma cunoaste! Nu sunt un biet naiv, cum binevoiesc sa ma catalogheze unii dintre cei 
cu care discut, caci am cunoscut greutatile si lipsurile inca de la 14 ani, cand am intrat la liceu. Mi-
am sacrificat cei mai frumosi ani din viata, pentru ca am vrut sa ajung un bun profesionist, capabil 
sa-si ajute semenii. Nu am intrat din primul an la facultate, deoarece a trebuit sa ma pregatesc 
singur. A urmat un an groaznic, in care disperarea mea ajunsese atat de mare, incat mi-am pus viata 
in joc pentru reusita la ASE. Dar Dumnezeu a vazut cat de mult am muncit si m-a ajutat. Acum sunt 
student si lupt in continuare pentru viata mea, lupt in continuare pentru a supravietui, dar, in ciuda 
greutatilor, incerc sa raman OM si sa-mi ajut si semenii. Ceea ce as vrea sa va spun tuturor este ca 
viata  merita  traita!  Viata  este  un  miracol.  Daca  vreti  sa  fiti  fericiti,  incercati  sa  tineti  cont  de 
cuvintele lui Iisus, care ne spune: „Fiti milostivi, precum si Tatal vostru este milostiv. Nu judecati si 
nu veti fi judecati, nu osanditi si nu veti fi osanditi, iertati si veti fi iertati, dati si vi se va da”. 
Dumnezeu ne roaga sa fim oameni, deoarece doar asa putem fi fericiti. Omenirea intreaga tipa dupa 
dragoste si fericire, dar cati dintre noi isi iubesc si isi respecta semenii? Cati dintre noi isi pleaca 
genunchii  si  isi  smeresc  sufletul  in  fata  Dumnezeului  celui  viu?  Va rog  sa  nu  uitati:  fericirea 
porneste  de la  impacarea cu Dumnezeu si  cu noi insine.  Iisus reprezinta calea care duce catre 
adevarata fericire, cea care nu ne paraseste niciodata, in ciuda greutatilor vietii si a incercarilor la 
care suntem supusi. Inchei, adresandu-va urarea mea obisnuita: Bucurati-va de viata!!! Dumnezeu 
exista!! 

DAN STANCA - Bucuresti, 
e-mail: sdan80@yahoo.com

Zece ani de la moartea parintelui Arsenie Boca

Luna noiembrie a anului 1989 avea sa desparta faptura trupeasca a parintelui ARSENIE BOCA de 
turma de credinciosi care n-au incetat sa-l iubeasca si sa-l urmeze, nici atunci cand accesul ca preot 
in biserica i-a fost interzis. L-au urmat, de altfel, si dupa ce magica sa faptura duhovniceasca s-a 
adunat intr-un nume, pe crucea din cimitirul de la Manastirea Prislop din Hateg. Il urmeaza si 
astazi. Satele ardelene ii traiesc aievea invatatura si pilda, considerandu-l drept sfant. In semn de 
omagiu fata de marele duhovnic si martir ortodox, revista noastra persevereaza in stradania de a-i 
reface portretul, pe baza marturiilor celor care l-au cunoscut: preoti, intelectuali si tarani din Tara 
Fagarasului si Brasov 

Preot NICOLAE BABOIA 

(Porumbacu de Sus - Brasov)

"Dupa mine, parintele Arsenie Boca este un sfant. Daca altii recunosc sau nu lucrul asta, e treaba 
lor"

L-am cunoscut pe parintele Arsenie Boca in urma cu vreo 30 de ani, la Manastirea Schitul Maicilor 
din  Bucuresti.  Era  in  "67.  Pe  vremea  aceea,  parintele  era  acolo  cu  domiciliu  fortat.  Am fost, 
chipurile, cu o icoana degradata, ca sa ne-o refaca. In Tara Fagarasului, se incetatenise obiceiul ca, 
inainte  de  a-si  intemeia  o  familie,  preotii  tineri  sa  treaca  pe  la  parintele  Arsenie.  Fiindca 
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intentionam sa ma logodesc, am fost si eu cu viitoarea mea sotie la el, pentru a ne binecuvanta si a 
ne da sfaturi. Ne-a privit si ne-a spus fiecaruia felul nostru de-a fi. Cu toate ca atunci parca nu ne-a 
venit sa credem, de-a lungul anilor ne-am dat seama ca a avut dreptate. "Da, a zis el, va potriviti, va 
completati unul pe altul." Ne-a binecuvantat, apoi m-a luat deoparte: "Frate Nicolae, mi-a spus, 
cand vii de undeva, sa-i aduci totdeauna sotiei tale o floare. E gingasa si se va bucura".

Cititor al inimii

De-a lungul timpului, mi-am dat seama ca parintele Arsenie era un cititor al inimii. Dupa mine, el 
este un sfant, iar daca altii recunosc sau nu lucrul asta, e treaba lor. Caci adesea intre oameni sfintii 
nu sunt  cunoscuti.  Chiar si  Mantuitorul s-a aratat  oamenilor  si  acestia nu L-au vazut,  nu L-au 
cunoscut. Viata sfintilor este tainica. Departe de ei gandul de a-si afirma in vreun fel sfintenia, caci 
ei se smeresc. Declar fara nici un fel de retinere: pentru mine, parintele Arsenie a fost un prooroc al 
zilelor noastre, un om al lui Dumnezeu, pe care putini l-au cunoscut cu adevarat, atat dintre cei 
mari, cat si dintre cei mai mici. Avea, de exemplu, darul inainte vederii - fapt pe care cei de astazi 
se cam retin a-l recunoaste, si poate pe drept cuvant. Nu e bine sa ne hazardam in afirmarea unor 
lucruri ca acestea! Dar in ce ma priveste, mai ales in calitate de preot, trebuie sa recunosc ceea ce 
este adevarat, ceea ce am trait si-am vazut, stand alaturi de el.

Aici, in Tara Fagarasului, parintele Arsenie a fost mai respectat si mai iubit ca nicaieri. Ca dovada a 
acestui respect, noi - satenii din Porumbacu de Sus - l-am pictat in biserica. Sigur, nu in randuiala 
canonica a bisericii - nu poti declara pe cineva sfant, pana nu este recunoscut de Sfantul Sinod - ci 
intr-un fel de randuiala de suflet si constiinta, care ne-a indemnat sa-i facem dreptate si sa-l trecem 
printre sfintii romani. I-am spus pictorului sa scrie: Sfantul Parinte Arsenie de la Prislop.

Puterea de a sti gandurile

Nu pot sa spun ca eram in permanenta in preajma lui, dar niciodata nu ii simteam lipsa, pentru ca 
efectiv imi dadeam seama ca, daca-i cer ajutorul, ma ajuta oriunde as fi. Avea puterea asta de a-ti sti 
gandurile. De pilda, am trimis-o odata pe cumnata noastra la el, pentru ca eram nemultumit de ceea 
ce realizasem in parohia mea pana atunci, din punct de vedere spiritual. Si l-am rugat sa ne spuna 
ce sa fac ca sa-i apropiem si mai mult de biserica pe credinciosii de la noi. El a spus (va redau 
intocmai): "Sora Maria, du-te si spune-le la parinti (eram preotii de la doua parohii invecinate) caci 
cu forta nu se poate mantui nimeni. Sa-si faca datoria si atat. Cine vrea sa vina la biserica, vine! 
Cine nu - nu il putem mantui cu forta". Cand tocmai realizam pictura bisericii, ne-a trimis vorba: 
"Grabiti-va, ca vor veni vremuri mai grele si o sa fie un timp cand n-o sa mai puteti face nimic". Si 
intr-adevar, la un an dupa Revolutie, n-am mai putut face nimic cu putinii bani ai micii noastre 
parohii.

Minuni

Cat parintele Arsenie era la Prislop, socrul meu a ramas trei luni de zile la manastire si a lucrat. Intr-
o zi, vine un cetatean pe numele lui Ilie, bolnav. De la intrarea in manastire, parintele, care era sus 
pe un deal, l-a intampinat cu intrebarea: "Cum e Ilie, asa-i ca-i pacat?". Omul acela se impartasise 
cu nevrednicie. A vazut ca toata lumea merge la impartasit si s-a dus si el, beat. Si pe urma s-a 
aprins impartasania in el si a alergat la toti medicii, in toata tara, si nimeni nu-l putea ajuta cu 
nimic. Si atunci, a auzit de parintele Arsenie si s-a dus la manastire. Si parintele i-a spus si pe 
nume, si i-a spus si ce pacat a facut, fara sa-l fi vazut pana atunci. Parintele i-a dat indrumare ca 
trebuie sa ramana la manastire trei luni, ca sa poata fi lecuit. Dupa o luna, omul s-a dus la parinte si 
i-a spus: "Eu vreau sa merg acasa la copii si la nevasta". Parintele i-a spus: "Nu te duce, ca nu te-ai 
vindecat". "Ba, eu vreau sa ma duc." "Mai, iar te-apuca, stai aici, ca inca nu te-ai vindecat". Si a 
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plecat omul si iar i-a fost rau. Cand incepea sa arda impartasania inauntru, zice ca tipa si se zbatea 
tulburat. Si atunci s-a intors inapoi si a ramas trei luni de zile si s-a lecuit.

Multi dintre credinciosii pe care i-am intalnit in calitate de preot de-a lungul timpului mi-au spus 
despre minunile parintelui. Unele dintre acestea sunt pe cat de simple, pe atat de greu de explicat. 
De pilda, imi spunea o doamna de la oras ca sotul ei era tare betiv si nu stia cum sa scape de aceasta 
patima. A fost la parintele Arsenie si l-a rugat cu lacrimi in ochi sa se roage pentru indreptarea lui. 
Si, intr-o buna zi, acestui om dintr-o data i-a pierit orice atractie fata de bautura...

In ultimii ani de viata, parintele Arsenie era complet detasat. Iti vorbea exact ca un trimis al lui 
Dumnezeu, care nici nu se plange si nici nu ia parte la bucuriile efemere ale acestei lumi. Avea o 
raspundere serioasa, apostoleasca, o autoritate spirituala extraordinara. Cuvantul lui iti patrundea 
pana in inima si simteai ca-ti cunoaste sufletul. Puterea lui duhovniceasca era de dincolo de cuvant.

Moartea

La Biserica Draganescu, parintele Arsenie pictase un calugar rastignit pe cruce. Multi credinciosi 
zic ca s-a pictat pe dansul, dar cu certitudine nu se stie nimic. Nici cauzele mortii nu sunt prea clare. 
Parintele  Horia,  care  era  peste  vale  si  care  l-a  cunoscut  mai  indeaproape,  a  spus  ca  a  fost  la 
Ceausescu cu cateva luni de zile inainte de moarte si i-a spus: "Vezi ce faci, ca nu este bine, da-le 
mancare la oameni, da-le libertate, ca nu e bine". Dupa ce a iesit de acolo, l-a urmarit Securitatea si 
la iesirea din Bucuresti au fost somati sa se opreasca. Soferul nu voia sa opreasca. Parintele i-a 
spus: "Opreste, ca te impusca, te omoara, si tu ai copii. Pe mine o sa ma maltrateze, dar de mine nu 
ramane nimic in urma". Si atunci soferul a oprit. Au venit doi securisti, l-au scos din masina, l-au 
batut cumplit si de acolo i-a venit sfarsitul. Ce spun este din auzite si nu este sigur.

Dupa  cum este  stiut,  inmormantarea  a  fost  in  vremea  lui  Ceausescu  si  se  fereau  oamenii  sa 
vorbeasca despre parinte, ba unii dintre noi au refuzat sa fie fotografiati, ca sa nu se poata dovedi ca 
au participat la inmormantare. A fost o minune ca am putut tine un necrolog, cat de scurt, pentru ca 
nu ne dadeau voie sa vorbim. Inainte de moarte, parintele Arsenie ne-a avertizat: "Sa nu vorbiti!". 
Dumnezeu a facut o minune, ca atunci cand am ajuns la mormant cantaretii nu mai cantau, nimeni 
nu mai vorbea nimic, era un moment de suspendare. Si atunci, am zis catre maica stareta si catre 
parintele Daniel: "Imi dati voie sa spun cateva cuvinte?". Intr-un fel, poate le-a parut rau dupa 
aceea, pentru ca am avut cam mult curaj atunci. Am spus: "Iubiti credinciosi, ne dam noi seama pe 
cine am adus aici? Nu am adus un om de rand, eu, nevrednicul, am adus pe umar un sfant. Un sfant 
am adus, nu un om oarecare. Invatatura pe care acest sfant ne-a dat-o, cine va fi mai intelept va 
pune-o la inima si va pune-o in practica". La urma, maica stareta mi-a spus ca am exagerat cand am 
spus ca este un sfant. I-am spus: "Maica stareta, iti dau un raspuns - sfantul Ioan Iacov a lasat in 
scris: <Sa va rugati pentru iertarea pacatelor mele, ca sunt sigur ca ma voi duce in iad, pentru ca nu 
am indeplinit voia lui Dumnezeu>. Si a ramas douazeci de ani in mormant si dupa douazeci de ani 
s-a descoperit trupul sau ca sfinte moaste, ca n-a putrezit. Eu am credinta ca peste ani de zile, ne 
vom inchina moastelor parintelui Arsenie".  Cand m-am intors acasa,  m-au provocat oamenii in 
biserica, intrebandu-ma: "Cum a fost, parinte, la inmormantarea parintelui Arsenie?". Atunci, spune 
sotia mea, m-am dezlantuit in biserica si am spus tot ce aveam pe suflet. Cand m-am intors de la 
biserica, ea mi-a spus: "Mananca, ca acum ai facut-o! Vine Securitatea sa te ridice". Nu am avut, 
din fericire, dupa aceea probleme pentru ca era in noiembrie 1989, cand lucrurile se precipitau si 
nimeni nu mai avea timp sa ne ia din scurt.

Un an de zile dupa aceea, la primul parastas, maica care-l ingrijise bolnav pe parinte mi-a spus: 
"Puteti vorbi, parinte, dar numai adevarul sa-l spuneti". Si numai adevarul l-am spus. Era o ploaie 
rece, marunta si deasa: "Iubiti credinciosi, dati la o parte umbrelele, pentru ca aceasta nu este o 
simpla ploaie, ci acestea sunt lacrimile pe care parintele Arsenie Boca le-a varsat pentru poporul 
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acesta". Si nu am gresit,  pentru ca dupa inmormantare mi-a marturisit cineva ca, intr-adevar, la 
Sambata, cand predica, parintelui ii curgeau lacrimile ca dintr-un izvor.

Parintele-calugar DOMETIE 
Manastirea Sambata - Fagaras
(decedat in 1995)
"A fost mot, din Tara Motilor"

Acest sfant prea cuvios parinte a fost mot din Tara Motilor. S-a nascut in satul Vata de Sus, langa 
Brad, judetul Hunedoara, din parinti bine credinciosi, Iosif si Cristina. Tatal sau cunostea meseria 
de pantofar si-l punea pe fiul sau sa invete sa bata cuie de lemn, si acesta le rupea si povestea ca-l 
batea cu cureaua cu care tinea papucii.

A mai avut si o sora, pe care o chema Constanteana, si care a murit de tanara. Iar bunica lor, pe care 
o chema Ana, fiind si ea tare credincioasa, a ingropat-o pe Constanteana intr-un loc frumos, mai 
inalt, si a facut peste mormantul ei o bisericuta, cu altarul chiar peste mormantul fetei. Daca fratele 
ei, Zianu - caci asa l-a chemat de botez pe parintele Arsenie - se va face preot, cand va sluji in 
biserica sa fie si sora lui acolo.

Facandu-se Zianu marisor si terminand scoala primara, l-a dat mai departe si la Teologie, ca sa se 
faca preot. Caci mama copilului, Cristina, dupa ce a ramas insarcinata, a visat ca are in pantecele ei 
soarele si luna, si mereu se intreba ce va fi cu copilul pe care il va naste si l-a dat la scoala ca sa se 
faca preot. Tatal copilului, Iosif, murise intre timp si mama lui, tanara fiind, a fost silita de mama ei 
sa se marite a doua oara. Dar Zianu s-a suparat: "De ce s-a maritat?" si n-a mai vrut sa treaca pe 
acasa, iar cu timpul mama-sa n-a mai stiut de dansul.

Zianu fiind elev bun la Teologie, mitropolitul Balan l-a sfatuit sa se faca calugar la Manastirea 
"Brancoveanu" - Sambata de Sus, Fagaras. Venind la manastire, l-a calugarit si i s-a pus numele de 
Arsenie.

Dupa  un  timp,  mitropolitul  l-a  trimis  in  Grecia,  la  Muntele  Athonului  (Athos  -  n.r.),  ca  sa  se 
induhovniceasca. Ajungand la Sfantul Munte si necunoscand pe nimeni, a spus parintele ca s-a dus 
intr-o padure si s-a rugat mult Mantuitorului sa-i trimita un bun povatuitor, dar nu a fost ascultat. 
"Dar de la o vreme - a spus parintele - mi-am dat seama ca Mantuitorul are o Mama buna si m-am 
rugat  ei  cu  lacrimi  in  ochi,  sa-mi  dea  un povatuitor,  sa  ma invete  in  cele  ale  calugariei,  spre 
mantuire." Si a zis parintele ca insasi Maica Domnului a venit si l-a luat de mana si l-a urcat pe un 
munte inalt, ce era intre doua prapastii, de iti era frica sa privesti in jos. Si muntele era ascutit, de 
numai cat calcai cu talpa piciorului. Si l-a urcat Maica Domnului si l-a dat in grija unui sfant care 
traise pe pamant cu doua sute de ani mai inainte - dupa unii ar fi fost chiar Serafim de Sarov. Iar 
Maica Domnului s-a facut nevazuta. Si spunea parintele ca se ducea in fiecare zi pe creasta acelui 
munte si nu ii mai era frica ca va cadea in prapastie.

Cat timp, n-a spus, dar probabil ca 40 de zile a primit invatatura de la acest sfant. Aceasta a spus-o 
o singura data, la cativa credinciosi (sigur ca pentru smerenie). Desigur ca Maica Domnului l-a 
intarit de a postit atunci 40 de zile incontinuu, timp in care l-a povatuit sfantul ce i se aratase. Dupa 
un an de zile, a venit la Manastirea Sambata intarit cu Duhul Sfant, cu mare dar proorocesc si cu 
putere, ca daca te privea, simteai un curent in suflet si te umileai. Si-ti descoperea gandurile, iti 
spunea numele, iti descoperea pacatele si faptele ce le-ai facut, cunoscand si viata.
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Prima Parte 
Articole apărute în “Formula AS” 

PĂRINTELE ARSENIE BOCA – „SFÂNTUL ARDEALULUI” 

Autobiografie 
Subsemnatul m-am născut în 1910, septembrie 29, în Vaţa de Sus, jud. 

Hunedoara. Şcoala primară şi liceul în orăşelul Brad, acelaşi judeţ. De pe 

atunci mi se remarca o anumită înclinaţie spre singurătate şi spre 

probleme de religie, chiar peste puterile mele de atunci. Aşa spre pildă am 

o carte a lui Immanuel Kant: „Religia în limitele raţiunii” iscălită: „Boca 

Zian cl. IV. lic.” 

La intrarea în cursul superior de liceu am rămas orfan de tată, care era 

cizmar de meserie şi foarte bun pedagog cu fiul său. Ştiu până astăzi că 

m-a bătut odată pentru ca să nu mai pierd timpul – ceea ce i-am făgăduit 

cu lacrimi şi n-am uitat până acum, şi de multe ori mi-a folosit în viaţă.  

În cursul liceului mi-au plăcut foarte mult: matematicile, fizica, religia, 

desenul şi muzica. Terminând liceul şi luând bacalaureatul la prima 

prezentare, înclinam spre ştiinţele pozitive, dar dacă aveam avere sau 



6 
 

garantau tutorii pentru mine intram la aviaţie la Cotroceni – ceea ce n-a 

fost, împiedicându-mă sărăcia. Drept aceea a biruit înclinaţia 

contemplativă, sau speculativă şi în 1929 m-am înscris la Academia 

Teologică din Sibiu. 

În cursul teologiei mi-am vândut casa părintească spre a-mi putea 

continua studiile. Eram şi bursier. Mamei nu i-am cerut niciun ajutor şi nici 

nu mă înduram, întrucât era divorţată de tata iar eu eram dat tatii prin 

sentinţa de divorţ, ca fiind, pe baza meseriei, mai sigur că mă va da la 

şcoală. În timpul teologiei mi se lămurea frumuseţea chipului vieţuirii 

călugăreşti şi doream să mă instruiesc, pe cât puteam, mai temeinic, cu 

deosebire în latura mistică a vieţii. Cu prilejul acela aveam următoarele 

note caracteristice: deprindeam pe mama cât mai fără mine şi cât mai 

fără corespondenţă, ca oarecum să mă uite şi să nu-i vie greu când va afla 

că m-am călugărit. Apoi, de la plecarea din Brad, mi-am pus o anumită 

disciplină austeră, care avea mai multe amănunte greu de crezut. Aşa de 

pildă mi-am propus ca toată vremea teologiei să nu fac nici o cunoştinţă 

cu fete. Ceea ce n-am reuşit, întrucât tocmai în anul acela 1929 Ministerul 

îngăduie şi fetelor să studieze teologia, şi m-am pomenit cu câteva colege. 

Dar cunoştinţe în oraş am izbutit să n-am. Asta am reuşit toată vremea 

teologiei, deşi făceam parte şi din „Reuniunea de muzică Gh. Dima” din 

Sibiu, de sub dirijorul N. Oancea, şi care era mixtă. Aveam problema 

voinţei în stăpânirea simţurilor. Mai mult chiar, mă preocupa, studiind 

mistica comparată a diferitelor religii superioare, ca să văd prin proprie 

experienţă, cât se întinde sfera voinţei în domeniul vieţii sufleteşti şi 

biologice. Mă interesa să văd dacă e adevărat ce afirmă cărţile asupra 

actelor reflexe, şi asupra instinctelor, că anume sunt independente de 

voinţă şi controlul conştiinţei. Experienţa mea personală însă mi-a dovedit 

că acţiunea voinţei şi a conştiinţei se poate întinde şi peste instincte şi 

actele reflexe după o oarecare variabilă. Mă ajutau la aceste adânciri şi 

studiile ce le făcea pe vremea aceea Mircea Eliade la Ecutta, trimis de 

Universitatea din Bucureşti, pentru studii orientalistice. Iar parte de studii 
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le tipărea în Revista de filosofie din Bucureşti, şi-mi parveneau pe această 

cale.  

Toate acestea mă interesau să le aflu şi să le probez în vederea 

călugăriei. Mă abţineam de la „voia în oraş”, ci stam în curtea şcolii cu 

poarta deschisă. Cu colegii nu ieşeam în oraş decât dacă trebuia în 

interesul şcolii, a vreunui profesor, sau însoţiţi de profesori, cum era cazul 

cu reuniunea de muzică. N-am dansat şi n-am învăţat lucrul acesta. Îmi 

dase tata grija asta – şi mai cu deosebire când eram teolog nu-mi puteam 

închipui să fac aşa ceva. 

De viaţa altora în afara zidurilor teologiei am fost în cea mai perfectă 

indiferenţă şi necunoştinţă. Toate preocupările mele erau şi sunt până 

astăzi interioare, nu exterioare. Vorbirea mi-a fost urâtă de când mă ştiu. 

Chiar numele călugăresc l-am ales pentru că Avva Arsenie îşi alesese 

nevoinţa tăcerii, prin care s-a desăvârşit interior. 

Teza de licenţă în Academia Teologică rezuma strădaniile mele spre 

acea desăvârşire interioară a omului, şi purta titlul: „Încercări asupra vieţii 

duhovniceşti”. Terminam teologia prin 1933.  

În vacanţă mă ocupam cu pictura. 

Pictura mi-a lungit şcoala. Căci aflând Mitropolitul Nicolae Bălan că am 

talentul acesta, m-a trimis anul următor 1933/34 la Academia de Arte 

frumoase din Bucureşti, care am terminat-o în cinci ani. Profesori 

principali aveam pe dl. Francisc Şirato, Costin Petrescu şi Fr. Reiner, 

ultimul de la Facultatea de medicină. La medicină de multe ori nu puteam 

merge din cauza frământărilor şi grevelor studenţeşti, care mă supărau 

pentru motivul că pierdeam vremea şi cunoştinţele de anatomie şi 

antropologie cu profesorul meu, care de multe ori era pus în 

imposibilitatea să-şi ţină cursul. Abia aci m-am lovit de mişcările politice 

studenţeşti, care mi-au produs o impresie neplăcută. În mişcări 

studenţeşti n-am intrat nici de fapt, nici de drept, întrucât Academia de 

Arte frumoase nu era considerată în cadrul Universităţii, ci ca o şcoală 

aparte. Deci pe noi de la Bellearte ne tratau ca fiind înafară de studenţii ce 
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să se poată înscrie în centrul studenţesc Bucureşti. Am fost complet în 

afară de orice mişcare studenţească sau înscriere în vreo mişcare politică. 

Vremea în Bucureşti am petrecut-o nelipsind de la şcoală niciodată. 

Bolnav încă n-am fost, ca să lipsesc pe pricina asta. Lucram la atelier 

foarte mult. Primăvara mergeam de la 5 dimineaţa şi mă întorceam la 

internatul Radu Vodă unde locuiam, seara la cină. Trei ani am stat la 

internat, ca să fie o garanţie pentru mine că nu mă ocup cu nici o pierdere 

de vreme. Pe-acolo mai veneau şi studenţi legionari care ne chemau cu ei. 

Nu m-am dus niciodată. Şcoala mă absorbea total şi n-aveam vreme de 

pierdut. (Bătaia din copilărie pentru a nu pierde vremea mă urmărea ca un 

înger păzitor.) 

Studiam foarte mult. Timpul ce-mi mai rămânea liber acasă îl foloseam 

citind şi discutând teologie cu încă un coleg de-al meu care studia 

Conservatorul. Aşa s-a întâmplat că odată, plăcându-mi foarte mult 

scrierea mistică a sfântului Ioan Scărarul, am tradus-o în româneşte, în 

vreme de 5 luni. M-a ajutat foarte mult la încheierea convingerii mele de-a 

intra în călugărie. 

În vremea aceea, mişcarea legionară era în toi şi se discuta de ea în 

toate părţile. Eu ca un independent de politic, nu mi-am găsit înclinaţie 

către mişcare. Apoi s-a întâmplat că nici nu m-a mai chemat nimeni. 

Singura mea participare a fost asta: când se întorceau din Spania, morţi, 

Moţa şi Marin, am ieşit cu colegi întâmplători prin curte până la trotuarul 

străzii „Calea Griviţei”, pe care trecea convoiul de la Gara de Nord spre 

Calea Victoriei. Căci Academia noastră era pe Calea Griviţei. Deci am privit 

o parte din convoi şi pe cei doi morţi. Atâta tot. 

Colegi la şcoală am avut de toate soiurile şi neamurile. Aveam, la alţi 

profesori, pe unul Vulpescu; ăsta era comunist, purta cravată roşie, însă 

discuţii n-am avut împreună niciodată. Aveam coleg de clasă pe un evreu 

Iţhoc Steinberg – eram prieteni. Îi spuneam câteodată: Măi Steinberg, tu 

eşti evreu şi eu creştin, deci ar fi să fim unul împotriva altuia. Eu însă am 

să fiu mai bun ca tine şi tu n-ai să te poţi supăra pe mine, dacă în felul 

acesta te voi concura în viaţă. 
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Mai pe urmă, când am citit Biblia, am văzut că ultima misiune mondială 

e a evreilor, eventual a unei idei a evreilor. 

Am terminat Belleartele cu bine, am făcut anul de practică, ce însă a 

fost mai scurt; am plecat, trimis de Mitropolitul Nicolae Bălan, în Sfântul 

Munte, ca să deprind călugăria de acolo. La plecare erau cele mai aspre 

cercetări ca nimeni din cei ce-au fost legionari vreodată să nu poată ieşi 

din ţară. Eu, neavând absolut nimic la activ, am obţinut paşaport de 

călătorie: în Europa „sans Russie”, de la Prefectura poliţiei din Sibiu. 

Iar întrucât eram diacon, am obţinut şi încuviinţările speciale de la cele 

trei Patriarhii: a României, a Constantinopolului şi a Atenei, precum şi a 

celor două guverne: român şi grec, precum că n-am nimic suspect la 

activ, ci simpla chemare către desăvârşirea interioară prin meşteşugul 

călugăriei. 

M-am întors în ţară la 8 iunie 1938. Ţin minte data pe aceea, că intrând 

în ţară prin Moraviţa am văzut drapelele româneşti, de acel 8 Iunie de 

odată. 

De la data aceasta, până la Paştile anului viitor când am intrat în 

călugărie, mi-am adunat unelte de pictură, materiale, am mai învăţat la 

Chişinău cu nişte meşteri ruşi poleitura cu aur „cicanca”, şi alte lucruri 

trebuitoare unui atelier de pictură. 

În Vinerea Izvorului după Paştile anului 1939, am fost tuns în călugărie 

primind numele Arsenie. 

Un an m-am ocupat cu gospodăria, eram primul şi singurul călugăr la 

Mănăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus jud. Făgăraş. De pictură nu-mi 

mai rămânea vreme. Al doilea an la fel. Până când m-am luat de grijă că 

am învăţat pictura degeaba. Se întâmplă în vremea asta că ne veneau 

oameni cu durerile lor şi evlavie la Mănăstire şi călugări. Mai intrase în 

călugărie Părintele Serafim Popescu. L-am rugat pe el să primească 

preoţia – eu simţindu-mă nevrednic. A primit-o. Aşa au început slujbele la 

Mănăstire după puteri. 

Într-o iarnă, probabil prin 1941, ne trezim cu o avalanşă de oameni de 

toate vârstele şi treptele, năpădindu-mă să stau de vorbă cu ei despre 
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necazurile lor. Aci m-am trezit să fac duhovnicie cu oamenii, deşi nu eram 

preot. Ştiam că tot ce păţesc oamenii, li se trage de pe urma greşelilor 

sau păcatelor. Aşa m-am văzut silit să primesc preoţia şi misiunea majoră 

a propovăduirii lui Hristos-Dumnezeu adevărat şi Om adevărat, precum şi 

a sfinţirii omului, ca să aibă pacea lui Dumnezeu în sine, absolut în orice 

împrejurări s-ar afla în viaţă. I-am învăţat să fie curaţi faţă de oameni şi 

faţă de Dumnezeu; să dea Cezarului ce e al Cezarului (ascultare 

cetăţenească, dajdie etc.) şi lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu (cuget 

curat, suflet purificat şi trup curăţit de patimi). 

Despre această învăţătură, martori îmi sunt toţi cei ce-au ascultat 

poveţele cele după Dumnezeu pe care li le-am dat: iubirea de Dumnezeu, 

iubirea de toţi oamenii, fără deosebire, şi viaţa curată, care fac cu putinţă 

reîntoarcerea noastră, a împlinitorilor, iarăşi în Împărăţia de obârşie, de 

unde ne-a trimis Dumnezeu spre scurtă cercare a cuminţeniei şi a iubirii 

noastre, pe pământ, în stadia şi arena vieţii. 

Asta îmi este toată misiunea şi rostul pe pământ, pentru care m-a 

înzestrat cu daruri – deşi eu sunt nevrednic. Pentru asta sunt solicitat în 

toate părţile, ca să propovăduiesc iubirea lui Dumnezeu şi sfinţirea 

oamenilor prin iubire. 

De alte gânduri şi rosturi sunt străin. 

R. Vâlcii. 17 iulie 1945 Ieromonahul Arsenie. 

 

 

 
 

Amintiri despre Parintele Arsenie Boca 
 

 

Parintele Ieromonah Arsenie Boca la Manastirea Brancoveanu 

http://www.formula-as.ro/magazine/attachments/815/1606_1209045664-large.jpg�
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Fac aceste marturisiri ca semn de multumire, recunostinta si adanca 

pretuire, pe care eu si familia mea le aducem Parintelui Arsenie Boca, pe 

care il veneram ca pe un sfant al romanilor. Avem ferma convingere ca 

Dumnezeu l-a cinstit cu cununa sfinteniei si nadajduim ca si autoritatile sa 

o faca, cat mai curand. Sfinte Parinte Arsenie, roaga-te lui Dumnezeu 

pentru noi! Amin. ...  

 

M-am nascut in anul 1935, intr-o familie de oameni saraci, dintr-o 

localitate de munte, de langa Brasov. Primul copil nascut in familia mea a 

fost un baiat sanatos si frumos, iar al doilea copil am fost eu, care m-am 

nascut infirma de ambele picioare, slaba si pipernicita. Femeile din sat 

care m-au vazut o indemnau pe mama sa nu-mi dea de mancare, ca sa 

mor. Iar mama le spunea: "Daca Dumnezeu mi-a dat-o asa, eu ii dau de 

mancare si apoi sa faca El ce-o vrea cu ea". Iar moasa care a asistat-o pe 

mama la nasterea mea, ca atunci nu mergea nimeni la spital sa nasca, i-a 

zis mamei: "Ai grija sa n u mai ai alti copii, ca toti o sa fie schilozi". Dupa 

mine, mama a mai avut sapte copii, patru baieti si trei fete. Da, sapte 

copii, toti intregi, sanatosi si frumosi. 

Fetita oloaga 

 

La varsta de 3 ani, m-au dus la operatie, dar nu s-au putut termina 

tratamentele la picioare, ca era inainte de razboi (al doilea razboi 

mondial), au venit deportarile sasilor, iar medicul care ma operase, de 

frica deportarii, si-a omorat cele doua fiice si sotia si apoi s-a sinucis. Apoi 

a venit razboiul, eu am ramas tot chinuita. 

 

La sapte ani, m-au dus la scoala. Noroc ca nu era scoala departe de casa 

parinteasca, pentru ca mergeam cu mare greu pana acolo. Umblam foarte 

greu. Imi aduc aminte ca bunica imi dadea cate un bat in mana si-mi 

spunea: "Umbla drept, tu, umbla drept!". Cand m-a dus tata la scoala, 

invatatoarea nu a vrut sa ma primeasca, zicandu-i: "Du-o acasa si-o pune 
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la gura sobei sa aiba grija de foc, ca la altceva nu e buna". Dar tata i-a 

zis: "Eu ti-am adus-o ca s-o inveti carte, iar daca nu vrei, te dau in 

judecata". Invatatoarea n-a mai zis nimic si m-a primit. La scoala am 

intampinat alte greutati, copiii nu voiau sa se joace si sa vorbeasca cu 

mine. De cate ori ma ascundeam in recreatie si plangeam... 

 

 

 

In vara anului 1948, Anisoara, o verisoara a mamei, a venit in sat si 

spunea la toata lumea sa mearga la manastire, la Sambata, ca e acolo un 

mare proroc, care-ti spune tot ce ai facut si chiar ce gandesti. Ea locuia in 

Brasov. Acolo a auzit de Parintele Arsenie, se facuse mare valva legata de 

el, si s-a dus si ea la manastire, sa-l vada. Cand a ajuns la Sambata, 

parintele era intr-un grup de oameni si le vorbea. Ea nu stia cine este. S-a 

apropiat de grup sa asculte si parintele a strigat-o: "Tu, cea cu naframa 

rosie, vino mai aproape!". Ea s-a uitat in dreapta si in stanga, sa vada pe 

cine striga, dar parintele a chemat-o din nou: "Nu te mai uita in dreapta si 

in stanga, ca pe tine te strig, cea cu naframa rosie". Anisoara s-a apropiat 

si parintele i-a zis: "Du-te prin sate si-L propovaduieste pe Hristos". Atunci 

ea a simtit o putere. A venit in sat, umbla din casa in casa si vorbea de 

prorocul de la Sambata. Oamenii au crezut. S-au dus din sat de la noi 40-

50 de persoane la Sambata si toti s-au intors entuziasmati si plini de 

credinta. Parintele le spusese ce necaz aveau sau ce gandeau si le-a dat 

sfaturi ce sa faca. 

Verisoara cu naframa rosie 

 

In vara anului 1949, Anisoara a venit si m-a cerut de la mama sa merg cu 

ea la parintele Arsenie. Mama m-a lasat. Pe parintele Arsenie il mutase 

intre timp de la Sambata la Manastirea Prislop. Am plecat cu trenul, cu 

vreo 10-12 oameni pe care nu-i cunosteam. Dupa ce am ajuns la Hateg, 

aveam vreo 10-15 km de mers pe jos, dar oamenii au tocmit o caruta cu 

cai, au pus bagajele in caruta si pe mine peste ele. Am ajuns la sfanta 
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manastire spre seara. Pe atunci era fara porti si cu mult maracinis 

imprejur. Nu mai stiu unde am dormit, in vreo magazie. A doua zi 

dimineata, am mers in partea dreapta a manastirii si ne-am asezat in 

rand, in picioare, sa-l asteptam pe parintele Arsenie, sa vina sa ne dea 

binecuvantare. Fiecare avea in mana cate ceva. Langa mine era o doamna 

din Brasov si m-a intrebat: "Tu n-ai adus nimic sa-i dai parintelui?". Am 

ridicat stingherita din umeri. Nu stiam ca asa era obiceiul. Anisoara nu-i 

spusese mamei nimic. I-am raspuns: "Nu!". Atunci ea mi-a dat un 

pachetel, cat un pachet de chibrite, nu stiu ce o fi fost in el, si mi-a zis: 

"Da-i asta parintelui si cere-i ceva!". 

 

Minunea

 

 

 

La un moment dat, parintele a coborat din chilie: inalt, imbracat intr-o 

reverenda alba, incinsa cu o centura neagra la mijloc. Avea parul negru si 

lung pana la umeri si niste ochi albastri, albastri... Eu eram a cincea sau a 

sasea din rand. Tremuram toata. Cand a ajuns la mine si a intins mana sa 

ma binecuvanteze, i-am intins pachetelul si am zis in gand: "Parinte, 

ajuta-ma sa pot umbla". 

Chilia Parintelui Arsenie Boca, sapata in munte,la izvorul vaii Sambata 

 

 

 

 

In gand am zis, ca nu eram in stare sa scot un cuvant. Dansul a lasat 

mana in jos, s-a dat un pas inapoi, m-a privit din cap pana la picioare si 

de la picioare pana la cap si m-a binecuvantat, zicand cu voce tare: "Bine, 

asa sa fie!". Atunci am simtit un fior si o putere m-a strabatut prin sira 

spinarii. Si am simtit, deodata, ca pot sa ma tin pe picioare. Parintele 

Arsenie facuse o minune cu mine: imi daduse putere sa pot umbla. Am 

inceput sa plang, iar dansul a trecut mai departe. Credinciosii m-au 

http://www.formula-as.ro/magazine/attachments/815/1604_1209045696-large.jpg�
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inconjurat si m-au intrebat ce am cerut, ce mi-a dat parintele? Eu nu le-

am spus, ci am tot plans... 

 

In anul acela, inainte de Ziua Crucii (14 septembrie), m-am dus iar cu 

verisoara mamei la Prislop. Parintele Arsenie lucra cu cativa oameni la 

clopotnita din curtea manastirii si la aducerea apei dintr-un izvor. Intr-o zi, 

ne-a luat pe toti copiii si ne-a spovedit in grup, apoi ne-a impartasit. In 

grupul nostru de credinciosi era o doamna din Brasov, care tot plangea. 

Parintele a intrebat-o: 

 

- De ce plangi, ma? 

 

- Am un baiat de 18 ani si nu ma asculta deloc, ba imi vorbeste si urat. 

- L-ai botezat? 

 

- Da, parinte! 

 

- I-ai pus nume? 

 

- Da, parinte! 

 

- Si i-ai zis pe nume? 

 

Ea a tacut. Parintele s-a adresat credinciosilor si a zis: "Uite, asa patesc 

cei care nu le zic copiilor pe nume, le zic toate negativele: impielitatule, 

raule, dracusorule, magarule, in loc sa le zica bunule, ingerasule, iubitule, 

scumpule, ori sa le zica numele dat la botez. Asa ii aveti, cum ii strigati". 

Apoi i-a zis femeii sa nu plece cu grupul de la Brasov, sa mai stea 2-3 zile 

la manastire. 

 

In alta zi, dupa-amiaza, ne-a adunat pe toti copiii sa mergem la adunat de 

zmeura. Padurea din fata manastirii era toata plina de zmeuris (in padurea 
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prin care se merge acum la mormant, pe atunci nu era nici o carare). Am 

mers cativa metri, cand parintele se intoarce si priveste in jos. In urma 

noastra, venea un om cu o carte sub brat. Parintele il intreaba ce doreste, 

iar omul raspunde: 

 

- Parinte, invata-ma cum sa citesc Psaltirea. 

 

- "Din scoarta in scoarta", a zis parintele, si a pornit mai departe. Dupa 

cativa pasi s-a oprit, s-a intors catre omul acela si i-a spus: "Psalmii de 

blestem sa nu-i citesti, sa sari versetele ce sunt cu blesteme. Ca daca-i 

citesti, n-ai folos nici de ceilalti". Si iar a pornit cu noi mai departe. A mai 

facut cativa pasi, apoi a zis catre noi - eram vreo 8-10 copii: 

- Mergeti pe aici, c-o sa gasiti zmeura, eu raman cu omul acesta, ca mai 

are sa ma intrebe ceva. Si s-au asezat pe iarba amandoi. 

 

Atunci, de Ziua Crucii, a fost liturghie cu episcop si au fost sfintiti doi 

calugari: parintele Dometie Manolache (numit si Cucuzel), deoarece canta 

si predica foarte frumos, care mai tarziu a ajuns staret la Manastirea 

Ramet, si parintele Antonie Plamadeala, viitorul mitropolit al Ardealului. 

Dupa aceea n-am mai fost la Prislop. Pe parintele Arsenie l-au arestat, a 

venit comunismul... Nu l-am mai vazut pana in anul 1986. 

 

 

Intre timp, m-am casatorit si am doi copii, o fata si un baiat. Sotul meu 

este preot, originar de langa Fagaras, iar in timpul studentiei, l-a cunoscut 

si el pe Parintele Arsenie, fusese de mai multe ori la Sambata, cand era 

parintele acolo. In toate zilele vietii noastre, binecuvantarea parintelui 

Arsenie Boca ne-a purtat de grija si ne-a ferit de rele. Prin anii 70, am 

venit in satul meu, la parinti, si m-am intalnit cu invatatoarea care nu 

voise sa ma primeasca la scoala. Ne-am oprit la vorba, in drum, si mi-a 

povestit despre tata, cum o amenintase cu judecata. Dar ii mai spusese 

Pelerinaje la Draganescu 



16 
 

ceva: "Uite, asa oloaga cum o vezi, eu preoteasa am s-o fac, ai 

inteles?"."De unde a stiut tatal tau ca te faci preoteasa?", m-a intrebat. 

Mie mi-au dat lacrimile: "Binecuvantarea parintelui Arsenie", am zis in 

gand. "Uite, eu am un singur baiat", a continuat invatatoarea, "si n-are 

nici un noroc. Cand era copil s-a dat cu saniuta, s-a lovit la genunchi intr-

un stalp si oricat am umblat la doctori, a ramas schiop. S-a casatorit, iar 

acum a divortat, si uite, tu ce noroc ai avut". Mie imi curgeau lacrimile si 

in gand multumeam parintelui Arsenie. "Numai Bunul Dumnezeu are grija 

si ne ajuta la fiecare", i-am raspuns. 

 

Doream foarte mult sa ajunga si copiii mei la parintele Arsenie, pentru 

binecuvantare. Eu mereu le povesteam despre el, mai ales de cerul 

albastru ce se oglindea in ochii Sfintiei Sale. Prin anul 1983 m-am 

interesat cand poate fi gasit parintele la Draganescu, un sat de langa 

Bucuresti unde era o biserica pe care o picta, iar cand o verisoara a sotului 

s-a dus acolo, am trimis-o cu ea si pe fiica mea, care era studenta. In 

acea perioada, sotul meu facuse lucrari de extindere si reparatii la biserica 

in care slujea. I-am dat fetei o scrisoare catre parintele, prin care il rugam 

sa vina sa picteze si biserica noastra. Au ajuns la Draganescu. Parintele 

era in altar, in reverenda neagra si cu ochelari fumurii. Nu slujea, lua doar 

pomelnicele de la credinciosi. Fiica mea se gandea: "Mi-a spus mama ce 

ochi albastri, patrunzatori are parintele, iar eu nu pot sa-i vad, pentru ca 

poarta ochelari". A ajuns la altar sa-i dea pomelnicul, parintele s-a intors 

sa-l ia, dar si-a scos si ochelarii, zicand: "Ei bine, ma!", si i-a dat 

binecuvantarea. Fata s-a emotionat de privirea foarte patrunzatoare a 

parintelui si i-a intins scrisoarea cu mana tremuratoare. Dar parintele i-a 

zis: "Nu, nu, nu ma angajez la asa ceva". A dat raspunsul fara sa citeasca 

scrisoarea. 

In anul urmator, 1984, i-am trimis din nou, pe amandoi copiii, la 

Draganescu. Parintele Arsenie l-a luat langa el pe baiat, care era si el 

student, si i-a explicat pictura de pe pereti, explicatii legate mai ales de 

compozitia chimica a culorii, si i-a tinut o adevarata prelegere privind 
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efectul nociv al tutunului asupra organismului, incat ai fi zis ca e profesor 

universitar. Mai tarziu, ne-am dat seama care a fost rostul acestei discutii: 

desi in familia noastra nu s-a fumat niciodata, baiatul, in anturajul de la 

facultate, a incercat de cateva ori sa fumeze. Dar dupa discutia avuta cu 

parintele nu a mai fumat deloc, nici pana in ziua de azi. Parintele i-a mai 

spus baiatului: "Du-te acum, pana esti student, sa-ti tratezi urechea cu 

care auzi mai rau, fa-ti aparat auditiv, ca nu te costa nimic". Baiatul nu-i 

spusese nimic, ca nu auzea bine cu o ureche. Dupa ce a venit de la 

parintele s-a dus la doctor, si-a facut aparat auditiv si, Doamne fii laudat, 

dupa ce l-a purtat vreo 2 ani, i-a revenit auzul aproape complet. 

 

 

In anul 1986, afland ca in Saptamana Patimilor parintele Arsenie se afla la 

Draganescu, am luat-o pe fiica mea si pe nasa copiilor si am plecat sa-l 

vedem pe parintele. A trebuit sa mergem vreo 3 km pe jos, ca era un pod 

stricat si autobuzul nu putea sa treaca. Am ajuns la biserica pe la ora 11 

dimineata, in joia mare. Era lume foarte multa, biserica plina. Se faceau 

liste, in ordinea sosirii, asa se intra la parintele Arsenie, care era in 

sacristie, si statea cu fiecare credincios cate un minut. Noi am fost trecute 

cu nr. 186, 187, 188. Dar cand ajungea omul in fata parintelui, era 

imposibil sa stea numai un minut. Dupa un timp, a iesit parintele afara si 

a zis: 

Securea din altar 

 

- De ce ati venit asa de multi? Stiti ca sunt urmarit de Securitate! 

 

- Parinte, nu vrem sa va facem rau, a zis un domn, dar n-am venit dintr-

un singur loc, suntem din Constanta, Cluj, Brasov, Galati, din toata tara! 

Atunci parintele a inceput sa treaca printre oameni, adresandu-se unuia 

sau altuia. Ma uitam la dansul, amintindu-mi prima intalnire de la Prislop. 

Era tot asa, subtire si inalt, dar purta reverenda neagra, centura neagra, o 

caciula neagra pe cap si avea barba alba. Purta ochelarii fumurii. Se 
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intoarce spre altar si-i zice unui tanar, cam de 30-35 de ani: 

- Ma, tu cu camasa albastra, porti barba? 

 

- Nu, parinte. 

 

- Esti popa? 

 

- Nu, parinte. 

 

- Atunci de ce te dai drept popa, ma? Nu te mai da popa, ca-i pacat. 

Tanarul n-a raspuns nimic. Oprindu-se langa un domn, cam de 60-65 de 

ani, acesta a zis: 

 

- Parinte, am necazuri mari... 

 

- Cati ai omorat? 

 

- Nici unul, parinte 

. 

- Cati ai batut? 

 

- Asa mi-a fost meseria... 

 

- Puteai sa te muti de acolo? 

 

- Puteam... 

 

- N-ai facut-o, acum trage! 

 

Apoi, parintele s-a dus langa o tanara cam de 30 de ani, ce avea o tumora 

pe gat, in dreptul urechii drepte. Nu se vedea, ca avea basma pe cap. 

Parintele da basmaua deoparte si o intreaba: 
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- Doare, ma, doare? 

 

- Doare, parinte. 

 

- Mai rabda, ma, un pic, mai rabda, ca prin rabdarea ta, noua semintii ies 

din iad. 

 

Se apropie de parintele o femeie cu doua carti in mana, una de anatomie 

si una de chimie, si-l roaga sa le binecuvanteze, ca fiica ei vrea sa dea 

examen la medicina. Parintele le-a luat, le-a rasfoit si a zis: "Daca pun 

mana pe ele, crezi ca o sa intre la medicina? Spune-i sa invete!". 

 

Apoi a venit la mine si a zis, fara ca eu sa-l fi intrebat ceva: "Pacatele 

facute aici, pe pamant, aici se vor ispasi; ca nu le vor trage cei ce le-au 

facut, ci se vor duce pana la al noualea neam, le vor ispasi cei nevinovati, 

dar are Dumnezeu grija de ei, le va rasplati El". Si s-a dus mai departe. Eu 

n-am spus nimic si nici nu mi-am dat seama atunci de ce mi-a spus mie 

toate astea, ci mult mai tarziu am inteles: ma intrebasem de multe ori, in 

copilarie, de ce doar eu, din noua frati, ma nascusem infirma, de ce nu pot 

purta si eu pantofi ca celelalte fete, ci doar ghete ortopedice. Si iata, 

acum, parintele Arsenie imi daduse raspunsul. 

 

Apoi parintele Arsenie s-a dus in altar si a adus de acolo o secure mare, 

legata cu o basma. A dezlegat-o si a zis: "Vedeti securea asta? Mi-a adus-

o o mama tare necajita. Unicul sau fiu a vrut s-o omoare, pentru ca nu era 

de acord ca el sa se insoare cu o fata neserioasa. Si i-a zis mamei sale: Te 

omor, vino in curte sa te omor, nu aici, in casa. Au iesit in curte si i-a zis 

baiatul: Zi-ti rugaciunile. Sa-mi spui cand ai terminat. Mama a zis ca si-a 

terminat rugaciunile. Atunci baiatul a zis: Hai la padure, nu te omor aici, ci 

in padure. A plecat mama plangand si feciorul cu ea... Biata mama! Cand 

au ajuns in padure, a zis din nou baiatul: Zi-ti rugaciunile si sa-mi spui 
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cand ai terminat. Si mama s-a rugat din nou si i-a spus ca a terminat. 

Atunci baiatul a zis: Hai acasa, nu te mai omor. Inima i se inmuiase prin 

rugaciuni." Si biata mama a adus securea cu pricina la parintele. 

 

Apoi a cerut parintele un scaun, s-a urcat in picioare si a zis: "Va spun un 

cuvant de invatatura la toti, ca nu e timp sa stau de vorba cu fiecare din 

voi. Majoritatea ati venit pentru casatoriile copiilor: o fata cand vorbeste 

c-un baiat, sa nu se casatoreasca pana nu merg parintii fetei sa se 

intereseze de baiat, daca merge la biserica, daca posteste, daca parintii lui 

merg la biserica, daca postesc... Tot asa si parintii baiatului, sa se 

intereseze de fata cu care vorbeste baiatul: daca fata merge la biserica, 

daca posteste, si parintii la fel. Si daca-i asa, sa fie de acord cu casatoria 

lor. Iar dupa ce se casatoresc, fetele sa faca copii, daca vor sa fie 

sanatoase. Uitati-va la cele cu rochii crete (la tiganci), sunt rosii in obraji 

si sanatoase, ca ele nasc toti copiii pe care li-i da Dumnezeu. Se vor 

inmulti ei si vor acoperi natia noastra. Altii ati venit obsedati de vrajitori; 

nu va fie teama de ei. Daca mergeti la biserica si tineti posturile, n-au nici 

o putere. Si lasati-va de desfrau. Astazi Dumnezeu pedepseste desfraul cu 

moartea (SIDA). Gata, trebuie sa plec, e aproape ora unu si vine 

clopotarul sa faca curat in biserica." Si s-a indreptat catre usa.Eu eram 

tare necajita ca nu vorbisem deloc cu dansul si m-am luat dupa el. Spre 

usa, un tanar i-a cerut voie sa-i faca o poza. Parintele i-a zis: "Bine, ma, 

fa-mi o poza, ca mai am trei primaveri". In pridvorul bisericii s-a oprit si 

le-a spus unor femei din partea Fagarasului: "Mergeti dupa biserica, in 

cimitir, si asteptati-ma, ca dupa trei ore ma intorc". Am ramas si noi. 

Eram in jur de 20-25 de persoane. Pe la ora trei si jumatate, a venit 

parintele. Lua cate o persoana sau doua si mergeau in spatele bisericii si 

stateau de vorba cateva minute. Odata, cand s-a intors, i-am iesit inainte 

si i-am spus: "Parinte, am fost la sfintia voastra acum 40 de ani, si mi-ati 

dat atunci o binecuvantare care mi-a intarit picioarele, sa pot umbla, si tot 

binecuvantarea Dumneavoastra mi-a purtat de grija, ca m-am casatorit cu 

un preot". Dansul m-a intrebat: "Si cum va impacati, ma?". "Foarte bine, 
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parinte". Apoi s-a dus de-a luat alte doua persoane sa stea de vorba. 

Cand s-a intors, trecand pe langa mine, i-am spus ca sunt cu fiica mea 

care vorbeste cu-un baiat si noi nu prea suntem de acord. Atunci fiica mea 

i-a aratat poza baiatului. Dansul a luat-o si a zis: "Nu-i de tine, ma, nu-i 

de tine, ca e un om foarte rau. Lasa-l, si sa-ti iei un om de omenie. Si nu 

te indeparta de parinti, ca o sa-ti fie foarte greu". 

 

Cand s-a mai intors o data, l-am oprit din nou si i-am aratat poza baiatului 

meu, care voia sa mai faca o facultate. A luat poza si a zis: "De ce, ma, 

inginer nu-i place?". Eu nu-i spusesem ca-i inginer. I-am raspuns: "E prea 

mult zgomot in uzina". Atunci parintele a zis: "Sa nu mai faca nici o 

facultate, ca se gata calendarul. Ai auzit? Se gata calendarul". Abia mai 

tarziu mi-am dat seama ce a vrut sa spuna: baiatul lucra ca inginer la 

Satu-Mare, si daca ar fi mers la facultate la Cluj (acolo voia sa mearga), 

ar fi fost in fruntea revolutiei, ca el era din fire initiator, sufletist, se 

implica in toate, si fiind printre revolutionari, putea fi omorat. 

 

Apoi i-am cerut parintelui un sfat legat de sotul meu: daca e bine sa 

citeasca Moliftele Sfantului Vasile cel Mare. Mi-a raspuns: "Intr-un cuib de 

viespi, niciodata sa nu bagi batul". Eu l-am privit, probabil, uimita, dar 

dansul mi-a zis: "Du-te si spune-i sotului tau ce am zis, si va intelege el". 

Eu aveam un buchet de flori de mar, facute de niste maicute, din panza, si 

le-am dat parintelui, rugandu-l sa le primeasca, in semn de multumire si 

recunostinta. Le-a primit, desi nu primise nimic de la nimeni. Apoi am 

cerut voie sa-i sarut mana si m-a lasat. A venit si fiica mea sa-i sarute 

mana si l-am rugat sa-i dea o binecuvantare. Parintele i-a luat mana si i-a 

zis: "Ma, tu ai oasele moi, sa mananci branza de vaci". Eu am zis: "Nu-i 

place, parinte". "S-o mananci ca medicament, ai auzit? Ca medicament". 

Apoi a venit si nasa copiilor mei sa-i sarute mana, dar parintele n-a lasat-

o, zicand: "Vezi ce-mi faci, ma? Toata lumea vrea sa-mi sarute mana, dar 

eu nu sunt vrednic". 
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Am multumit parintelui si ne-am indreptat spre poarta. Dupa ce-am facut 

5-6 metri, parintele m-a intrebat: 

 

- Aveti bilet de autobuz? 

 

- Da, am raspuns. 

 

- Vezi ca trece un autobuz gol pe aici, fa-i semn sa va duca pana in 

Pantelimon. Dar aveti grija, dupa ce iesiti pe poarta, sa nu vorbiti nimic cu 

babele de la marginea drumului. 

 

Dupa ce-am iesit din curtea bisericii, babele au si inceput: 

 

- Ce ti-a spus ghicitorul? 

 

- Ti-a spus drept vrajitorul? 

 

Noi n-am zis nimic. N-am facut nici 300 de metri, si ne-a ajuns un autobuz 

care ne-a luat pe toate trei si ne-a dus pana in Pantelimon, la statia de 

tramvai, care mergea la Gara de Nord. 

Aceasta a fost ultima mea intalnire cu parintele Arsenie. Dar am simtit, 

nu o data, ca Parintele Arsenie ne-a indrumat si ne-a ajutat si dupa ce s-a 

mutat la Domnul. Va relatez doar doua cazuri: 

 

In anul 2000, a avut loc o sfintire de biserica in apropiere de Brasov, dar 

noi nu ne-am dus. Noaptea, l-am visat pe parintele Arsenie, care mi-a 

spus: "Sa mergeti la sfintiri de biserici, ca acolo, in timpul sfintirii, se 

pogoara Duhul Sfant in toata plinatatea Lui peste cei prezenti, si va e de 

mare folos". 

 

In vara anului 2004, fiica, ginerele si sotul meu, s-au hotarat sa mearga la 
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Prislop, la mormantul Parintelui Arsenie. Eu nu voiam sa merg, deoarece 

aveam o crapatura in talpa, la piciorul drept, care ma durea ingrozitor, nu 

puteam nici sa ating cu el pamantul, dar sa calc pe picior... Dar copiii nici 

n-au vrut sa auda, atat au insistat, ca am plecat cu ei. Am mers cu masina 

pana langa biserica manastirii si de acolo m-au luat aproape pe sus, pana 

la mormantul parintelui. M-au asezat pe un scaunel langa cruce. Nu era 

nimeni, era intr-o miercuri, peste saptamana. Mi-am intins piciorul bolnav 

si l-am atins de Sf. Cruce si am inceput sa plang si sa-i spun parintelui 

Arsenie: "Parinte, acum 50 de ani mi-ai intarit picioarele de am putut sa 

merg si in toti acesti ani m-ai scos din multe necazuri. Te rog, vindeca-mi 

si acum piciorul, ca poti sa ma ajuti, dar a mea nevrednicie te opreste si 

ale mele pacate te tin departe. Ajuta-ma parinte si nu ma lasa". In timp ce 

ai mei citeau acatiste si rugaciuni, s-a indurat parintele de mine si m-a 

vindecat, incat de la mormant am plecat pe picioarele mele. 

 

La cateva zile dupa moartea mitropolitului Antonie Plamadeala, in vis am 

auzit un cor de ingeri care cantau inaltator. M-am intrebat cine canta, 

unde canta? O voce mi-a raspuns: "E un alai de ingeri care il insotesc pe 

mitropolitul Antonie". Eu am fost mirata: "Pe Antonie?". "Da, e sub 

ocrotirea parintelui Arsenie", mi-a raspuns vocea, "si au venit sa-l ia". 

 

Sarut-mana, parinte Arsenie! Iti multumesc pentru tot ajutorul. Vino mai 

repede intre noi, fiii tai, pe pamant, ca valurile ispitelor sunt mari, iar 

credinta noastra se imputineaza. Vino, si nu ne lasa, ca pierim. 

 

I.R. - Brasov  
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Pe urmele Parintelui Arsenie Boca, in satele de munte 

ale Sibiului 
 

   Cultul Parintelui Arsenie Boca depaseste cu mult zona satelor de 

munte ale Brasovului. Furisata pe sub culmile Fagarasilor, amintirea 

marelui duhovnic de la Sambata urca spre asezarile sibiene de sub 

varfurile Negoiu si Suru, spre Valea Oltului. E suficient sa-i rostesti 

numele, pentru ca oamenii sa-ti raspunda, pe data, cu amintiri. Toti l-au 

vazut. Toti l-au cunoscut. Toti i-au ascultat predicile infierbantate, tuturor 

le-a fost de folos cu rugaciunile si previziunile lui. Sub un cer albastru, de 

primavara grabita, intins ca matasea peste muntii ingropati in zapezi, am 

pornit inca o data pe urma "sfantului" neincoronat al Ardealului 

 

   Daca ajungi in Tara Oltului transilvanean, la Sebesul de Jos si de Sus, la 

Turnul Rosu, Porumbacu sau Racovita, sate asezate sub culmile vestice 

ale Muntilor Fagaras, nu se poate sa nu auzi pomenindu-se de Parintele 

Arsenie Boca. Numele lui leaga sufletele oamenilor cu o lumina care arde 

de peste cincizeci de ani. Iradierea unui ales al lui Dumnezeu care i-a 

propovaduit atat de puternic Acestuia prezenta si legea, incat oamenii s-

au mutat cu o treapta mai aproape de rai. Orice ai povesti cu satenii 

acestor locuri, numele Parintelui lasa urma de aur, iar daca ajungi in 

vreuna din casele lor, chipul lui rasare printre icoanele si fotografiile de 

familie agatate in pereti. Atat de mare a fost credinta oamenilor in harul 

acestuia, incat atunci cand a fost mutat de la Manastirea "Sambata" la 

Prislop si apoi langa Bucuresti, la Draganescu, sate intregi l-au urmat in 

pelerinaje care nu se mai sfarseau, in ciuda oprelistilor si interdictiilor pe 

care Securitatea le instituise. Marturiile celor care l-au cunoscut vin sa 

confirme faptul ca Parintele Arsenie Boca a ramas in viata ardelenilor ca 

un sfant care le calauzeste pasii si astazi, la multi ani dupa mutarea la cer.  

Drumuri ascunse 

   Paraschiva Roman s-a nascut acum 75 de ani in Sebesul de Jos si l-a 

vazut pentru prima oara pe Parintele Arsenie cand acesta era staret la 
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Manastirea "Sambata de Sus". Chiar daca au trecut de atunci multi ani, 

amintirile ei sunt inca proaspete: "Aveam vreo paisprezece ani si stateam 

la o sora a mea care era morareasa la Vistea de Sus. De-acolo era foarte 

aproape de Sambata si mergea multa lume la Parintele. M-am dus si eu, 

cu un grup de femei, am trecut peste padure si, cand am ajuns acolo, l-

am si vazut pe Parintele, care a venit drept la mine si mi-a zis: "Tu vii de 

la moara, de ce n-ai adus o tara de faina?". Era prin 41, tara se prabusise 

in foamete si lumea uitase de gustul painii. Daca nu mai fusesem la 

manastire, eu nu stiam ca trebuie sa duc cate ceva, ca Parintele sa poata 

imparti la cei nevoiasi. Dar ce m-a impresionat pe mine atunci a fost ca 

Parintele a stiut ca eu vin de la moara, desi nu ma mai vazuse vreodata. 

Pe atunci, Parintele era tanar si subtirel. Era inalt, avea barba si umbla cu 

haina calugareasca pe el. Dupa aceea am auzit ca Parintele a plecat la 

Prislop si apoi la Draganescu, langa Bucuresti. Am fost si acolo, pentru ca 

am avut copilul bolnav. De trei ori l-am cautat pe Parintele. Trebuie sa va 

spun ca plecam asa, pe ascuns, ca stiam ca Parintele a avut necazuri si ca 

era urmarit si acolo, la Draganescu, unde n-avea voie sa tie slujba in 

biserica, ci picta. Prima data l-am ascuns pe baiat intr-o caruta cu fan si 

asa l-am dus pana la gara. I-am lasat loc numai in dreptul gurii, ca sa 

rasufle. Ne-am dus cu trenul pana la Bucuresti, apoi am luat un tramvai si 

la urma un autobus, pana in sat. Cand am coborat din masina, l-am luat 

pe brate pe baiat si l-am dus vreo doi kilometri, pana la biserica unde era 

Parintele. M-a ajutat un vecin, Vasile Posea, care mai fusese si stia ce 

mare har are el. Era plina biserica de oameni cand am ajuns, si eu am 

ramas mai langa usa. Nu indrazneam sa ma duc mai aproape, eram mai 

rusinoasa si nacajita cu copilul bolnav. Dar Parintele m-a vazut si a venit 

drept la mine si eu i-am spus de baiat. Nu m-o certat ca pe altii, o pus 

numai mana pe capul baiatului si pe spate si-l tot mangaia. Mi-o spus ca 

boala lui se trage de la un pacat din partea neamului barbatului meu si ca 

are sa traiasca baiatul, dar n-are sa se faca bine niciodata. Poate asa sa fi 

fost, pentru ca socrul meu s-o impuscat, si soacra l-a tot blestemat ca de 

ce a lasat-o singura, cu sase copii. Poate de acolo sa se fi tras, cine stie? 
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I-am dus atunci 1 kg de lumanari din ceara curata si Parintele a luat 

lumanarile si a zis: "Binecuvantati sa fie bostinarii, ca au umplut toata 

tara de ceara!". Si dupa ce s-a uitat un pic la mine, mi-a mai spus sa 

mananc multa miere de stup, ca acela-i leacul meu. Dar io nu-i spusesem 

Parintelui ca as avea ceva, desi eram tare bolnava cu fierea si ficatul. Nu-i 

spusesem, pentru ca grija mea era baiatul, nu ma mai gandeam la mine. 

Si Vasile asta, vecinul care m-a dus la Parintele, tare s-a minunat: "Tu 

Chiva, tu, tot esti tu buna la Dumnezeu, da io asa ceva n-am mai vazut, 

sa-ti ghiceasca cineva boala si sa-ti spuie si leacul". Am mai fost de vreo 

doua ori la Parintele si totdeauna ne-a primit tot cu vorbe bune. Simteai 

asa, o mangaiere sufleteasca, cand erai in preajma lui. Cand se uita la 

tine, parca avea privirea lui Iisus din icoane. Avea un chip frumos, aparte, 

ochi albastri si un pic de barba. Dar avea o voce aspra. Stand acolo si 

asteptand sa vorbim cu Parintele, multe am auzit."  

 

   Achim Roman, baiatul Paraschivei, tine minte ca avea 15 ani cand 

mama lui l-a dus pe brate la Parintele Arsenie. Mai stie ca a calatorit in 

acelasi autobus cu Parintele, de la Bucuresti pana in Draganescu, fara sa 

stie, dar ca de la inceput, de cand a urcat in masina, i-a atras atentia un 

om care a stat cu doua scaune inaintea lui si care a tacut tot timpul 

drumului. "Avea ochelari grosi pe ochi si era tare frumos la chip. Cand a 

coborat din masina, dupa ce am ajuns, mergea asa, parca un pic intr-o 

parte. Dar s-a dus asa de repede, de nu ne-am putut tine dupa el. Cand 

am ajuns la biserica, era plin de lume, si acolo am vazut ca omul acela din 

autobus era tocmai Parintele. El statea de vorba cu oamenii fara sa se 

fereasca. Nu se retragea cu ei, ci vorbea tare, le spunea direct ce avea de 

spus. Ascultai acolo si puteai invata multe din ce auzeai. Si mie mi-a zis ca 

o sa ma simt mai bine dupa ce o sa implinesc 25-30 de ani, dar ca n-o sa 

ma vindec de tot niciodata, ca o sa raman asa, mic de statura, numai cat 

o jumatate de om. Mi-a mai spus sa invat o meserie, ca sa nu ajung 

cersetor, sa nu fiu la mila nimanui. Mi-a spus sa aleg sa fiu croitor, cizmar 

ori frizer. Am ales croitoria si acum pot zice ca nu traiesc pe spinarea 
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nimanui. Cat imi trebuie mie pot sa muncesc. Sunt cu sufletul impacat ca 

l-am cunoscut pe Parintele Arsenie. Nu pot spune ca am simtit ceva 

deosebit atunci cand el mi-a pus mana pe cap si pe spate, dar am simtit in 

timp binefacerea lui. "Ma copile", mi-a zis a doua oara cand am fost la 

Draganescu si cand m-am asezat pe niste lemne care erau langa biserica, 

ca nu mai puteam sta inauntru de durerea picioarelor, "ma copile, tu esti 

ursit sa te faci ca si covrigul la spinare, dar om face cumva sa nu ajungi 

chiar asa". Avea numai vorbe intelepte Parintele si ne tot spunea sa ne 

ferim de cei bautori. Veneau oameni din toata tara la dansul. Multi l-au 

cautat, dar putini l-au gasit, pentru ca nu se arata oricui. Era un noroc si 

un dar sa poti sta de vorba cu dansul."  

Tata necredincios 

   In bucataria lalei Paraschiva e cald. Vorbele se impletesc si se cheama 

una pe alta, descriind intamplari si chipuri de oameni care l-au cunoscut 

pe Parintele Arsenie. Femeia care m-a condus pana aici, Ana Popa, 

povesteste si ea cum a ajuns la Draganescu acum mai bine de treizeci de 

ani, cu grija de a-l ajuta pe tatal ei, ce avea un mare pacat nespovedit. 

"N-a fost un om prea religios tata, nu prea mergea la biserica. Lucra la 

padure, si duminica, cand era liber, se odihnea. El avea un frate mai mare 

care era la pocaiti si asta ii spunea sa nu se duca la spovada la preot, ci sa 

se spovedeasca la un copac, ca-i tot aia. Avea tata o durere mare de cap, 

toata ziua lua medicamente. Asta i s-a tras de la un pacat mare, pe care l-

a facut in tinerete. Atunci a dat drumul la un lemn de pe o coasta si, chiar 

daca a strigat la aia care lucrau mai jos si care erau verii lui, lemnul a lovit 

pe unul din ei si l-a omorat. De atunci, el a ramas asa, cu o frica mare, ca 

a omorat un om si nu s-a mai dus la biserica. M-am gandit cum sa-l ajut 

si, cand a implinit 70 de ani si era mai bolnavicios, l-am dus la Parintele 

Arsenie. Cand am intrat cu el in biserica, s-a uitat Parintele catre tata si a 

zis: "Sa fi venit acum patruzeci si cinci de ani la mine, tu nu ajungeai 

asa". I-a spus sa se roage, sa mearga la biserica, sa dea un dar la biserica 

din sat si l-a binecuvantat. Timp de un an de zile, tata n-a mai stiut ce-i 

aceea durere de cap, parca i-o luase cineva cu mana si a mai trait apoi 
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inca patru ani. Eu am fost de mai multe ori la Parintele si dansul isi 

amintea de noi, chiar daca veneau sute de oameni acolo. Ne cunostea ca 

am mai fost si nici nu intreba nimic, stia de ce a venit fiecare. Avea pentru 

fiecare o vorba potrivita, era un om tare frumos, nici nu va pot spune cum 

era. Razletea asa, o lumina, cand te uitai la dansul. Pe mine m-a ajutat 

mult si, ori de cate ori am fost la dansul, mi-a spus sa facem copii, ca sa 

ne mantuim. Ne mai spunea sa avem dreapta socoteala si sa ne 

spovedim, ca altfel copiii nostri o sa traga pacatele noastre. "Parintii 

mananca aguride si la copii li se strapezesc dintii", asa zicea Parintele. Tin 

minte ca-i placea tare laptele de bivolita si, cand am fost cu sora mea 

acolo, langa Bucuresti, i-am dus o sticla de lapte, pe care sora mea a pus-

o intr-un sufertas cu apa, ca sa nu se strice laptele. I-a parut bine 

Parintelui de lapte. Tot atunci a venit acolo o femeie, care i-a spus 

Parintelui ca i-a adus o tara de unt, dar dansul s-a uitat la ea si i-a zis cu 

voce aspra: "Tu stii ce mi-ai adus aici? Uita-te in pachet!". Si femeia s-a 

uitat si a vazut ca untul ei era plin de viermi. "Tu sa nu mai iei laptele de 

la alte vaci, sa nu mai lasi copiii altuia flamanzi!", i-a mai zis Parintele 

femeii aceleia care era fermecatoare, de lua prin farmece laptele de la 

vacile altora. Eu am fost si la Prislop si m-am rugat la mormantul 

dansului. I-am facut sapte ani de-a randul parastas aici, la biserica din 

sat, si cred ca ar trebui canonizat, ca sa i se faca acatist si sa ne putem 

ruga, pentru ca el ne ajuta si de dincolo de viata."  

Trandafiri sub zapezi 

   "Si eu am fost la Parintele", imi spune Elena Talvan, "am fost ca am 

avut un necaz cu o fata care mi-a fost bolnava. Cand am intrat in biserica, 

Parintele mi-a spus ca stie de ce am venit si ca boala fetei vine de la 

pacatele noastre sau ale parintilor nostri. Sa ne rugam mereu, asa ne-a 

mai spus. Am fost si la mormantul lui, in 28 noiembrie, atunci cand i se 

face pomenirea, si tare am fost mirata, ca, desi era inceput de iarna si 

ninsese deja, trandafirii de pe mormant erau vii, infloriti, ca si cum afara 

ar fi fost cald. S-au mirat toti cati au fost atunci acolo si am aprins 

lumanari si la bradul de langa mormant, pe coaja caruia a aparut semnul 
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crucii, ca si cum ar fi fost pictat de cineva. Atunci s-a intamplat un lucru 

ciudat. O femeie a luat un pic de pamant de pe mormantul Parintelui si l-a 

bagat in geanta. Cand sa plecam, autobusul cu care am venit n-a mai 

putut sa porneasca. S-a stricat masina si soferul nu isi dadea seama ce 

poate sa aiba, ca doar fusese buna cand am venit. La o vreme, femeia 

care luase pamantul de pe mormant s-a gandit ca poate din cauza aia nu 

porneste masina, a dus pamantul la locul lui si numai asa a putut 

autobusul sa plece. Sunt bucuroasa ca am putut sa-l cunosc pe Parintele. 

De cand l-am vazut prima oara mi-am schimbat viata. Si fata mea, care a 

fost la Parintele, s-a intors catre credinta si Biserica. Dansul mereu zicea 

ca plata pacatului e moartea si ca ne putem mantui si in lume, nu numai 

in calugarie, daca facem si crestem copii."  

Visul 

   Maria Steva a fost telefonista. Acum locuieste in Turnul Rosu si spune 

cui vrea sa stie ca sfatul Parintelui Arsenie a salvat-o de la moarte. A fost 

atat de bolnava, incat ajunsese sa aiba doar treizeci si sapte de kilograme. 

Era mai mult o umbra, atunci cand doua vecine, Maria lui Gavrila si Lina 

lui Gogu, s-au dus la Parintele Arsenie si i-au cerut un sfat pentru ea. 

Parintele i-a trimis vorba sa-si ia copiii si sa se duca pana la Manastirea 

"Turnul Rosu", de trei ori la rand, si sa se roage acolo, pentru ca acela e 

un loc deosebit. Asa a facut Maria. Ajutata de copii, a trecut peste sapte 

coturi ale Oltului ca sa ajunga sus in munte, la manastire, s-a rugat, a 

privegheat acolo si, la putina vreme dupa asta, doctorul Stefan Roman, 

care lucra la Bucuresti, dar se tragea din Turnul Rosu, a aflat de ea, a 

vazut-o si i-a dat un tratament care a facut-o bine, desi nimeni inainte nu 

stiuse de ce boala suferea. Lala Maria imi mai povesteste si despre o 

vecina, Lenuta, care stia sa cante foarte frumos la slujbele din biserica si 

care a aflat ca are o tumora la gat. Parintele Arsenie a trimis-o acasa sa 

se roage si s-a intamplat sa aiba amandoi acelasi vis, si vecina Lenuta, si 

Parintele. Maica Domnului li S-a aratat si le-a spus ca operatia este 

salvarea, pentru ca Lenuta sa poata canta mai departe slava Domnului. Si 

asa a fost.  
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Covorul cu pasari 

   Ion Mihai sta mai catre capatul satului. Pana la casa lui drumul merge 

serpuit printre case vechi, inchise cu porti inalte. Tetea Mihai a implinit 66 

de ani si e bolnav si suparat. Fata lui este grav bolnava si el si nevasta o 

ingrijesc de patruzeci de ani, ca pe un prunc ramas neajutorat. A fost de 

multe ori la Parintele Arsenie sa-i ceara sfat pentru fata si acesta l-a 

sfatuit sa se roage si sa se spovedeasca des. "Odata m-am intalnit acolo, 

in curtea bisericii de la Draganescu, cu un batran care zicea ca a fost 

carutasul ce-l ducea pe Parintele Arsenie unde avea nevoie, atunci cand 

era staret la "Sambata". Mi-a spus omul acela ca l-a dus odata pe 

Parintele cu caruta pana la Voila si ca, atunci cand a ajuns la podul din 

padure care trece catre Cincu, caii n-au mai vrut sa mearga. S-a dat jos 

carutasul, a prins caii de hamuri, dar acestia tot nu voiau sa mearga mai 

departe, si atunci Parintele l-a chemat inapoi in caruta pe om si, dupa ce 

acesta a urcat la locul lui, cu o voce aspra a strigat Parintele catre un tufis 

de maces: "Pleaca, mai, de acolo!". Ce sa vezi? Cand a strigat Parintele a 

iesit afara un lup mare, care a luat-o la fuga. Si-apoi, Parintele a coborat 

din caruta si a mers inainte. S-a oprit la mijlocul dealului si s-a intors in 

toate partile fluierand usor. Zicea carutasul ca atunci au venit sute de 

pasari, din toate partile cerului, si s-au pus pe umerii si pe capul 

Parintelui, ca un covor, ca l-au acoperit si ca asa, acoperit cu totul de 

pasari, Parintele a urcat dealul pe jos, usor, ca si cum pasarile acelea l-ar 

fi dus pe aripile lor. Si cand a ajuns sus, le-a trimis la culcare si acestea au 

plecat si nu s-a mai zarit nici una, ca si cum nici n-ar fi fost. Parintele s-a 

urcat apoi in caruta si au plecat mai departe, unde aveau treaba. Altadata, 

Parintele Arsenie mergea pe jos, insotit de un alt calugar, de un barbat si 

de o femeie care au venit sa-l cunoasca. Brusc, a inceput o ploaie mare si 

n-au avut unde sa se adaposteasca. Dupa ce ploaia s-a terminat, toti erau 

uzi pana la piele, numai Parintele avea hainele uscate si nici o picatura de 

ploaie nu se vedea pe straiele lui. Mergea linistit, inaintea lor, cu o geanta 

sub brat, o geanta in care ducea niste carti. Acesta a fost Parintele", mai 
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spune cu voce domoala Ion Mihai, "a fost mai presus de oameni si eu simt 

ca sunt fericit ca l-am cunoscut."  

 

   Mai sunt multe povesti despre Parintele Arsenie Boca, pe care mi le-au 

spus oamenii din Sebesul de Jos. Am putea umple caiete intregi cu 

amintirile lor, dar dreapta masura si cumpatarea pe care le cerea Parintele 

de la cei care-l cautau ma opresc, inainte ca portretul celui pe care am 

incercat sa-l descifrez din marturiile de mai sus sa alunece tot mai mult 

intr-o legenda.  

 

Sfantul Ardealului, evocat de ultimul sau ucenic: 

parintele Pantelimon de la Manastirea Ghighiu 
 

   La manastirea Ghighiu, in buza Ploiestiului, isi traieste batranetile 

unul dintre ultimii ucenici ai Parintelui Arsenie Boca, cel numit cu atata 

dragoste si evlavie, "Sfantul Ardealului". 

 

Cu mult inainte sa-ti dea binete si sa-ti vorbeasca, parintele Pantelimon te 

intampina cu un zambet cat o latifundie de lumina, plutind spre tine 

printre stupii de-albine pe care ii pastoreste in clipele dintre rugaciuni. 

Chipul sau ascutit prin post aspru, pe care flutura o barba alba si rara, 

iradiaza un soi de inocenta copilareasca, in vreme ce ochii par ca tradeaza 

o taina care il bucura permanent. Taina si bucuria credintei traite deplin. 

La 83 de ani, viata sfintiei sale e un sir de incercari pe care le-a 

transformat in trepte spre mantuire. Asa l-a invatat duhovnicul sau dintai, 

parintele Arsenie Boca, a carui amintire o poarta nestinsa in suflet si 

despre care vorbeste greu. Smerit, batranul calugar de la Ghighiu se teme 

sa nu fie acuzat de trufie, facandu-si, Doamne fereste, reclama, pe 

renumele celui mai mare duhovnic al Transilvaniei. 
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   In anii '50, parintele Pantelimon a fost calugar la manastirea 

Brancoveanu, de la Sambata de Sus, din Fagaras. Pe urma, a suferit 

pentru credinta in temnitele comuniste mai multi ani. I s-a interzis sa 

reintre in manastire si abia in 1980 s-a adapostit la Ghighiu, unde a fost 

preotit si unde slujeste si azi. Interviul pe care il publicam a fost realizat in 

toamna anului 2007. 

   "Un cuvant ca de foc" 

-  Cum l-ati cunoscut pe Parintele Arsenie Boca? 

 

- Aveam vreo 18 ani cand am mers sa-l vad pe Parintele despre care se 

dusese vestea, la manastirea Sambata de Sus, din Fagaras. El era in 

mijlocul unei miscari de reinviere duhovniceasca grozava. Duminica de 

duminica se adunau puhoaie de oameni din toti muntii din jur, la 

Sambata, sa-l vada si sa-l asculte pe Parintele Arsenie. Avea un cuvant ca 

de foc si o putere foarte mare asupra oamenilor. Eram curios ce fel de om 

al lui Dumnezeu este acesta, de vorbeste atata lume despre el. Si am stat 

in multime cuminte, pana s-a terminat predica. Atunci, Parintele a venit 

printre oameni, ii privea scurt si le spunea ce trebuinte au si ce sa faca. La 

un moment dat, il vad ca se uita spre mine si-mi spune: "Copile, sa te 

duci sa faci armata si apoi sa ma cauti. Numai atunci vom vorbi despre 

calugarie". Am ramas intepenit. Eu nu venisem cu gandul sa ma 

calugaresc, ci doar sa-l vad, dar dupa ce l-am vazut, mi-a trecut prin 

minte fulgerator ca as vrea sa-i fiu alaturi in manastire. 

-  Si ce-ati facut?  

 

- Am tacut, mirat ca mi-a cunoscut gandul, si la o vreme am plecat. N-am 

mai dat pe la manastire un an, doi, pana m-am dus in armata si acolo m-a 

cutremurat pentru prima data puterea lui Dumnezeu si mi s-a intarit 

convingerea ca trebuie sa ma calugaresc. 

- In ce fel vi s-a aratat puterea lui Dumnezeu? Ce s-a intamplat? 
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- Eram pe un camp, adunati in front, cateva plutoane de soldati. Si un 

ofiter ne vorbea despre noile timpuri care se deschid si ca noi, astia de la 

tara, care avem gargauni in cap si credem in Dumnezeu, ar trebui sa 

punem mana pe carte, sa ne luminam si sa devenim de ajutor tarii. Ne 

spunea ca Dumnezeu nu exista si ca numai pregatirea profesionala si 

ravna ne pot salva. Altcineva nu-i sa ne ajute. Si deodata s-a scuturat 

cerul si a inceput sa ploua cu galeata si sa trasneasca. Trasnetele erau tot 

mai aproape de noi. Al treilea fulger a lovit niste brazi chiar in spatele 

nostru si a izbucnit valvataie mare. Atunci, toti am scapat armele din 

maini, am cazut in genunchi si ne-am facut cruce. Chiar si ofiterul cel 

indracit. Pe urma, s-a potolit ploaia si ne-am reluat pozitiile. Eu am 

zambit, iar ofiterul m-a vazut. "Ce razi, ma? Si de ce ti-ai facut cruce?" I-

am raspuns: "Eu mi-am facut cruce ca sa ma apere Domnul. Dar 

dumneavoastra de ce v-ati inchinat, daca nu credeti in Dumnezeu?" A 

tacut suparat. 

- Dupa ce v-ati satisfacut stagiul militar, v-ati dus la Sambata? 

 

- Da. De data asta, eram hotarat sa ma calugaresc. Si Parintele Arsenie 

m-a intampinat ca si cum eram cunostinte vechi. Trecusera cativa ani... 

Am inceput sa muncesc pentru manastire, sa asist la slujbe si sa fac totul 

pentru a fi tuns in monahism.  

"Cand te privea, te paraliza" 

-  Cum vi-l amintiti pe Parintele Arsenie din acea vreme? 

 

-  Nu era voinic, ci subtire si inalt. Dar desi era destul de fragil, parea 

extrem de puternic. Avea o atitudine foarte darza, mandra, si se impunea 

unde aparea, fara nici un efort. Puterea lui era mai ales in ochi. Cand te 

privea, te paraliza. Avea o autoritate care venea din interior prin privire, 

ca o forta in fata careia nu-ti ramane decat sa te supui. Nu era nevoie sa 

faca vreun gest, caci iti spunea din ochi ce sa faci. Te facea sa plangi sau 

sa te bucuri, dupa cum iti era sufletul, usor sau greu de pacate. 
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-  Dar de unde ii venea aceasta putere? Era foarte tanar, avea in jur de 

30 de ani pe-atunci. Cand a avut timp sa creasca duhovniceste atat de 

mult? 

-  De la Dumnezeu, de unde altundeva? Avea o putere de rugaciune 

mare, iar Dumnezeu le da mult acelora care stiu sa se roage. Lui i-a dat 

darul acesta de a patrunde in sufletul fiecaruia si de a-i cunoaste pacatul. 

Si vazand lumea ca Parintele ii stie betesugurile si ii da si leacurile, fara sa 

apuce sa se marturiseasca, a crezut in el ca e omul lui Dumnezeu si l-a 

ascultat. 

-  Magnetismul pe care il exercita asupra maselor era harul divin... 

-  Pai, da... La rastimpuri, Dumnezeu trimite popoarelor oameni care sa le 

arate calea, oameni pe care ii intareste in duh si carora le da multe daruri. 

Un astfel de om a fost Parintele Arsenie. Eu am credinta ca Parintele 

Arsenie a avut aceasta forta duhovniceasca deosebita, prin care a facut si 

minuni, pentru ca ne apropiem de Marea Judecata, de a doua venire a lui 

Hristos. Cu cat e mai aproape Parusia, cu atat ne trimite Dumnezeu 

oameni mai puternici, ca sa salveze ce se poate salva, caci El nu vrea sa 

ne piarda. 

"Nu pot sa va mantuiesc, ci doar sa va trezesc" 

-  Cum se purta Parintele Arsenie cu cei mai tineri? 

 

-  L-am cunoscut destul de bine si pot sa va spun ca nu am vazut un om 

cu o putere mai mare asupra oamenilor si a lucrurilor. Supunea totul, nu 

prin vointa, ci prin credinta si prin exemplul personal. El lucra cot la cot cu 

noi si cauta sa ne invete pe cei incepatori cum sa ne comportam, cum sa 

muncim, cum sa ne rugam, sa facem cinste manastirii si sa ne 

imbunatatim duhovniceste. 

-  Avea si momente cand glumea sau cand era afectuos?  

-  Pe cat de aspru era la o prima privire, pe atat de bun era dupa ce-l 

cunosteai. La inceput ti se parea biciul lui Dumnezeu. Aspru la purtare, 

aspru cu sine, aspru cu pacatul. Dar daca ii urmai sfatul si te pocaiai, 

atunci il vedeai cat e de bun. Pe noi, calugarii mai tineri, ii placea sa ne 
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invete diverse lucruri, de la literatura si pictura pana la munca la grajd. De 

multe ori glumea si radea cu noi si era foarte bland. Se inasprea doar in 

fata pacatului. Lucra cu noi si nu cerea nimanui sa faca mai mult decat 

putea. Ca manastirea era atunci o ruina. Peste 200 de ani a fost ruina. Si 

am lucrat mult s-o refacem. Nu te chema la munca, ci se apuca primul de 

treaba si toti il urmam. Erau multi studenti. Uneori, se batea cu zapada cu 

noi. Spunea ca e bine sa ne comportam cum ne e varsta, ca avem timp sa 

devenim seriosi si sa uitam de joc. 

-  Va amintiti vreun sfat pe care-l dadea mai des? 

 

- Parintele a vazut ca lumea il iubea si se temea ca unii pot cadea in 

idolatrie. Si le spunea tuturor: "Voi veniti dupa cuvant de folos si apoi 

asteptati sa va mantuiesc, dar eu nu pot asta. Eu pot doar sa va trezesc 

din pacatele in care traiti. Pentru ca viata asta e scurta, iar cealalta e 

vesnica si n-as vrea sa plangeti la ziua Judecatii". De aceea, Parintele nu 

prea primea sa i se sarute mana. Totusi, unora le permitea. Si l-am 

intrebat de ce pe unii din oamenii care vin la el ii lasa sa-i sarute mana. 

Mi-a zis: "Acestia ma vad pentru ultima oara". Erau din cei care se 

opuneau comunismului si care apoi au murit in munti si in inchisori.  

-   L-ati vazut vreodata nervos pe parintele Arsenie? 

 

-  Nu. Avea o seninatate de mare rugator. Dar cand se supara, se incrunta 

putin, fara sa i se intunece chipul. Iar daca erai vinovat, te privea de 

simteai ca nu-i poti ascunde nimic.  

-   Era vorba numai de autoritate sau si de dragoste? 

 

-  Dragostea la el o simteai daca-l cunosteai, cum am spus. Era ca acei 

tarani care-si saruta fiii doar in somn. Cand greseai, nu te certa, nu ridica 

glasul, dar te privea intr-un anume fel. Cum si atunci cand meritai laudat, 

nu iti cauta in coarne, ci te privea si stiai ca meriti sa fii laudat.  

-  L-ati vazut vreodata plangand? 
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-  Da. Plangea cand se ruga. L-am surprins odata la chilie, cu lacrimi pe 

obraji. Pe urma si in altar l-am vazut lacrimand, cand slujea. Plangea 

pentru pacatele oamenilor. Ii era necaz ca oamenii nu vor sa se indrepte si 

se duc astfel de la Fata lui Dumnezeu. 

-  Parintele e considerat un sfant, mai ales de catre ardeleni. De ce 

exista in Ardeal un cult pentru parintele Arsenie? 

 

-  Pentru faptele lui bune. El era exact dupa cuvantul lui Dumnezeu. A 

scos poporul din intuneric. L-a invatat cum sa traiasca dupa cuvantul 

Domnului. Poporul a simtit dragostea lui. Pentru ca a fost samanta buna, 

samanta semanata de Parintele rodeste si astazi.  

-  Cum vorbea Parintele: direct sau in pilde? 

 

-  Pacatele le spunea pe fata, de cele mai multe ori public, dar tainele le 

spunea in pilde. Avea obiceiul de a spune verde in fata pacatele unora, 

pentru a-i invata si pe altii. Dupa Liturghie, se adunau multi in curtea 

manastirii, parintele trecea si se oprea la fiecare. O femeie i-a spus: 

"Parinte, nu-mi merge bine deloc". Iar el: "Stiu, dar stii si tu de ce, 

aminteste-ti de cei pe care i-ai ucis" - caci femeia facuse avort. Alta data, 

un baiat si o fata au venit la el si i-au cerut binecuvantare sa se 

casatoreasca, iar parintele le-a spus sa nu se cunune, fiindca sunt frati si 

mult vor patimi daca fac pacatul acesta. Ei nu l-au crezut si s-au cununat, 

au facut trei copii, unul surdo-mut si doi indraciti. 

-  V-ati spovedit la sfintia sa. Cum era ca duhovnic: dur sau ingaduitor?  

-  Era mult rabdator. Nu spovedea pe oricine si nu dadea canoane. Caci 

stia ca poti sa faci formal canonul si sa fii tot cu gandul la pacat. Si ca, 

daca nu-ti da canon, dar tu te caiesti cu adevarat, vei fi mai ravnitor la 

rugaciune si te vei infrana mai bine de la pacat. 

-   Nu erau si oameni care se indoiau de Parintele? 

 

-  Ei, ba da. Mereu sunt si din acestia. Odata, un taran i-a injurat pe cei 
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care se duceau la Parintele Arsenie si pe loc i s-a strambat gura. N-a mai 

putut s-o deschida, nici sa bea apa. L-au dus oamenii la manastire si 

Parintele s-a apropiat de caruta in care se gasea amaratul si l-a intrebat: 

"Ce ti-a facut, bade, Arsenie? Ia deschide gura si graieste!". Si pe loc omul 

a putut deschide gura sa vorbeasca, s-a aruncat in genunchi si a inceput 

sa planga si sa se caiasca pentru ce spusese.  

O minune a Parintelui Arsenie, dupa moarte 

-  Cat ati stat langa Parintele Arsenie? 

 

-  Destul de putin, cam un an, ca apoi l-au arestat. Mai tarziu ne-au 

arestat si pe noi, pe mine si pe inca cinci calugari, ca nu voiam sa plecam 

din manastire si eram considerati "agitatori mistici". 

-  Stiti cum a fost arestat Parintele Arsenie? 

 

-  Au venit intr-o zi cinci securisti si un procuror. Dar Parintele stia 

dinainte ca vor veni sa-l ridice, ca asta era darul sau. Si cand au ajuns 

acolo, i-a intampinat Parintele Arsenie: "Mai, stiu de ce ati venit, dar 

duceti-va acasa, ca daca vede lumea ca ma luati, o sa va alunge cu pietre. 

Vin singur maine dimineata la voi". Astia n-au mai zis nimic, au plecat cu 

privirile in pamant.  

-  Le era frica de el? 

 

-  Poate ca nu. Dar se temeau de revolta oamenilor, ca era mai la 

inceputul terorii, prin '48, cand inca nu se stia cum reactioneaza lumea si 

se auzea deja despre partizanii din munti. Iar Parintele era in legatura cu 

partizanii, pe care ii ajuta si-i spovedea. Poate si de partizani s-au temut 

securistii. 

-  V-ati revazut mai tarziu cu Parintele Arsenie? 

 

-  Da, mereu, pana la sfarsit. Dupa ce a iesit din inchisoare, Parintele a 

fost luat sub protectie de Patriarhul Justinian... Picta la Schitul Maicilor si 

acolo l-am revazut pentru prima oara dupa inchisoare. Si, vorbind odata 
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cu sfintia sa, mi-a spus pe nepusa masa: "Sa te duci acasa, la Fagaras, si 

sa ma vorbesti de rau. Daca nu ma vorbesti de rau, la mine nu mai ai ce 

cauta!". Eu l-am intrebat ce sa spun. Si el: "Lasa, ca te taie pe tine capul". 

Adica, voia sa spuna ca de rau stim sa vorbim toti. N-am zis nimic, dar n-

am facut asa. 

-  Si ce-a spus data urmatoare cand v-ati vazut?  

 

-  Picta, si cand am deschis usa mi-a zis: "Ti-am spus sa nu mai vii la 

mine daca nu ma vorbesti de rau". La care i-am raspuns: "Pai, daca te 

vorbeam de rau, Parinte, nu ma mai vedeai". "De ce?" "Imi spargeau 

capul oamenii". Si a ras. 

-  De ce v-a pus la incercarea asta? 

 

-  Cred ca din doua motive: sa vada ce simte poporul, daca il apara, daca 

ii spune ca e vorbit de rau... Si apoi, sa vada daca mai judec corect dupa 

inchisoare. 

-   Ati trait vreo fapta minunata ca urmare a puterii duhovnicesti a 

Parintelui? 

-  Sunt mai multe, dar nu le pot povesti, pentru ca lumea nu le-ar 

intelege. Mi-a zis o data: "Veniti la mine, va dau sfat, dar voi asteptati si 

minuni. Sa stiti ca mai mult o sa va ajut dupa ce voi pleca la Domnul, 

decat acum". Si a avut dreptate. Eu i-am simtit mereu ajutorul dupa ce a 

murit. Si am trait o minune, acum trei ani. M-am dus la parastasul care i 

se face Parintelui anual la manastirea Prislop. Nu mai fusesem, si am zis 

sa merg sa slujesc pana nu mor. A fost foarte frumos. Pe la ora patru 

dupa masa, am plecat indarat spre Bucuresti, cu cineva cu o masina. 

Numai eu si soferul. Dar tot drumul am simtit ca in masina mai era cineva 

langa noi, pe bancheta din spate. Si, va spun adevarat, masina n-a venit 

pe pamant pana aici, la Barcanesti. 

-  Cum adica?  

- Plutea... Am ajuns in trei ore, desi la dus am mers opt ore. Pe drum 

am intalnit stopuri, accidente, dar nu ne-am oprit, pe toate le-am depasit, 
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parca prin aer. Ma uitam la omul care conducea si ma intrebam de ce 

trece pe rosu, doarme? El nu spunea nimic, nu spuneam nici eu. Parca ne 

temeam sa vorbim. Cand am ajuns aproape de manastire, aici, masina a 

inceput sa se auda cum merge pe pamant. Si a zis soferul: "Masina 

noastra merge pe pamant". L-am intrebat: "Ce-ai simtit, omule?". Si el: 

"Am simtit pe cineva in spate si altceva nimic. Eu n-am condus pana aici, 

stiu ca masina a mers singura". Si-am auzit atunci o voce in spate: "Pana 

aici am venit cu voi". Cand m-am intors, nu era nimeni.  

-  Ati mai povestit intamplarea aceasta cuiva? 

 

-  Nu, ca oamenii de azi nu mai cred. 

-  Ce invatatura mai de pret v-a ramas de la Parintele Arsenie? 

-  Sa fim pregatiti de moarte, prin felul in care traim, ca sa dam bun 

raspuns la judecata de apoi. Si prin curajul marturisirii, sa spunem 

adevarul cu orice risc. L-am ascultat, drept pentru care am fost inchis.  

-  Erati pregatit de moarte? 

 

-  Da. Si acum sunt.  

   

Sfântul de la Sambata Fagarasului – Parintele        

Arsenie Boca 

 
   Daca veti intreba vreodata un taran din satele cuprinse intre Brasov, 

Fagaras si Sibiu daca a auzit de parintele Arsenie Boca, fata lui se va 

lumina ca o zi de duminica. Te va prinde de mana, te va duce in casa, 

aratandu-ti-l pe perete, printre icoane. In satele din Muntii Fagarasului, 

parintele Arsenie e un sfant. La zece ani de la trecerea lui intre drepti, 

magia fortei sale duhovnicesti e mai puternica astazi ca niciodata, pilda 

vietii sale - un indreptar. Oamenii au nevoie de Dumnezeu. Martir al 

Bisericii Ortodoxe, suferinta parintelui Arsenie Boca e rascumparata deplin 
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de iubirea profunda a celor care l-au cunoscut. Sunt mii! De la ei incepe 

legenda  

   Pe mormantul parintelui Arsenie Boca iarba nu se ofileste niciodata, nici 

macar in iernile cele mai crancene. In noiembrie, de ziua parintelui, e 

potop de lume la Manastirea Prislop. Mii de oameni vin aici, asculta de la 

un cap la altul cuvenitele slujbe de pomenire, saruta apoi crucea si pleaca, 

neuitand sa ia cu sine un pumn de pamant sfintit, spre protestul vreunui 

preot din preajma, care ii cearta cu blandete: "Ajunge, oameni buni, ca o 

sa dezgoliti sicriul". 

 

   Parca nici un duhovnic nu a fost mai iubit decat parintele Arsenie. 

Fagarasenii - cel putin - il venereaza si ii spun, fara ocolisuri: Sfantul. 

Multi l-au cunoscut si stiu ce spun. Nu l-au parasit niciodata, urmandu-l de 

la Sambata la Prislop si de acolo, mai departe, la Draganescu, langa 

Bucuresti. Si acum, in vorbele fagarasenilor amintirile dau in clocot. Parca 

ar fi fost ieri: inalt, frumos la chip, cu ochi puternici si patrunzatori, 

imbracat in rasa alba si vorbind cu glas tunator fiecaruia, dupa greutatea 

pacatului savarsit:"Cati copii ai, femeie?". "Doi", raspundea sfioasa 

femeia... "Si cu restul ce-ai facut?" 

 

   Multe se spun despre parintele Arsenie Boca. A fost un sfant? Avea darul 

rugaciunii inainte-vazatoare? Iesea el, asa cum se zice, prin usile 

ferecatuite ale celulei de la Securitate? Pe zi ce trece, oamenii care l-au 

cunoscut cu adevarat sunt tot mai putini si mai batrani. Te intereseaza sa 

afli adevarul, dar el aproape ca nu mai conteaza. Exagerata sau nu, 

imaginea parintelui Arsenie apartine de acum legendei... 

Vazator cu duhul 

   Nu e usor sa scrii despre un om atat de puternic ca Arsenie Boca. 

Viata parintelui avea partile ei ascunse, tainuite de privirile oamenilor, asa 

cum era chilia sa de pustnic de pe Valea Sambetei - un loc aproape 

inaccesibil, sapat in jgheabul unor pereti prapastiosi de stanca, pe care 
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parintele sculptase chipul Maicii Domnului, transformand salbaticia 

muntilor in altar de rugaciune si meditatie. 

 

   Dincolo de biografia sa bogata ca subiectul unui roman (licentiat in 

teologie, medicina si belle arte, inchis doi ani la Canal pe motive politice, 

alungat de la Prislop, scos din viata monahala de catre comunisti si 

urmarit tot timpul de Securitate), parintele ramane unul din cei mai mari 

duhovnici ai acestui secol. Nu intamplator oamenii l-au urmat peste tot, 

nelasandu-l niciodata singur. Putini insa l-au cunoscut cu adevarat, 

primind ingaduinta de a-i sta in preajma. 

 

   "Parintele era de felul sau tacut", isi aminteste taranul Ion Lupu, de 76 

de ani, din Voivodeni - Fagaras. Cat timp a stat la Manastirea Sambata, pe 

care a renovat-o din temelii, il vedeam aproape in fiecare zi. Niciodata nu 

l-am pomenit zambind sau vorbind mai mult decat trebuie. Era aspru si cu 

sine, si cu ceilalti, ascunzand de privirea oamenilor si postul, si 

rugaciunea. Da, parintele era vazator cu duhul. Cand m-am dus prima 

oara la dansul, a trebuit sa astept vreo doua zile pana sa-mi vina randul la 

spovedanie. Imi lasasem treburile neterminate acasa si stateam ca pe 

ghimpi. Parintele m-a observat si mi-a zis: <<Du-te sa-ti vezi de joagar si 

apoi intoarce-te>>. In clipa aceea, am amutit. Intr-adevar, imi citise 

gandul - mintea mea era la joagar si nu la spovedanie. Cateva luni mai 

tarziu, cand deja incepuse razboiul, la usa chiliei se aduna puzderie de 

femei. Voiau sa intrebe despre soarta barbatilor plecati pe front si erau 

atat de multe, incat parintele nu mai avea timp sa le asculte pe fiecare in 

parte. Se uita in multime si, aratand cu degetul, zicea: <<Tu, pune-ti o 

cruce dupa casa... Tu, pregateste pachet, ca sotul tau e ranit, dar 

traieste>>. Cateva zile mai tarziu, femeile se intorceau la chilie, spunand: 

<<Ai avut dreptate, parinte. E ranit, dar traieste>>. Asa era parintele. 

Nici nu deschidea gura, ca el iti si spunea pentru ce ai venit. Imi amintesc 

de un soldat care voia binecuvantarea lui inainte de a pleca pe front. Cum 

l-a vazut, parintele s-a schimbat la fata si i-a zis: <<Acuma vii? 
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Regimentul tau a plecat asta-noapte si esti dat dezertor>>. Asa a si fost. 

N-a mai apucat sa ajunga la unitate, ca o patrula militara l-a arestat." 

"Cine vrei sa-ti poarte crucea?" 

   Era parintele cu adevarat clarvazator, cum spun toti cei care l-au 

cunoscut? Ion Lupu din Voivodeni e absolut convins ca asa stateau 

lucrurile. Prin post si rugaciune, parintele stia toate cate aveau sa se 

intample. Isi cunostea chiar si incercarile prin care urma sa treaca. 

"Inainte de a fi arestat, l-am vazut intr-o dimineata cu o mare tulburare 

pe chip. Ca niciodata, simtea nevoia sa vorbeasca despre sine si atunci 

mi-a zis: <<Asta-noapte, mi-am vazut in vis camasa de botez. Am doua 

pete rosii pe camasa. Am doua pacate, pe care trebuie sa le platesc in 

curand>>. N-am inteles nimic din vorbele parintelui. Abia dupa ce l-au 

dus la Securitatea din Brasov, am priceput de ce cu o zi inainte de 

arestare m-a oprit, spunandu-mi: <<Sa nu mai vii la Sambata sa ma 

cauti. Daca ai vreo trebuinta, sa strigi de acolo, ca eu te aud>>. Parintele 

isi cunostea viata si de aceea nu-si pierdea niciodata calmul si 

seninatatea. Inchis la Cetatuie, la Brasov, securistii au vrut sa-i tunda in 

batjocura barba lui mare si neagra, dar - ca un facut - nimeni nu 

indraznea sa-l atinga, speriati parca de privirea si de forta lui. Doar un 

tigan, pe nume Luca, plecat chiar din satul meu, s-a oferit voluntar. Pazise 

porcii in Voivodeni si acum ajunsese sublocotenent la Securitate. El l-a 

tuns, dar parintele l-a avertizat: <<Ma, in curand ai sa te barberesti si 

tu>>. Intr-adevar, nu a trecut nici o luna de zile si Luca a revenit in sat sa 

pazeasca porcii, fiind dat afara din armata, ca apoi sa moara intr-un 

accident." 

   Toata lumea care l-a cunoscut marturiseste ca se intorcea de la 

parintele cu o mare usurare in suflet. Stramtorat de multime, parintele 

Arsenie privea peste capetele tuturor, facand semn cu mana si spunand: 

"Vino tu, amarato, ca ai ramas vaduva cu 8 copii", si femeia se pornea pe 

plans ca asa era. Dintr-o privire ii separa pe cei veniti din curiozitate, de 

oamenii cu probleme grele. Nimeni insa nu pleca neintarit cu un sfat sau 

cu o vorba de imbarbatare. Chiar si cand, arar, certa pe cineva, o facea 
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duhovniceste, spre mantuirea sufletului. Un batran i se plangea, de pilda, 

ca sotia ii este paralizata si fara putere, cerandu-i parintelui sa o vindece, 

dar el l-a oprit, vorbind ca sa auda toata lumea: "Mosule, crucea cine vrei 

sa o poarte in locul tau?". 

Din zugrav pe suflete, zugrav de biserici 

   Intarit intru credinta si cu rabdare de sfant, parintele Arsenie Boca si-

a dus la randul lui crucea suferintei, trecand prin iadul anchetelor si al 

detentiei, traind apoi cu demnitate umilinta exilului in lume, pictand 15 ani 

Biserica din Draganescu, precum spunea Nichifor Crainic, mentorul sau: 

"Din zugrav de suflete, iata-te zugrav de biserici. Fii fericit ca mangai cu 

penelul pe cei desavarsiti". 

 

   Despre sederea sa la Draganescu se stie parca si mai putin. Urmarit 

mereu, sacaitor, de Securitate, parintele evita sa vorbeasca fagarasenilor 

veniti special sa-l vada de la sute de kilometri, incercand in felul sau sa-i 

protejeze. Era imbracat simplu, ca orice mirean, avand mereu o bundita in 

spate, din cauza racelii din biserica, unde isi desavarsea opera - imnul 

pictural inchinat lui Hristos, liturghia imaginii si a trairii estetice. Satenii 

din Draganescu aproape ca nu-l luau in seama. "Ii spuneam Pictorul", isi 

aminteste Gheorghe Marinescu, astazi cel mai batran om din sat. "Venise 

la parintele Bunescu sa picteze biserica si era foarte retras. Abia acum imi 

dau seama de ce intorcea spatele multimii, facand cu degetul la gura - 

semn ca e urmarit si ca nu poate sa vorbeasca. Am stat mai mult timp in 

preajma parintelui, parandu-mi-se un om ca oricare altul. N-am avut ochi 

sa vad, desi avea mare putere: imblanzea animalele doar cu o privire si 

nu puteai sa-i ascunzi nimic. Iti stia cugetul si gandul cel mai ascuns. Imi 

amintesc cum i-a spus unui taran din Fagaras, care isi lasase traista cu 

mancare in curtea bisericii: <<De ce te ingrijesti de nimicuri? Traista ta e 

pazita>>. Si intr-adevar, plecand de la el, omul si-a gasit bagajul cu doi 

caini mari alaturi, stand ca niste paznici. Mi-e greu sa va raspund la 

intrebari. Se spune despre el ca era vizionar si proroc. Eu stiu doar ca aici, 

la Bunesti, cat s-a trudit sa picteze biserica, era foarte cumpatat si la 
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mancare, si la vorba; ca muncea fara mila, facandu-si singur mortarul si 

canonindu-se pe schele, pana noaptea tarziu, incat parintele Bunescu, 

privind picturile, zicea toropit de emotie: <<Parinte, ai pus o intreaga 

dogmatica pe perete. Tu nu pictezi, ci predici fierbinte pe ziduri>>. 

Vorbele acestea le inteleg abia acum. 

 

   In sinea lui, trebuie sa fi suferit mult. Ii parea rau ca nu mai poate sluji 

in biserica, iar cand isi amintea de Prislop, ofta cu amaraciune, acolo 

avand - din cate am inteles - un loc anume in care dorea sa fie 

inmormantat. Stia sa rabde, insa. Chiar daca in ultimii ani slabise si era 

bolnav si de plamani si de ficat, nu l-am auzit niciodata cainandu-se. Ii 

parea rau ca nu le putea vorbi oamenilor asa cum dorea, dar tot el, imi 

amintesc, a zis odata: <<Niciodata nu-i poti multumi pe toti. La Sambata, 

stateam si 36 de ore in spovedanie. Nimeni nu mi-a zis: Du-te, parinte, sa 

te odihnesti>>. 

 

   Asa era Pictorul nostru - neluat in seama de bucuresteni, dar iubit ca un 

sfant de fagaraseni. A stat cu noi, dar n-am stiut sa-l pretuim. Cand 

apareau pe drum fagarasenii, cu traistele grele si umflate, satenii din 

Bunescu ziceau cu invidie si rautate: <<Ia uite cum ii cara numai 

bunatati>>. Daca oamenii ar fi stiut ca in straiti nu era decat o paine 

mare, ardeleneasca, de 4-5 kilograme, s-ar fi rusinat cu totii." 

 

   Parintele Arsenie Boca va muri pe 28 noiembrie 1989 si va fi 

inmormantat cinci zile mai tarziu la Prislop, in locul ales chiar de el, in 

prezenta a 2000 de oameni. Si aici sunt multe taine si lucruri inca 

nelamurite. Multi din cei cu care am vorbit sunt convinsi ca parintele a fost 

schingiuit de Securitate, ca avea unghiile de la maini smulse si ca inainte 

de a muri si-a avertizat calaii: "Spuneti-i lui Ceausescu ca nu mai apuca 

Craciunul". Altii, care s-au ingrijit de inmormantarea parintelui, spun 

dimpotriva ca a murit de moarte buna la Manastirea Sinaia, ca slabise din 

cauza muncii epuizante si a numeroaselor boli pe care le avea. Conteaza 
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mai putin teama si retinerile unora de a vorbi despre acest lucru. Mai 

devreme sau mai tarziu, adevarul va iesi oricum la iveala. E limpede ca 

parintele Arsenie Boca nu a fost un om obisnuit si ca Dumnezeu a lucrat 

prin el neintrerupt. Timp de aproape 50 de ani cat a durat regimul 

comunist, de-a dreptul sau cu subtilitate perfida, s-a incercat ascunderea 

parintelui si a numelui sau. Faptul ca imaginea lui tasneste acum, la zece 

ani de la moarte, mai stralucitoare ca oricand, e semn ca cei fara prihana 

isi au plata lor, la adapost de invidia patimasa a lumii acesteia. 

 

   Sincer sa fiu, cand am aflat ca parintele Arsenie Boca a trecut in cele 

sfinte abia in 1989, ceva din adancul fiintei mele s-a cutremurat. Intreaga 

mea viata mi-am petrecut-o alaturi, la nici 15 kilometri, de un mare 

duhovnic - de un urias. Faptele si cugetul ma indeamna sa refuz ideea ca 

am fost contemporan cu parintele. El apartinea, oricum, unei alte lumi - 

cea a oamenilor drepti si adevarati. Nu intamplator, la Prislop, pe 

mormantul sau iarba si florile nu se ofilesc niciodata. 

Sorin Preda - Marturii ardelenesti 

 

     Baglazan Dumitru (71 de ani) - Porumbacu de Sus  -  "In fiecare 

noapte, la orele 12.00, se deschideau singure usile inchisorii" 

   Eu am avut un unchi, care in `48 era ofiter de Securitate la Brasov. 

Eram tanar si mergeam la Brasov unde mai ramaneam la el cate o 

saptamana, ca asa mai vedeam si eu lumea. Mergeam seara cu el prin 

oras, pe unde avea el treburi, ma mai lua si la serviciu si asa am aflat 

ceea ce va povestesc in continuare. 

 

   Securitatea l-a ridicat pe parintele Arsenie de la Sambata pentru ca se 

stia ca face minuni si vin puhoaie de oameni la el. In `44, de exemplu, a 

spus la slujba oamenilor sa-si aduca copiii de la Bucuresti acasa ca va veni 

un prapad, si la putin timp dupa aceea a fost cumplitul bombardament 

american. Le era groaza ca acum, in timpul comunismului, le va spune 

oamenilor cu aceeasi claritate care este realitatea. Si din cauza aceasta l-
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au luat la Securitate si l-au schingiuit mult, saracul de el. Mie mi-a spus 

lucrurile acestea unchiul meu. Problema era ca desi el nu se misca din 

fundul celulei, ci sta in genunchi si se ruga, in fiecare noapte la ora 12.00 

se deschideau usile inchisorii. Celula era un loc imprejmuit, intr-o sala 

uriasa ca o hala. Iar in mijlocul acestei hale, statea la o masa, permanent, 

un subofiter de paza, care-l supraveghea fara incetare. L-au scos, l-au 

batut si l-au facut in fel si chip sa le spuna cum face, caci ei credeau ca 

are iarba fiarelor, cu care umbla aricii in bot, iar el cum a stat tot timpul in 

padure la Sambata, a facut rost de iarba aceea si o pune pe lacat. Dar el 

cum sa puie iarba pe lacat daca statea tot timpul in genunchi in fundul 

celulei si erau si doua randuri de usi? Intr-o noapte, au bagat doua 

iscoade securiste la el in celula ca sa-l vada cum face. Parintele, insa, nu a 

avut treaba cu ei. Ei il tot intrebau, se tot luau de el, iar el in celula tot sta 

in genunchi si se tot ruga. Noaptea, la ora 12.00, cand s-au deschis 

lacatele, pe securisti parca i-ar fi lovit fulgerul lui Dumnezeu, i-a razbit 

frica si au fugit de acolo. Si, de la o vreme, nimeni nu mai voia sa faca de 

paza, pentru ca le era frica. Pe comandant l-a luat si pe el frica si ce-a zis: 

eu, ca sa scap si sa-mi spal mainile, ii aduc pe toti aici sa vada si pe urma 

nu il mai tin. 

 

   Intr-o seara, vine unchiul meu si-mi spune ca in noaptea aceea ma ia cu 

el sa vedem un calugar de la Sambata, care deschide rugandu-se usile de 

la inchisoare. Asa ca am ajuns acolo seara, fiind si eu curios sa vad. Toata 

Securitatea era atunci acolo. Eu am stat pe scari, ca nu am mai avut loc 

sa intru, si cu totii asteptam sa vina ora 12.00 noaptea sa vedem daca-i 

adevarat. Si, ce sa vezi, nu asa ca s-a deschis doar un lacat, norocul meu 

a fost ca m-am tinut de balustrada scarilor, ca la 12.00 noaptea bara de la 

usa temnitei a sarit cat colo si tot amarul de lume care era jos s-a napustit 

inspaimantata pe scari in sus. De frica nu mai stiau ce sa faca, se calcau 

in picioare. Din ceasul acela, nu l-au mai tinut acolo, i-au dat drumul cu 

domiciliu fortat. Mie mi-a spus unele din lucrurile acestea unchiul meu. 

Dar am vazut cu ochii mei lacatele deschizandu-se si bara aceea sarind in 
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laturi si securistii aceia care erau oameni in varsta, nu tineri ca mine, care 

aveam 18-19 ani, fugind de mancau pamantul. Multa vreme dupa aceea, 

cand mai mergeam cu unchiul meu pe la restaurant, prietenii lui securisti 

numai de asta vorbeau. 

  

Telu Oancea, sat Breaza - Fagaras  -  "Vorbea putin si cu miez" 

   Ce pot sa spun e ca parintele avea forta. Cand am intrat prima oara in 

biserica, m-am asezat dupa cuviinta in dreapta, iar sotia mea in stanga, la 

oarece distanta. Dupa slujba, s-a apropiat, aratand cu degetul spre mine 

si apoi spre sotia mea. Din toata multimea aceea, ne-a ales doar pe noi, 

incat si acum ma intreb de unde stia ca suntem sot si sotie. Apoi, ne-a 

luat deoparte si ne-a vorbit. Pe mine m-a certat ca nu am credinta prea 

multa, iar sotiei mele, careia ii scapa degetul si fusese la 5 doctori de 

pomana, i-a spus: "Ma, tu esti bolnava, dar nu de doctori te faci bine. 

Daca vrei sa te vindeci, nu mai fa lucrul pe care l-ai facut, iar raze nici 

atat". A avut dreptate parintele. Si in momentul de fata, sotia mea isi 

foloseste mana fara probleme. Asa era parintele - vorbea putin si cu miez. 

Predica insa dumnezeieste. Nu te mai saturai ascultandu-l. Apoi a 

disparut, anchetat la Brasov si dus doi ani la Canal, pentru ca spovedise 

sase partizani din munti. Niciodata parintele nu a pomenit macar in 

treacat despre asta. Doar tata, care a fost si el detinut politic, mi-a zis ca 

a stat in celula cu parintele Arsenie si acolo un gardian il tot jignea: "Ba 

popa!". Atunci s-a intors parintele si s-a uitat la el si gardianul a inceput 

sa se chinuie, tinandu-se cu mainile de burta. Intr-un tarziu, vazand ca 

durerea nu inceteaza, a zis: "Parinte, iarta-ma"... "De Dumnezeu sa fii 

iertat", i-a raspuns parintele si pe loc omul si-a revenit. 

 

 Emilia Butum - Fagaras  -  "Crezi ca parintele Arsenie este mort? Eu iti 

spun ca e viu" 

   Cand s-a aflat de moartea parintelui si trebuia sa mergem la 

inmormantare, fiica mea, care atunci avea 9 ani si care il indragea foarte 

mult pe parintele, a tinut cu tot dinadinsul sa mearga si ea. Era toamna 
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spre iarna, era frig, trenurile pe vremea aceea nu erau incalzite, dar era 

neclintita pe pozitie: "Si eu vin la parintele, iar daca nu ma luati, ma pun 

eu in tren si ma duc". Iar daca voia sa mearga pentru ultima oara la 

parintele, nu ne puteam impotrivi. A luat-o sotul meu si a dus-o la 

inmormantare. De cum a ajuns in biserica, s-a desprins de tatal sau si s-a 

dus langa parintele Arsenie. A uitat de parinti, de cei care mai erau acolo, 

de tot ce o inconjura. Nu-i era frica ca este mort, nu a intimidat-o nimic. A 

ramas langa parintele cat s-a putut. La plecarea de la inmormantare, a 

luat-o cineva cu masina si a ajuns prima acasa, cand nu era inca nici unul 

dintre noi. A urcat singura noaptea in bloc, refuzand sa fie insotita de 

cineva. A intrat fara teama in casa, unde era o matusa si i-a spus 

acesteia: "Hai sa-ti spun ceva. Dumneata crezi ca parintele Arsenie este 

mort?". Sora mea nu stia ce sa creada, statea derutata. "Eu (continua 

fetita) atata iti spun, ca e viu. Dar sa-ti spun altceva: daca te uiti in casa, 

il vezi?". - "Nu, nu il vad." "Dar daca merg prin casa, auzi si tu pasii lui 

insotindu-ma?" - "Nu, nu ii aud, dar eu sunt o pacatoasa, iar tu esti un 

copil curat. Tu poate poti sa-l vezi si sa-l auzi, dar eu nu." "Daca tu nu il 

vezi si nu il auzi, atunci sa nu mai spui la nimeni ceea ce am spus eu, ca 

n-am sa recunosc la nimeni nimic." 

 

   Am vazut o femeie care isi pierduse un copil si s-a dus la mormantul 

parintelui Arsenie sa se roage. Mai mare ii era disperarea decat credinta si 

se intreba: "Ce poate sa faca un mormant? Caci vad ca este un mormant 

ca oricare altul". Si, deodata, a cazut in genunchi (pesemne ca i s-a aratat 

parintele) si a strigat: "Parinte, nu am stiut cine esti! Parinte, te rog, 

ajuta-ma!". Credinta a cuprins-o chiar in acele clipe si sufletul ei s-a 

luminat, iar buzele au eliberat in cuvinte suferinta ei de mama. Dar aceste 

lucruri desi se stiu, nu le spune nimeni. Oare de ce nu se spun lucrurile 

acestea? Sunt niste lucruri adevarate. 
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Noi marturii despre viata si faptele parintelui      

Arsenie Boca 
 

Noi marturii despre viata si faptele parintelui Arsenie Boca, povestite 

de-o credincioasa din Sinca Veche, un sat din Tara Fagarasului 

   La vremea cand era doar o copila, Lucia Chima se ghemuia in varful 

patului, langa soba incinsa si asculta, cu pisica in brate, minunatele 

povesti ale mamei, despre un calugar ce aparuse prin satele fagarasene, 

impresionand multimile cu vorba sa. Se auzise ca ar fi mot, venit din 

Muntii Apuseni. I se spunea, inca de atunci, "biciul lui Dumnezeu"... 

Raspandita prin satele de la poalele Fagarasilor, vestea aduna multimi de 

oameni la Manastirea Sambata, acolo unde predica acel tanar monah, ce 

parea sa deschida cerurile. Erau anii primejdiosi ai celui de-al doilea razboi 

mondial, iar lumea cauta cu infrigurare semne de sprijin din partea lui 

Dumnezeu. Dupa ce se intorceau de la manastire, taranii povesteau, de-a 

dreptul cutremurati, cum le citise gandurile acel monah. Parintele fascina 

multimile cu darul sau de-a sti totul despre fiecare credincios pe care il 

privea in ochi. In scurt timp, el ajunsese sa fie considerat un fel de "oracol 

divin"! Lucia Chima povesteste: "Pe vremea cand eu inca nu ma 

nascusem, un unchi al mamei lucra impreuna cu o echipa de meseriasi la 

restaurarea unor parti din asezamantul manastiresc. Intr-o buna zi a mai 

fost adus inca un mester, chiar de la noi din sat. Cand barbatul a intrat in 

curtea manastirii, unde era dezordine ca intr-un santier, s-a impiedicat de 

un capat de bustean pe care l-a injurat napraznic. In aceeasi zi, spre 

sfarsitul amiezii, parintele Arsenie, abia intors de la Sibiu, se grabea sa 

ajunga la biserica pentru slujba vecerniei. El s-a oprit langa acel strain, in 

curte, de fata cu unchiul mamei, si l-a apostrofat: <<Ma, Gheorghe, ce 

vina are lemnul ca tu te-ai impiedicat de el? Si sa nu mai injuri in sfanta 

manastire niciodata, ca sa nu te certe Dumnezeu in locul meu!>>. 

Unchiul, impreuna cu cei aflati in preajma, au impietrit, iar mesterul 

vinovat se uita la tanarul calugar cu gura cascata. Parintele nu avusese de 

unde sa afle nici intamplarea cu pricina, nici numele barbatului din Sinca, 
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pe care il vedea pentru prima oara in viata... De la astfel de fapte 

modeste, dar uimitoare, a inceput sa creasca legenda parintelui Boca! 

Altadata, imi povestea mama, o familie de crestini din Tohan s-a dus la 

Sambata pentru un maslu. Cu aceeasi ocazie, taranii s-au plans ca li se 

furasera caii de curand. Dupa ce i-a ascultat, parintele a raspuns scurt: 

<<Duceti-va pana in Poiana Marului la alde Ilie Tamadau, sa va luati caii 

inapoi, dar sa-mi promiteti ca nu va luati la harta! Sa-l iertati pentru fapta 

rea, ca sa va ierte si voua Cel de Sus alte pacate...>>". 

 

   Asa a-nceput legenda parintelui Arsenie Boca, iar dupa mutarea sa la 

Manastirea Prislop, fagarasenii, care il considerau inca de pe atunci ca un 

"bun" al lor, au mers dupa el pana in Tara Hategului. Oamenii plecau in 

grupuri de cateva carute, cu merinde la ei, din cele mai indepartate colturi 

ale Tarii Fagarasului, si se intorceau acasa peste 3-4 zile. Parintele Arsenie 

Boca nu a uitat intreaga viata aceasta emotionanta fidelitate 

duhovniceasca, exclamand de nenumarate ori: "Astia sunt fagarasenii 

mei, poporul meu in picioare!". 

 

   In 1949, dupa cea dintai arestare a parintelui, s-a aratat primul mare 

semn dumnezeiesc. Lumea vorbea ca intr-o noapte, cucernicul monah 

fusese scos din celula unde se afla in arestul Securitatii de la Hateg, de doi 

militieni brutali. Amandoi il apucasera de subsuori, luandu-l pe sus, in 

timp ce il insultau si il batjocoreau. Satrapii insisi au povestit peste ani 

cum parintele, inca buimac de somn, le-a iertat nelegiuirea, dar atat mana 

dreapta a unuia, cat si mana stanga a celuilalt, adica exact cele care l-au 

atins, s-au uscat in scurt timp... Cei doi au ramas infirmi pe viata si traiesc 

pana in ziua de azi. De atunci, s-a spus ca minunile parintelui Arsenie 

Boca se savarseau prin foc si cine indraznea sa il atinga cu dusmanie va fi 

ars de para focului dumnezeiesc! Portret de sfant 

 

   "L-am intalnit pe parintele Arsenie pentru prima oara in 1984, cand am 

fost in pelerinaj la biserica din satul Draganescu, in apropierea 
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Bucurestiului, pe care o pictase. In anii aceia, parintele era surghiunit, 

fusese indepartat de la Sambata, dar vestile despre el mergeau din om in 

om. Acolo unde se afla ca isi face aparitia parintele, se ducea si lumea, 

grabnic. Unii au umblat dupa el o viata intreaga, fara sa apuce sa-l mai 

vada. Eu am avut norocul asta la 24 de ani. Era inainte de Sf. Paste, chiar 

in Miercurea Mare din Saptamana Patimilor. N-am sa pot uita tot restul 

vietii mele acea intalnire! Cand am pasit in biserica, dupa un lung si 

obositor drum, lumea astepta la rand, asezata pe cateva siruri. Parintele 

Arsenie vorbea cu glas tunator, de rasuna tot naosul. Era inalt ca un brad 

sau cel putin asa mi s-a parut mie. Paloarea chipului parea sa il asemuie 

cu sfintii pictati de el insusi in fresca. Cand m-a strafulgerat cu privirea, 

prima oara, de departe, am simtit ca inmarmuresc. Desi albise deja, caci 

trecuse de 70 de ani, avea ochii fara varsta, albastri ca un cer senin de 

vara, incredibil de mari, asa cum mi-i inchipuisem pe sfintii din evanghelii 

sau pe mucenicii martiri. Privirea aceea suprafireasca iti strapungea fiinta, 

pur si simplu. Te simteai impietrit si parca infricosat de pacatele pe care 

urma sa le marturisesti.    Parintele vorbea rar si apasat. Dadea in vileag 

relele oamenilor, de fata cu toata lumea, ca sa se rusineze fiecare, ca la 

Judecata de Apoi. Unii isi pierdeau curajul, infricosati de ceea ce stiau ca 

facusera, si ieseau din rand, parasind biserica inainte de a ajunge pana in 

fata parintelui. Acei <<dezertori>>, cum ii numea el, nu puteau suporta 

sa fie tintuiti drept in inima. Depun marturie oricand: lumea se uita la 

parintele Arsenie ca la un apostol. Unii vorbeau in soapta, numindu-l chiar 

asa - <<sfantul>>, <<apostolul>>... Eu insami l-am considerat asa, desi 

ne certa amarnic pentru astfel de vorbe. <<Nu ma faceti apostol sau 

sfant! Asemenea laude sunt trufie desarta si necuviinta in fata lui 

Dumnezeu. Credinciosul adevarat trebuie sa fie smerit. Nu exista om fara 

de pacate, in afara de Mantuitorul nostru! Ceea ce astept eu de la voi nu 

sunt laudele, ci pocainta, despartirea de naravurile pacatoase, faptele 

bune si ascultarea sfaturilor duhovnicesti>>. Incremeneam cu totii, 

nevenindu-ne sa credem ca parintele ne <<auzise>> gandurile. N-am 

cunoscut niciodata in viata pe cineva aidoma lui, cu toate ca am trecut si 
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pe la parintele Cleopa, si pe la parintele Argatu, si pe la maica Veronica..." 

Dar experienta mistica traita de Lucia Chima in prezenta marelui duhovnic 

ortodox abia incepea!"Biciul lui Dumnezeu" 

 

   "Stateam cuminte si asteptam sa-mi vina randul. Parintele tuna si 

fulgera la crestini, iar eu ma faceam tot mai mica, pe masura ce ma 

apropiam de el. Cu epitrahilul tras peste un halat, cu o caciula pe cap si cu 

pantofii incaltati in galosi, parintele Arsenie catehiza, predica, mustra si 

binecuvanta, dezvaluind pacatele fiecaruia, dupa masura. Am fost martora 

unor scene care m-au infricosat... Un barbat de vreo 50 de ani se arsese 

pe fata cu azot si era desfigurat. Dar nu pentru asta venise la parintele, ci 

doar pentru a-i inmana un modest pomelnic. Duhovnicul l-a strapuns cu 

privirea, dupa care l-am auzit spunand: <<De ce crezi tu, crestine, ca te-

ai ars chiar pe fata, ca sa fii respingator pentru toata lumea?>> Barbatul 

amutise. <<Sa-ti spun eu de ce... Ti-ai batut joc de o fata in tinerete, dar 

nu ai luat-o de nevasta. A ramas singura, pana la varsta asta, si este si 

stearpa, pe deasupra, fiindca a avortat, ca sa evite rusinea unui copil fara 

tata, iar de atunci, n-a mai putut ramane insarcinata. Ai pacatuit si tu, dar 

ai impins-o si pe ea spre pacat! Acum, platesti cu suferinta asta...>>. 

Omul isi plecase ochii in pamant si plangea infundat, cu pomelnicul uitat 

intr-o mana. O femeie trecuta de 60 de ani, din Sambata de Jos, se 

plangea ca fiul ei s-a apucat de baut si o bate cu lantul de cate ori se 

imbata. Parintele a ascultat-o, privind tinta in ochii sai, apoi l-am auzit 

cum ridica vocea: <<Pe tine te bat de fapt cele 22 de avorturi pe care le-

ai facut! Stii ce inseamna asta? Auzi acum: asta inseamna tot atatea 

suflete care s-au dus pe lumea cealalta, fara a fi fost botezate, si nu vor 

putea intra in Imparatia Cerurilor niciodata, din cauza ta! In schimb, tu ai 

strans bani si ti-ai facut ditamai cavoul, de parca dupa moarte vei ramane 

acolo>>. O alta femeie, din Gura-Hont, venise pentru o slujba de 

pomenire, fiindca ii murise baiatul in armata, cu numai doua saptamani in 

urma. Parintele a dojenit-o parca mai bland: <<Aminteste-ti pacatele 

tineretii tale si sa-I multumesti lui Dumnezeu ca ti-au mai ramas inca 
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patru copii in viata, alaturi de tine, cu care te vei ajuta la batranete. Nimic 

nu se petrece la intamplare, cum crede omul. Raul se abate asupra 

noastra dupa masura faptelor savarsite. Ce ramane neplatit pe lumea 

asta, platim pe lumea cealalta...>>. Apoi s-a adresat tuturor celorlalti, 

care asteptau in biserica, ridicand vocea: <<Rugati-va la Dumnezeu sa va 

pedepseasca in aceasta viata pentru faptele nespovedite de voi sau 

nedezlegate de duhovnicii vostri, caci in viata de apoi amarnice sunt 

pedepsele Celui de Sus!>>. Parca ne-a trecut un fior pe sira spinarii si s-a 

auzit, asa ca un murmur, printre oamenii ce se aflau in biserica... Ne 

infricosaseram toti. Atunci am inteles mai bine ca niciodata, de ce i se 

spunea parintelui <<Biciul lui Dumnezeu>>, cum imi povestise mama in 

copilarie."Turma fiilor duhovnicesti 

 

   Cand a ajuns inaintea parintelui Arsenie, Lucia Chima a inmarmurit, 

cuprinsa de mutenie. Isi aminteste si acum, de parca s-ar fi intamplat ieri. 

Tanara, pe atunci, femeie, venise la parinte sa-i marturiseasca dorinta de 

a avea un copil, desi medicii ii spusesera sa isi ia gandul de la asa ceva, 

fiindca suferea de o boala. Abia se casatorise si tinea foarte mult sa 

devina mama. Inainte de-a apuca sa deschida gura, parintele Arsenie a 

intrebat-o: <<De ce te-ai dus la doi doctori?>>. "Desi fusesem martora la 

scenele petrecute inaintea mea cu alti crestini, parca tot nu-mi venea sa 

cred!", spune Lucia Chima. "Facusem exact asa cum spunea." Parintele a 

continuat bland: <<Tine-te de un singur doctor, primul, asta e mai bun, si 

nu mai lua atatea medicamente. Mergi doar la bai termale. Tu ai avut o 

raceala la sapte ani, dar o sa treaca totul. De-abia te-ai cununat, asa ca fii 

increzatoare. Peste patru sau cinci ani ai sa nasti o fetita blonda, de toata 

frumusetea, care iti va aduce multe bucurii in viata. Acum, da-mi plicul din 

geanta. Numai banii astia ii primesc pe ziua de azi, pentru pomelnicul pe 

care mi l-ai adus de la consateanca ta, fiindca sunt trimisi cu mare 

credinta si nefericire>>. "In acea clipa am inceput sa plang. Tremuram 

din tot trupul. Intr-adevar, aveam la mine un plic cu o hartie de 100 de lei 

si un pomelnic, de la Nastuca Musina, o fata foarte amarata de la noi din 
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sat. Era handicapata, vorbea gangav, se cocosase si parea imbatranita 

inainte de vreme, de aceea noi ii si spuneam <<Tuca Babii>>. Traia de pe 

o zi pe alta, mai mult din mila celorlalti. Cand a auzit ca plec in pelerinaj 

sa-l intalnesc pe parintele Arsenie Boca, mi-a dat ultimii bani pe care ii 

mai avea in casa si mi-a dictat un pomelnic cu toti mortii ei dragi, pe care 

si-i mai amintea. Eu am insistat sa-si pastreze banii, spunandu-i ca ii voi 

plati eu pomelnicul, insa ea nu a vrut in ruptul capului. Dupa ce am ajuns 

la parintele Arsenie si m-am asezat la rand in biserica, am observat ca el ii 

mustra pe cei ce incercau sa il plateasca, fie si sub forma de danii. Le 

spunea: <<Dati la saraci, nu mie!>>. Atunci m-am simtit rusinata si am 

ascuns plicul in geanta. Ma hotarasem sa il rog pe parintele sa primeasca 

pomelnicul fara sa mai pomenesc ceva de bani. Cand am auzit ca-mi cere 

plicul, am inghetat... Imi dadeam seama ca el stia, pur si simplu, totul! 

Dar parintele a adaugat: <<Astia sunt banii vaduvei sarace din Scriptura! 

Suta asta de lei este mai pretioasa decat un munte de aur. Asa se 

dovedeste credinta! Du-te si spune-i ca pe lumea asta este cea mai 

amarata fiinta, fiindca o mai asteapta si alte nenorociri, dar pe lumea 

cealalta ii promit ca va fi desfatata de fericire. Acolo se va intalni cu mine, 

dupa cum tanjeste astazi!>>". 

 

   Lucia Chima s-a intors la Sinca Noua coplesita de aceasta prima intalnire 

cu parintele Arsenie Boca. "Parca eram fermecata. Timpul trecea, dar eu 

nu ma puteam desface de amintirea lui." Peste trei ani, avea sa faca un 

nou pelerinaj, reintalnindu-se cu marele duhovnic. Semnele prorocirilor 

sale se implinisera. "Tuca Babii" fusese omorata de un hot, intr-o noapte, 

iar Lucia Chima nascuse o fetita blonda, frumoasa ca un inger. "Am plans 

in fata parintelui cand l-am revazut, caci el imi cunoscuse indoiala! Abia la 

a doua intalnire am simtit ca ma primise cu adevarat in turma fiilor sai 

duhovnicesti. Chiar si astazi circula vorba printre oameni ca parintele tinea 

minte absolut toate numele crestinilor carora le-a dat binecuvantarea. La 

Judecata de Apoi ii va lua sub aripa sa ocrotitoare pe toti aceia care au 

crezut cu adevarat in puterea lui..."Epilog in Rai 
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   Putin timp inaintea Revolutiei din Decembrie 1989, parintele Arsenie 

Boca s-a mutat la cele vesnice, intalnindu-se cu "Tuca Babii", asa cum a 

promis chiar el. Parintelui Daniil, unul dintre cei din urma mucenici ai sai, 

astazi paroh la biserica din Densus, a apucat sa-i mai spuna, inainte de 

iesirea sufletului din trup: <<Pecetluit sa-mi fie mormantul, pana la a 

doua venire a lui Hristos!>>. Aceste vorbe le-a auzit Lucia Chima, rostite 

in 1997, la Manastirea Prislop, chiar de ucenicul sfantului. Testamentul 

verbal al parintelui Boca ii amana acestuia sanctificarea, atat de dorita-n 

Ardeal, acolo unde oamenii sunt convinsi ca, daca ramasitele sale ar fi 

deshumate, ele ar fi gasite intregi, frumos mirositoare si neputrezite, 

certitudine vie a sfinteniei lui. "Dar nici nu cred ca mai este nevoie de asa 

ceva", spune Lucia Chima. "Parintele a trimis atatea semne minunate de 

pe lumea cealalta, incat se bucura de desfatarea cea fara de sfarsit a 

Raiului!" In cei 11 ani scursi de la moartea sa, taranii din Sinca Noua au 

aflat o multime de lucruri uimitoare, petrecute dupa moartea parintelui. 

Insa cel mai pretios si minunat mesaj pe care femeia credincioasa, Lucia, 

l-a primit de pe lumea cealalta, a fost un vis in care parintele Arsenie a 

venit sa-i vorbeasca numai si numai ei. Tocmai se intorsese dintr-un 

pelerinaj la mormantul parintelui si se simtea istovita, pana aproape de 

capatul puterilor. In aceeasi noapte, parintele Arsenie i s-a aratat in vis si 

i-a spus: <<Prislopul si mormantul meu sunt departe de tine. Tu ma poti 

gasi oricand ai nevoie de mine in bisericuta de lemn de langa casa ta, 

chiar in stanga altarului, la strana. Este un loc ales, ce a gazduit o mare 

traire duhovniceasca. Sa ingrijesti biserica, sa o imbraci, sa o impodobesti, 

dupa puterile tale, caci face parte din mantuirea sufletului tau...>>. Din 

acea zi, Lucia Chima a devenit binefacatoarea acelui lacas, dand ascultare 

inca o data invatatorului ei. De cate ori simte nevoia sa stea de vorba cu 

marele duhovnic, urca cei cativa pasi, in deal, descuie bisericuta si se 

asaza intr-o strana. In singuratatea linistita a acelui loc, de unde se vede 

toata valea paraului Sinca, ea se intalneste cu sufletul parintelui si isi 
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aminteste de fiecare data vorbele pe care i le-a spus la ultima lor 

intalnire: <<Un sfant se cunoaste abia dupa trecerea timpului. Cu cat se 

adauga mai multi ani dupa mutarea sa pe lumea cealalta si cu cat este 

mai indepartata amintirea lui pe lumea aceasta, cu atat va veni lumea 

spre el mai mult, daca a fost cu adevarat un slujitor al lui Dumnezeu>>. 

 

   Intr-o bisericuta de lemn, ascunsa pe un deal in inima Tarii Fagarasului, 

Lucia Chima se intalneste in fiecare zi ce i-a mai ramas de trait cu 

preasfantul parinte Arsenie Boca, caci sufletul parintelui a ramas acasa, pe 

meleagurile unde si-a inceput slujirea Celui de Sus. La capatul timpurilor, 

Ardealul se va muta in Rai, pentru a-l urma pe parintele Arsenie in 

vesnicie...Marius Petrescu 

 

Pe urmele parintelui Arsenie Boca Ion Ghindea taran 

din Ucea de Sus – Fagaras 
 

"Imi pare ca a fost si un picut de sfant" 

   Pe masura ce imbatraneste, Ion Ghindea, taran din satul fagarasean 

Ucea de Sus, merge tot mai des pe la manastiri. A implinit 76 de ani si 

odata, pe cand avea 40, marele duhovnic Arsenie Boca i-a spus ca mai are 

de trait, nici mai multi, nici mai putini decat inca pe atatia. Daca profetia 

parintelui s-ar implini, ar insemna ca astazi, pe Ion Ghindea nu-l mai 

despart de moarte decat patru ani... Nu-i este neaparat teama, moartea in 

sine nu-l inspaimanta, dar i se pare, pe masura ce vremea trece, ca nu s-

a folosit prea bine de viata asta a lui, ca n-o sa merite Raiul. Marturiseste 

ca se gandeste la parintele Arsenie cel putin o data pe zi, mai ales seara, 

cand pune capul pe perna: "Imi pare c-a fost si un picut de sfant...". Nu e 

prima data cand ma aflu prin satele Fagarasului si nici cand constat cu 

uimire, ce colosala forta trebuie sa fi avut acest duhovnic asupra 
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oamenilor din coltul asta de tara, daca dupa o jumatate de secol, cei care 

l-au cunoscut si cu care a vorbit ii mai tin minte pe dinafara cuvintele. 

Calugarul de lumina 

   L-am intalnit pe Ion Ghindea la Bucium, o manastire de la poalele 

Fagarasului, unde a stat ingenuncheat in rugaciune aproape o zi intreaga, 

facand la plecare danie mare, in bani. Taran vanjos, ca toti satenii de pe la 

poalele muntilor, se teme numai de bunul si marele Dumnezeu. Afara de 

cateva dureri de sale, trupul i-e inca tare, pumnii - baroase si glasul - 

tunet. Pe vremea comunismului a fost sofer, a castigat bani multi si si-a 

trait din plin viata, dar nu in desfrau. Si-a cladit o familie trainica si 

instarita, cu copii la facultati, randuita dupa reguli sanatoase. Rugaciunea 

dinainte de masa si de culcare sau Sfanta Liturghie din duminici au fost 

lege in casa lor. A facut multa milostenie, iar numele sau e scris pe 

zidurile unor biserici din Tara Fagarasului - Sambata, Prislop, Victoria -, 

printre salvatori si ctitori. N-ar avea de ce sa se planga. Ii pare rau doar 

ca parintele Arsenie nu mai este, ca "nu mai are la cine se duce". In viata 

sa, fiecare intalnire cu acest iluminat monah a fost insotita de cate un 

miracol. Cand era baiat de 12-13 ani, a visat Manastirea Sambata de Sus, 

fara sa fi auzit de ea si fara s-o fi vazut vreodata in poza. "Era exact ca in 

realitate! Pajistea verde si altarul de vara si biserica lu Brancoveanu c-o 

singura turla si lume multa, stransa ca la hram. Si cineva mi-o spus: 

<<Vino, ca se arata Dumnezeu aici!>>. Era asa, un deal lung, si de peste 

el, cum ii soarele de rotund, venea o lumina mare, ca puneam mana 

streasina sa nu-mi orbeasca ochii. Si cum stam eu singur de-o parte si 

toata lumea de-o parte, de deasupra, din ceri, vine un copil galben sa 

puna peste mine un ziar sau o panza, nu stiu ce era. Si altcineva mi-o 

spus: <<Stii tu, Ioane, cine-i copilul asta? Asta ii moartea!>>." N-a uitat 

visul acesta nici cand a calcat prima data pe pajistea verde de la Sambata, 

minunandu-se de incantatoarele coincidente cu cele vazute aievea. Si de 

pe acelasi deal lung a vazut coborand din rasaritul soarelui un calugar 

stralucitor si zvelt, invesmantat in alb si inconjurat de lumina, 
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binecuvantand cu gesturi largi intreg norodul ce-i iesea inainte. Asa l-a 

cunoscut pe parintele Arsenie Boca. 

Apostolul Tarii Fagarasului 

   Parintele Arsenie sosea cateodata si in satul sau, in Ucea de Sus, si 

atunci era sarbatoare. Aici intervine poate cel mai mare miracol savarsit 

de monahul ardelean, caruia nici astazi Ion Ghindea nu reuseste sa-i 

dezlege incalcitele si tainicele ite: cum a izbutit un singur om, dupa doar 

cateva popasuri in vechea asezare fagaraseana, sa schimbe din radacini 

viata unui sat intreg? "Eram uitati de lume, traiam ca paganii. Satul era 

<<deraiat>>, nu stia de rugaciune, de posturi, de nimica. Si in cateva 

luni, un calugar necunoscut si tinerel a intors toata lumea la o suta optzeci 

de grade..." Ion Ghindea isi aminteste un june inalt, cu sprancene groase, 

ochii si barba negre, mereu incins la mijloc cu centura calugareasca, isi 

aminteste mai ales degetele sale subtiri, nefiresc de subtiri si de fine fata 

de mainile lor butucanoase, de tarani. "<<Nasteti-va sfinti!>>, ne zicea 

parintele. <<Ce-I cere lui Dumnezeu pana si cel mai ticalos om? Ii cere 

sfintenia lui, pierduta cand a cazut la pacate. Ii cere invierea lui, adica 

bucuria cea mare. Eu n-am venit aici sa va pun la matanii, ca ceilalti 

preoti, am venit sa va indemn sa va schimbati purtarile si, schimbandu-va 

purtarile, toate lacrimile voastre se vor schimba in bucurie. Caci un suflet 

trist e ca o casa cu luminile stinse...>>. De la parintele Arsenie, la noi in 

sat toti oamenii se impartasesc, postesc, se roaga si - ce-i mai important - 

se ajuta cu drag intre ei. Si n-a trecut mult timp pana cand si alte satuce 

din imprejurimi l-au urmat pe calea buna..." Pe oriunde calcau pasii 

parintelui Arsenie, satele si bisericile se vindecau prin minune. "A 

schimbat toata zona Fagarasului", spune Ion Ghindea, asemuindu-l uneori 

cu "apostolii din Biblie" si "toti il urmau, oriunde-ar fi mers". 

 

   Il urmau, mai intai fiindca vedeau ca are puteri mari. Putin dupa 

inceperea razboiului, intr-o seara de vara, se stransesera in jurul lui toti 

credinciosii veniti la slujba vecerniei. Nu stateau in biserica, ci afara, pe 

iarba, iar parintele - in picioare, deasupra tuturor, cu crestetul capului 
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inconjurat de stele. Ion Ghindea tine minte vorbele acelea, mustind de 

primejdii, cuvant cu cuvant, pana la cele mai gingase intonatii: "Nu va mai 

trece multa vreme pana cand vor intra secera si ciocanul in tara si nu vor 

mai iesi aproape o jumatate de veac. Vi s-or lua pamanturile si veti lucra 

doua-trei familii cu cate-o vita. Viti duce si veti bea apa din parau si nu 

veti putea bea, caci apa va fi infectata si mirositoare. Se va termina acest 

razboi si cand va spune toata lumea <<pace!, pace!>>, atunci sfarsitul va 

fi aproape. Se va certa frate cu frate, se va ucide copil cu parinte, va veti 

duce la morminte sa spuneti mortilor <<iesiti voi, ca intram noi>>. Cand 

n-or mai fi hotare intre tari, cand s-or inmulti religiile si oamenii vor avea 

libertatea de-a face ce voiesc, atunci va fi vremea sa va pregatiti de 

Judecata cea Mare...". Si Ion Ghindea cade iarasi pe ganduri. "Daca 

parintele stia tot ce se petrece, daca stia cand va muri o intreaga lume, de 

ce n-ar fi stiut cand oi muri si eu, un biet pacatos?" 

Minunea de la Prislop 

   Parintele Arsenie a venit la Sambata in 1939 si a ramas zece ani. Lui i 

se datoreaza in mare masura reinvierea manastirii si a sufletelor celor 

care vietuiau intr-insa. Tragea dupa sine intreaga obste calugareasca si 

multi erau cei care ziceau ca nu pot tine pasul cu indelungatele rugaciuni 

si chinuitoarele sale posturi. Aceia se alungau singuri. "Facea cat trei 

preoti canon", continua Ion Ghindea. "Cand altii se odihneau, el se ruga, 

cand altii mancau, el postea. Le citea calugarilor vrednicia <<dupa 

duh>>. Si sa vedeti cum... Era vineri, era post, parintele Arsenie plecase 

de dimineata cu treburi. Pe la amiaza, a venit o femeie din Sibiu care avea 

un fecior frate la manastire. Si eu m-am bagat in vorba cu ea. O intreb: 

<<Da ce-ai in traista?>>. <<Iaca, i-am adus lu fecioru-miu niste papara 

cu carne, ca tare mai flamanzeste aicea, saracu...>> Seara se intoarce 

parintele Arsenie, ostenit - n-avea de unde sa stie de venirea femeii - si ia 

dintr-un ulcior o lingurita de miere. Asta a fost hrana lui intr-o zi. L-am 

vazut pe fratele acela tanar cum se uita la el, asa, parca putin vinovat. Si 

atunci parintele s-a intors spre dansul si i-a spus: <<Ce-i, a fost mai buna 

papara cu carne, nu-i asa?>>." Astfel de om a fost parintele Arsenie Boca 
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- nu-i placea sa zaboveasca in locurile comode, cu viata prea lesnicioasa. 

Dupa ce a vazut Manastirea Sambata pusa cat de cat pe picioare, s-a 

mutat la Prislop, o alta mare lavra, distrusa de generalul Bukov, pe care 

numai harul si osardia unui sfant puteau sa o mai salveze. Si acolo a 

ramas zece ani, la fel ca la Sambata. Si putin dupa plecarea sa, intreg 

satul Ucea de Sus s-a urnit sa-l ajute. Ion Ghindea a adus cu masina sute 

de oameni, a muncit la zidirea bisericii din temelie pana-n inaltul turlelor. 

"Au venit multi tare. Veneau sa munceasca pana si femeile cu prunci in 

brate si nimeni, niciodata, n-a cerut vreo plata sau lauda. Atunci am vazut 

prima data ca rugaciunile parintelui Arsenie pot muta si muntii din loc. 

Intr-o zi, oamenii i s-au plans: <<Parinte, nu mai avem nisip de 

constructie, ce ne facem? Numa daca s-ar abate raul asta din loc, am mai 

putea gasi ceva nisip...>>. Parintele s-a dus in deal, pe apa, la vreo 

douazeci de metri si s-a lasat in genunchi. A facut rugaciunea cateva ore. 

Si va jur!, asta am vazut-o cu ochii mei, spre seara, apa a intrat in 

pamant si a iesit putin mai incolo, lasand la suprafata un nisip fin... 

stralucitor ca argintul. Muncitorii s-au inchinat cu totii, speriati, 

nevenindu-le sa-si creada ochilor. <<Rugati-va, postiti si veti putea si 

voi!>>, le-a spus tuturor." 

"Asa esti si tu, Ioane: la jumatatea vietii" 

   In anul 1959, spre satul Ucea de Sus a sosit din departari, plutind prin 

vazduh, un zvon infricosator, ca o primejdie mare: "Parintele Arsenie Boca 

a fost arestat!". Cand au aflat mai apoi ca fusese mutat cu domiciliul fortat 

langa Bucuresti, ca sa picteze biserica din satul Draganescu, ucenii au 

pornit iarasi, cu totii, spre dansul. Ion Ghindea nu-si poate domoli emotia, 

atunci cand ii vin in minte imaginile acelea cu femei si barbati imbracati in 

haine de tara, speriati de forfota Garii de Nord, intrebandu-i ca niste copii 

pe trecatorii grabiti unde este parintele lor. 

 

   La Draganescu, parintele Arsenie a stat 10 ani, ca si la Sambata, ca si la 

Prislop. Si in tot acest timp, Ion Ghindea a fost mereu dupa el. "Va spun, 

desi era distanta atat de mare, au venit si mai multi. Coborau femeile din 



61 
 

munte ca sa-i aduca de mancare, barbatii isi lasau treburile acasa si 

veneau sa-l ajute la renovarea bisericii... Parintele era supravegheat tot 

timpul de securisti, numa ce apuca sa ne faca un semn din ochi si noi 

stiam ca in seara aceea ne puteam intalni in secret, la un om dintr-un 

apartament de bloc din Bucuresti, si acolo el ne invata cum sa ne rugam, 

ne poruncea sa nu lasam postul, sa nu uitam biserica si ne spunea la 

fiecare ce trebuie sa facem. Aveam 40 de ani, eram barbat bine, aveam 

bani, nu-mi lipsea nimica. Da eram eu asa, cam framantat de niste 

probleme. Si am stat in camera aceea din Bucuresti doua ore, singur cu 

parintele. Mi-a zis asa: <<Mai Ioane, pana la varsta asta ti-ai facut 

placerile din crestetul capului pana in varful picioarelor. Asa-i ca te simti 

puternic, respectat, ca nu ti se poate intampla nimic? Sa-ti spun o istorie: 

era un urias, care toata viata lui a dus oameni in spinare, de pe o parte pe 

cealalta a unui rau. Dupa multi ani, in care-a carat mii de oameni, vine un 

copil sa-l treaca si pe el. Uriasul a ras, zicandu-si ca-i o nimica toata. Si 

tocmai la mijlocul raului s-a poticnit si a cazut cu copilul in apa. Stii tu, 

Ioane, cine era copilul acesta? Era moartea! Si cat a fost uriasul de 

puternic, l-a doborat un mic copilas. Asa esti si tu, Ioane: la jumatatea 

vietii!>>. Asta mi-a spus. La numai cateva zile, treburile m-au dus in 

comuna Buciuis, unde trebuia sa schimb niste cartofi pe porumb. Si numa 

ce vad la o poarta o femeie urata si oarba, cu picioarele strambe, care 

tinea in mana un ghioc si vorbea c-o fata. Fata se uita la ea cu ochii 

cascati: femeia stia totul despre viata ei, numele, cand s-a nascut, cu cine 

s-a dragalit, tot. Si i-a zis c-o sa scape de-o operatie. De la oamenii din 

sat am aflat apoi ca si securistii din Bucuresti o lasa in pace pe femeia 

asta, fiindca le ghiceste si lor. I-am dat o caldare de cartofi si m-a primit. 

Mi-a cerut un fir de la sfeterul de lana cu care eram imbracat, l-a facut asa 

intre degete si mi-a spus: <<Te cheama Ion, ai 40 de ani si ai sa traiesti 

80>>. Scurt. Am iesit de la ghicitoarea asta cam... zdruncinat. Da cand 

am ajuns in ulita si-am vazut ce frumos era afara - era primavara, pomi 

infloriti -, mi-am zis in gand: <<Lasa, ca mai e pan la 80. Mai am 

timp...>>. Si-am plecat acasa." 
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   Cu trecerea anilor insa, Ion Ghindea a inceput din ce in ce mai mult sa 

se gandeasca la lucrurile acestea. S-a trezit ajutand oameni necunoscuti 

de pe strada, strangand mana si celor mai crunti dusmani, pasind in 

biserici mai des decat o facea inainte. I-a amintit parintelui Arsenie de 

profetia aceea, multi ani mai tarziu, pe cand acesta se afla la Sinaia, dupa 

plecarea sa de la Manastirea Prislop, din 1959. Si parintele i-a raspuns tot 

printr-o poveste: "Vine moartea la un om bogat si hraparet si-i zice: 

<<Hai!>>. Iar acesta se sperie: <<Mai lasa-ma un an!>>. Moartea il 

lasa. Dupa un an, bogatul zice: <<Mai lasa-ma o luna! O saptamana! 

Barem un ceas!>>. Nu s-a gandit niciodata ca moare, toata viata nu s-a 

gandit decat cum sa se imbogateasca, sa-i pacaleasca pe ceilalti, sa 

stranga numai pentru el. Si cui raman toate? Pe cand eu, care n-am 

adunat nimic pe lumea asta, daca ar veni si astazi moartea la mine i-as 

zice..." - si parintele a desfacut larg bratele, ca si cum ar fi vazut intr-

adevar pe cineva apropiindu-se catre dansul - "i-as zice: <<Haida, Gata! 

Sunt Pregatit!>>." 

   Ion Ghindea tine minte ca pe 28 noiembrie 1989, ziua cand a murit 

parintele Arsenie Boca, afara era frig, o zi ploioasa si trista si se vorbea 

deja despre schimbarea regimului si despre o mare Revolutie. "Ne-am dus 

mai multi din sat la inmormantare, la Manastirea Prislop si dupa ce l-au 

ingropat pe parinte, am pus capul pe lespedea mormantului si am plans cu 

sughituri, in hohote, ca un copil. Nu trecuse o saptamana de cand fusesem 

la el. Cuvintele de atunci le tin ferecate in inima: <<Ioane, vremea mea a 

trecut. De acum inainte voi putea ajuta mai mult de acolo, de sus, decat 

de aici, de pe pamant...>>. Si asa a fost." Parintele Arsenie Boca pare sa 

fi fost intr-adevar un monah harazit pentru vremuri grele, potrivnice 

bisericilor si marilor sfinti. 

 

   Cat priveste prezicerea mortii sale, Ion Ghindea are uneori si o alta 

varianta: "Stau asa si ma gandesc ca poate parintele n-o fi vrut sa spuna 

ca voi muri chiar la 80 de ani. Da asa o fi socotit el, ca gandul asta al 
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mortii o sa-mi deschida ochii, o sa ma intoarca la biserica si la milostenie. 

Omul care stie fix cand moare altfel gandeste decat cel care nu stie, care 

zice: <<Ei, oricum o sa mor, ca toata lumea>>. Cand stii ca moartea e 

aproape, incerci sa-ti inchei socotelile, sa faci toate lucrurile bune pe care 

nu le-ai facut in viata. M-am gandit foarte mult la un lucru: eu cred ca de 

fapt..." si Ion Ghindea isi aduna gandurile, ca si cum s-ar cazni sa-si 

stranga intreaga sa viata intr-o singura fraza: "...eu cred ca de fapt nu 

exista frica de moarte. Frica de moarte este frica de Dumnezeu". 

 

Zece ani de la moartea parintelui Arsenie Boca 
 

   Luna noiembrie a anului 1989 avea sa desparta faptura trupeasca a 

parintelui Arsenie Boca de turma de credinciosi care n-au incetat sa-l 

iubeasca si sa-l urmeze, nici atunci cand accesul ca preot in biserica i-a 

fost interzis. L-au urmat, de altfel, si dupa ce magica sa faptura 

duhovniceasca s-a adunat intr-un nume, pe crucea din cimitirul de la 

Manastirea Prislop din Hateg. Il urmeaza si astazi. Satele ardelene ii 

traiesc aievea invatatura si pilda, considerandu-l drept sfant. In semn de 

omagiu fata de marele duhovnic si martir ortodox, revista noastra 

persevereaza in stradania de a-i reface portretul, pe baza marturiilor celor 

care l-au cunoscut: preoti, intelectuali si tarani din Tara Fagarasului si 

Brasov  

Preot Nicolae Baboia - (Porumbacu de Sus - Brasov) 

"Dupa mine, parintele Arsenie Boca este un sfant. Daca altii recunosc 

sau nu lucrul asta, e treaba lor" 

   L-am cunoscut pe parintele Arsenie Boca in urma cu vreo 30 de ani, la 

Manastirea Schitul Maicilor din Bucuresti. Era in "67. Pe vremea aceea, 

parintele era acolo cu domiciliu fortat. Am fost, chipurile, cu o icoana 

degradata, ca sa ne-o refaca. In Tara Fagarasului, se incetatenise obiceiul 

ca, inainte de a-si intemeia o familie, preotii tineri sa treaca pe la parintele 

Arsenie. Fiindca intentionam sa ma logodesc, am fost si eu cu viitoarea 
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mea sotie la el, pentru a ne binecuvanta si a ne da sfaturi. Ne-a privit si 

ne-a spus fiecaruia felul nostru de-a fi. Cu toate ca atunci parca nu ne-a 

venit sa credem, de-a lungul anilor ne-am dat seama ca a avut dreptate. 

"Da, a zis el, va potriviti, va completati unul pe altul." Ne-a binecuvantat, 

apoi m-a luat deoparte: "Frate Nicolae, mi-a spus, cand vii de undeva, sa-i 

aduci totdeauna sotiei tale o floare. E gingasa si se va bucura". 

Cititor al inimii 

   De-a lungul timpului, mi-am dat seama ca parintele Arsenie era un 

cititor al inimii. Dupa mine, el este un sfant, iar daca altii recunosc sau nu 

lucrul asta, e treaba lor. Caci adesea intre oameni sfintii nu sunt 

cunoscuti. Chiar si Mantuitorul s-a aratat oamenilor si acestia nu L-au 

vazut, nu L-au cunoscut. Viata sfintilor este tainica. Departe de ei gandul 

de a-si afirma in vreun fel sfintenia, caci ei se smeresc. Declar fara nici un 

fel de retinere: pentru mine, parintele Arsenie a fost un prooroc al zilelor 

noastre, un om al lui Dumnezeu, pe care putini l-au cunoscut cu adevarat, 

atat dintre cei mari, cat si dintre cei mai mici. Avea, de exemplu, darul 

inainte vederii - fapt pe care cei de astazi se cam retin a-l recunoaste, si 

poate pe drept cuvant. Nu e bine sa ne hazardam in afirmarea unor lucruri 

ca acestea! Dar in ce ma priveste, mai ales in calitate de preot, trebuie sa 

recunosc ceea ce este adevarat, ceea ce am trait si-am vazut, stand 

alaturi de el. 

 

   Aici, in Tara Fagarasului, parintele Arsenie a fost mai respectat si mai 

iubit ca nicaieri. Ca dovada a acestui respect, noi - satenii din Porumbacu 

de Sus - l-am pictat in biserica. Sigur, nu in randuiala canonica a bisericii - 

nu poti declara pe cineva sfant, pana nu este recunoscut de Sfantul Sinod 

- ci intr-un fel de randuiala de suflet si constiinta, care ne-a indemnat sa-i 

facem dreptate si sa-l trecem printre sfintii romani. I-am spus pictorului 

sa scrie: Sfantul Parinte Arsenie de la Prislop. 

Puterea de a sti gandurile 

   Nu pot sa spun ca eram in permanenta in preajma lui, dar niciodata 

nu ii simteam lipsa, pentru ca efectiv imi dadeam seama ca, daca-i cer 
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ajutorul, ma ajuta oriunde as fi. Avea puterea asta de a-ti sti gandurile. 

De pilda, am trimis-o odata pe cumnata noastra la el, pentru ca eram 

nemultumit de ceea ce realizasem in parohia mea pana atunci, din punct 

de vedere spiritual. Si l-am rugat sa ne spuna ce sa fac ca sa-i apropiem 

si mai mult de biserica pe credinciosii de la noi. El a spus (va redau 

intocmai): "Sora Maria, du-te si spune-le la parinti (eram preotii de la 

doua parohii invecinate) caci cu forta nu se poate mantui nimeni. Sa-si 

faca datoria si atat. Cine vrea sa vina la biserica, vine! Cine nu - nu il 

putem mantui cu forta". Cand tocmai realizam pictura bisericii, ne-a trimis 

vorba: "Grabiti-va, ca vor veni vremuri mai grele si o sa fie un timp cand 

n-o sa mai puteti face nimic". Si intr-adevar, la un an dupa Revolutie, n-

am mai putut face nimic cu putinii bani ai micii noastre parohii. 

Minuni 

   Cat parintele Arsenie era la Prislop, socrul meu a ramas trei luni de 

zile la manastire si a lucrat. Intr-o zi, vine un cetatean pe numele lui Ilie, 

bolnav. De la intrarea in manastire, parintele, care era sus pe un deal, l-a 

intampinat cu intrebarea: "Cum e Ilie, asa-i ca-i pacat?". Omul acela se 

impartasise cu nevrednicie. A vazut ca toata lumea merge la impartasit si 

s-a dus si el, beat. Si pe urma s-a aprins impartasania in el si a alergat la 

toti medicii, in toata tara, si nimeni nu-l putea ajuta cu nimic. Si atunci, a 

auzit de parintele Arsenie si s-a dus la manastire. Si parintele i-a spus si 

pe nume, si i-a spus si ce pacat a facut, fara sa-l fi vazut pana atunci. 

Parintele i-a dat indrumare ca trebuie sa ramana la manastire trei luni, ca 

sa poata fi lecuit. Dupa o luna, omul s-a dus la parinte si i-a spus: "Eu 

vreau sa merg acasa la copii si la nevasta". Parintele i-a spus: "Nu te 

duce, ca nu te-ai vindecat". "Ba, eu vreau sa ma duc." "Mai, iar te-apuca, 

stai aici, ca inca nu te-ai vindecat". Si a plecat omul si iar i-a fost rau. 

Cand incepea sa arda impartasania inauntru, zice ca tipa si se zbatea 

tulburat. Si atunci s-a intors inapoi si a ramas trei luni de zile si s-a lecuit. 

Multi dintre credinciosii pe care i-am intalnit in calitate de preot de-a 

lungul timpului mi-au spus despre minunile parintelui. Unele dintre 

acestea sunt pe cat de simple, pe atat de greu de explicat. De pilda, imi 
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spunea o doamna de la oras ca sotul ei era tare betiv si nu stia cum sa 

scape de aceasta patima. A fost la parintele Arsenie si l-a rugat cu lacrimi 

in ochi sa se roage pentru indreptarea lui. Si, intr-o buna zi, acestui om 

dintr-o data i-a pierit orice atractie fata de bautura... 

 

   In ultimii ani de viata, parintele Arsenie era complet detasat. Iti vorbea 

exact ca un trimis al lui Dumnezeu, care nici nu se plange si nici nu ia 

parte la bucuriile efemere ale acestei lumi. Avea o raspundere serioasa, 

apostoleasca, o autoritate spirituala extraordinara. Cuvantul lui iti 

patrundea pana in inima si simteai ca-ti cunoaste sufletul. Puterea lui 

duhovniceasca era de dincolo de cuvant. 

Moartea 

   La Biserica Draganescu, parintele Arsenie pictase un calugar rastignit 

pe cruce. Multi credinciosi zic ca s-a pictat pe dansul, dar cu certitudine nu 

se stie nimic. Nici cauzele mortii nu sunt prea clare. Parintele Horia, care 

era peste vale si care l-a cunoscut mai indeaproape, a spus ca a fost la 

Ceausescu cu cateva luni de zile inainte de moarte si i-a spus: "Vezi ce 

faci, ca nu este bine, da-le mancare la oameni, da-le libertate, ca nu e 

bine". Dupa ce a iesit de acolo, l-a urmarit Securitatea si la iesirea din 

Bucuresti au fost somati sa se opreasca. Soferul nu voia sa opreasca. 

Parintele i-a spus: "Opreste, ca te impusca, te omoara, si tu ai copii. Pe 

mine o sa ma maltrateze, dar de mine nu ramane nimic in urma". Si 

atunci soferul a oprit. Au venit doi securisti, l-au scos din masina, l-au 

batut cumplit si de acolo i-a venit sfarsitul. Ce spun este din auzite si nu 

este sigur. 

 

   Dupa cum este stiut, inmormantarea a fost in vremea lui Ceausescu si 

se fereau oamenii sa vorbeasca despre parinte, ba unii dintre noi au 

refuzat sa fie fotografiati, ca sa nu se poata dovedi ca au participat la 

inmormantare. A fost o minune ca am putut tine un necrolog, cat de scurt, 

pentru ca nu ne dadeau voie sa vorbim. Inainte de moarte, parintele 

Arsenie ne-a avertizat: "Sa nu vorbiti!". Dumnezeu a facut o minune, ca 
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atunci cand am ajuns la mormant cantaretii nu mai cantau, nimeni nu mai 

vorbea nimic, era un moment de suspendare. Si atunci, am zis catre 

maica stareta si catre parintele Daniel: "Imi dati voie sa spun cateva 

cuvinte?". Intr-un fel, poate le-a parut rau dupa aceea, pentru ca am avut 

cam mult curaj atunci. Am spus: "Iubiti credinciosi, ne dam noi seama pe 

cine am adus aici? Nu am adus un om de rand, eu, nevrednicul, am adus 

pe umar un sfant. Un sfant am adus, nu un om oarecare. Invatatura pe 

care acest sfant ne-a dat-o, cine va fi mai intelept va pune-o la inima si va 

pune-o in practica". La urma, maica stareta mi-a spus ca am exagerat 

cand am spus ca este un sfant. I-am spus: "Maica stareta, iti dau un 

raspuns - sfantul Ioan Iacov a lasat in scris: <Sa va rugati pentru iertarea 

pacatelor mele, ca sunt sigur ca ma voi duce in iad, pentru ca nu am 

indeplinit voia lui Dumnezeu>. Si a ramas douazeci de ani in mormant si 

dupa douazeci de ani s-a descoperit trupul sau ca sfinte moaste, ca n-a 

putrezit. Eu am credinta ca peste ani de zile, ne vom inchina moastelor 

parintelui Arsenie". Cand m-am intors acasa, m-au provocat oamenii in 

biserica, intrebandu-ma: "Cum a fost, parinte, la inmormantarea parintelui 

Arsenie?". Atunci, spune sotia mea, m-am dezlantuit in biserica si am spus 

tot ce aveam pe suflet. Cand m-am intors de la biserica, ea mi-a spus: 

"Mananca, ca acum ai facut-o! Vine Securitatea sa te ridice". Nu am avut, 

din fericire, dupa aceea probleme pentru ca era in noiembrie 1989, cand 

lucrurile se precipitau si nimeni nu mai avea timp sa ne ia din scurt. 

 

Un an de zile dupa aceea, la primul parastas, maica care-l ingrijise bolnav 

pe parinte mi-a spus: "Puteti vorbi, parinte, dar numai adevarul sa-l 

spuneti". Si numai adevarul l-am spus. Era o ploaie rece, marunta si 

deasa: "Iubiti credinciosi, dati la o parte umbrelele, pentru ca aceasta nu 

este o simpla ploaie, ci acestea sunt lacrimile pe care parintele Arsenie 

Boca le-a varsat pentru poporul acesta". Si nu am gresit, pentru ca dupa 

inmormantare mi-a marturisit cineva ca, intr-adevar, la Sambata, cand 

predica, parintelui ii curgeau lacrimile ca dintr-un izvor. 
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Parintele-calugar Dometie - Manastirea Sambata - Fagaras (decedat in 

1995) 

"A fost mot, din Tara Motilor" 

   Acest sfant prea cuvios parinte a fost mot din Tara Motilor. S-a nascut 

in satul Vata de Sus, langa Brad, judetul Hunedoara, din parinti bine 

credinciosi, Iosif si Cristina. Tatal sau cunostea meseria de pantofar si-l 

punea pe fiul sau sa invete sa bata cuie de lemn, si acesta le rupea si 

povestea ca-l batea cu cureaua cu care tinea papucii. 

   A mai avut si o sora, pe care o chema Constanteana, si care a murit de 

tanara. Iar bunica lor, pe care o chema Ana, fiind si ea tare credincioasa, 

a ingropat-o pe Constanteana intr-un loc frumos, mai inalt, si a facut 

peste mormantul ei o bisericuta, cu altarul chiar peste mormantul fetei. 

Daca fratele ei, Zianu - caci asa l-a chemat de botez pe parintele Arsenie - 

se va face preot, cand va sluji in biserica sa fie si sora lui acolo. 

 

   Facandu-se Zianu marisor si terminand scoala primara, l-a dat mai 

departe si la Teologie, ca sa se faca preot. Caci mama copilului, Cristina, 

dupa ce a ramas insarcinata, a visat ca are in pantecele ei soarele si luna, 

si mereu se intreba ce va fi cu copilul pe care il va naste si l-a dat la 

scoala ca sa se faca preot. Tatal copilului, Iosif, murise intre timp si mama 

lui, tanara fiind, a fost silita de mama ei sa se marite a doua oara. Dar 

Zianu s-a suparat: "De ce s-a maritat?" si n-a mai vrut sa treaca pe 

acasa, iar cu timpul mama-sa n-a mai stiut de dansul. 

 

Zianu fiind elev bun la Teologie, mitropolitul Balan l-a sfatuit sa se faca 

calugar la Manastirea "Brancoveanu" - Sambata de Sus, Fagaras. Venind 

la manastire, l-a calugarit si i s-a pus numele de Arsenie. 

 

   Dupa un timp, mitropolitul l-a trimis in Grecia, la Muntele Athonului 

(Athos - n.r.), ca sa se induhovniceasca. Ajungand la Sfantul Munte si 

necunoscand pe nimeni, a spus parintele ca s-a dus intr-o padure si s-a 

rugat mult Mantuitorului sa-i trimita un bun povatuitor, dar nu a fost 
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ascultat. "Dar de la o vreme - a spus parintele - mi-am dat seama ca 

Mantuitorul are o Mama buna si m-am rugat ei cu lacrimi in ochi, sa-mi 

dea un povatuitor, sa ma invete in cele ale calugariei, spre mantuire." Si a 

zis parintele ca insasi Maica Domnului a venit si l-a luat de mana si l-a 

urcat pe un munte inalt, ce era intre doua prapastii, de iti era frica sa 

privesti in jos. Si muntele era ascutit, de numai cat calcai cu talpa 

piciorului. Si l-a urcat Maica Domnului si l-a dat in grija unui sfant care 

traise pe pamant cu doua sute de ani mai inainte - dupa unii ar fi fost 

chiar Serafim de Sarov. Iar Maica Domnului s-a facut nevazuta. Si spunea 

parintele ca se ducea in fiecare zi pe creasta acelui munte si nu ii mai era 

frica ca va cadea in prapastie. 

 

   Cat timp, n-a spus, dar probabil ca 40 de zile a primit invatatura de la 

acest sfant. Aceasta a spus-o o singura data, la cativa credinciosi (sigur ca 

pentru smerenie). Desigur ca Maica Domnului l-a intarit de a postit atunci 

40 de zile incontinuu, timp in care l-a povatuit sfantul ce i se aratase. 

Dupa un an de zile, a venit la Manastirea Sambata intarit cu Duhul Sfant, 

cu mare dar proorocesc si cu putere, ca daca te privea, simteai un curent 

in suflet si te umileai. Si-ti descoperea gandurile, iti spunea numele, iti 

descoperea pacatele si faptele ce le-ai facut, cunoscand si viata. 

   

 

Dosarul de securitate al parintelui   Arsenie Boca 

 
   Despre parintele Arsenie Boca am mai scris. Prea putin, fata de 

amintirea pe care a lasat-o in lume, fata de forta darurilor sale 

duhovnicesti. Fagarasenii si cei care l-au iubit il pastreaza si acum in 

causul inimii, ducandu-se in noiembrie la mormantul de la Prislop, unde se 

inchina, saruta crucea, isi spun necazul si cer sfat parintelui, de parca, 
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nevazut, le-ar sta in fata pe scaunul de spovedanie, asa cum era: inalt, 

puternic, cu ochi albastri, cu glas tunator de profet, bland cu oamenii, 

neiertator cu pacatul. 

 

   In ciuda oricaror indaratnice pareri, biografia parintelui a fost o pagina 

de calvar. Dosarul sau de Securitate, pe care nimeni nu a avut pana acum 

curiozitatea sa-l cerceteze, dezvaluie o realitate cumplita: urmarit si 

hartuit ca un hot, Arsenie Boca trebuia sa fie intinat moral. Pe dosarul de 

urmarire operativa nr. 564, colonelul Gheorghe Craciun scria: "A se 

strange material compromitator contra lui Arsenie Boca", adaugand apoi, 

intr-un raport separat: "Arsenie Boca este un element ostil si dusmanos 

regimului, care cauta sa deruteze oamenii de la munca, infiltrandu-le in 

suflet misticismul si fanatismul, speculandu-le in acelasi timp ignoranta. 

Fata de cele de mai sus s-au luat masuri pentru a se face o retea 

informativa serioasa in mediul acestuia, in sensul de a trimite la el 

elemente bine instruite, eventual travestite (adeseori in monahii si 

monahi, n.n.), care sa caute a-l compromite (...) Mutarea lui Arsenie Boca 

in alta parte nu rezolva problema, atata vreme cat nu e compromis". 

   Acuzat de toate relele pamantului (inclusiv legionarism), parintele va fi 

arestat in mai multe randuri si condamnat la doi ani de Canal, intr-un 

proces cu usile inchise. Motivul: omisiune de denunt si misticism. In tot 

acest timp, implinind parca vorbele din Biblie, parintele s-a daruit chiar 

locurilor de pedeapsa si surghiun: Prislop, Draganescu (biserica pe care a 

pictat-o integral), Schitul Maicilor. Surghiunul vremurilor atee razbate din 

fiecare pagina a dosarului, invaluind faptura parintelui cu aura 

stralucitoare a martirului intru Hristos. 

Acatiste si scrisori arestate 

   Ceea ce te frapeaza rasfoind dosarul parintelui este multimea 

anexelor. Sute de acatiste si de scrisori nu au mai ajuns niciodata la 

destinatar. In schimb, pe fiecare plic o mana vigilenta mazgalea un ordin: 

"A se urmari operativ semnatarul". La suferinta parintelui, Securitatea a 
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adaugat mereu, ca o drojdie imunda, suferinta nevinovata a credinciosilor, 

a celor care ii cereau disperat ajutor. 

 

   Din delatiuni si rapoarte rezulta ca Arsenie Boca era urmarit pas cu pas, 

zi si noapte, prin prieteni sau simpli observatori, in biserica sau pe strada, 

in atelier sau in intimitate. Cu o precizie diabolica, paginile dosarului 

recompun zile intregi din viata parintelui: la ce ora a iesit din casa, cum 

era imbracat, in ce tramvai s-a suit, ce loc a ocupat, cine a trecut pe langa 

el, cine i-a adresat vreo intrebare. La coborare, toti cei in cauza erau 

legitimati, pusi sa dea declaratii. Pagini intregi cu nume si adrese: Izvor 

123, Dunavat 74, Boteanu 53. Nume de oameni fara nici o vina. Alaturi, 

pagini si mai rusinoase: turnatorii pline de venin si invidie ale unor 

apropiati (unii preoti cu renume), care nu se sfiau sa scrie: "Fachiristul 

Arsenie Boca"... "Paranoic ca si Sandu Tudor, care voia si el sa aiba 

aureola de mare duhovnic." 

 

   Pare greu de crezut, dar dezordinea de ani si inscrisuri din dosar 

ascunde o minutie patimasa de colectionar: pagini de jurnal, mici 

insemnari, ba chiar si taieturi din ziare, ocazie cu care constati ca 

parintele reprezenta o problema de stat inca din 1944, cand ministrul 

Cultelor din acea vreme, Popa Burducea (cel cu steaua si cu crucea), a dat 

ordin sa fie anchetat. Marea spaima a regimului era ca la slujba parintelui 

de la Saliste participasera tarani din 41 de sate! Autoritatea parintelui era 

prea mare, iar vorbele lui - o cumplita primejdie: "Sa nu luati arma in 

mana si sa aparati alte teritorii decat acelea care ne apartin si pe care 

sunt cladite urme de credinta romaneasca (...). Iubiti-i pe preoti acum, 

cand ii mai aveti, caci va veni o vreme cand nu-i veti mai avea". 

 

   La fel se intampla si in 1946, cand parintele este anchetat pentru cele 

afirmate intr-o predica: "Lupii vor fi sfasiati de catre oile atacate. 

Credinciosii, desi mai putini ca numar, nu vor putea fi suprimati de 
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puterea numerica a celor lepadati de credinta, atata timp cat vor sta 

stransi in jurul Bisericii". 

Avem conducatorii pe care ii meritam 

   In ciuda agramatismelor si a limbii de lemn, din dosar razbate spaima 

sincera a inchizitorilor vremii, constiinta ca parintele era urias, ca in 

spatele lui se aflau mii si mii de credinciosi devotati. Nu intamplator, 

fiecare raport mergea direct la generalul Nicolschi, iar un exemplar la 

ministrul de Interne, Pintilie. 

 

   Parintele trebuia arestat cu orice chip si acest lucru se va petrece, intr-

adevar, in noaptea de 15 spre 16 ianuarie 1951, cand trupe speciale au 

impanzit dealurile Prislopului, iar sefii de gara din zona au fost obligati sa 

raporteze prezenta oricarui calator care dorea sa urce in trenul de 

Bucuresti. Ca intr-o simbolistica mistica, parintele reedita, dincolo de 

vointa sa, scena impresurarii Mantuitorului in gradina Ghetsimani - El, cu 

mainile goale, in fata unui puhoi de osteni inarmati cu sulite si sabii. 

   Vazator cu duhul, parintele Arsenie stia ce-l asteapta. Sunt multe 

marturii privind momentul arestarii sau anii de Canal, cu lanturile 

desfacute miraculos de la maini, cu disparitiile lui inexplicabile din celula. 

Mai putin se cunoaste modul demn si intelept in care parintele a raspuns 

anchetatorilor: "Dupa cativa ani de la calugarirea mea si intrarea in 

preotie, mi s-a intamplat un lucru pe care nu l-am urmarit - o mare 

influenta in popor, o faima de predicator si de preot. Datorita cunostintelor 

pe care le adunasem in vremea studiilor si pe care le aplicam unde se 

putea face aceasta, poporul sarea marginile aprecierii juste si ma credea 

exceptional de inzestrat. De nenumarate ori am incercat si mai incerc a-i 

mai stinge capriciile unei credinte necontrolate, cea de domeniul fanteziei, 

ca aceasta nu mantuie, si abia am izbutit sa-i scap de la o iubire pe care 

mi-o pastreaza fara sa intrebe". 

 

   Evitand toate capcanele interogatoriului, parintele se va lupta in felul 

sau - nu ca sa scape cu orice chip, ci sa dovedeasca adevarul misiunii 
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sale. "Lui Nicolae Patrascu (capetenie legionara, care il cauta la manastire, 

n.n.) i-am dat Biblia sa o citeasca din scoarta-n scoarta, ca sa se convinga 

ca neamurile au (...) <<guvernele pe care le merita>>, o conducere 

providentiala. De sus se ocarmuiesc neamurile si se oranduiesc oamenii 

care sa implineasca felul cutare sau cutare de guvernare. De sus se 

oranduieste regimul pe care trebuie sa-l aiba neamurile. Cand regimul si-a 

implinit menirea sau si-a tradat-o, Providenta il schimba. Iar cel care trage 

la raspundere, pe neasteptate, e Dumnezeu. O mie de ani de ar trai ateul, 

tot pe neasteptate e tras la raspundere de Dumnezeu, ca unul care nu se 

astepta sa existe Dumnezeu si sa-l poata trage la raspundere." 

 

In capul paginii se lafaie apostila colonelului Birtos, de la Secretariatul 

Directiei Generale a Securitatii Poporului: "Informatiile trebuie adancite, 

creandu-se antene informative de profunzime in mediu". 

"Romania e singura tara in care succesul nu are succes" 

   Spun unii ca parintele Arsenie nu a fost un disident, un luptator pe 

fata contra regimului comunist. Atunci, de ce era haituit, interzis, 

considerat o primejdie publica? Din dosar nu rezulta ca i s-ar fi propus 

colaborarea (oricum nu ar fi acceptat). In schimb, pana dupa 1965, in mai 

multe reprize, anchetatorii il iscodesc cu tot felul de intrebari: ce parere 

are despre socialism, despre situatia politica din Panama, din Cipru, din 

Vietnam? Ce parere are despre telepatie sau paranormal, despre 

Arhanghelii Mihail si Gavril? Grosolan si fara metoda, Securitatea voia sa 

intre in intimitatea parintelui, sa-i cunoasca resorturile de gandire, sa-si 

explice cumva forta spirituala si darurile teribile pe care le avea. 

 

   Pus de-a valma, cu felurite scrisuri si fara nici o ordine cronologica, 

dosarul lui Arsenie Boca se poate rezuma doar la un cuvant: o panda 

continua. La toate ispitirile si capcanele intinse, parintele a raspuns senin, 

bland ca porumbelul si viclean ca sarpele. Sarac si nelegat de nici o 

patima, nu a lasat loc nici unui santaj. Acelasi mereu, neschimbat si 

vorbind de la Dumnezeu, parintele va arata intr-un singur loc ca il doare. 
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Intr-o nota informativa din 28 martie 1967, sursa arata ca Arsenie Boca a 

cerut Patriarhului sa revina la Prislop. "Tine sa se duca acolo, pentru ca 

socoteste ca acolo este nevoie de el, in acel punct unde se intretaie 

influentele catolice si maghiare, ca el, fiind un bun roman si un bun 

ortodox, va aduce reale servicii Bisericii stramosesti si tarii prin munca 

sa." Cererea a fost bineinteles refuzata. Parintelui nu-i va ramane decat 

dorul de Prislop si o dorinta testamentara - sa fie ingropat acolo, in tinutul 

Hategului, in inima tarii. 

 

   Cu o rabdare de sfant, Arsenie Boca nu si-a tradat niciodata legamantul 

si haina monahala, amestecandu-se in cele lumesti, in cele politice. 

Rabdator si resemnat, a indurat totul - si ateismul, si jignirile personale. 

Doar o singura fraza, preluata de la principesa Ileana, arata preaplinul de 

amaraciune, de suferinta interioara: "Romania e singura tara in care 

succesul nu are succes". 

   Prin nedreptatile si umilintele la care a fost supus pana la sfarsitul 

vietii, in 1989, destinul parintelui Arsenie Boca e un martiriu crestin. Si 

totusi, in mod paradoxal, prin sarguinta Securitatii, biografia lui se 

implineste astazi. Din dosar aflam mai multe marturii de credinta, ba chiar 

si unele detalii biografice, cum ar fi bataia sora cu moartea pe care tatal 

sau (un om deosebit de aspru) i-a dat-o pentru ca pierdea timpul - un 

pacat imens, la intelegerea caruia nu ajungi decat tarziu, la batranete. 

Brusc, raul si suferinta se transforma in lumina. Ca nimeni altul, parintele 

a inteles. Fara durere, nu rodeste nimic. Fara cruce, nu e cu putinta 

mantuirea. 
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Parintele Pantelimon - preotul albinelor de la Ghighiu 

Ultimul ucenic al marelui duhovnic Arsenie Boca. 

 
   E inceput de vara si miroase a tei la Ghighiu. De cum intri pe poarta 

manastirii, te simti in largul tau. Locul parca te asteapta. Te poti plimba 

pe unde vrei, de unul singur, printre pansele si petunii, printre ciresii din 

livada, fara sa tulburi pe cineva. Chiar si maicutele, grabite de felul lor, 

pasesc parca mai usor si alene, in ritmul florilor si al diminetii. Doar pe 

batranul parinte Pantelimon nu-l zaresc nicaieri. Abia intr-un tarziu il 

zaresc in marginea livezii, robotind cu mainile goale, printre stupi si 

albine. Cu cat ma apropii, miscarile lui se deslusesc mai bine - miscari 

simple si precise de taran, de om obisnuit cu munca. La 82 de ani, 

parintele Pantelimon nu sta o clipa locului - curata pomii, coseste iarba, 

sapa la gradina. Doar noaptea se retrage la chilie, unde se roaga 

necontenit si, intr-un tarziu, atipeste doua-trei ceasuri, pe un scaunel de 

ascet. 

   Cand il vezi prima oara, e cu neputinta sa nu prinzi drag de parintele. 

E batran, dar surazator, inalt si plapand ca o ramura de salcie. Imbracat 

cu un halat alb, de apicultor, parintele trebaluieste la gradina. Sta aplecat 

deasupra straturilor de galbenele si irisi violacei, le mangaie frunzele 

delicate si le vorbeste soptit, indemnandu-le sa creasca, sa se bucure de 

stralucirea si caldura lui Dumnezeu.  

 

   De douazeci de ani, de cand a venit prima oara la Ghighiu, parintele e 

duhovnic la oameni si albine. Munca, dragostea si rabdarea sunt aceleasi. 

Nadejdea si bucuria - asemenea. Lasand o clipa migala stuparitului, 

parintele se indreapta greoi de spate si priveste multimea teilor infloriti din 

jur. Priveste ca un indragostit. Asa cum sta, inconjurat de flori si albine, 

nemiscat si tacut, pare ca a incetat lucrul si acum rosteste in taina o lauda 

sau un paraclis al Maicii Domnului. E fericit. Se vede ca livada din spatele 
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manastirii Ghighiu e pentru el o a doua casa, un al doilea altar. Pentru un 

om care a facut 15 ani de temnita grea la Gherla si a trecut de doua ori 

prin moarte clinica, livada cu ciresi si tei infloriti de la Ghighiu e chiar 

raiul.  

Sfantul din Fagaras 

 

   Cand stai langa parintele Pantelimon, simti nevoia sa vorbesti in soapta, 

sa nu-l tulburi cu nimic. Nu e nici aspru, nici bland. E doar ascetic, mereu 

refugiat in sine insusi, cu gandurile si rugaciunea lui neintrerupta. A suferit 

mult, cat pentru mai multe vieti, dar de pe fata lui osoasa si prelunga au 

disparut toate - si palmuirile, si loviturile de ranga, si lacrimile umilintei, 

pe care nu inceteaza nici o clipa a le numi "bucurii". Bucuriile pocaintei si 

ale rabdarii. Acum, pe albul sidefiu al obrazului citesti numai iertare si un 

suras tainic, de om impacat cu Dumnezeu, cu toata lumea.  

   Ca sa-l cunosti mai bine pe batranul duhovnic de la Ghighiu, trebuie sa-i 

vezi incaperea unde locuieste. O chilie pe masura sufletului sau - simpla, 

taraneasca si severa, cu o candela vesnic aprinsa intr-un colt, cateva 

icoane pe perete si undeva, la capataiul patului, poza marelui monah 

Arsenie Boca, inalt si neclintit ca un munte, imbracat cu binecunoscuta sa 

rasa calugareasca, alba si incinsa la mijloc. Asezat pe stinghia ingusta a 

patului, parintele Pantelimon nu se mai satura sa-si priveasca duhovnicul. 

Chiar si in poza, "Sfantul din Fagaras" are ceva care fascineaza. Ii simti 

forta launtrica. Ii simti ascutisul neiertator al ochilor lui patrunzatori si 

albastri. Cuvintele nu-l pot cuprinde. Un om navalnic si drept. Cand avea 

ceva de spus, era de neoprit. Glasul lui era tunet si vorbele sageti. Vedea 

multe si nu se codea niciodata in fata adevarului. Nimic nu-i puteai 

ascunde. De multe ori, nici nu deschideai gura si el iti spunea tot ce ai 

facut si ce o sa ti se intample. Citea in cartea vietii fiecaruia, din dorinta 

de a te mantui, de a te intoarce cat mai grabnic la credinta. El insusi se 

pregatea pentru marea intalnire cu Dumnezeu, cunoscandu-si sfarsitul si 

toate incercarile prin care avea sa treaca. La manastirea Prislop, unde 

fusese exilat pe nedrept, a plans trei zile si trei nopti, stiind ca niciodata 
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nu va mai ajunge la Sambata, ca va fi alungat din toate manastirile si 

doar la moarte va mai imbraca odajdiile preotesti.  

 

   Avea multe haruri parintele Boca si toate cate se spun despre el sunt 

aidoma cu adevarul. In arestul de la Brasov, i-a uscat mana unui calau, 

care il umpluse de sange, spunandu-i doar atat: "De acum inainte, mana 

asta nu o vei mai duce la gura". In 1989, pe cand securistii il anchetau si-l 

loveau cu picioarele, a prorocit ca Ceausescu nu o sa mai apuce sfarsitul 

anului si multi tineri vor muri, jertfiti ca niste miei. Parintele Pantelimon 

nu are nici cea mai mica indoiala ca Arsenie Boca era inainte-vazator.  

   In veci nu va uita batranul parinte ziua cand l-a cautat pe cuviosul 

Arsenie, pe cand acesta picta la Schitul Maicilor. Avea multe sa-i spuna si 

sa-l intrebe, dar marele sau duhovnic a refuzat sa discute cu el. I-a intors 

ca niciodata spatele si i-a poruncit sa taie gatul unei sticle cu ascutisul 

firav al unei pile, lasandu-l apoi sa munceasca fara nici un folos. Abia intr-

un tarziu, parintele Boca i-a pus mana pe cap si l-a intrerupt din munca sa 

prosteasca si inutila, spunandu-i cu dragoste si lacrimi in ochi: "Te 

grabesti? Unde te grabesti, baiete?... Eu stiu de ce te-am pus sa tai sticla. 

Te asteapta Securitatea la gara". Si, intr-adevar, asa a fost. In acea zi, 

parintele Pantelimon era arestat si dus la sediul Securitatii din Galati. 

"Daca nu pleaca din inima, nu intra in suflet nici un cuvant"    Multe a 

invatat parintele Pantelimon de la duhovnicul sau, Arsenie Boca. "Pentru 

mine a fost o lumina si un stalp de nadejde. Fara indemnul si rugaciunile 

lui, nu as mai fi iesit viu din inchisoare.Un calau m-a batut in sac si, cu un 

drug de fier, aproape mi-a scos ochiul. Am fost in moarte clinica si am 

scapat. Mi s-a pus capastrul pe cap (cea mai cumplita schingiuire), dar nu 

mi-am pierdut mintile, asa cum voiau securistii. Nici o secunda nu m-am 

lepadat de Cristos, chiar daca in arestul de la Galati a venit un general, 

care, vorbind frumos si cu multa dibacie, incerca sa ne convinga ca 

Arsenie Boca e un impostor si ca Dumnezeu nu exista: "Am fost in 

Germania, am fost in Japonia si America. Am fost peste tot, dar nu L-am 

gasit pe Dumnezeu. Cum poti sa crezi in ceea ce nu e si nu se vede?". 
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Detinutii aflati in celula cu mine au amutit, dar eu nu m-am lasat. 

Gandindu-ma la parintele Boca si repetand in soapta numele lui Cristos, 

mi-a venit o putere de sus si m-am trezit vorbind: "Domnule general, 

degeaba ai calatorit... Dumnezeu e in om, e in dumneata, in fratele de 

langa tine. Nu in America trebuie sa mergi, ci la Patriarhie. Acolo ai sa vezi 

si ai sa pipai cu manurile tale lucrarea Sfantului Dimitrie, cel care a stat 

200 de ani in apa si nu a putrezit". Generalul mi-a intors spatele, trantind 

furios usa, iar unii colegi m-au certat, spunandu-mi ca nu am strop de 

intelepciune, ca nimic nu ma impiedeca sa zic ca securistii si sa fac ca 

mine. Voiau sa tac, dar eu nu puteam. Ce fel de crestin as fi fost sa zic 

astazi una si maine sa fac alta? Asta m-a invatat parintele - sa predic 

numai adevarul si sa nu ma rusinez de cuvantul lui Dumnezeu. Si 

securistii voiau sa ma invete, dar altfel - cu o minciuna poleita in adevar. 

Veneau in celula cu Biblia si spuneau: "Uite ce scrie in Cartea Sfanta - sa 

faci ascultare, sa te supui noii oranduiri si sa asculti ce spune partidul. De 

ce nu respecti porunca lui Dumnezeu?". In veacul veacului nu ar fi putut 

atinge cineva statura si harul parintelui Arsenie, care vorbea despre 

smerenie intr-un fel aparte, tainic si incifrat. Vorbea prin pilde, lasandu-ti 

tie libertatea de a-i gasi talcul. Tin minte ca o data mi-a cerut, spre marea 

mea uimire, sa-l vorbesc de rau printre oameni. Fara sa pricep ce vrea de 

la mine, m-am clatinat si nu i-am implinit porunca. Cu greu si mult timp 

dupa aceea, am inteles scoala parintelui si lectia smereniei sale. Cu greu si 

mult timp dupa aceea, am priceput ce voia sa spuna parintele, atunci cand 

ma certa si imi cerea sa iau aminte: "Daca nu pleaca din inima, nu intra in 

suflet nici un cuvant"." Raiul albinelor   Peste livada manastirii Ghighiu s-a 

asezat un clopot de liniste si tihna. Ca trezit dintr-un somn tulbure, 

parintele Pantelimon tresare. Se desparte de trecut, de Gherla si Aiud, cu 

un simplu suras. Da deoparte tot ce a fost mai urat si, brusc, umilintele si 

loviturile de bocanc redevin "bucurii". Fara ele, astazi ar fi fost cu 

siguranta un om pustiu si sarac. Fara ele, nu ar fi cunoscut marea si 

negraita putere a Maicii Domnului, care i-a intins intr-o noapte patrafirul 

preotesc, spunand: "Ia-l, dar vei avea multe de patimit"; aceeasi iubitoare 
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Maica a Domnului care i-a aparut in vis pe cand era in moarte clinica si i-a 

pus mana pe rana adanca a ochiului, pentru ca a doua zi, parintele sa se 

trezeasca teafar si sanatos, ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat.  

 

   Tacut si cufundat intr-o alunecare fara contur a mintii, batranul 

duhovnic nu se mai satura sa priveasca stupina. E ceva uimitor ce se 

intampla cu albinele, cu viata, cu organizarea lor. E o lume perfecta, 

dumnezeiasca. "In stup e ca in manastire. Ce imbraci tu, ce mananci tu - 

stie intreaga obste. Toate-s una, vietuind intr-o veselie cereasca. Toate-s 

imbracate la fel si toate mananca asemenea. Se respecta intre ele si au 

demnitate chiar si inainte de a muri, cand se retrag intr-un colt si refuza 

orice hrana. Toata ziua stau sub ascultare. Ca si maicutele, aleg numai ce 

este bun si dulce. Ziua intreaga muncesc si se roaga. La rasplata nu se 

gandesc nici o clipa. Rasplata e chiar stradania lor".  

 

   Desi nu vrea sa recunoasca, parintele are suflet de poet. Se vede ca, in 

momentele lui de liniste, se roaga in culori si delicate desene vegetale. Se 

roaga cu privirea, uimindu-se ca albinele nu pleaca din urdinis, inainte de 

a se uita la soare, slavindu-L pe Dumnezeu; uimindu-se mai ales ca nu 

pleaca nici una fara sa zgarie lemnul urdinisului, intruchipand semnul 

crucii. "Daca am face si noi asemenea, ar fi raiul pe pamant", spune 

parintele, amintindu-si cum albinele mai batrane le scot pe cele tinere si 

fac exercitii de zbor cu ele, cum se ajuta una pe alta si, daca o surata de a 

lor e prea incarcata cu polen, cineva ii ia din povara si o indeamna, 

impingand-o de la spate. 

  

   Parintele are drag de albine si le urmeaza voia, mergand in pastorala 

oriunde doresc ele sa mearga, iar albinele ii simt gandul cel bun, ii asculta 

glasul, ii recunosc mirosul de departe, dandu-i ocol sau asezandu-i-se pe 

umeri cu afectiune si blandete, atrase de dulceata sufletului sau, de 

lumina ochilor lui albastri si senini.  
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Printre flori si albine, parintele se simte cel mai fericit. Pentru un om care 

a facut 15 ani de temnita grea la Gherla si a trecut de doua ori prin 

moarte clinica, livada cu ciresi si tei infloriti de la Ghighiu e o rasplata 

imensa. E chiar raiul.    

 

 

Amintirile Maicii Arsenia 
 

 

I se spune Viforata, dar nimeni nu stie de unde vine acest nume, prin 

aceste locuri iarna fiind blanda, fara crivat sau alte rascoliri dusmanoase 

de zapada. Viforul va fi venit candva de la oameni, de la navalirile turcesti 

si incursiunile ostirii lui Bathory, de la incendii si cutremure, jafuri si 

alungari, care s-au succedat de-a lungul timpului, vreme de 500 de ani. 

Viforata e batrana si frumoasa, asemenea maicutelor preotese, pe care 

manastirea (singura casa sanatorial-monahala din tara) le-a adapostit, 

pana ce ultima din ele, maica Maria Suseac, s-a stins de curand la 

aproape 100 de ani. Viforata e unica, aparte si de necomparat. E singura 

lavra romaneasca cu doua starete (cea batrana, maica Arsenia; cea 

tanara, maica Mihaela), cu trei hramuri si cu trei ctitori: Vlad, Matei 

Basarab, Constantin Brancoveanu, dimpreuna cu soata sa, Marica 

Doamna. Ridicata pe ziduri de un metru grosime si adapostind comori fara 

de pret, printre care catapeteasma din tei aurit sculptata de Karl Stork, 

manastirea sta de paza la portile Targovistei, tacuta si de neclintit, 

asemenea icoanei facatoare de minuni a Sfantului Gheorghe - icoana 

venetiana din argint aurit, daruita in 1631 de Leon Tomsa, cu multa 

dragoste si cheltuiala.  
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Calugarul zburator de la Sambata 

In spatele manastirii incep dealurile si muntii. Livezile din preajma par 

fara sfarsit. Miroase a mere coapte si a toamna. Lumina galbuie coboara 

incet dinspre apus, rotunjind zidurile masive si asprimea chiliilor sustinute 

de coloane scurte, brancovenesti. In curtea manastirii e liniste si potop de 

flori. Maica Arsenia ne asteapta in Cancelarie, chiar langa muzeu. Dupa 44 

de ani de staretie a lasat povara conducerii maicii celei tinere, Mihaela, 

ramanand stareta onorifica, pe viata. E blanda si vigilenta in acelasi timp, 

severa si plina de dragoste. A imbatranit frumos. Simplitatea hainelor 

calugaresti ii subliniaza tinuta si trasaturile discret aristocratice. Sta pe un 

taburet de bucatarie, nemiscata, cu spatele drept, ca intr-un jilt 

imparatesc. E fiica de preot, vlastar al unei vechi si avute familii 

fagarasene. Nimic nu-i lipsea - nici pianul din salon, nici bona nemtoaica, 

care o pregatea pentru viata dupa tipicul pensioanelor vieneze. Intr-o zi, 

fara explicatii, a decis sa renunte, brusc, la toate. Era inca un copil, cand 

i-a zis tatalui: "Ma calugaresc". Batranul preot a privit-o surprins si, dupa 

o clipa de cugetare, i-a raspuns: "Gandul acesta e frumos, dar nu-ti 

apartine. Esti minora si ai nevoie de consimtamantul meu. Nu ti-l dau. Cat 

traiesc eu, nu te calugaresti".  

 

Ascunzandu-se in camera ei, maica Arsenia a plans si s-a rugat toata 

noaptea, cerand ajutor si luminare de la Maica Domnului. In viata, sunt 

momente cand trebuie sa-L lasi pe Dumnezeu sa hotarasca. Raspunsul nu 

a intarziat sa apara. La rugaciunile ei, maica a primit doua semne. Primul 

a fost un vis - clar, tulburator si plin de culori. Se facea ca intrase in 

biserica. Isi ocupase locul din strana, intr-o latura a altarului, in timp ce 

tatal ei slujea invesmantat in odajdii sclipitoare. Solemn si fara graba, 

tocmai savarsea o slujba de inmormantare. Canta cu isonuri mangaietoare 

rugaciunile de dezlegare pentru mort si, in mijlocul bisericii, intins pe o 

masa inconjurata de lumanari, era tot el. In visul maicii, batranul preot 

din Fagaras participa la propria sa inmormantare! Cateva saptamani mai 
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tarziu, in martie, se muta la ceruri - linistit, impacat, fara nici o tulburare 

sufleteasca.  

 

Al doilea semn - si cel mai puternic - l-a avut in drum spre Manastirea 

"Sambata". Era in ziua de Izvorul Tamaduirii si, impreuna cu parintii, 

incerca sa nu intarzie la Sfanta Liturghie. La un moment dat, caruta in 

care se aflau a ajuns din urma un calugar, ducand pe umar o straita mare 

si grea. Era tanar, inalt, incins cu o curea lata de piele. In hainele lui 

cernite si cu barba neagra ca de taciune, parea un haiduc, o cruce de 

barbat. Oprind caruta, parintii au intrat in vorba cu tanarul monah. Asa au 

aflat ca vietuieste la Sambata, ca, dintr-o neglijenta, manastirea ramasese 

fara prescuri si acum se grabea sa duca prescurile luate dintr-un sat vecin, 

inainte ca mitropolitul Balan sa inceapa slujba arhiereasca. Degeaba au 

insistat parintii sa urce alaturi de ei, sa scurteze astfel drumul. Calugarul i-

a refuzat categoric si a ramas in urma, pierzandu-se in colbul starnit de 

caruta.  

 

Maica, o copila in acea vreme, ardea de nerabdare sa ajunga la Sambata. 

Mai erau vreo zece kilometri pana la manastire si, cum ora era deja 

inaintata, batranul sau tata a dat bice cailor. Cand au intrat in curtea 

manastirii, au ramas cu totii inmarmuriti: calugarul intalnit in cale 

trebaluia linistit la pangar, era imbracat in rasa curata de sarbatoare si se 

purta ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic. Asa l-a cunoscut maica pe 

parintele Arsenie Boca, printr-o minune vazuta cu ochii ei. Cum a ajuns 

parintele inaintea lor, cum a intrecut galopul cailor in chip nevazut - asta 

nu va afla niciodata.  

 

Harul lacrimilor 

 

Daca o intrebi cum arata parintele Arsenie Boca, cum era el in realitate, 

maica se transfigureaza usor si un suras nostalgic apare pe fata ei 

alungita de postiri calugaresti si de veghea noptii. Il vede aievea, dar nu-l 
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poate cuprinde in cuvinte. Cu greu, dupa o pauza adanca, spune: 

"Acoperea zarea cu umerii lui si, cand vorbea, avea o privire ce cauta 

departe, spre munti. Era mereu in rugaciune, chiar si cand te certa".  

Maica i-a fost ucenica - prima si cea mai draga. Nu intamplator i-a dat 

numele de Arsenia, ca legamant si intarire a lucrarii ce trebuia continuata, 

si dupa disparitia lui: ridicarea unei noi manastiri. Maica nu se lauda cu 

marele ei duhovnic si nu-si gaseste vreun merit ca el a ales-o din 

multimea venita sa-i ceara sfat si cuvant de credinta, desi parintele era 

foarte tanar, abia fusese tuns in monahism. Doar iscodita de intrebarile 

noastre isi aminteste. Intense si vii, imaginile se succed, ordonandu-se 

dupa vrerea unui alt timp, cel al memoriei afective. L-a cunoscut, deci, la 

Sambata, pe vremea cand manastirea era o ruina. Chiliile nu aveau 

geamuri si pe acoperisul bisericii crescuse un copac salbaticit. Cine si-ar fi 

inchipuit ca, tanar si fara experienta, parintele va reface singur 

manastirea, astfel plinind proorocia mitropolitului Balan, facuta in fata 

multimii taranilor fagaraseni, care il ascultau cu capetele descoperite: "Eu 

plec, dar va las stalp de nadejde la Sambata".  

 

Vocatia parintelui a fost cea de constructor. Toata viata a ridicat ziduri si, 

mai ales, suflete. Era puternic, de neclintit. Din prima clipa, ii simteai 

forta. Nimeni nu-l putea minti pe Arsenie Boca. Nici nu te lasa. Adeseori, 

ti-o lua el inainte, spunandu-ti cele mai grele pacate. Parea aspru, dar, de 

fapt, era drept. "Ce vrei?", intreba el cu o voce tunatoare. "Intai impaca-te 

cu vecinul cu care te-ai certat ieri si apoi vino la spovedanie".  

 

Maica Arsenia e convinsa ca parintele, prin rugaciune, era inainte vazator 

- iti stia si viata trecuta, si pe cea viitoare. Nu cauta sa te sperie. Vazand 

in duh ce te asteapta, ofta doar si se innegura la chip. Odata, s-a 

intamplat ca o studenta din Cluj sa-i ceara sfat si binecuvantare. Voia sa 

se calugareasca. Ascultand-o, parintele a lacrimat. A tacut un timp, si-a 

cantarit vorbele, dupa care a spus: "Mai vorbim dupa 10 mai". Exact pe 10 

mai 1947, studenta a fost arestata de comunisti si ani de zile a stat 
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intemnitata la Mislea, in umilinte si batai greu de imaginat. Vazator cu 

duhul, parintele Arsenie Boca intrezarise chinurile prin care va trece. 

Avand darul rugaciunii, isi vedea si propriul viitor, suferintele si arestarea, 

dar nu se tulbura prea tare. Stia ca pentru mantuire trebuie sa le induri pe 

toate, sfatuindu-i pe credinciosi sa rabde, sa accepte senini vrerea lui 

Dumnezeu. Ceea ce sfatuia pe altii facea si el. Arestat fiind in beciul 

Securitatii, gardianul l-a gasit afara, in fata celulei, lacatul de la grilaj fiind 

desfacut. "Nu te teme", a zis el. "Nu plec nicaieri. Nu vreau sa patimesti 

din cauza mea. Ai doi copii si o femeie bolnava." Gardianul a inlemnit. 

Toate cele spuse de parintele erau adevarate.  

 

Cu ochii ei, maica a vazut multe. A vazut, mai ales, un har al parintelui 

mai putin cunoscut: harul lacrimilor. Cumva inexplicabil, in preajma 

parintelui simteai nevoia sa plangi, sa-ti usurezi sufletul. Si maica a patit 

acelasi lucru. Prima data, nici nu s-a putut spovedi. Stand in genunchi, cu 

patrafirul pe cap, a plans tot timpul. "Nu stiu cum, prezenta lui te 

zdruncina sufleteste si, imediat, din ochi tasnea roua pocaintei." Parintele 

stia prea bine ce se intampla si, intrand in biserica, il certa pe calugarul 

care facea acolo curatenie: "Tu vezi ce maturi aici? Sunt lacrimi, frate. 

Lacrimi si pareri de rau... Iti dai seama? Ai vazut vreodata masini care 

plang? Asta-i marea minune a lui Dumnezeu". Deja, renumele parintelui 

se raspandise in tot Ardealul. La Sambata si, mai apoi, la Prislop, venea 

puhoi de lume - tot timpul, de sarbatori sau peste saptamana. De aici au 

pornit si dusmaniile care l-au urmarit toata viata: prigoana, alungarea din 

monahism, exilarea lui langa Bucuresti, la Draganescu, in haine lumesti, 

ca simplu pictor, umil zugrav de biserica.  

 

Sfantul de la Prislop 

 

Fiica duhovniceasca a parintelui, maica nu ii poarta doar numele, ii 

datoreaza totul: ravna rugaciunii, lecturile din Pateric si din Psaltire, taria 

de a trece increzator peste orice incercare. Dornica a se calugari cat mai 
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repede, parintele a trimis-o mai intai la Manastirea "Bistrita", ca sa-si 

termine scoala. Apoi, a indemnat-o sa-si caute locul, sa viziteze mai multe 

manastiri si sa urmareasca atent semnele date de Dumnezeu. Intr-adevar, 

oriunde se ducea, i se intampla ceva: la Manastirea "Dintr-un lemn" au 

muscat-o niste caini, la Surpatele a pagubit cu niste bani, neavand spor in 

nimic, la Bistrita s-a imbolnavit in curentul teribil starnit de Cheile Bistritei 

si muntele Arnota. "Incotro o apuc acum, parinte?", a intrebat ea speriata, 

si incercatul ei duhovnic a zambit, cum rar i se intampla sa o faca. Ca si 

intrarea in monahism, tu trebuie sa ceri, tu intinzi foarfeca cu care vei fi 

tuns, spre consfintirea noului botez. A trimis-o atunci la Viforata, stiind ca 

acolo va fi casa ei pana la sfarsitul vietii.  

 

Maica Arsenia implineste la Viforata o mare porunca. De 44 de ani, in tot 

ce face este prezent, cu sfaturile si indemnurile lui, marele duhovnic al 

Ardealului. In momente de cumpana, se roaga catre el si cere ajutor. De 

doua ori pe an - 8 mai (Sfantul Arsenie) si 28 noiembrie (cand parintele s-

a mutat la cele vesnice) -, maica merge la Prislop si se reculege la 

mormantul din spatele manastirii, amintindu-si vorbele lui, rastalmacite 

apoi de altii: "Nu plangeti, caci acolo unde ma duc, in ceruri, va voi ajuta 

mai mult, rugandu-ma pentru voi". Maica nu se indoieste de acest ajutor, 

asa cum nu se indoieste de minunile pe care parintele continua sa le 

savarseasca si astazi. Chiar si unele lucruri mai marunte iti dau serios de 

gandit. De pilda, parintele a lasat porunca sa nu fie venerat, ca nu cumva, 

in evlavia aratata lui, sa-L uitam pe Hristos. De aceea, maicile de la 

Prislop cer credinciosilor sa nu ia cu sine nici aschii din cruce si nici tarana 

de pe mormant, spunand: "Nu luati nimic, oameni buni. Fiti multumiti cu 

rugaciunea". Cineva, insa, a incalcat porunca si, brusc, masina cu care 

venise la manastire a refuzat sa porneasca. Degeaba a mesterit la ea. 

Abia cand a aruncat saculetul cu pamant, masina a plecat, simplu, fara 

nici o problema.  

 

Din toate cate le-a trait langa parintele, stareta Arsenia a ramas cu cateva 
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vorbe de neuitat ("Ca sa fii monah, iti trebuie majoritate de minte") si o 

cruciulita sculptata de mana parintelui in 1946, de care maica nu se 

desparte niciodata. O singura data, a venit parintele Arsenie la Viforata. A 

privit atent in jur, a intrat in biserica si, dupa un timp, a spus: "Se simte 

duh de calugarie". Apoi a plecat, pierzandu-se in multime. 

 

 

In incaperea stramta a Cancelariei miroase a tamaie si-a flori. Stareta cea 

tanara, Mihaela, o priveste pe maica Arsenia ca pe o icoana. Sunt mereu 

impreuna si de nedespartit. Se sfatuiesc si se completeaza pana si in cele 

mai mici lucruri, cum rar se intampla prin alte locuri. Viforata e o 

manastire grea si deloc bogata. Sunt multe de facut, de la urgentele 

reparatii ale bisericii celei mici (monument brancovenesc), pana la 

terminarea arhondaricului si renovarea chiliilor. Cu o obste de aproape 

100 de suflete, la Viforata totul se masoara uriesesc: sute de portii de 

mancare, sute de paini, tone de alimente, tone de lemne. Manastirea abia 

face fata, dar si ajutorul lui Dumnezeu e pe masura. Mereu apare un 

ajutor providential, un dar, o milostenie mai importanta. Cineva a oferit 

materiale de constructie. Altul s-a oferit sa dea paine in valoare de 15 

milioane pe luna. Cateodata, cele doua starete se ingrijoreaza, dar nu se 

sperie niciodata. Au nadejde in ajutorul lui Dumnezeu si, la vreme de 

necaz, se aseaza sub pavaza icoanei facatoare de minuni a Sfantului 

Gheorghe. Ca icoana a speriat candva oastea turcilor, aparand ca un urias 

invesmantat in zale de aur, si astfel punandu-i pe fuga; ca multi 

credinciosi s-au vindecat de boli cumplite numai atingand lemnul ramei, 

asta tine de legenda locului. Vazuta si traita de maici este minunea 

savarsita in 1965, cand, la un pas de desfiintare, manastirea a fost salvata 

de patriarhul Justinian Marina in ultima clipa, numind-o "Casa sanatoriala 

pentru preotese si monahii batrane". Tot o minune a fost cand, in acelasi 

an, Muzeul R.S.R. a confiscat icoana Sfantului Gheorghe, dar brusc, 

inexplicabil, sefii muzeului s-au razgandit si au permis maicii Arsenia sa o 

ia inapoi. De atunci, din 1965, necontenit pana astazi, in fiecare noapte, in 
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biserica din Viforata se citeste Paraclisul Maicii Domnului, drept multumire 

si prinos de dragoste pentru toate cate sunt, neatinse si mereu intregite, 

de 500 de ani incoace.  

 

Mai putin cunoscuta decat surata sa, Dealu, manastirea cu doua starete si 

trei ctitori, pare mai harnica si mai ravnitoare. Pe an ce trece, Viforata 

intinereste, castigand noi ucenice. Tot mai putine, maicile cele batrane, cu 

rugaciunea si amintirile lor, privesc tacute si vegheaza, asemenea zidurilor 

de incinta, spre paza si pastrare a ceea ce a fost si va fi mereu: 

rugaciunea neintrerupta si nadejdea in Hristos, in mila si ajutorul Lui, de 

care avem nevoie acum parca mai mult ca oricand.  

 

Sorin Preda Fotografii de Petre Cojocariu 

Cine doreste sa ajute Manastirea "Viforata" are la dispozitie contul: Ro 

26 Rncb 2500000004950001 Banca Comerciala (jud. Dambovita). 

Iisus in zeghe 

 
Biserica Sf. Elefterie Nou - Fecioara cu Pruncul in zeghe 

  

Extraordinara poveste a unor icoane necunoscute, pictate de 

parintele ARSENIE BOCA. Ambele se afla in Bucuresti. Una la 

biserica Elefterie, cealalta la Sf. Anton  

 

 

Sfantul surghiunit 

 

Anul 1959. Un vant de teroare, ucigas, sufla peste Romania. Tinta 
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temnitelor este mereu aceeasi: elita patriotica a tarii - intelectuali, preoti, 

studenti, tarani - toti cei ce se opun calailor rosii. La manastirea Prislop 

din Hateg, valul terorii il ajunge si pe parintele Arsenie Boca. Desi il 

anchetasera si intemnitasera de atatea ori, comunistii ii luasera frica: 

miracolul de la Sambata de Sus, unde parintele fusese staret, se repeta. 

"Toata tara lui Avram Iancu se misca in pelerinaj, cantand, cu zapada 

pana la piept", scrie marele poet Nichifor Crainic. Veneau toti sa ia lumina 

din harul  

 
celui numit, inca de-atunci, Sfantul Ardealului. Asa ca parintele Arsenie 

trebuia sa plateasca. Este alungat din manastire si i se interzice pentru tot 

restul vietii sa practice preotia. Reducerea la tacere a celui mai mare 

duhovnic al tarii ii indarjeste pe credinciosi. Dar chiar si cu gura ferecata, 

parintele nu renunta la legamantul cu Dumnezeu, caruia ii inchinase viata. 

Avea harul picturii, absolvise si Academia de Belle-Arte din Bucuresti, asa 

ca va picta pana la moarte icoane si biserici, continuand in imagini 

predicile fierbinti cu care isi fericise credinciosii, predicile pe care nu le mai 

putea rosti. In 1959, parintele vine la Bucuresti, unde va ramane pana in 

1967, lucrand o vreme si la atelierele de pictura ale Patriarhiei. Apoi 

pleaca in campie, la Draganescu, unde cincisprezece ani, noapte de 

noapte, picteaza biserica din sat, pe care o transforma, cu arta si cu 

credinta lui, intr-o adevarata "Capela Sixtina a ortodoxiei romanesti": o 

pictura tulburatoare si profetica. Dar daca biserica Draganescu e de-acum 

celebra, despre picturile realizate de parintele Arsenie in Bucuresti nu s-a 

stiut multa vreme nimic! De parca icoanele si frescele pictate de el s-ar fi 

volatilizat! Abia anul trecut, in 2007, a iesit la lumina o parte din 

mostenirea spirituala lasata Capitalei de parintele Arsenie. O mostenire 

incarcata de povesti incredibile si zguduitoare. Adevarate taine care au 

asteptat printre noi, in mod bizar nestiute amar de ani... Cel implicat in 

aceste descoperiri are 29 de ani si se numeste Alexandru-Valentin 
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Craciun. E un tanar linistit, cultivat si foarte credincios. Si care este 

convins de sfintenia parintelui Arsenie, in care credea cu ardoare, desi nu 

l-a cunoscut si nu l-a vazut niciodata. Prima atingere cu duhul parintelui s-

a produs prin picturi. S-a intamplat acum cinci ani, cand a descoperit, din 

intamplare, intr-o carte, o pictura de-a parintelui de la Draganescu. Era o 

"Inviere". Pictura aceea l-a marcat pentru tot restul vietii. Era o Inviere 

hieratica si apocaliptica totodata. "Nu s-a mai pictat asa ceva niciodata. E 

o imagine halucinanta. O reprezentare unica a lui Hristos", spune tanarul. 

"Prin aceasta pictura fabuloasa, m-am apropiat de parintele. Sigur, multa 

lume e atrasa de el, dar trebuie sa-i si simti chemarea, sa intri in dialog 

prin rugaciune cu acest calugar urias. Iar eu ma rog la parintele Arsenie in 

biserica, chiar daca nu-i canonizat. Il pomenesc ca pe-un sfant. El e sfant, 

ca asa l-a facut Dumnezeu, nu oamenii".  

 

O raza de soare 

 

"Sunt lucruri de-ale parintelui despre care nu stie nimeni nimic, dar care 

ies la iveala printr-un miracol. Asa s-a intamplat si cu descoperirile despre 

care va voi povesti. Multe mi-au fost "date". Au fost revelatii. Eu n-am nici 

un merit. Iar daca au iesit abia acum la iveala, aceasta e inca o minune, o 

lucrare dumnezeiasca a parintelui Arsenie. Asa a voit el, de acolo, de Sus, 

sa se intample toate acum. Cand a crezut el ca-i lumea pregatita". Toate 

au inceput de la o icoana a sfintei Paraschiva de la biserica Sfantul Anton, 

de langa Curtea Veche din Bucuresti. Icoana fusese donata bisericii acum 

cateva zeci de ani buni. Mai mult nu stia nimeni. Si nici cine era pictorul. 

"Intr-o dupa-amiaza de mai a anului trecut, ma dusesem la biserica 

Sfantul Anton cu treburi de serviciu si, cum trebuia sa-l mai astept pe 

parintele paroh, m-am dus sa ma inchin. Uitandu-ma in jur, mi-au cazut 

ochii pe icoana Sfintei Paraschiva. Sfanta e ocrotitoarea familiei mele, asa 

ca am recunoscut-o imediat. Curios mi se pare acum ca, desi fusesem de 

atatea ori la biserica Sfantul Anton, niciodata pana atunci nu observasem 

icoana. Asa ca eu cred ca acela a fost un moment ales. M-am apropiat, m-
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am inchinat (icoana statea in biserica in naos, intr-o nisa cu fereastra, un 

loc mai ferit), m-am rugat indelung... Si cand mi-am ridicat ochii, am 

intalnit privirea sfintei. De obicei, icoana aceea sta in tot timpul in 

penumbra bisericii. Neluminata, pictura ei pare un pic stearsa, invaluita, 

stinsa. Dar in dupa-amiaza aceea, un snop de raze se strecurase prin 

vitralii si batea din plin pe chipul sfintei. Scaldata in razele soarelui, icoana 

parca mustea de aur si de lumina, stralucind magnific! Si sfanta 

Paraschiva avea un chip stralucitor, intarita de soare in icoana bogata, 

toata numai foita de aur cu filigran. Lumina sfintei se adunase pe chip si-n 

privire. E parintele Arsenie, e icoana lui! - mi-am zis de-odata, ca intr-o 

transa! N-aveam argumente. Figura aceea a sfintei imi amintise chipul lui 

Cristos din scena Invierii, pe care o descoperisem, mai demult, intr-o 

carte. O expresie concentrata in privire. Asa cum o avea si el, calugarul 

Arsenie cu ochii de foc".  

 
Schita gasita la biserica Draganescu 

  

Hotarat sa afle adevarul, cateva zile mai tarziu, Alexandru-Valentin 

Craciun face cateva fotografii ale icoanei Sfintei Paraschiva si merge la 

biserica Draganescu, la parintele Lucian Petcu, sa ii arate imaginile. Voia o 

prima confirmare: era icoana pictata de parintele Arsenie Boca sau nu? 

Preotul cerceteaza icoana in amanunt, dupa care o compara cu alta, tot a 

sfintei Paraschiva, din biserica lui. Era aceeasi imagine. Era mana 

parintelui. Pana si modelul filigranului era facut cu o tehnica numai a lui. 

(In pragul razboiului, parintele Arsenie fusese la Chisinau, sa invete 

metaloplastia si emailul, si de acolo a venit cu tipare speciale pentru 

filigranul icoanelor lui aurite si foarte bogate.) Mai tarziu, icoana Sfintei 

Paraschiva ii este aratata si episcopului de Varset, Daniil Partosanu, ucenic 

al parintelui Arsenie. "E a parintelui, nu incape indoiala!", exclama 
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episcopul. Apoi, destinul icoanei incepe sa ia amploare. Peste cateva luni, 

Alexandru-Valentin Craciun publica un mic articol despre pictura parintelui 

Arsenie Boca. La biserica Sfantul Anton incep sa vina valuri de oameni, 

lumea se inchina indelung la icoana Sfintei Paraschiva, o fotografiaza, 

sfintesc fotografiile si le duc cu ei ca sa aiba in casa o icoana de-a 

sfantului parinte Arsenie. Printre pelerini sunt si multi straini. "Intr-o zi, 

am vazut un grup de sarbi veniti special din tara lor, pentru icoana 

parintelui", spune tanarul. Caci faima de sfant a parintelui Arsenie a 

depasit mult granitele Romaniei.  

 

Si nu e o intamplare ca parintele sta prin icoana lui, intr-o biserica din 

inima Bucurestiului, biserica domneasca a Curtii Vechi, cea mai veche 

ctitorie a orasului, crede Alexandru Craciun. "Pe cai doar ale lui, parintele 

a voit sa ramana aici cu o icoana foarte frumoasa; cea mai luminoasa 

imagine a sfintei pe care mi-a fost dat sa o intalnesc. E icoana absoluta a 

sfintei Paraschiva. O icoana mai completa nu exista. Si nu va mai fi. 

Aceasta icoana va avea un destin special, la inaltimea celui care a pictat-

o". 

 

Iisus in zeghe 

 

Pe urmele pictate lasate de parintele Arsenie prin Bucuresti, Valentin 

Craciun ajunge in vara anului trecut la catedrala Sfantul Elefterie Nou (de 

langa Opera). Exista o banuiala ca acolo pictase parintele, in 1959, fresca 

cea mare din absida altarului a Maicii Domnului cu Pruncul. Tot ce se stia 

era ca parintele lucrase la Sf. Elefterie ca pictor secund al lui Vasile 

Rudeanu, care a pictat altarul si o parte din peretii laterali. In rest, nimic 

nu era sigur. Lucrurile incep sa se precipite cand preotul Lucian Petcu 

descopera in biserica de la Draganescu o schita imensa, in carbune, care 

nu corespundea nici unei picturi facute de parinte pe peretii locasului. Era 

Maica Domnului cu Pruncul. Uriasa schita zacuse ani de zile, fara sa stie 

nimeni de ea, intr-unul din nenumaratele suluri cu schite ramase de la 
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pictura bisericii Draganescu. Preotul Lucian Petcu a descoperit-o in ultima 

clipa, ca printr-o minune, salvand-o cand era gata sa fie distrusa. Se duce 

cu schita la Elefterie, o compara cu fresca uriasa a Maicii cu Pruncul din 

absida altarului si se lamureste. Desenul gasit de el era dovada imparabila 

ca parintele Arsenie isi avusese partea lui de pictura si la Sfantul Elefterie. 

Era proiectul initial cu care parintele se prezentase acolo, pentru fresca din 

absida altarului. Dar aventura de-abia incepe. Pentru ca parintele Arsenie 

adaugase picturii cateva detalii cutremuratoare, neobservate, vreme de 60 

de ani... 

 
Sfanta Paraschiva de la biserica Sfantul Anton 

  

"Cand am intrat eu la Elefterie, era slujba", isi continua Valentin Craciun 

povestea. "Fresca Maicii Domnului cu Pruncul trona deasupra altarului, 

uriasa si impunatoare. Maica Domnului plutea maiestuoasa si suverana pe 

niste nori gigantici, inrositi si intunecati, ca de bombardament ori de 

Apocalipsa. Am privit-o si m-am cutremurat! Pe absida imensa, fresca era 

iluminata extraordinar. Ce m-a frapat si m-a ravasit pentru prima oara a 

fost Pruncul! Pruncul care priveste cu bratele deschise ca o cruce, 

chemand: "Veniti la Mine!". Ca niciodata pana atunci, vesmantul Lui ma 

contraria in chip deosebit. Simteam ca e ceva acolo, nu intelegeam prea 

clar, ceva ce-mi scapa si mi se parea atipic. Oricum, multe lucruri sunt 

atipice in pictura parintelui Arsenie, dar acolo era ceva mai mult. Am 

plecat descumpanit. Voiam chiar sa abandonez, sa nu ma mai gandesc la 

pictura aceea, oricum, ma chinuiam destul de cateva luni sa-i dibui urmele 
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parintelui Arsenie prin Bucuresti, devenise, pur si simplu, o obsesie pentru 

mine. Pe urma, intr-o noapte, s-a mai intamplat un miracol. Era foarte 

tarziu si eu eram intr-o stare de surescitare, dar nu ma gandeam nici la 

parintele Boca, nici la pictura din altar. Si atunci, brusc, am gasit intelesul: 

vesmantul Pruncului pictat de parintele Arsenie era o zeghe! O haina de 

puscarie!" Asta pictase parintele deasupra altarului. Un mesaj tulburator. 

Iisus era in zeghe si asteptase rabdator, sub ochii nostri orbiti ani de zile, 

sa il vedem. Sa ne cutremuram.  

 

Vis din Ceruri 

 

"Dar eu eram tot indoit", spune Valentin Craciun. "Nu indrazneam inca sa 

ma intorc la Elefterie. Nu eram deloc sigur ca voi fi inteles, ca va fi inteles 

ce voise sa arate oamenilor parintele Arsenie. Am stat asa, framantandu-

ma singur, saptamani la rand. Pana intr-o dupa-amiaza... Incepusera 

caldurile alea de nesuportat de anul trecut si eu am adormit, stors de 

vipie. Visul a inceput brusc, nici n-atipisem bine. Parca as fi trecut direct 

din trezie intr-un alt taram, lunecand usurel spre Rai. Se facea ca ma 

dusesem la Elefterie si gasisem acolo un preot cu care ma contraziceam 

vorbind despre fresca. As fi vrut sa-i spun si de zeghea Pruncului, dar nu 

stiam cum s-o fac. Stam amandoi in curtea de la Elefterie. Si, privind spre 

biserica, deodata am inceput sa vad direct prin peretii ei, ca printr-un 

acvariu urias cu sfinti. Si vedeam fresca cea mare a altarului, pictata de 

parintele, si fresca stralucea tot mai luminoasa pe masura ce timpul 

trecea, stralucea mai tare, si mai tare, acum aproape ca te orbea! In 

vremea asta vesmantul Pruncului incepuse sa se schimbe si el, nu mai era 

o zeghe. Atunci i-am spus si parintelui ce ma framanta, i-am spus de 

zeghea Pruncului.  
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Alexandru Valentin Craciun  

  

"Sa comparam!", zice parintele in visul meu. Si a scos o iconita din 

buzunarul de la piept. Iar pe iconita era pictata intocmai chiar Maica cu 

Pruncul din altar. Eu priveam mai departe direct prin peretii translucizi ai 

bisericii, spre fresca uriasa, si am vazut, n-o sa uit toata viata, am vazut 

Pruncul in vesmant ca Soarele, tot numai raze! Iar dungile vesmantului se 

schimbasera - se stransesera intr-o cruce... o cruce facuta din gratii si din 

intuneric... Si Pruncul Iisus era viu, traia, prinsese viata!... Iar crucea era 

vie si ea si se schimba intruna, la fel ca vesmantul. "Vedeti, parinte, ca 

Iisus e in zeghe?", i-a spus atunci preotul cu care vorbeam in vis altui 

preot de-acolo. Si in aceasi clipa, din iconita aceea mica a inceput sa 

picure un fel de mir gros ca mierea... Iar eu am cazut in genunchi si am 

plans. Apoi mi-am strans lacrimile ce cursesera pe jos, sa nu ramana nici 

una pe asfalt. Si mi-am uns cu ele pleoapele. Si m-am trezit fericit". 

Magnificul vis ii da putere lui Valentin Craciun sa revina la Elefterie, unde 

intalneste si omul providential: pe parintele Mihai Dragomir. "Are o 

dragoste deosebita pentru parintele Arsenie Boca. Cand i-am marturisit 

parintelui despre zeghe, a ramas stupefiat. Nici el nu observase nimic 

neobisnuit pana atunci, desi slujea de ani buni la Elefterie. Parca purtase 

un zabranic pe ochi. Dar dupa ce a privit cu atentie fresca, preotul a mai 

descoperit inca un amanunt socant: Pruncul era tuns ca un detinut!" 

 

 



95 
 

"In temnita am fost si ati venit la Mine" 

 
Parintele Arsenie pictand in biserica Draganescu 

  

Cum s-a putut, totusi, ca in 60 de ani, nimeni sa nu vada Pruncul in 

zeghe?! Acest fapt ramane inexplicabil. Nimeni n-a observat, nici preotii 

care s-au succedat la Elefterie, nici enoriasii, si nici macar comunistii si 

securistii din vremea parintelui Arsenie. Nimeni, absolut nimeni! Desi e 

imposibil sa nu fi stiut cineva ce picta parintele acolo, ca doar lucra in 

echipa! Dar cine a stiut a pastrat secretul, ducandu-l cu el in mormant. 

Uluitor este si ca parintele Arsenie a avut curajul sa picteze ditamai fresca, 

fiind supravegheat permanent de Securitate. Si atunci, cum a scapat, cum 

si-a sfidat tortionarii, facandu-i sa nu vada ce picta el acolo cu adevarat, 

cand ofiterii ii suflau in ceafa zi de zi, clipa de clipa?!... Si atat asteptau, 

un prilej cat de mic sa-l intemniteze. Iar pentru un simbol ca acesta - 

Pruncul Iisus in zeghe, credinta, intemnitata de comunisti, la fel ca si viata 

preoteasca a parintelui Arsenie Boca -, pentru toate astea, l-ar fi inchis 

imediat! Insa, pur si simplu, nu au vazut! Sau, imi zice tanarul Valentin 

Craciun, s-a intamplat ca in Scriptura: "Au vazut si n-au inteles", ochii lor 

au fost tintuiti. Alta explicatie rationala nu exista. Asa cum au fost tintuiti 

ochii tuturor 60 de ani dupa aceea.  
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Biserica Elefterie 

  

"Dar aceasta infatisare a lui Iisus in zeghe si tuns ca un detinut nu e o 

excentricitate de-a parintelui Arsenie, si nici n-a fost facuta pentru a 

soca", spune Valentin Craciun. "Ea are acoperire, justificare teologica. Caci 

in Evanghelia dupa Matei, spune Mantuitorul: "In temnita am fost si ati 

venit la Mine". (Matei 25, 36). Asadar, Hristos a fost in temnita si este in 

temnita alaturi de cei care sufera pentru El! A stat in inchisoare, dar a fost 

inchis si cand a vegheat alaturi de toti Apostolii si de toti martirii crestini, 

inchisi si persecutati pentru el. Dar Hristos a fost si cu toti cei care au 

suferit prigoana comunista. Si parintele Arsenie a voit sa arate ca Hristos 

e alaturi de cei multi si nevinovati azvarliti in temnite. Caci fresca a fost 

pictata in 1959, atunci cand crivatul ucigas al terorii comuniste se intetise. 

Parintele Arsenie n-avea cum sa nu se gandeasca la toate astea, mai ales 

ca fusese el insusi inchis. Stia ca Hristos este acolo, langa cei aflati dupa 

gratii. "Nimeni altcineva decat parintele Arsenie n-ar fi indraznit macar sa 

gandeasca, daramite sa si faca in acele timpuri de prigoana ucigasa o 

fresca uriasa cu Pruncul Iisus in straie de detinut". A fost un act de curaj 

venit dintr-o putere dumnezeiasca, prin care parintele a lasat o marturie 

in veac despre acele timpuri crunte.  

 

"Ii pictez asa cum i-am vazut" 

 

Dar parintele Arsenie a lasat mult mai mult la biserica Elefterie decat o 

marturisire de credinta si curaj. S-a petrecut acolo ceva care se intampla, 

de altfel, in aproape toata pictura lui. Explicatia - profunda si tulburatoare 

- a dat-o odata chiar parintele Arsenie, atunci cand a fost intrebat de 

mitropolitul actual al Ardealului, Laurentiu Streza, de ce picteaza astfel, 

surprinzator si depasind canoanele. "Mie asa mi s-a aratat Maica 

Domnului, asa l-am vazut pe Mantuitorul si eu ii pictez asa cum i-am 

vazut eu", a raspuns parintele. La fel spunea parintele si despre sfinti: ca 

ii picteaza cum i-a vazut aievea.  
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Icoana Fecioarei cu Pruncul, aflata deasupra altarului 

  

Aceste cuvinte sparg o fereastra in Cer. Parintele, cu duhu-i vizionar, 

ajunsese in niste zone in care nimeni nu ajunge. Pictura lui nu-i doar o 

predica in imagini. Parintele chiar L-a vazut pe Pruncul Iisus invesmantat 

aievea in zeghe, ca intr-o haina a durerii, pentru urgia ce-i potopise pe 

romani! Cu forta lui teologica, parintele nu s-a inchis in canoanele severe 

si inghetate ale picturii din Erminiile bizantine. Dar el nici nu a inventat 

imagini, ci doar le-a transcris in fresca uriasa, asa cum numai el le-a 

vazut: Iisus in zeghe, ca un avertisment. Avertismentul lui Dumnezeu, 

intunecat de durerea Golgotei lumesti. 

 

"Acum, ca povestea mea se apropie de sfarsit, as vrea sa va mai spun ca 

parintele Arsenie are o lucrare foarte mare de facut pe Lumea asta", 

marturiseste tanarul meu interlocutor. "A facut-o si cat a trait si continua 

si acum, de acolo, din Cer. Si daca parintele ne-a aratat cateva din 

picturile lui necunoscute in Bucuresti, aceasta e doar o parte din planul pe 

care inca il are - planul lui de semne si minuni pentru romani. Iar simbolul 

lui Iisus intarcuit in zeghe e valabil si azi, in vremuri de libertate. Azi, cand 

credinta pare iar ingradita, inchisa dupa gratii de un nou ateism, ateismul 

acesta militant post-decembrist, un ateism secularizant, importat din 

Occident. Si care voieste sa scoata din scoli si icoanele si invatamantul 

religios".  

Adevarurile zugravite in pictura parintelui Arsenie Boca nu-s comode, cum 
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nu erau nici predicile furtunoase, tinute la Sambata sau la Prislop, miilor 

de discipoli. Calugarul infocat si cu ochii de jar nu putea fi mintit si nu 

putea sa ascunda adevarul. De altfel, el continua sa fie incomod si dupa 

moarte, inclusiv pentru unii oficiali ai bisericii. In schimb, intr-o masura 

covasitoare, este extraordinar de iubit. Zeci de mii de oameni pornesc pe 

urmele lui in pelerinaje, la Sambata si la Prislop. Vizionar in timpul vietii, 

parintele le vede si din cer suferinta. Implineste, de fapt, ce le-a spus: 

"Rugati-va. De acolo, de sus, o sa va pot ajuta mai mult".  

  

 

 

Partea a doua 

Mama Părintelui Arsenie 

„Eu am fost pictat din pântecele maicii mele” 
 

• Ne spunea Părintele: “Când eram copil, în casa mamei mele era o 

icoana a Maicii Domnului care-mi plăcea, foarte mult. Odată am 

întrebat-o pe mama: 

- De ce îmi place aşa de mult acea icoană? Iar ea mi-a spus: 

- Ei, dragul meu, cât te-am purtat în pântece, foarte mult m-am uitat şi 

m-am rugat la această icoană”. 

Altădată ne-a spus: “Mama mea când a rămas însărcinată cu mine, s-a 

uitat la icoana Maicii Domnului şi a pictat-o în inima ei. A pictat-o 

rugându-se la Maica Domnului, cum se rugau Sfinţii Ioachim şi Ana: 

“Maica Domnului, îţi cer au copil, fie parte bărbătească, fie parte 

femeiască, care să îţi slujească ţie, Maicii Domnului şi Domnului Iisus 

Hristos. Nu pentru mine îl cer”. Eu deja am fost pictat din pântecele maicii 

mele. Când mama mea mergea să lucreze la câmp, înaintea ei apărea 
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icoana Maicii Domnului datorită rugăciunilor ei. După ce-am terminat 

studiile, mama credea c-am să mă stabilesc ca orice om la casa lui. Când 

a aflat ce intenţii am (să se călugărească), mi-a luat capul în mâini, m-a 

sărutat şi m-a binecuvântat zicându-mi: „O, dragul meu şi scumpul meu, 

de când mă rog eu pentru asta!” 

De aceea a fost Părintele Arsenie omul lui Dumnezeu, pentru că a fost 

cerut prin rugăciune, crescut cu rugăciune. Şi spunea Părintele. “De ce nu 

faceţi şi voi la, fel?! Dar care din voi se roagă când sunteţi însărcinate: 

Doamne, dă-mi un copil bun, cuminte, care să-ţi slujească Ţie; pentru 

Tine Doamne? Care din voi aţi citit în timpul sarcinii Acatistul Maicii 

Domnului şi alte cărţi bisericeşti? Voi ziceţi că n-aveţi timp să vă rugaţi. 

Cereţi la Maica Domnului şi la Domnul Iisus Hristos şi vă vor da. Dacă nu 

faceţi rele, vă iese şi copilul aşa cum îl doriţi “. 

Apoi, unei femei căreia îi murise copilul atins de un tren i-a spus:”Ştii de 

ce 1-a atins trenul? Pentru că 1-ai iubit mai mult decât pe Maica 

Domnului. Întâi trebuie să-L iubeşti pe Dumnezeu şi apoi pe copil”. Altei 

femei i-a spus: „Tu vii şi te plângi că copilul tău e beţiv, dar atunci când 

aţi zămislit copilul, soţul tău era beat”, iar alteia, care se plângea că are 

un băiat hoţ, i-a spus că şi ea a furat când a fost însărcinată cu el. 

(Miloşan Vionela, 71 ani, Recea) 

• Mama sa l-a crescut singură. Ea păzea oile satului şi Părintele îi 

desena (că era pictor de mic) flori pe mâneci, pe cot la haine şi apoi 

ea cosea. 

„În viaţă am dansat şi eu odată - a spus mama Părintelui - am rotit un 

dans, atât a, fost jocul meu în viaţă”. Maică-sa 1-a crescut şi el a învăţat, 

şi-a dat silinţa. Părintele învăţa lumea cum să trăiască, să nu curvească 

bărbatul cu femeia, ca în sărbători şi duminica să nu aibă împreunare şi să 

aibă copii curaţi, căci Părintele aşa a fost conceput. (Mailat Elena, 87 de 

ani, Dejani) 

• Mama sfinţiei sale spunea că simţea că avea ceva luminos în 

pântece şi avea o mare bucurie. Iar Părintele spunea că tatăl său, 
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plecând în America l-a „lăsat curat în pântece”. (Pr. Petru 

Vanvulescu) 

• Mama Părintelui, care nu mai ştia nimic de dânsul, auzind că la 

Mănăstirea Sâmbăta este un părinte care este de loc din localitatea 

Brad - Hunedoara, şi-a zis: „Sigur, acesta e băiatul meu” şi a luat 

trenul să vină la Sâmbăta. Părintele, cu darul înaintevederii ce-1 

avea, a simţit că vine şi a trimis un credincios cu căruţa la gară 

spunându-i acestuia ora când soseşte şi locul unde să stea pe peron 

când va veni trenul. Când a sosit trenul, uşa vagonului în care se 

afla mama Părintelui a oprit exact în faţa omului. Coborând, mama 

Părintelui 1-a întrebat pe acest om, cum poate ajunge la mănăstire? 

Iar omul i-a zis: „Vino cu mine, că după dumneata m-a trimis 

Părintele!”(Ierod. Dometie - Mân. Brâncoveanu) 

• Părintele Arsenie era la Sâmbăta şi a trimis pe cineva care avea 

căruţă cu cai, să o aştepte în gara din Voila pe mama sa, care vroia 

să-1 viziteze. I-a spus omului: „Du-te să o aştepţi pe mama că vine 

cu trenul”; zice omul: „Părinte, dar nu o cunosc!”; „Nu trebuie, du-

te că vine ea la tine; se opreşte trenul şi în dreptul uşi de unde eşti 

tu coboară o.femeie şi te întreabă de mănăstire”. Şi aşa a fost. Omul 

a luat-o în căruţă şi a dus-o la Sâmbăta. (Gheorghe Silea, 45 ani - 

Sâmbăta de Sus) 

• Mama Părintelui, era o femeie micuţă şi semăna cu Părintele foarte 

mult. Odată a venit la mănăstire. Îi era dor de Părintele. Şi Părintele 

a lăsat-o în biserică, nu a ieşit din altar. Şi ea a stat, a tot stat, şi 

dacă a văzut că Părintele nu mai iese, a început să plângă. A ieşit 

Părintele bucuros şi a zis: Am vrut să te vedem cum plângi. A 

sărutat-o şi a mângâiat-o şi i-a zis: „ Nu plânge, că uite am 

venit”.(Mailat Elena, 87 de ani, Dejani) 

• Întâlnindu-se cu Părintele, mama i-a reproşat: „Ţi-a fost ruşine cu 

mine de n-ai vrut să spui la lume că eu sunt mama ta?” şi i-a zis 

Părintele: „Nu mamă, dar dacă spuneam lumea îţi rupea hainele de 

pe matale când veneai încoace”. 
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A spus mama Părintelui, cu ocazia acestei vizite la mănăstire că atunci 

când era însărcinată cu Părintele, a văzut soarele şi luna în pântecele ei şi 

nu ştia ce va fi. Şi a văzut şi un peisaj. Când a venit la Sâmbăta a spus ca 

a văzut exact peisajul de aici, cu munţi şi mănăstirea. (Gheroghe Silea, 

45 ani - Sâmbăta de Sus) 

• Mult s-a zbătut Părintele. Toată viaţa şi scrierea lui a fost spre 

sfinţirea familiei. Câte femei au fost la el, s-au hotărât să nu mai 

avorteze Câţi copii au rămas în pântecele mamelor lor! Nu e nimeni 

mai competent să ne strige în acest moment revenirea 

mamelor la sfinţenia Maicii Domnului decât Părintele Arsenie. 

(Pr. Ioan Sabău) 

 

Părintele Arsenie… un Moise care ne-a 

despărţit Marea Roşie 
 

• Părintele Arsenie a fost un om extraordinar, un om al lui Dumnezeu, 

un mare părinte al Biscricii noastre. Pentru mine personal, cel mai 

mare din veacul nostru… Despre Părintele Arsenie trebuie să vină 

vremea, cât mai curând posibil, să se scrie mai mult, să se 

vorbească mai mult; şi eu sunt absolut sigur, şi mărturisesc cu toată 

responsabilitatea mea de episcop ca va veni timpul rânduit de 

Dumnezeu, când Părintele Arsenie Boca va fi canonizat… Despre 

Părintele Arsenie încă se vorbeşte în termeni prea lumeşti. Dar se va 

vedea mai târziu. Eu îndrăznesc să spun că Părintele Arsenie Boca a 

fost pentru România asemeni Sfântului Serafim de Sarov pentru 

marea Rusie. 

…Aflându-te în prezenţa şi în apropierea Părintelui Arsenie, simţeai 

prezenţa lui Dumnezeu, Îl simţeai pe Hristos trăind şi vorbind în Părintele 

Arsenie. Era şi este un lucru extraordinar - cum spunea cineva - în viaţa 

noastră, în viaţa oamenilor, să întâlnim un sfânt. Eu pot să spun că acest 
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lucru 1-am simţit şi 1-am trăit şi sunt absolut convins şi responsabil de 

ceea ce spun acum. 

Părintele Arsenie ştia că la tinereţe se pune temelia vieţii omului, a 

dezvoltării omului pentru mai târziu şi pentru totdeauna şi de aceea era 

înconjurat de tineri. (PS. Daniil Partoşanul) 

• Un complex de factori, din harul lui Dumnezeu, pe deplin favorabili, 

m-au ajutat să cunosc pe tânărul diacon celib Zian Boca (viitorul 

Părinte Arsenie), după venirea sa de la Muntele Athos şi pe părintele 

Dumitru Popescu, viitorul arhimandrit Serafim Popescu, stareţ la 

Mănăstirea Sâmbăta între anii 1949-1955. 

Părintele dr. Dumitru Stăniloae, fiind numit rector al Academiei 

Teologice „Andrei Şaguna” din Sibiu (de către mitropolitul Nicolae Bălan, 

în 1936), a primit locuinţă pentru familia sa, în clădirea Academiei, la 

parter. Părintelui Zian Boca şi părintelui Dumitru Popescu li s-a dat o 

locuinţă tot în curtea Academiei. Cu ei mai stătea şi tânărul profesor de 

teologie dr. Nicolae Mladin, viitorul mitropolit, formând împreună o triadă 

de oameni ai lui Dumnezeu, cu totul deosebiţi. Camera din dreapta mi s-a 

acordat mie, după terminarea Teologiei, de către părintele rector dr. 

Dumitru Stăniloae, care m-a angajat ca secretar şi dactilograf al său, 

respectiv al Academiei Teologice „Andreiene”, începând cu 1 ianuarie 

1940. Lucram amândoi în acelaşi birou. 

Seara, după ce se linişteau studenţii teologi, cei trei călugări ieşeau în 

holul locuinţei unde împreună, înfrăţiţi în acelaşi ideal de preamărire a lui 

Dumnezeu, cântau imnuri religioase, încheind cu „Apărătoare Doamnă”. 

Îmi era imposibil să rămân izolat în camera mea de vis à vis şi să nu apar 

şi eu între dânşii, frământat de acelaşi dor de preamărire a Lui, a 

Ziditorului a toate, Dumnezeu. 

Fireşte că, peste zi, când Părintele Arsenie mai scăpa de la Părintele 

Stăniloae, unde împreună lucrau la traducerea manuscriselor Filocaliei, pe 

care Părintele Arsenie le adusese de la Muntele Athos, mai profitam şi 

stăteam de vorbă cu el. 
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În astfel de momente de fericită ocazie de a sta de vorbă cu tânărul 

diacon celib, Arsenie Boca, am prins, între altele, un moment - unic - cu 

totul remarcabil: mi-a arătat, centura monahală de piele, pe care a 

realizat-o singur, cu monogramul metalic: IS HS NI KA (Iisus Hristos 

biruie), pe care urma să o poarte după tunderea în monahism (pe data de 

3 mai 1940, la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, primind numele de Arsenie). 

După centură, îmi destăinuia din tainele monahismului, cum trebuia să fie 

un adevărat călugăr, ca un adevărat ostaş al lui Hristos, îmbrăcat în toate 

armele lui Dumnezeu (cf. Ef. 6, 11-17). Cu acel prilej mi-a arătat o 

intimitate a îmbrăcămintei călugăreşti (pe care o aştepta şi pentru care se 

pregătea): pe o coală de hârtie a desenat schima călugărească pe care o 

poartă un călugăr până la moarte. Am pus mâna pe ea şi îndată m-a 

atenţionat: „Mă, ai grijă, asta nu-i jucărie!”… zâmbind foarte discret, căci 

nimeni nu-1 văzuse (până atunci) râzând, ci plângând adeseori pentru 

păcatele oamenilor. 

În sfârşit, 1-am văzut şi în bucătăria cantinei studenţeşti, unde singur 

îşi pregătea mâncarea de post (predominau morcovii raşi pe răzătoare, 

cruzi), dar fără a face caz de aceasta. 

Când îl ajuta pe Părintele Stăniloae la traducerea Filocaliei, Părintele 

Arsenie scria cu mâna tot textul filocalic tradus. Mai târziu a creat în 

cadrul Mănăstirii Brâncoveanu o adevărată mişcare filocalică împreună cu 

credincioşii din ţinuturile făgărăşene, care s-a extins apoi în aproape toată 

ţara, cum remarca Nichifor Crainic. La această mişeare participa inclusiv 

studenţimea universitară, ca într-o „bulboană spirituală uriaşă”, pentru a-

1 vedea şi asculta pe călugărul care răscolea sufletele credincioşilor ce-1 

ascultau, Părintele Arsenie. 

Duhul filocalic străbătea în mintea şi în sufletul ascultătorilor prin 

cuvintele de foc ale Părintelui. Aşa a reuşit să devină primul ctitor al 

Filocaliei româneşti de la Sibiu, nu numai prin colaborarea cu Părintele 

Stăniloae, la îmbrăcarea textului original în haina cuvântului românesc, ci, 

acum, şi prin câştigarea de abonaţi din rândul ţărănimii româneşti (în criza 

groaznică din anii 1946 şi anii următori, ţăranii, după colectarea cerealelor 
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şi valorificarea lor, au făcut un mare număr de abonamente pentru 

tipărirea primelor volume), la Sibiu. Toţi aceştia, în frunte cu Părintele 

Arsenie, sunt ctitori ai Filocaliei româneşti, cum avea să evidenţieze 

Părintele Stăniloae în prefaţa primelor volume ale Filocaliei. Este un 

moment istoric pentru cultura românească, când oamenii simpli din popor 

au făcut cauză comună cu oamenii de cultură, pentru promovarea acestor 

valori şi dăinuirea lor. 

Fiind contemporan cu aceste evenimente unice, m-am trudit să ajung în 

posesia tuturor celor 12 volume ale Filocaliei, inclusiv cele tipărite la 

Bucureşti, după transferul Părintelui Stăniloae la universitatea 

bucureşteană. Nu ştiu prin ce întâmplare nu am prins volumul II, care-mi 

lipsea astfel din colecţie. Fără să fac publicitate din aceasta, prin 1964, 

aflându-mă la parohia „Sf. Arhangheli” de pe str. Ştefan cel Mare din 

Sibiu, m-am pomenit cu o credincioasă, fiică duhovnicească de-a 

Mănăstirii Sâmbăta, că, fără să o cunosc, vine la mine cu volumul II al 

Filocaliei semnat pe pagina titlului „Arsenie” şi mai jos scris numele ei, 

Miclea Paraschiva, cu cerneală. Îmi spune: „Părinte, vă dau 

dumneavoastră această carte.” I-am mulţumit din inimă şi am zis: „Mari şi 

minunate sunt lucrurile tale Doamne!” 

Revin la intrarea mea în preoţie. După ce m-am căsătorit şi am fost 

hirotonit preot şi duhovnic, cu data de 1 ianuarie 1941 am plecat cu soţia, 

renunţând la confortul oraşului, într-o parohie, la peste 40 de km. de 

Sibiu, pe Valea Hârtibaciului, unde am întâlnit o sărăcie lucie între oameni 

bogaţi, oameni rupţi de credinţă, care nu ştiau ce-i postul de miercuri şi 

vineri, nespovediţi de 25-45 de ani, cu biserica în paragină. Aici a trebuit 

să fac o pastoraţie de zi şi noapte pentru a sparge carapacea 

indiferentismului. 

Într-o zi, pe neaşteptate, m-am pomenit cu Părintele Arsenie, care mă 

cercetează acasă, la parohia respectivă, foarte scurt la vorbă, serios ca un 

mare şi adevărat călugăr, privind mai mult în pământ decât în faţa 

persoanei (eram şi cu soţia) şi spunându-mi că doreşte să mergem 

împreună peste deal, în satul vecin, unde avea mulţi credincioşi care-1 
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cercetau la Mănăstirea Sâmbăta, mergând pe jos sau cu căruţele. Ajunşi 

acolo, într-o sală de la şcoală, le-am rostit amândoi câte o predică cu 

sfaturi duhovniceşti. De acolo, după ce a înnoptat, Părintele a trecut prin 

alte sate, ca o recunoştinţă a bunului păstor pentru cei ce 1-au căutat. 

După ce m-am mutat în parohia Turnişor-Sibiu, la câţiva ani, 

desfiinţându-se mănăstirile de maici, Părintele Arsenie a îndemnat un grup 

de măicuţe pripăşite prin Răşinari, fără duhovnic, să mă caute la parohie 

şi să le fiu duhovnic. Şi am rămas aşa până când ele s-au readunat la 

Mănăstirea Prislop în jurul Părintelui Arsenie. 

Spre anul 1980, fiind în căutare de pictor, m-am dus la Drăgănescu, să-

1 caut pe Părintele Arsenie, să-1 rog să-mi picteze noua biserică. Am stat 

amândoi de vorbă, i-am admirat pictura şi 1-am rugat să vină la Sibiu, dar 

m-a refuzat pe motiv că aici nu ar putea lucra. Ştia dânsul de ce! M-am 

mâhnit ori de câte ori Părintele era acuzat pe nedrept. Este greu să te 

transpui în situaţia unui călugăr urmărit de Securitate şi cu domiciliu 

aproape forţat, a unui călugăr care a trăit călugăria ca puţini alţii, ştiind 

prea bine ce a scris Sf. Antonie cel Mare, că „un călugăr care iese din 

mănăstire e ca peştele pe uscat”. De aceea nu se aventura, avea evlavie, 

nu sta la taifas - scurt la vorbă, fără grija de a se lansa şi face cunoscut. 

Dialogul său era cu sufletul şi inima credincioşilor. 

Cu toate acestea, într-o zi a venit la Sibiu să-mi vadă noua biserică. A 

fost pentru mine o surpriză şi adevărată bucurie. La plecare 1-am rugat să 

scrie ceva în cartea de aur a parohiei şi a scris scurt: „Aici credinţa şi 

.faptele sunt una şi aceeaşi evidenţă. 18.12.1986 Arsenie”. 

Un fost cântăreţ de la Mănăstirea Sâmbăta îşi aminteşte că, atunci când 

Părintele Arsenie era stareţul mănăstirii, într-o dimineaţă, ieşind cu 

Părintele Arsenie din vechea mănăstire spre Altarul din pădure pentru a 

săvârşi Sf. Liturghie, el uitându-se în urmă ca să vadă dacă vine Părintele, 

s-a cutremurat şi a zis: „Vai Părinte, sunteţi tot, foc!”. „Am simţit eu că 

mă arde ceva” şi atât; s-a ferit să comenteze sau să comunice şi altora 

stările de har a milei lui Dumnezeu, care nu 1-a părăsit niciodată. 
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Ne spunea Părintele că ne ştie toate păcatele noastre şi ale neamului 

nostru; că a vorbit cu sfinţii care-i pictează. Cei care mergeau la el îi 

simţeau puterea şi ajutorul şi pe mulţi îi vindeca pe loc. 

Prima întrebare pe care o punea Părintele la fiecare era: „Câţi copii 

aveţi?” şi „De ce nu vă faceţi copii? Vedeţi voi, mă- spunea Părintele - toţi 

cei care vă, feriţi de copii, o să suferiţi”. (Pr. Todor Nichifor - Sibiu) 

• Prima predică pe care am auzit-o - prima şi ultima - ţinută de 

Părintele Arsenie Boca, mi-o aduc aminte foarte bine, am ţinut-o 

minte poate pentru că ştiam că o ţine un om deosebit. Mai întâi 

Parintele a vorbit despre «haina de nuntă» şi a spus că pentru el 

cuvântul din Sfânta Evanghelie despre cel care a intrat fără haina de 

nuntă a fost un cuvânt de care s-a poticnit el de multă vreme, în 

înţelesul că la un moment dat şi-a văzut haina cu care era îmbrăcat, 

ca rezultat al vieţii pe care a dus-o probabil Părintele Arsenie, şi 

zicea Părintele că şi-a văzut haina, expresia este a lui, “ca o 

spălătoare”, murdară ca o spălătoare. Şi atuncea, după ce şi-a văzut 

haina murdară ca o spălătoare, a fost preocupat de curăţirea hainei, 

ca să ajungă să aibă “haină de nuntă”. Şi spunea el că ar fi făcut 

orice numai să-şi vadă haina curată, orice lucru de jos, din lumea 

aceasta, din câte se pot face 1-ar fi făcut; a zis atunci: „Aş fi mutat 

şi ceea ce nu se poate spune aici”. După o vreme, nu a spus câtă 

vreme a trecut de atunci, fiind la Mănăstire la Sâmbăta, n-a spus 

unde a avut intuiţia hainei de nuntă, adică a hainei pe care o purta, 

dar la Sâmbăta fiind, după ce s-a încadrat în Mănăstire, a avut o 

vedenie. Se tăcea că e în biserica Mănăstirii, în locul acela unde se 

trece din pronaos în naos, în locul acela mai strâmt, a văzut un copil 

care plutea în aer. Nu se sprijinea de pereţi, zicea Părintele, plutea 

în aer şi copilul a arătat cu mâna spre Părintele. El, atunci, s-a uitat 

la el însuşi şi şi-a văzut haina cu care era îmbrăcat, de “data aceasta 

curată, cu o pată pe ea cam de o jumătate de metru, şi asta 

reprezenta un păcat. Nu a spus ce păcat, doar că copilul i-a atras 

atenţia că el mai are un păcat pe lânga cel care se arăta în pata de 
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pe haină şi păcatul acela, şi-a dat Părintele seama că e din pricină 

că a întâmpinat vedenia cu “Doamne”, şi atunci a spus el despre 

cuvântul “Doamne” că se adresează numai lui Dumnezeu şi 

Domnului Hristos, nici măcar Maicii Domnului, şi şi-a dat seama că 

el a făcut acest păcat, păcat care atunci când şi-a dat seama că 1-a 

făcut, copilul a zâmbit, ceea ce însemna că a nimerit… 

…A doua zi a ţinut un cuvânt de îndrumare pentru credincioşii care erau 

de faţă, deşi el a şi exceptat pe unii, erau nişte copii, pe mine nu m-a 

exceptat, era vorba despre necazurile care le vin părinţilor prin copii. Le-a 

zis despre cazuri când părinţii sunt responsabili pentru copiii lor, care vin 

în lumea aceasta cu defecte. A atras atenţia asupra faptului de a fi 

oamenii cununaţi la biserică, de a avea slujba cununiei, a pus în atenţie 

faptul că soţii nu trebuie să consume băuturi alcoolice, deoarece şi un 

pahar de vin pe care îl bea cineva, care după aceea se angajează la 

conceperea unui copil, este dăunător pentru copilul care urmează să se 

nască. A atras atenţia că atâta vreme cât cineva care a fost în război şi se 

întoarce acasă şi încă mai are visuri cu groaza pe care a trăit-o pe front în 

timpul războiului, câtă vreme mai are astfel de traume să zicem, nu are 

voie să se angajeze la conceperea copiilor, deoarece copiii pot să aibă 

neputinţe de pe urma faptului că părinţii nu sunt destul de liniştiţi. Aşa că 

Părintele era de atunci, din 1942, preocupat de chestiuni de felul acesta, 

de responsabilitatea părinţilor pentru copiii lor. 

…Părintele, având şi cunoştinţe de artă, putea să-şi dea seama şi de pe 

figura omului despre starea lui sufletească. Chiar şi de pe fotografii. 

Veneau oamenii la el cu fotografia cuiva şi ziceau: „Uite, asta este fata cu 

care vreau să mă căsăloresc”, şi Părintele zicea: „Nu-i bună” sau „Îi 

bună”, contând, cred, şi pe ceea ce îi spunea figura. 

…Un bărbat a vrut să se căsătorească cu o fată. Fata avea ceva la un 

ochi. Părintele şi-a dat seama că ceva nu e în regulă şi i-a spus băiatului: 

„O iubeşti?”. Şi el a zis: “Da”. Şi atuncea Părintele a zis: “Ia-o!”. Şi a luat-

o. Şi, după ce s-au căsătorit ei, s-au dus la Cluj, la o clinică şi s-a 

constatat că femeia e bolnavă, are sângele contaminat. Şi omul nu a mai 
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vrut să stea cu ea. Şi aceasta s-a socotit un eşec al Părintelui Arsenie. În 

realitate, nu a fost un eşec al Părintelui, de vreme ce i-a spus că, dacă o 

iubeşte, să o ia. Că el, dacă ar fi iubit-o, ar fi susţinut-o şi în suferinţă şi 

nu ar mai fi făcut nici un caz. Or, el s-a despărţit de ea, s-a recăsătorit, el 

trăieşte şi acum, are vreo 80 de ani. Însă acum a ajuns şi el în declin. Nu 

mai recunoaşte oamenii, nu mai are ţinere de minte. Copiii îi sunt 

sănătoşi. (Amintiri despre duhovnici pe care i-am cunoscul, Teognost - 

2003) (Arhim. Teofil Părăian - Mân. Brâncoveanu) 

• Prin anul 1943 s-a organizat o capelă pentru elevii de liceu şi fetele 

de la gimnaziu (numai 4 clase) în cetatea Făgăraşului, tocmai în sala 

tronului lui Mihai Viteazul, care atunci nu era folosită… Când m-am 

dus la mănăstire, i-am spus Părintelui Arsenie despre capela din 

cetate pentru elevi şi s-a bucurat mult şi mi-a zis să ajutăm din 

toate puterile cântarea la strană, dar să înţelegem şi mai bine 

valoarea Sfintei Liturghii. 

…Mai târziu, explicând citirea Evangheliei, a spus: “Nu preotul citeşte 

Evanghelia, ci însuşi Domnul nostru Iisus, cel contemporan cu noi. Cel viu, 

ne-o propovăduieşte şi nouă, ca oarecând în timpul vieţii Sale 

pământeşti”, prin gura preotului liturghisitor. 

…Ca studenţi la teologie am învăţat despre misterul liturgic şi despre 

mistica liturgică, lucruri pe care Părintele Arsenie le cunoştea, dar le şi 

trăia, cu un simţământ pe care nu  1-am înţeles şi descifrat la nici un 

preot liturghisitor, mai apoi, fie că era vorba de preoţi de mir sau de 

monahi şi chiar ierarhi. Trecând de imnele mari de la Anaforaua liturgică, 

Părintele ajungea la momentul când se rosteau cuvintele Domnului, de 

instituirea Sfintei Euharistii, spuse de Domnul Hristos la Cina de Taină din 

Joia cea mare: “Luaţi, mâncaţi, acesla este Trupul Meu, Care se frânge 

pentru voi, spre iertarea păcalelor” şi “Beţi dintru acesta toţi, acesta este 

Sângele Meu, al Legii celei nouă (aşa rostea Părintele Arsenie), care 

pentru voi şi pentru mulţi se varsă, spre iertarea păcatelor” şi apoi “Ale 

Tale dintru ale Tale, Ţie Ţi-aducem de toate şi pentru toate”, momente 

sublime ale Sfintei Liturghii la Epicleză. 
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Dar cum au fost rostite de Părintele Arsenie nu auzisem niciodată la 

vreun preot şi nici după aceea. Rostirea cuvintelor era amestecată cu 

plânsul Părintelui Arsenie, era plânsul mistic, de care am auzit mai târziu. 

Era plânsul omului ce se afla în faţa celui mai mare mister, al nimicniciei 

omului în faţa lui Dumnezeu, al omului ce se socotea nevrednic să facă 

acest lucru dumnezeiesc, să aducă aminte credincioşilor momentul 

instaurării Sfintei Euharistii, la Cina cea de Taină… Era plânsul amestecat 

cu lacrimi al Părintelui Arsenie, moment de o trăire şi încărcătură 

spirituală cum nu mai auzisem. În acelaşi timp, credincioşii, îngenunchiaţi, 

trăiau şi ei momentul: se auzeau în surdină oftaturi sau chiar plânsete. 

Credincioşii fiind şi ei luminaţi, de mai înainte, despre sublimitatea 

momentului liturgic respectiv. 

…Este aici, la Epicleză, momentul de trăire maximă duhovnicească a 

conştiinţei umane a credincioşilor şi preoţilor, luminată de harul Sfântului 

Duh, momentul sublim şi dumnezeiesc al Sfintei Liturghii Ortodoxe. 

(Mărturii despre Părintele Arsenie, Ed. Imago, 2003, p. 29-34) (Pr. 

Nicolae Streza) 

• Un om atât de mic cum sunt, îndrăznesc cu greu să scriu despre un 

om atât de mare, cum a fost şi rămâne sfântul Părinte Arsenie Boca. 

Am spus mare, dar este puţin spus; a fost un uriaş, un gigant al 

vieţii spirituale, în trăire şi-n învăţătură. Nu trebuia să mergi la 

dânsul de zeci de ori ca să-ţi dai seama ce mare binecuvântare ţi-a 

dat bunul Dumnezeu: să întâlneşti în viaţa ta un sfânt! Înfăţişarea 

sa, cuvintele sale, felul său de a fi, îţi impunea imediat respect şi 

dragoste, dar îţi mai impunea ceva…, ceva tainic din adâncul 

sufletului, vedeai în dânsul un înger întrupat, un sfânt al lui 

Dumnezeu; şi pentru aceasta nu-ţi trebuia teologie sau altfel de 

învăţătură, pentru că era o trăire a fiinţei tale de om, în prezenţa sa. 

Dar, oricât aş căuta să descriu persoana dânsului, n-aş putea s-o fac 

cum trebuie. Şi ştiţi de ce, oameni buni? Pentru că pe sfinţi nu poţi să-i 

descrii; ca să-i descrii trebuie să fii tu însuţi sfânt – să-i înţelegi viaţa şi 

trăirea lui. Sfinţii trăiesc în tăcere, este o îndrăzneală să încerci să scrii 
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despre ei. Dacă sfinţii nu se descriu unul pe altul decât prea puţin, atunci 

cum aş putea eu să îndrăznesc a scrie mai mult la adresa Părintelui 

Arsenie Boca, care a fost şi rămâne un mare sfânt pentru sufletul meu şi 

sunt sigur că nu numai pentru al meu. 

Desigur că fiecare sfânt a avut în viaţa lui, ca şi după mutarea lui la cele 

veşnice, oameni care 1-au iubit şi preţuit, dar şi duşmani. De aceste 

categorii de oameni a avut parte şi mai are încă Părintele. Sunt oameni 

mulţi care 1-au iubit şi-1 mai iubesc încă, şi-1 vor iubi mereu, dar sunt şi 

oameni care-1 vorbesc de rău pe Părintele. Pentru aceştia din urmă daţi-

mi voie să amintesc ceva din Sfânta Scriptură, care se potriveşte acestora 

care se cred mai curaţi, mai drepţi, mai înţelepţi, mai buni decât sfinţii lui 

Dumnezeu: “Pui de năpârci, cum aţi putea voi să spuneţi lucruri bune, 

când voi sunteţi răi? Căci din prisosul inimii vorbeşte gura… Căci din 

cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osândit”(Mt. 

12, 34-37) 

Dumnezeu să vă ierte pe toţi care 1-aţi vorbit de rău şi-1 mai vorbiţi 

încă, că nu ştiţi ce ziceţi! Dacă Părintele Arsenie le-a vorbit unor oameni 

mai aspru, mai “dur” cum spun alţi, a făcut-o pentru că dânsul ştia 

plămada fiecăruia dintre noi. Sigur, a fost şi aspru, dar cu aceia dintre noi 

cu care trebuia să fie aşa, ca aceştia să ia aminte la viaţa lor şi ca să se 

smerească. A fost deci, o asprime sfântă, nu ca să dărâme omul, ci ca să-

1 zidească. 

Dacă unele afirmaţii pe care le-a făcut Părintele, puţine la număr, nu s-

au adeverit (după spusele unora), apoi oameni buni, aduceţivă aminte că 

nici profeţiile Sfântului Nifon şi ale Sfântului Calinic legate de sfârşitul 

lumii nu s-au adeverit, precum şi profeţiile altor mari sfinţi nu s-au 

adeverit, dar toate aceste “neîmpliniri” ale spuselor acestor sfinţi nu 

diminuează cu nimic sfinţenia lor. [n. edit.: Pe când era la Muntele Athos, 

Maica Domnului l-a dat pe Părintele Arsenie, timp de 40 de zile, în grija 

unui sfânt care trăise pe pământ cu vreo două sute de ani înainte: Sfântul 

Serafim de Sarov (icoana acestui mare sfânt a fost pictată de Părintele 

Arsenie la biserica Drăgănescu). Sf. Serafim vedea ce e în inima fiecărui 
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om şi avea darul proorociei. Odată un om 1-a întrebat: „Părinte, cum ştii 

aşa de bine toată viaţa mea?". I-a răspuns Sf. Serafim: ,,Eu nu ştiu nimic, 

eu mă rog, şi primul gând care îmi vine în inima mea îl stiu cuvânt de la 

Dumnezeu. Dumnezeu este cel care ştie taina inimii tale, eu sunt doar un 

duhovnic". Dar Sf. Serafim mai şi greşea şi anume atunci când nu se ruga 

(„Când răspundeam cu mintea mea, făceam greşeli"). Am amintit acest 

lucru pentru că, din mulţimea (miile) de proorociri pe care Părintele 

Arsenie le-a făcut, unii le-au reţinut şi le povestesc şi la alţii numai pe cele 

câteva care nu s-au adeverit. Dumnezeu lucrează cum ştie El. 

Omul rămâne om. Oricât de înţelept ar fi şi de sfânt, el tot om rămâne. 

Numai Bunul Dumnezeu este şi rămâne Adevărul absolut, numai El 

rămâne infailibil în veci. 

Pot spune, fără să exagerez cu nimic, că acest Părinte Arsenie a fost 

omul lui Dumnezeu, un trimis special al lui Dumnezeu. Şi cum ar putea să 

fie numit altfel, când dânsul privind omul cu care vorbea îi spunea totul 

despre viaţa lui, toate păcatele pe care le-a săvârşit bietul om, tot ştia 

despre fiecare şi gândurile oamenilor le ştia. Cine vorbeşte altfel la adresa 

dânsului, o face ori din invidie, ori din neştiinţă, ori din rea credinţă. Dar 

trebuie să fie şi din aceştia; căci spune Sfânta Scriptură: „Vai de voi, când 

toţi oamenii vă vor grăi de bine". Sfinţii lui Dumnezeu, din toate timpurile, 

au avut necazuri, au fost batjocoriţi, huliţi, închişi în temniţe, bătuţi şi 

mulţi dintre ei omorâţi. Prin acestea a trecut şi Părintele. Dar cine s-a 

legat de sfinţi - facându-le rău sau vorbindu-i de rău - s-au legat de fapt 

de Dumnezeu, pentru că sfinţii sunt casnicii lui Dumnezeu. Cine îi 

batjocoreşte pe sfinţi, Îl batjocoreşte pe Dumnezeu. Şi spune Sfântul 

Apostol Pavel în Epistola către Galateni: ,,Nu vă înselaţi: Dumnezeu nu se 

lasă să fie batjocorit". Ce seamănă omul, aceea va şi secera! 

Părintele Arsenie m-a impresionat în mod deosebit, m-a fascinat chiar şi 

aceasta pentru că vorbea cu fiecare în parte în auzul tuturor, ca să 

învăţăm unul de la altul a ne feri de rău şi ne învăţa pe toţi ce este bine. 

Cu fiecare în parte, Părintele Arsenie vorbea puţin, la subiect şi concret, 
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nu-şi pierdea timpul. Biserica era plină de oameni şi curtea bisericii la fel, 

era lume peste lume în acea zi, fiecare cu problemele vieţii lui. 

Mie nu-mi revine decât să-l port în inima şi în sufletul meu pe un astfel 

de om al lui Dumnezeu şi să-1 rog din toata fiinţa mea, ca de acolo de 

unde este, să mă ajute cu sfintele şi de Dumnezeu primitele sale 

rugăciuni, să-mi ajute să rămân credincios lui Dumnezeu şi să rămân 

credincios Maicii Domnului, pentru că dânsul ne-a spus nouă că de acolo 

de sus ne poate ajuta mai mult. 

Pace ţie, Părinte al meu, şi de acolo de unde eşti tu, bucurie să ne 

dăruieşti, pentru că nu există moarte pentru cei vii, tu viu eşti, tu viu 

rămâi în veci. 

Binecuvântată să-ţi fie memoria ta, Părinte Arsenie! Amin.(Bogdan 

Juncu - Făgăraş) 

• Părintele Arsenie spunea că Domnul Iisus Hristos vine în viaţa 

noastră din vreme în vreme, ca persoană, ca să nu se uite adevărul 

absolut al existenţei Sale reale. Şi el L-a întâlnit de câteva ori, iar 

asta 1-a şi schimbat, ca om. A fost trimis în Basarabia la Chişinău, 

ca să înveţe metaloplastia, să facă icoane din acelea acoperite cu 

metal. Atunci a avut loc şi cedarea Basarabiei către Rusia (1940). 

Ruşii au lăsat o singură zi în care cine voia putea să plece. Părintele 

a ajuns la ultimul tren. Oamenii se împingeau disperaţi să ajungă în 

tren, renunţau şi la bagaje numai să nu rămână la ruşi. Şi el avea 

un mic bagaj şi o franzelă care să-i ţină de foame până ajunge la 

mănăstire. Se uita cu milă la oameni, când a văzut aproape de el pe 

cineva îmbrăcat sărăcăcios şi care se uita şi el cu atâta milă la acei 

oameni cum nu mai văzuse în viaţa lui aşa ceva. Atâta durere 

exprimau ochii lui încât primul gest al Părintelui a fost să se aplece 

să ia franzela şi să i-o dea lui. Dar, în acele fracţiuni de secundă cât 

s-a aplecat să ia franzela acel om a dispărut pur şi simplu. Când a 

întins mâna acela nu mai era! Atunci a avut un fior, un înţeles 

adânc: era Hristos! Era chipul de care vorbea Isaia, chipul durerilor, 

mielul care ia păcatele noastre. 
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A spus Părintele Arsenie că atunci a înţeles multe lucruri, ceea ce într-o 

viaţă întreagă, chiar duhovnicească, n-ar fi putut înţelege. Când îl vezi pe 

Hristos viu şi adevărat, atunci şi credinţa devine vie, de nezdruncinat. Nu 

te clatini la orice vorbă a unora, nu te sminteşti la orice faptă, ci rămâi cu 

Hristos şi în Hristos. (Pr.Ciprian Negrean) 

• Ne-a spus odată cum a văzut pe Domnul Hristos în gară la Ploieşti. 

Plângea Părintele când îşi amintea şi plângea şi lumea din sală. 

Spunea că 1-a văzut pe Domnul Hristos plin de bube, amărât şi fără 

căciulă. S-a uitat la el şi s-a gândit să-i dea căciula lui de călugăr. 

„M-am întors să i-o dau, dar nu 1-am mai văzut". Ne spunea cât de 

amărât a ajuns Domnul Hristos din cauza păcatelor noastre (atunci 

era şi comunismul în floare) şi ne sfătuia: „Faceţi milostenie, daţi la 

săraci, daţi la neputincioşi, la orbi, la şchiopi. Cercetaţi bolnavii, 

daţi-le de mâncare, daţi-le apă...Dacă voi nu faceţi bine, cum de 

aşteptaţi binele!? La ţiganii tineri să nu le daţi că e păcat. Toţi tinerii 

pot munci". 

Studenţii de la Facultatea de Teologie din Sibiu îi făcuseră o cântare 

frumoasă Părintelui Arsenie: 

Refren: Ne cheamă la sfinţenie 

Părintele Arsenie; 

Veniti, veniţi, veniţi, 

Veniţi, veniţi, veniţi 

Şi crucea lui Hristos primiţi! 

Veniţi acum să luăm darul 

La Mănăstirea Brâncoveanu, 

-Veniţi acum cât mai e vreme, 

Ne cheamă Părintele Arsenie. 

Veniţi la Sâmbăta de Sus... 

Erau 5 strofe, dar nu le ţin minte. Părintele nu-i lăsa să cânte şi spunea: 

"N-o cântaţi, că mă leagă". Cum venea Părintele venea şi securitatea cu 

IMS-ul (maşina) după el. L-au dus la canal şi în alte părţi. Odată am auzit 

că e la biserica Drăgănescu şi am fost de mai multe ori. Aveam şi o 
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rugăciune cu care mă rugam pentru Părintele Arsenie. Le-am zis-o multor 

femei: "Doamne, ţine fericit pe Părintele Arsenie iubit; îl apără, îl păzeşte 

şi de rele îl fereşte, dă-i bine, sănătate, dă-i iertare de păcate, viaţă lungă 

pământească şi dă-i, Doamne, Împărăţia cea cerească". (Paraschiva 

Anghel, Dejani) 

• Mie mi-a spus moşul Codrea că atunci când s-a dus în munte, l-a 

întâlnit pe Părintele Arsenie şi atunci i-a spus cum a primit el un 

duhovnic. 

Înainte de a ajunge la mănăstirea Sâmbăta, după ce a terminat 

teologia, au vrut să îl căsătorească, să fie preot de mir. Şi Părintele s-a 

rugat la Dumnezeu să-i descopere ce să facă: să se călugărească sau să 

se facă preot de mir. Şi a avut un vis şi i s-a spus: „Mănăstirea". A plecat 

la Muntele Athos ca să primească învăţături duhovniceşti şi s-a rugat mult 

la Mântuitorul şi la Maica Domnului să-1 îndrume la un duhovnic iscusit, 

care să-1 călăuzească bine în viaţa călugărească. S-a rugat mai intens la 

Maica Domnului şi a venit Maica Domnului, 1-a luat de mână şi 1-a dus pe 

un munte înalt - prăpastie mare şi în stânga şi în dreapta - pe care nu 

puteai merge nicicum cu piciorul liber. L-a dus pe vârful muntelui şi 1-a 

încredinţat unui sfânt care trăise cu 200 de ani înainte: Sfântul Serafim de 

Sarov. Acesta 1-a învăţat viaţa călugărească. Apoi, de câte ori avea 

nevoie de duhovnic mergea în locul acela singur, în vârful muntelui. 

Când au venit securiştii să-1 ia, să-1 aresteze, Părintele nu era pregătit 

să plece. L-au luat cu forţa şi 1-au urcat în maşină. Zicea Părintele: 

„Lăsaţi-mă puţin, că mergem imediat". N-au vrut nicicum, dar nici maşina 

nu pornea. El a zis: „V-am spus să mă lăsaţi puţin şi mergem". Dacă au 

văzut că nu porneşte, 1-au lăsat pe Părintele să facă ce avea de făcut, 

după care a venit, s-au urcat în maşină şi a zis Părintele: „Să plecăm". 

Dacă nu era îngăduit de Dumnezeu să fie arestat, nu putea fi arestat de 

nicăieri. 

Când era închis în celulă, cei care îl păzeau îl vedeau cu cartea, cu 

lumânarea aprinsă, citea şi se ruga. Când deschideau celula nu mai era 

nimeni. Închideau celula şi iar îl vedeau şi s-au înspăimântat. A ajuns 
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până la mai marele închisorilor, care, stând mai mult de vorbă cu el a zis: 

„Noi nu putem să ţinem aşa ceva aici, cum de ţinem un om nevinovat în 

puşcărie?". 

Când era la canal, Părintele muncea din greu şi îşi depăşea întotdeauna 

norma şi era foarte apreciat de cei care îl păzeau. Odată a terminat mult 

mai devreme norma şi a zis celui ce-1 păzea: „Îmi dai voie să mă 

odihnesc puţin?". Acela 1-a lăsat să se odihnească. A văzut apoi că trece o 

oră, trec două şi au intrat în panică cei cel păzeau pe Părintele.   L-au 

căutat şi nu 1-au găsit nicăieri, le era frică de faptul că, fiind pedepsiţi 

pentru neatenţie, o să intre în locul lui. 

La un moment dat Părintele a apărut şi i-a zis paznicului: „Ti-am cerut 

voie să mă odihnesc, mi-ai dat voie, de ce m-ai mai căutat?" Dar 1-au 

chestionat paznicii mai în amănunt şi până la urmă Părintele a spus că a 

fost la înmormântarea mamei sale! Sau interesat şi într-adevăr la orele 

acelea Părintele fusese la înmormântare! 

Când 1-am văzut eu pe Părintele Arsenie la Drăgănescu, era mâhnit, şi 

avea de ce să fie. I se luase dreptul de a sluji Sfânta Liturghie la Prislop şi 

cea mai mare durere a Părintelui Arsenie a fost cred asta: că ne-a 

descoperit nouă multe taine, la toţi, la multă lume şi n-am urmat nimic din 

ele. Asta a fost cea mai mare mâhnire. 

În 1946 când a fost seceta cea mare, aici la Sâmbăta, s-a urcat sus în 

munte să se roage şi şi-a găsit un loc prielnic (la chilia Părintelui Arsenie, 

cum îi spunem acum). S-a rugat cu lacrimi multe. Şi i-a apărut un înger 

care i-a vorbit şi i-a spus aşa: „Ţi-am ascultat rugăciunea, du-te că voi da 

ploaie, şi spune la lume să se întoarcă din căile rele", iar după ce a 

coborât, a început să plouă până s-a umflat pământul de apă. După care a 

spus Părintele Arsenie: „Spre mâhnirea mea, nu s-a întors lumea la 

credinţă". Din momentul acela cum să mai fie bucuros când vezi că te 

zbaţi pentru îndreptarea omului şi el tot rău este. Şi totuşi Părintele nu a 

fost supărat pe noi, pe nici unii, că ne-a ajutat şi ne ajută mereu. 

Cu rugăciunea, Părintele Arsenie i-a blocat pe sovietici de n-au putut să 

vină la noi în ţară. Spunea părintele Daniil că în 1968 el era la Drăgănescu 
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şi 1-a trimis să-1 cheme din biserică. Tocmai se zvonise ca urmează un 

război (invadarea Cehoslovaciei). S-a dus acolo, a intrat în biserică, dar 

nu-1 găsea; s-a dus în altar şi 1-a găsit în genunchi, plâns. S-a şters 

repede la ochi. Părintele Bunescu s-a dus în locul unde a lost Părintele şi 

era umed locul de la plânsul Părintelui. L-a întrebat mai târziu de ce a 

plâns. Nu i-a răspuns, dar mai apoi i-a zis că ruşii sunt la graniţele ţării. A 

plâns Părintele pentru neamul românesc. (Gheorghe  Silea, 45 ani - 

Sâmbăta de Sus) 

• Când era arestat la Canal, a cerut permisiunea gardianului de a-i 

acorda trei ore de odihnă (până la ora 17). După un timp gardianul 

trecând în control a sesizat absenţa Părintelui, după care a dat 

alarmă generală. Nu 1-au găsit, dar la ora 17 Părintele a apărut 

unde îl lăsase gardianul. A fost întrebat unde a fost, la care Părintele 

le răspunde că a fost la înmormântarea mamei sale. S-a dat telefon 

la primarul din satul Părintelui (Vaţa), confirmându-se 

înmormântarea şi prezenţa Părintelui acolo. (Prof. C.F.) 

• 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 1-a bătut pe 

Părintele Arsenie în închisoare, la Braşov. Mi-a spus-o chiar el. Când 

1-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. (Pr. 

Petru Vanvulescu) 

• Părintele a făcut câteva facultăţi, era foarte învăţat. A fost unic în 

felul lui. M-am pomenit cunoscându-1: de la părinţi, de la rude, de 

la vecini, de la toţi care 1-au căutat şi s-au folosit de Părintele 

Arsenie. 

Ştiţi că a fost o bună vreme la Mănăstirea Sâmbăta. Trăia foarte 

modest, în multă rugăciune şi lucra aproape zi şi noapte. Acolo sau adunat 

toate amintirile despre Părintele, ale sătenilor noştri din ţara Făgăraşului, 

pentru că de multe ori, oamenii acolo se spovedeau, acolo se 
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împărtăşeau, acolo mergeau la mănăstire, de dragul Părintelui şi de 

puterea sa dumnezeiască. Însă totuşi, Părintele îi trimitea să se 

împărtăşească la preotul parohiei, deci nu-i atrăgea aşa ca un magnet ca 

să risipească parohia şi lucrul acesta îl făcea şi când era la Drăgănescu; 

zicea: „Du-te mă şi te spovedeşte la preotul satului, la preotul paroh şi să-

ţi dea canon, eu ţi-am spus cât ţi-am spus...". 

Bineînţeles că la Sâmbăta, în anii în care a stat, a făcut multe minuni. 

La Părintele au fost şi părinţii mei, şi bunicii mei, au fost şi rudele mele, şi 

vecinii şi am avut şi o rudă la Pojorta care a fost ca un ucenic al Părintelui. 

Mitropolitului Antonie îi spusese la Prislop: „Mă, tu o să ajungi 

mitropolit, tu ajungi un om mare", deşi Înaltul era student sau seminarist 

pe vremea aceea. Când a fost aici Înaltul Antonie, la sfinţirea unui 

monument al eroilor, m-a întrebat de Părintele Arsenie şi am stat puţin de 

vorbă şi 1-am întrebat atunci dacă este adevărată această vorbă a 

Părintelui Arsenie, şi a zis că da. Păcat că s-a îmbolnăvit Mitropolitul 

Antonie, pentru că dânsul a căutat, ştiu eu, să scoată nu numai o carte, ci 

să-1 canonizeze pe Părintele Arsenie. Eu cred că Înaltul Antonie care 1-a 

cunoscut, i-a ştiut viaţa, i-a ştiut puterea dumnezeiască, ar fi facut primul 

pas în Sfântul Sinod pentru canonizarea Părintelui. 

Nu mă îndoiesc că puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu 

o să lumineze mintea ierarhilor din Sinod, ca să facă pasul acesta, să-1 

canonizeze; plus că avem câţiva ierarhi deosebiţi care 1-au cunoscut pe 

Părintele, cum e preasfinţitul Laurenţiu, care este din Sâmbăta. Apoi 

preasfinţitul Daniil, care mi-a fost coleg de facultate. Eu i-am spus de 

Părintele Arsenie. Când a ajuns la Bucureşti, la doctorat, 1-a cunoscut pe 

Părintele şi Părintele 1-a sfătuit să ia drumul călugăriei; i-a ajutat 

Dumnezeu să ajungă arhiereu. (Pr. Ioan Ciungara, Copăcel) 

• Încă când era copil, mitropolitul Ardealului (Nicolae Mladin) sărea 

peste căpiţele de fân, iar Părintele Arsenie i-a spus: "Mă, când vei fi 

cu toiagul în mână să-ţi aduci aminte şi de noi". (Lucia Bârsan, 

Beclean) 
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• Când 1-am cunoscut eu, el nu era niciodată supărat. Era tot timpul 

vesel, tot timpul zâmbea. Dacă vreodată se întâmpla de te certa, şi 

atunci îţi plăcea. Părintele era aşa un om, de îţi plăcea de el şi când 

te certa. Pentru mine Părintele e un sfânt. 

Părintele a suferit, a fost şi pe la Canal. Dumnezeu i-a rânduit să ajungă 

acolo să îi mai încurajeze pe oameni. Unii se descurajau. Părintele săpa în 

locul celor care nu puteau    să-şi facă norma. Săpa aşa de repede că 

imediat făcea norma şi ajuta şi la altul. (Ierod. Ieronim Coldea) 

• Părintele Arsenie umbla vara cu şlapi de lemn cu curea. (Bârsan 

Elena - Sâmbăta de Sus) 

• A amenajat şi o grădină frumoasă lângă stăreţie, s-a tras un fir de 

apă curgătoare prin grădină, s-au adus pietre mari, amenajându-se 

mese de piatră, lângă care s-au făcut bănci de mesteacăn, s-au 

plantat pomi, flori, s-a făcut un mic lac într-o parte a grădinii, lac în 

forma de inimă. La acel lac au lucrat studenţii în 1946 şi s-a numit 

Lacul studenţilor. Acolo am plantat şi eu o salcie pletoasă, care este 

până în ziua de azi. (Pr. Ioan Sofonea) 

• Avem momente şi prilejuri din zi în zi să sporim paşii noştri la 

mormântul Părintelui şi să îl considerăm că a fost un sfânt în viaţa 

noastră şi ne-a răscolit inima. Ceea ce ne-a răscolit atunci pe noi 

tinerii, răscoleşte acum marea masă. De ce? Pentru că îl socot că 

este cel mai dârz reprezentant al trăirii vieţii pe pământ, al 

sfinţeniei, mai cu seamă al sfinţeniei familiei. 

Se vorbeşte şi despre viitoarea canonizare a Părintelui. Nu e treaba 

noastră, dar dacă împlinim porunca Părintelui, dacă dovedim în faţa mai-

marilor noştri, civili şi bisericeşti, că Părintele ne-a convertit într-o viaţă 

creştină demnă, de sfinţenie, suntem fără îndoială - şi cu îndreptăţire - 

cea mai bună mărturie că Părintele Arsenie a fost sfânt". - Cuvânt la 

mormântul Părintelui Arsenie - 28 noi. 2002. (Pr. Ioan Sabâu, 89 de ani) 

• Părintele Arsenie este chivotul care ne-a despărţit Iordanul, este 

Moise care ne-a despărţit Marea Roşie. Dar este de trebuinţă ca o 

mână de preoţi, o mână de oameni, să avem îndrăzneala şi să ne 
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asumăm destinul neamului, destinul poporului care este însetat de 

Dumnezeu. Dacă ne vom arăta netrebnici la ceasul acesta de 

răscruce, atunci destinul neamului nostru va fi doar o amintire. 

Destinul neamului nostru, care şi aşa e compromis, şi aşa este sub 

obroc, va fi spulberat pe toate „străzile" lumii care ne aşteaptă şi ne 

îmbie. (cuvânt rostit la mormântul Părintelui Arsenie, 28 noi. 2003) 

(Pr. Vasile Vlad) 

• Vin a 14-a oară, invitat de „Academia Duhovnicească" de la 

Mănăstirea Prislop şi am observat că turma Părintelui nu a scăzut. 

Dimpotrivă, după 14 ani, Părintele îşi măreşte turma de ucenici, de 

credincioşi. Când oare Sfântul Sinod al Bisericii noastre se va gândi 

să ia o hotărâre privind fenomenul acesta, al ucenicilor, al mişcării 

spirituale legate de persoana Părintelui? 

El s-a sacrificat pentru semenii săi. Când a ieşit din închisoarea de la 

Canal, a adresat o scrisoare episcopului Andrei de la Arad, în care scria 

cam aşa: „Îi mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a oferit această şansă, 

închisoarea. Am făcut lucrarea Lui. Am ieşit mai întărit ca niciodută". [N. 

ed.: După ce a fost eliberat, Părintele a mai rămas 2 zile în închisoare. 

Când un gardian 1-a întrebat de ce nu pleacă, el i-a răspuns că cei din 

închisoare au mai multă nevoie de el, decât cei de afară]. (cuvânt rostit la 

mormântul Părintelui Arsenie, 28 noi. 2003) (Pr. Simion Tatdoran) 

• Părintele Serafim Popescu spunea: “Nouă ne dă Dumnezeu harul cu 

picătura, lui Asenie i l-a dat cu găleata”. (Maica Adriana - Schitul 

Cornet) 

• Păcat că poporul acesta nu a ştiut să-1 fructifice pe Părintele la 

valoarea lui [Spunea Părintele un cuvânt al principesei Ileana: 

"România e singura ţară în care succesul nu are succes"]. Ar fi 

trebuit să fie folosit la facultăţile de teologie, la seminarii, la 

mânăstiri, în toată ţara. Nu să fie ţinut ascuns. Azi poporul român ar 

fi fost altul. Dar Dumnczeu are răbdare. (Pr. Nicolae Boboia -

Porumbacul de Sus) 
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Pictor de icoane şi de suflete 
 

• L-am cunoscut ca fiind şi pictor. Încă de când era la Sâmbăta de 

Sus, 1-am rugat să-mi facă o icoană cu Mântuitorul. Mutându-se la 

Schitul Maicilor, m-am dus acolo şi mi-a arătat un album cu mai 

multe tipuri de icoane. Nu am găsit nici una potrivită şi atunci 

Părintele a spus: „… O să ţi-L pictez aşa cum L-am văzut eu”. Când 

am mers după icoană cu sora mea Maria Streza, Părintele mi-a 

spus: „Cu timpul, această icoană o să fie un bun de voloare”. La 

întoarcere, cu motocicleta, ne-a prins o ploaie torenţială în Predeal. 

Dar, pe unde treceam noi (cu icoana) şoseaua era uscată, iar în 

stânga şi dreapta ploua! S-a petrecut o minune! 

În icoană, în partea de jos, apar şi Munţii Făgăraşului (cu Fereastra 

Mare şi Fereastra Mică). Aşa L-a văzut Părintele Arsenie pe Mântuitorul, 

când se afla la Mânăstirea Sâmbăta de Sus (n. ed.: pictura este cea de pe 

coperta cărţii). (Streza Nicolae, 83 ani) 

• Dupa ce ne-a dat binecuvântarea pentru cununie, Părintele Arsenie 

ne-a dat o icoană pictată de sfinţia sa spunându-ne ca va fi 

apărătoare casei noastre. (Cismaş Eugenia, 78 ani, Făgăraş) 

• La înmormântare a vorbit Părintele Bunescu. Părintele a spus că s-a 

făcut o pictură la Drăgănescu nu după cărţi, cum se pictează 

normal, ci după cum a văzut Părintele Arsenie. Aşa a pictat. Pictura 

Părintelui Arsenie este un unicat pe glob, nicăieri nu există 

asemenea pictură. Pe toţi, şi pe sfinţi şi pe Maica Domnului, i-a 

pictat după cum i-a văzut! Şi toate scenele de acolo sunt pictate 

după cum le-a văzut! 

Părintele Arsenie a spus că putea să fie oriunde în lumea asta, dar 1-a 

rânduit Dumnezeu la noi, la români, pentru rugăciunile martirilor 

Brâncoveni. Mântuitorul i-a spus să fie pictor de suflete, să picteze în 

inimile oamenilor credinţă, să facă din oameni icoane vii. Şi a reuşit! 

(Gheorghe Silea, 45 ani - Sâmbăta de Sus) 
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• Referitor la pictura de la Drăgănescu, ne-a spus că oricât am căuta 

nu o să vedem culoarea neagră acolo [într-o scrisoare pe care 

Nichifor Crainic i-a trimis-o Părintelui Arsenie, remarca opţiunea 

acestuia, în pictură, pentru culorile deschise şi vii, culorile raiului.] 

(Mariana P. - Făgăraş) 

• La Drăgănescu este singurul portret al Domnului nostru Iisus Hristos 

făcut din puncte - Hristos după înviere. Dacă stai departe, Î1 vezi 

ca atunci când a intrat la ucenici şi a zis „ Pace vouă!”. 

Eu am pictat o biserică în Drăguş cu un mare pictor roman, preşedintele 

pictorilor pe ţară, iar Părintele Arsenie, find pictor, picta cu el şi 1-am 

întrebat pe acela: „Ce ai observat la sfinţia sa deosebit?”. Mi-a spus: „ Nu 

vorbea mult, se ruga mult, mânca puţin, dar niciodată nu 1-am văzut să 

se urce sus pe scară. Pe frânghie se urca!”. Avea o putere fizică foarte 

mare. (Pr. Dâmboiu Victor, Râuşor) 

• A spus un părinte când s-a dus acolo, la Drăgănescu: „ Părinte, ce 

frumos aţi pictat pe Mântuitorul! ” şi i-a zis: „ L-am pictat cum L-am 

văzut”. Haina Mântuitorului era ca un abur, adică albă, dar şi albul 

era un alb transparent. (Ierod. Ieronim Coldea) 

• La prima întâlnire cu Părintele Arsenie Boca, la Drăgănescu… m-a 

trimis în biserică să văd picturile făcute de sfinţia sa. După un 

anumit timp, Părintele a venit în biserică şi am purtat o discuţie 

despre pictură, pe care a făcut-o inspirat din Biblie şi Sfânta 

Tradiţie. Părintele mi-a spus că i-a plăcut mult fizica şi matematica, 

vrând să se făcă aviator, dar nu s-a făcut chiar dacă nu a renunţat 

încă la ideea de a zbura. (Prof. C.F.) 

 

Prima întâlnire cu Părintele şi… următoarele! 
 

• Eu m-am dus la Părintele Arsenie pentru tata. Era în război. Într-o 

sâmbătă după-masă, se făcea curăţenie acolo, în altarul din pădure, 

şi m-am dat pe lângă dânsul şi 1-am întrebat: „Părinte, când vine 
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tătucul?” Şi m-a întrebat: „Unde-i tătucul tău?” Tătucu era în război. 

M-a luat de după gât şi am mers cu el până unde e clopotniţa unde 

se vindeau iconite şi lănţişoare, şi acolo şi mi-a dat o iconiţă cu 

Maica Domnului şi mi-a zis: „ Vine, măi, şi tătucul tău”. Şi a venit. 

(Elisabeta Filip, Dejani) 

• Pe Părintele 1-am cunoscut cu „ajutorul” unei ţigări! M-a trimis 

mama prin 1933-1934 1a mănăstire. Eram elev şi aveam un frate 

care vroia să se căsătorească şi, cum eram copii mulţi la părinţi, 

fetele din sat îl refuzau. Îmi dă într-o zi o prescură şi nişte bănuţi şi 

zice: „ Du-te la mănăstire, la Sâmbăta, că e un călugăr acolo, dragu’ 

mami, şi roagă-l să, facă nişte slujbe”. Pe atunci eram la Sibiu la o 

Şcoală religioasă, care era patronată de mitropolie. Mam îmbrăcat, 

mi-am luat şi mâncarea şi am pornit. 

Pe drum, prin Lisa m-am gândit să-mi iau nişte ţigări. Ajungând, m-am 

dus lângă Părintele Arsenie şi am zis: „Săru’ mâna Părinte! “; „Băi, de 

unde eşti?”; „Sunt din Râuşor”; „De ce ai venit aici?”; „Am adus o 

prescură şi mi-a spus mama că dumneavoastră sunteţi mare slujitor şi să 

vă rugaţi pentru fratele meu, care vrea să se însoare”. A început să râdă şi 

a zis: „Iei prescura asta şi o duci acolo şi tu te grăbeşti să te duci acasă?”; 

,,Nu mă grăbesc”; „Bine. Hai că te ţin trei zile aici, îţi dă şi de mâncare”. 

Când am văzut că sunt băgat în seamă, am început să mă încred în mine 

(mândria, primul păcat) şi simteam nevoia să-mi aprind o ţigară. La 

Sâmbăta e o alee cu un gard viu de brazi şi cu o cădere de apă. Nu era 

nimeni, era după masă. Mă dau într-un colţ să-mi aprind o ţigară. Deodată 

aud strigând pe cineva: „Băi, tu de acolo, aruncă ţigara!”. Mai stau puţin şi 

văd pe alee că vine un om: „ Băi, ia aruncă pachetul şi gata mă, cu ele!”. 

Aşa a fost întâlnirea mea cu Părintele. Apoi m-a dus cu el la masă şi le 

zice celor de la bucătărie: „ La băiat îi daţi mâncare cât îi trebuie, ca acasă 

la mama”, şi apoi către mine:,, Mâine dimineaţă te ţii de mine”. 

Acum, când mă gândesc, îmi dau seama că Părintele Arsenie a fost ceva 

rar pe pământul românesc. Iubiţii mei, ne-am dus la biserică, a început 

utrenia, s-a făcut liturghie şi deodată a intrat un cetăţean de la sat în 
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biserică şi-i strigă Părintele: „ Băi Gheorghe, ce-ai avut cu vecinul tău azi 

dimineaţă?”; „Păi ne-am certat Părinte. Am făcut un pălan şi el a zis ca m-

am băgat la el, eu am zis că nu…”; „Şi ce-ai vrut mă, ai luat securea să-i 

dai în cap?… Du securea aia acasă, că altfel să ştii că e rău de tine”. Şi a 

ieşit omul şi a început să plângă şi ne spunea că el, într-adevăr, a vrut să 

facă o crimă. 

Când a ieşit Părintele din biserică, era o femeie de vreo 50 de ani, 

paralizată de mâna dreaptă şi zicea: „Ajută-mă Părinte să fac cruce!” şi 

când a strigat Părintele odată la ea: „Duh mut si surd, ieşi… Hai, fă-ţi 

cruce odată!” şi încet-îneet şi-a făcut cruce. (Pr. Dâmboiu Victor, 

Râuşor) 

• L-am cunoscut pe Părintele în 1973-1974 şi persoana care m-a 

trimis a zis să nu întreb nici un poliţist când mă duc la Drăgănescu. 

Când m-am dus tocmai pe un poliţist am întrebat şi mi-a arătat 

unde era Părintele. Am ajuns până la urmă acolo şi când mi-a spus 

pe nume -„Ana” - eu am încremenit şi nici nu am mai zis nici un 

cuvânt. Am plecat înapoi acasă că îmi era frică - de unde mă 

cunoştea cu numele Ana?! 

Apoi am revenit după un an-doi. Am fost cu un frate care-i bolnav de 

schizofrenie şi  i-a spus: ., Mă, tu de cancer la plămâni vei muri”, că fuma 

foarte mult. Spunea că „fărădelegile oamenilor aduc pustiirea pe pământ”. 

Am zis că avem necazuri în familie şi el zicea că asta înseamnă ca ne 

iubeşte Dumnezeu. De multe ori zicea să avem răbdare şi mai zicea: „ Ce 

aveţi, aşa vă trebuie “. Tot aşa spunea ca să repetăm şi noi „ Ce avem, 

aşa ne trebuie “. Să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru toate, că ştie 

Dumnezeu pentru ce ne dă. Să avem răbdare. Să ne rugăm pentru 

vrăjmaşi. (Ana Riţivoiu, Sibiu) 

• Eu 1-am cunoscut când eram copil tata lucra cu Părintele Arsenie la 

chilia de sus din munte. La chilie, înainte să doarmă, mai povesteau 

şi adesea venea Părintele la ei şi le spunea: „ Faceţi linişte că eu 

trebuie să mă rog! “. Când se ruga şi ceasul de buzunar îl ascundea 

ca să nu-1 audă. Şi în loc de perină avea o pietroaie la cap. 
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Tata cu cumnatul său (în total 12 inşi) au lucrat acolo 2 săptămâni. Eu 

cu fratele meu plecam sâmbăta pe jos şi dormeam acolo. Părintele servea 

masa acolo şi zicea: „ Cam cum suntem noi aici? ” şi tata a zis: „Ca 

Domnul Hrisios cu apostolii “; „Aşa măi, aşa.” În ultima vineri a zis: „Acum 

coborâm jos. Vă duceţi să vă spălaţi şi aşteptaţi, că s-ar putea să nu mai 

urcăm. Înaltul Mitropolit Bălan nu prea e de acord cu ce facem noi. A zis 

că, facem cuib de partizani. Şi vă spun eu duminică, după slujbă, dacă ne 

mai urcăm sau nu. ” Aşa s-a întâmplat şi nu s-au mai dus. Nu a mai durat 

mult şi pe Părintele 1-au arestat şi 1-au dus în cetate, aici la Făgăraş, prin 

1948. L-au dus pe Părintele acolo, dar la 7 dimineaţa găseau toate uşile 

deschise. Şi de aici, de frică,l-au dus la canal. O fată de colonel de 

securitate, îl simpatiza pe Părintele şi s-a rugat de tatăl său să-1 scoată 

pe Părintele de acolo de la canal. L-a scos. Şi Părintele a zis. „Nu plec! 

Locul meu este aici. Să le dau la oameni curaj “. Acolo, la canal, duceau 

profesori universitari, ingineri, colonei, generali. Dar şi acolo le era frică de 

Părintele. 

Când era Părintele Arsenie se aduna foarte multă lume la Sâmbăta. 

Părintele, când nu era slujbă, ne aduna pe toată lumea şi îi spunea la 

fiecare câte ceva. Parcă-1 citea, ca pe o carte. Am avut un fin şi s-a gândit 

să meargă şi el să se spovedească şi să se cuminece la Părintele Arsenie, 

dar el nici nu postise şi fuma mult. 

Şi când s-a dus i-a spus: „Tu să gaţi slănina din traistă şi să gaţi ţigările 

din scorbură de unde le-ai pus “. Apoi a zis: „ Mai stăm puţin că trebuie să 

mai vină unul de pe drum că s-a băgat în capul Lisei într-o grădinuţă şi a 

luat câteva cepe “. După ce a apărut şi acela i-a spus: „Ai întârziat. Te-ai 

băgat în capul Lisei într-o grădinuţă de ai luat ceva ceapă “. Era să cadă 

acela de ruşine. (Dobrin Ioan, 67 ani, Săvăstreni) 

• Eu am auzit multe lucruri despre Părintele Arsenie de la tatăl meu 

şi-mi doream să-1 cunosc, numai că în tinereţe nu am avut o viaţă 

tocmai plăcută lui Dumnezeu; am fost dansator şi nu prea căutam 

biserica. Aşa se face că 1-am cunoscut mai târziu, după ce mi-a 

murit unul din copii, prin 1987. Nu aveam curaj să stau de vorbă cu 
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un duhovnic bun pentru că ştiam cât sunt de păcătos. La 

Drăgănescu 1-am văzut pe Părintele. Nu am vorbit cu el; ne-a spus 

la modul general multe lucruri, sfaturi duhovniceşti foarte bune de 

care însă nu am ţinut cont. 

Am mai fost la Drăgănescu de câteva ori şi nu 1-am mai găsit pe 

Părintele, în schimb am fost găsit de Părintele…, am simţit prezenţa 

Părintelui, chiar dacă nu 1-am văzut în realitate. 

Cu un an de zile înainte de a muri Părintele, am mers la Prislop. 

Părintele era acolo,   n-am vorbit direct cu el, era cam bolnav. Când m-am 

dus la altar să mă închin, era părintele Daniil acolo şi m-a întrebat ce 

necazuri am, de ce-1 caut aşa pe Părintele Arsenie. “Părinte, nu am nici 

un necaz, necazurile pe care le am eu, mi le-a dat Dumnezeu pentru 

păcatele mele şi le merit. Eu vreau să stau de vorbă cu Părintele aşa, să 

primesc binecuvântare, să mă ia sub acoperământul lui “. Am fost atunci 

pentru 3 zile, dar am stat 5. Îmi amintesc că nu vroiam să plec. Simţeam 

duhul Părintelui acolo. M-a luat părintele Daniil a treia zi şi mi-a zis: „ 

Frate, grijile tale sunt rezolvate “. N-am putut să mai spun ceva. Ce am 

avut eu de spus i s-a spus Părintelui! Am trăit momente deosebite. 

Era acolo şi o femeie care a plecat de acasă şi nu a ştiut bărbatul ei 

nimic. S-a dus la Părintele şi îi era frică că întorcându-se o s-o bată. Şi i-a 

spus Părintele: „ Te duci liniştită acasă că nu-ţi face nimic. Ai să vezi cum 

te primeşte! “ şi când a ajuns acasă a primit-o bărbatul cu bucurie. S-a 

bucurat că a fost nevastă-sa la Părintele Arsenie. (Gheorghe Silea, 45 

ani - Sâmbăta de Sus) 

• Când mama a mers la Părintele Arsenie, a luat cu ea o poză mare în 

care eram eu, tata, bunicul, sora mea, care plecase la Mănăstirea 

Clocociov încă din 1984, un unchi bolnav de scleroză în plăci, o fată 

bolnavă tot de scleroză în plăci şi mulţi alţii. Curios, dintre toţi, 

Părintele s-a oprit cu privirea asupra mea: „Cine-i băiatul?”. Mama i-

a spus. „Să ştii că băiatul matale n-are ambiţie. Dacă mai dădea o 

dată la, facultate, reuşea! “ De unde să fi ştiut că dădusem la 

Politehnică şi nu reuşisem? Într-adevăr, eram cu totul lipsit de 
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ambiţie, mă angajasem la o filatură de bumbac, eram preocupat mai 

degrabă de fotbal, de fete, nicidecum de cele bisericeşti. Mama a 

încercat să-i arate şi alte fotografii, dar Părintele a spus: „Nu, pe 

mine ăsta mă interesează. Să-i spui să facă Teologia! Neapărat să-i 

spui, m-auzi? “. Când a venit acasă şi mi-a spus, am pufnit în râs. 

După câteva luni, mama a fost iarăşi la Părintele şi, minune, de cum 

a văzut-o, el şi-a amintit imediat: „I-ai spus fiului tău să dea la 

Telogie?”. „I-am spus Părinte, dar nu vrea…“. 

Abia prin anul 1986, aşa, deodată, am prins a mă gândi la Dumnezeu. 

Nu voiam însă facultatea şi preoţia de mir, voiam călugăria, singurătatea, 

lepădarea de lume. Aveam ispite şi îndoieli mari. Într-o vară, am urcat în 

munţii Neamţului, la Părintele Cleopa, după care, de la Sihăstria, tot în 

acea zi, plecând m-am hotărât să fac un ocol pe la Drăgănescu, ca să-1 

cunosc, în sfârşit, pe Părintele Arsenie Boca. Iar întâlnirea aceasta avea cu 

adevărat să-mi schimbe viaţa. Stăteam faţă în faţă la o masă lungă din 

curtea casei parohiale, sub un nuc mare, bătrân, noduros, în stânga şi-n 

dreapta noastră se aşezau din când în când pe scaune oameni care-şi 

povesteau necazurile, cereau sfat, unii veneau doar să-1 vadă, să-1 

asculte, căci pe atunci Părintele apărea rar şi nu avea voie să 

spovedească. Avea nişte ochi mari, umezi, albaştri - cel puţin aşa i-am 

văzut eu - şi se uita fix la mine. Omul din dreapta îi spunea: “Părinte, am 

un băiat care s-o căsătorit şi   m-o lăsat singur şi mă batjocoreşte…” ,mie, 

în mintea mea, îmi venea să-i răspund:  „Aşa-ţi trebuie, dacă ai făcut 

numai un copil “. Părintele zicea imediat, fără să se întoarcă spre omul 

acela, privindu-mă tot pe mine: „Aşa-ţi trebuie dacă ai.făcut numai un 

copil”. Apoi vorbea altul şi altul şi altul… şi vă spun cu mâna pe inimă că 

toate sfaturile şi gândurile care îmi treceau prin minte erau rostite de 

Părintele Arsenie Boca, cuvânt cu cuvânt, fără a mă scăpa din privire. M-

am cutremurat! Cred că am început să tremur la propriu, uite aşa mi s-a 

ridicat părul pe mână şi mi-am zis: „ Vai de mine, să vezi că Părintele ăsta 

îmi citeşle gândurile… “. Pur şi simplu le spunea oamenilor ce gândeam 

eu! Şi, tot privindu-mă în ochi, deodată pe chipul lui a apărut aşa, un 



127 
 

zâmbet straniu, abia schiţat, care ascundea cele mai adânci subînţelesuri. 

Un zâmbet ce voia parcă să-mi spună: „Ei, vezi că ştii?!…” De atunci, 1-

am urmat mereu pe Părintele Arsenie. Eram flămând să mă spovedesc lui. 

A doua oară când am mers la Părintele n-am putut zice decât atât: 

“Părinte, am 26 de ani şi nu ştiu ce să fac. Să mă însor sau sau mă 

călugăresc? “. Părintele s-a uitat aşa la mine şi mi-a spus: „Măi, nu eşti 

bun acuma nici de una, nici de alta… “. Târziu mi-am dat scama că a fost 

răspunsul cel mai potrivit, unul demn de un mare duhovnic. 

Părintele Arsenie nu contenea să-mi poruncească să dau la Teologie. I-

am spus că se intră greu la Sibiu, că se intră cu relaţii, cu bani. În plus, 

nici nu prea voiam să ajung preot de mir, căci ar fi trebuit să mă 

căsătoresc, ori eu râvneam călugăria. Era primavara lui ‘89 - anul morţii 

Părintelui Arsenie - şi atunci marele duhovnic aproape mi-a poruncit: „ Dă 

la Teologie, căci eu o să mă rog pentru tine şi-o să reuşeşti! Ultimul meu 

gând pentru tine este acesta: fă Teologia, căci prin Telogie vei ajunge la 

călugărie.”(Părintele Dumitru, Mănăstirea Sf Ilie -Albac) 

• Era un moş, Ilie, care avea vedenii şi care nu mânca decât o dată în 

zi (până la ora 7), pâine şi zarzavat fiert, cu sare şi oţet. El a avut 

poruncă de la Domnul să facă o mănăstire la Bucium. Într-o altă 

vedenie, Domnul Iisus Hristos i-a arătat la Bucium o încăpere la 

subsol, unde erau moaştele unui sfânt, fară cap, şi i-a dat poruncă 

„să-i facă ceea ce trebuie”. Moş Ilie a înţeles că trebuie să-i facă o 

raclă din argint, iar din altă vedenie a înţeles că este vorba de 

Sfântul Ioan Botezătorul. Scenele de pe raclă (în legătură cu Sf. 

Ioan Botezătonil) au fost făcute de Părintele Arsenie (proiectul, 

schiţele); pe atunci lucra la Atelierele Patriarhiei (de la Schitul 

Maicilor). Apoi Domnul Hristos i-a spus moşului Ilie că de Sfântul 

Nicolae trebuie sfinţită racla. Moşul m-a trimis să aduc racla şi a zis 

către fetele lui: „Să-mi căutaţi două rânduri de haine că pe mine mă 

arestează”. Când am venit cu racla, când m-am dat jos din tren, a 

zis un om: „Nelule, te aşteaptă securitatea”. Moşul era deja arestat. 

Când am trecut prin faţa poliţiei şi securităţii, ceilalţi care erau cu 
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mine au fugit. Am venit cu racla, am trecut prin faţa lor şi nu mi s-a 

întâmplat nimic! Şi s-a sfinţit racla. [n. ed.: Menţionăm că Elisabeta 

Şandru a fost numită de moşul Ilie să se ocupe atât de construirea 

Mânăstirii Bucium cât şi a raclei. Şi astăzi ea continuă să conducă 

lucrările ce se fac la Mân. Bucium -„Casa Pelerinului". Racla se află 

în biserica din Hurez, în custodie]. 

Pe moşul Ilie 1-au dus la un spital de nebuni şi un nebun îl păzea. După 

5 zile moşul zicea: „Doamne nu mai pot împlini porunca Ta, că ăştia mă 

omoară”. Şi atunci zice Domnul Hristos moşului: „Adu Biblia mică sau 

testamentul şi citeşte la Apocalipsă cap. 2, versetul 10″. Acolo scrie: „Pe 

unii dintre voi va să-i arunce diavolul în temniţă, ca să fiţi puşi la-ncercare 

şi veţi avea 10 zile la necazuri” şi nu vi se va întâmpla nici un rău. Şi când 

s-au împlinit 10 zile 1-a chemat directorul spitalului de nebuni şi a zis 

„Moşule, dumneata pleci acasă. Aş vrea să am şi eu mentalitatea dumitale 

la vârsta dumitale”. Moşul a murit la 91 de ani. (Ioan Bica, 76 de ani) 

• Am venit la mănăstire şi când am ajuns s-a ţinut o predică. Am 

rămas foarte impresionat de predica pe care o ţinut-o Părintele. 

Când am ajuns acasă, aveam trei fraţi şi săreau prin casă, făceau 

toate minunile şi eu mă uitam la ei şi nu mi se părea firesc ceea ce 

făceau. Deja intrase în mine frica de Dumnezeu. 

Apoi nu l-am mai văzut pe Părintele până la 25-26 de ani. Aveam o 

urticarie cronică şi am fost internat în spital la Bucureşti şi acolo nu m-au 

putut vindeca. Trebuia să-mi facă şi o operaţie să-mi scot amigdalele din 

gât. În salon cu mine era un bucureştean care mi-a zis: „ Eu ştiu un 

Părinte Arsenie, du-te la el “. L-am întrebat unde e şi a zis că e pe la 

Schitul Maicilor, ca pictor. Mă duc la el acolo, dar nu-l văzusem de la 12 

ani. Tot aşa tuns era, cu barbă. La un moment dat a apărut: „ Ce vrei mă 

“; „Sunt bolnav, am venit la dumneavoastră să vă cer un sfat “; „ Du-te 

mă şi fă-ţi operaţia şi scoate-ţi amigdalele că doctorii au dreptate. Altceva 

ce mai ai? “; „Mai am o nedumerire. Eu nu cred că există Dumnezeu “. S-a 

uitat la mine şi zice: „Ce profesie ai? “; „ Îs maistru mecanic “; ,,Ai citit 

mulle cărţi”, „Am citit destule “; „Biblia ai citit-o vreodată? “; „Am citit 
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ceva din Vechiul Testament, ceva din Noul Testament, dar nu am terminat 

niciodată Biblia “; „Vezi mă, atunci de unde ştii tu că nu există Dumnezeu? 

Uită-te la mine, nu-s numai pictor. În lumea aceasta sunt atâţia oameni 

care s-au dus şi au cercetat pe la Muntele Sfânt, peste tot locul şi nu-s 

nebuni şi cred, acum n-am ce să-ţi spun mai mult. Ai de grijă că sunt ăia 

de la securitate şi ne urmăresc “. 

După ce m-am vindecat am venit acasă. Mama soacră tot mereu ne 

ducea la Părintele, la Drăgănescu. Am tot fost pe acolo, am avut nişte 

necazuri, şi odată zice către mine: „Mă, tu ai vreun duşman în lumea 

asta? “; „ Da, am pe Ceauşescu “; „ Uită-te la mine, cât va trăi ăsta va fi 

bine de voi, când nu va mai trăi, va fi vai de capul vostru “. 

Altceva ce mi-a spus tata: era război şi totdeauna când le venea ordin 

de încorporare la oameni se duceau la Părintele să se spovedească. Tata 

de colea, la un pahar, zice: „Să te duci să-l prinzi puţin de gât să vezi cum 

scoate un glas ca un clopoţel “. Dimineaţa când s-au dus, tata sta mai în 

spate şi i-a zis Părintele: „Hai mă încoace şi mă strânge să-mi capăt vocea 

“. (Şerban Alexe, 73 de ani, Lisa) 

• Am fost cu soţul la Drăgănescu şi când ne-a văzut, ne-a spus că noi 

ne împăcăm bine unul cu altul, dar o să ne despărţim. Şi după un an 

şi ceva a murit soţul. 

Părintele mi-a spus că soţul meu avea blăstămul încă din pântecele 

mamei lui, chiar de la aceasta, din greşeală. Cum s-a întâmplat? A venit 

un pocăit acolo în vecini şi anunţa să meargă lume că va predica. Soacra a 

zis că nu vrea ca el să meargă la pocăiţi. „Ba mă duc tu Mărie, că nu mă 

pocăiesc “. „Gheorghe, dacă te duci, eu să hiu al hăluia (dracului) că nu 

mai sunt femeia ta, nici nu mă mai culc cu tine “. Nu s-o mai dus socrul 

dacă i-a spus aşa. Dimineata ea a mers la preot, s-a spovedit, s-a 

împărtăşit, i-a citit nişte deslegări, dar n-o dezlegat blestemul din pântece. 

Când soacra s-a spovedit Părintelui Arsenie, a zis că a spus tot ce a ştiut, 

dar în realitate asta n-a spus-o şi a stat sub patrahir mult şi nu şi-o mai 

amintea. Apoi Părintele a spus: „Îl spui, ori ţi-1 spun eu “. Atunci o zis: 
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„Aoleu, Părinte, n-o fi blestemul din păntece? ” ,,Ba da “. Şi mama credea 

că păcatul e iertat! 

• După ce a murit soţul, băiatul vroia să dea la facultate, şi eu am zis: 

„Cum să te duci mai băiete acolo, că eu nu am nici un sprijin; taică-

tău e mort, iar la facultate merg oameni cu bani, nu intri aşa uşor şi 

fără sprijin “. Şi m-am dus la Părintele căci eram şi foarte bolnavă 

atunci şi a zis: „Întocmeşte parastas - el picta acolo într-un colţ şi 

nu avea voie să vorbească pentru că era urmărit de Securitate -şi pe 

băiat lasă-l, că reuşeşte “. Şi aşa a fost. 

Se uita aşa ţintit la tine şi apoi zicea. Socrul meu, lucrând la mănăstire, 

mai punea câte o ţigară în gură. Părintele predica şi socrul fuma. Şi o zis 

Părintele: „ Măi, cei ce iau focul în gură nu vor vedea faţa lui Dumnezeu” 

şi s-a uitat aşa cu ochii drept la socrul meu. Acesta, când a ieşit de pe 

pământul mănăstirii, a aruncat ţigările şi mai mult nu a mai pus în gură 

ţigări. Înainte de a-şi da sfârşitul a avut o vedenie şi zicea: „Uite ce de 

rugăciune face Părintele Serafim şi cu Părintele Arsenie şi ce de cete 

îngereşti! ” A fost în comă de duminică dimineata până marţi seara, iar în 

timpul acesta sufletul lui a umblat şi a fost purtat şi în iad şi în rai. După 

ce s-a deşteptat ne-a spus: „Vai ce chinuri sunt în iad!… Să ştii că eu am 

fost mort şi am înviat “. În timp ce a fost în comă 1-a văzut pe soţul meu 

mort, a vorbit cu el: era cu doi copii într-o grădină cu floricele, iar soţul 

meu i-a zis: „Tăticule, matale mai stai puţin şi apoi vii la mine”. Şi soacra 

era moartă şi 1-am întrebat dacă pe mama n-a văzut-o: „N-am văzut-o 

dar am auzit-o “… Şi zicea că a fost mort şi a înviat şi că o să mai trăiască 

puţin. Şi a mai trăit trei săptămâni. Ne punea să-i cântăm cântări de la 

mănăstire. Îi plăcea „Samarineanca la, fântână”, „ Zece fecioare”… 

Erau şi care mergeau la Părintele şi dacă nu le convenea ceva, aceştia 

nu se mai duceau. Iar care au fost oamenii mănăstirii, aceia mergeau. Noi 

ne duceam pe jos 16-17 km. Eram însărcinată şi m-am dus pe jos; eram 

vreo 30, 40 de inşi de pe sate şi mergeam pe rând în faţa şirului, căci era 

iarnă, astfel ca nu numai unul să rupă zăpada. Apoi când mcrgea lumea 
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pe jos, de era Părintele aici, zicea: „Cela ce dă un pas către Dumnezeu, 

Dumnezeu dă 100 către el, deci paşii la mănăstire sunt plătiţi “. 

Când am fost odată la Părintele, mi-a spus: „Dacă eşti aşa nelinişlită, 

întreabă pe cineva şi să faci un canon”. M-am dus la o măicuţă care a 

murit şi e înmormântată la Prislop. Şi a zis să-mi aleg un Sfânt şi să-i 

citesc acatistul 6 săptămâni. Am ales pe Sfântul Nicolae şi i-am citit 

acatistul 6 săptămâni şi după ce am terminat de citit, în noaptea aceea am 

fost la Piteşti unde era băiatul arestat şi pe la două noaptea m-am dus şi 

am dormit, iar către ziua am visat că a venit Sfântul Nicolae şi mi-a zis să 

nu mă mai necăjesc, să nu mă mai supăr că am să mă îmbolnăvesc de 

inimă, iar băiatul nu va sta nici un an de zile la închisoare, cu toate că are 

5 ani. Pe data de 7 va veni acasă. Eu am visat asta în data de 28 

decembrie şi în ziua de Sfântul Ioan a venit acasă. 

Nu m-a certat cu toate că avea de ce să mă certe. L-a certat pe al meu, 

1-a certat puţin, da pe mine nu. Mi-a zis: „ Tu nu meriţi nici ceartă, nici 

aspru să fiu cu tine pentru că ai avut o viaţă foarte grea “; m-a încurajat 

ca să pot să trec prin ce am avut de trecut. 

La multă lume le spunea toate necazurile ce le au. Nu se supăra dacă-1 

întrebai. Dacă era cineva de avea un necaz mai mare, mai deosebit, îl 

chema deoparte şi discuta cu el. A fost o lemeie de la Braşov la care i-a 

plecat băiatul pe munte şi nu s-a mai întors. L-au căutat cu avionul, cu 

elicopterul şi Părintele i-a spus exact unde să se ducă să-1 caute. Am 

urmărit ziarul şi am văzut că 1-au găsit până la urmă. 

Nu trebuia să-i spui absolut nimic, el îţi spunea tot. Am fost cu cineva 

care îi tot mureau animalele şi nu avea noroc de ele şi i-a spus: „Dar de 

câte ori ţi-a fătat vaca, ai dat la cineva un kg de lapte de pomană? Sau 

când ţi-a fâtat oaia? Atunci du-te şi dă prima mulsoare”. Şi de atunci nu a 

mai avut femeia probleme. 

Pe urmă nu m-am mai dus la Părintele. Ne-am dus însă la mormânt, 

ne-am dus iarna şi nu era zăpadă pe mormânt, erau flori. Ne-am dus şi 

vara, tot aşa era. (Milşan Vionela, Recea, 71 ani) 
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• Surorile mele s-au făcut maici. Uneia din ele, înainte de a se 

călugări, Părintele Arsenie i-a spus că în familia noastră avem un 

călugăr. Am aflat că într-adevăr bunica mea a avut un frate ce a 

fugit în Ţara Românească, unde s-a făcut călugăr, iar când a venit 

aici toată lumea 1-a primit cu bucurie. „El s-a rugat lui Dumnezeu să 

vă faceţi voi maici”, le-a zis Părintele Arsenie. 

Tatăl meu a fost rotar şi se purta foarte frumos cu toată lumea. Când s-

a dus şi el la Mănăstirea Sâmbăta, sora mea 1-a văzut pe Părintele 

Arsenie cum iese în hainele de Liturghie şi cu crucea în mână şi merge 

până la clopotniţă unde era tatăl meu, căruia îi spune: „Bine ai venit nene 

Petre, ca să te spovedesc” şi 1-a spovedit. I-a spus că e un om foarte 

cumsecade. 

După moartea tatălui meu, sora mea s-a dus la mănăstirea Prislop. 

Când a ajuns la poartă au început să bată clopotele. După ce a intrat a 

întrebat: „Dar de ce bateţi clopotele?” şi maica a răspuns: „A zis Părintele 

Arsenie că e la poartă Maica Elefteria şi că a murit tatăl ei”. Părintele a 

îmbrăţişat-o şi i-a spus: „Tatăl tău a murit. Mulţi călugări ar vrea sa 

ajungă unde e tatăl tău, dar nu ajung. Tatăl tău locuieşte în al patrulea 

cer”.(Cismaş Eugenia, 78 ani, Făgăraş) 

• Într-o zi, când am mers la miruit, pe două femei nu a vrut să le 

miruiască şi să le lase să sărute crucea. Le-a zis: “Voi mergeţi mai 

întâi să vă spălaţi pe buze… Am ceva să vă spun vouă. Vreţi să vă 

spun în public sau veniţi fiecare la mine în căsuţa aceea?” S-au dus 

fiecare în parte. Când ieşeau de acolo erau aşa de răvăşite, încât 

credeai că le-a dezgropat din pământ. Una din ele zice: “Vai de 

mine, Părintele ăsta-i sfânt! De unde ştia el ce nu ştiam decât eu şi 

Dumnezeu? Când mi-a spus ce am făcut am crezut că o să cadă 

cerul pe mine şi eu mă cufund în pământ”. N-au vrut să-mi spună ce 

le-a spus Părintele, dar de atunci una din doamne venea mereu la 

mănăstire, ţinea post, Biblia şi Psaltirea nu-i lipseau acasă, de pe 

noptieră. (Beleana Ileana, Recea) 
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• L-am cunoscut pentru prima dată pe Părintele Arsenie în iunie 1942. 

Am mers la Sf. Mănăstire Brâncoveanu împreună cu scumpa mea 

mamă Maria, cu gândul să ne spovedim. Pe mine m-a primit zicând: 

Aşa-i că de când te-a bătut bărbatul, nu-l mai poţi vedea?”, mi-a 

spus că nu ne potrivim şi că ar fi bine să mă despart de el. 

Mai târziu, m-am întâlnit cu Părintele Arsenie la Sibiu şi m-a întrebat 

dacă am divorţat. I-am spus că nu şi m-a sfătuit să o fac „pentru că el nu 

stă cu tine şi împărţiţi păcatele”. La judecătorie ne-a divorţat de la prima 

înfăţişare, deşi, de obicei, acest lucru dura ani de zile. (Maria Streza, 86 

ani, Voila) 

• L-am cunoscut pe Părintele la Sâmbăta, la mănăstire, când eram 

fată. Aici am venit cu un grup de tineri, am participat la slujba 

Sfintei Liturghii, iar în urma predicii Părintelui Arsenie am plâns şi 

m-am învinovăţit că nu sunt bună de nimic; am rămas cu acest fior 

toată viaţa. (Măniş Septimia, 79 ani, Codlea) 

• Pe când aveaun 18 ani, am mers pentru prima dată la Drăgănescu, 

împreună cu tatăl meu. Părintele obişnuia să meargă printre oameni 

şi întreba pe câte cineva cu ce problemă a venit. A venit şi la tata şi 

1-a întrebat: „Măi, tu ce problemă ai? ” Tata i-a spus că eu doresc 

să dau admitere la facultate. Mi-a spus că nu o să intru în primul an 

pentru că sunt o fire emotivă şi după ce o să ies de la examen o să-

mi dau seama ce am greşit. Aşa a şi fost; am picat a patra. Odată, 

când am mers la Părintele, tot dând la facultate şi nereuşind, îmi 

încolţise un gând: să merg la mănăstire. Atunci, Părintele 

adresându-mi-se, fără ca eu să-i fi spus ceva, a spus: „Ştii, ca să 

mergi la mănăstire trebuie să fii pentru aşa ceva “. (Mariana P. - 

Făgăraş) 

• Era în anul 1983, când am plecat la Părintele Arsenie cu o problema 

de familie. Îmi plecase soţia de acasă (în lipsa mea), luând copiii şi 

lucruri din casă, lăsându-mi un bilet pe masă, pe care scrisese, 

printre altele, că ce a făcut a făcut bine şi să nu mă duc după ea să 

o aduc acasă, că nu va veni. În orice caz îmi aduc aminte că îmi 
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spusese când era acasă, cu câtva timp înainte de a pleca, că este 

sătulă de viaţă… Eu nu am avut nici o ceartă cu ea, ca să o 

determine să plece, afară doar de faptul că dorea să se mute în 

Braşov, unde, de altfel, locuiau şi fraţii şi părinţii ei. 

Trecuse o vreme şi nu-mi mai găseam nici scopul, nici rostul în viaţa 

aceasta. Nu ştiam ce să mai fac. Ţin minte că mergeam prin locuri unde 

nu mă prea întâlneam cu oameni, în locuri mai retrase, plângând şi 

spunând: Pentru ce Doamne? De ce Doamne? După o vreme, îmi spusese 

cineva de Părintele Arsenie, ca să mă duc să-1 caut şi să vorbesc cu 

dânsul. Cu două zile înainte de a pleca la dânsul, îl visasem fără să-1 fi 

văzut vreodată în viaţa mea, şi iată cum: Se făcea că intrasem într-o 

încăpere mare, unde era foarte multă lume, iar în faţa tuturor era 

Părintele Arsenie, vorbindu-le oamenilor. Căutam să-1 văd mai bine şi 

dânsul se uita la mine şi îmi zise, făcându-mi semn cu mâna: “Mă, tu ăla 

de acolo, vino încoace mă, vino aici… ” şi m-am trezit. Un amănunt: în 

visul meu Părintele era îmbrăcat într-un costum de culoare maro şi avea 

ochelari de vedere cu rama aurie. M-am dus la mama mea şi i-am spus 

despre vis. Mama mi-a zis: “Cum l-ai visat pe Părintele că tu nu 1-ai văzut 

niciodată?”. Spunându-i mamei cum arăta în vis şi cum m-a chemat la 

dânsul, ea a zis: “Dragul mamei, nu mai întrebăm pe nimeni nimic, ne 

suim în tren şi plecăm la Drăgănescu şi ai să vezi că o să-l găsim acolo. Să 

ştii că te cheamă! ” 

După două zile am plecat la Drăgănescu şi nu mică mi-a fost uimirea 

când 1-am văzut pe Părintele Arsenie, îmbrăcat în acel costum maro şi cu 

ochelarii cu acea ramă aurie, precum îl visasem. Arăta exact ca în visul 

meu. 

Ţin minte că, înainte de a vorbi cu mine, a vorbit cu o femeie care îi 

arătase fotografia cu fiica ei, dorind s-o mărite. Când i-a arătat fotografia, 

Părintele a repezit-o, spunându-i că nu-i ghicitor şi nici vrăjitor şi i-a spus 

să plece. Am rămas blocat pentru că şi eu aveam la mine o fotografie, 

unde eram eu, soţia şi cei doi copii ai noştri. Dar cum să mai îndrăznesc să 

i-o arăt!? Când a ajuns în dreptul meu, s-a uitat undeva sus, într-un colţ 
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al bisericii cu o privire atât de drăgăstoasă şi parcă rugătoare în acelaşi 

timp. Doamne, ce ochi frumoşi avea, ce albastru curat şi frumos! Nu am 

văzut niciodată în viaţa mea aşa ochi minunaţi! Avea ceva dumnezeiesc în 

ei şi în toată fiinţa sa. Iar eu am gândit în acel moment, repet, am gândit 

doar, precis i s-a arătat cineva - vreun înger sau vreun sfânt - şi vorbeşte 

cu dânsul, spunându-i că 1-am visat şi m-a chemat. Iar Părintele, fără să 

coboare privirea aceea minunată, răspunse la gândul meu, în auzul 

tuturor, zâmbind uşor: ” Nu mă, mă uit aşa, ca pictor mă.” Ştia ce am 

gândit! !! 

Şi am rămas înţepenit locului, văzând că Părintele Arsenie ştia gândurile 

omului şi că mă aflu în faţa unui om, ce n-am crezut în viaţa mea că poate 

să existe. Şi totuşi 1-am avut printre noi, dar nu am ştiut să-1 ascultăm şi 

nici să preţuim un astfel de om pe care Dumnezeu ni 1-a binecuvântat să-

1 avem. 

Părintele s-a uitat apoi la mine cu acelaşi zâmbet, spunându-mi: “No 

mă, care-i baiu‘?”. Aşa i-am spus Părintelui povestea mea. Apoi Părintele 

mi-a spus ceva ce m-a uimit, pentru că pe acea persoană care fusese 

înaintea mea o repezise, spunându-i că el nu este clarvăzător şi nici 

vrăjitor, mi-a spus aşa: “Mă, n-ai la tine o fotografie cu ea, s-o văd şi eu, 

aşa, ca pictor?”, şi cu timiditate i-am spus: ” Ba da, Părinte”. “Ia dă mă, s-

o văd şi eu “. Privind-o Părintele Arsenie cu atenţie, m-a întrebat: “Şi ce 

ţi-a zis mă?”. Am spus Părintelui că îmi zisese, cu ceva timp înainte să 

plece de acasă, că este sătulă de viaţă. Părintele, privind fotografia a spus 

cu glas tare: “Minte mă, minte. Aici sunt două femei cu mintea goală, şi 

ştii care”. Desigur că nu ştiam, pentru că în fotogralie era doar ea femeie. 

Şi dânsul mi-a spus: “Ea şi cu mă-sa mă” a adăugat: “Lasă mă, că va veni 

o zi când va da socoteală pentru tot ceea ce a făcut. Tu să-ţi duci viaţa 

aşa…”, şi îmi spuse cum să-mi duc viaţa. 

Apoi a adăugat un cuvânt care m-a surprins. Mi-a zis aşa: ” Mă, să ai 

grijă! Nu cumva să te apuci să bei!!! “. Iar eu, mai sigur pe mine de data 

aceasta, i-am spus Părintelui: “Părinte, eu nu beau din principiu”. 



136 
 

Părintele mi-a retezat-o imediat, spunându-mi: “Lasă mă principiul tău şi 

tu ascultă ce-ţi spun eu!”. 

Apoi mi-a dat fotografia înapoi şi a pus mâinile sale pe mâinile mele (pe 

care le ţineam lateral, lipite de corp), spunându-mi mai departe ce să fac 

şi cum să fac cu viaţa mea, neluându-şi mâinile sale de pe mâinile mele. 

Toata lumea se mira de cum proceda Părintele şi spuneau: “Uite, dragă, 

cum îl ţine”. Se mirau oamenii cum mă ţinea Părintele şi nu-mi dădea 

drumul din mâinile dânsului cât timp a vorbit cu mine. Mă miram şi eu de 

mirarea oamenilor. 

Abia mai târziu mi-am dat seama că de fapt oamenii aveau dreptate să 

se mire, pentru că Părintele Arsenie de obicei nu prea punea mâna pe 

oameni, cu unele excepţii. Şi din acele excepţii am făcut şi eu parte, spre 

bucuria mea. Târziu, mi-am dat seama de ce şi pot să afirm că Părintele 

şi-a pus mâinile pe mâinile mele ca să-mi dea putere, pentru că eram 

deprimat atunci. 

M-am întors acasă şi nu după mult timp, poate după o lună sau cel mult 

două, am început să beau: o bere pe zi, apoi două beri în altă zi, apoi trei 

pană am ajuns la “marea performanţă” de cinci beri pe zi fără să mă 

îmbăt, pentru că aveam “antrenament”. 

Începusem cu o bere şi ajunsesem treptat la cinci beri pe zi, uitând de 

fapt de toate sfaturile pe care le-am primit de la acest om, de la acest Om 

al lui Dumnezeu. Cu toată responsabilitatea mea, spun că Omul lui 

Dumnezeu a fost Părintele Arsenie şi cu greu se mai poate naşte un 

astfel de Om într-un neam întreg. Uitasem deci acea profeţie a dânsului, 

în care îmi spunea: “Mă, să nu cumva să te apuci să bei!”. Dar într-o 

dimineaţă, cred că era ora 6, am auzit glasul Părintelui Arsenie spunându-

mi de trei ori: “Măă!… Măăă!… Măăăă!”, iar eu fiind treaz, aceste cuvinte 

ale Părintelui le-am înţeles cam aşa: ” Mă, ce ţi-am spus eu ţie să nu bei, 

mă?” 

Şi din acel moment, din acel ceas, din acea clipa, în viaţa mea nu am 

mai băut niciodată, prin orice stări aş fi trecut: bucurie, nefericire, durere, 

neîmplinire, că este ziua mea de naştere sau a altora, nici un strop de 
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alcool nu am mai băut. Dar ştiu că nu este meritul meu, ci al Părintelui 

Arsenie. Dânsul şi rugăciunile lui m-au ajutat! Să mă ierte bunul 

Dumnezeu şi Maica luminii, că nu 1-am ascultat, şi să mă ierţi sfinte 

Părinte Arsenie. Ajută-mă, cum m-ai ajutat! 

…Două inginere, prietene foarte bune, s-au dus la Părinte la biserica 

Drăgănescu să vorbească cu dânsul. Una dintre ele vorbea cu Părintele 

Arsenie, când cealaltă era în spatele Părintelui, privindu-i picturile din 

biserică. La un moment dat, inginera M.G. din spatele Părintelui, uitându-

se la picturi a zis în gândul ei: „A, nu există Dumnezeu”. Chiar atunci, 

Părintele Arsenie o lasă pe prietena acesteia vorbind, se întoarce cu faţa 

spre aceasta şi îi spune: ,,Şi totuşi mă, să ştii că este Dumnezeu”, apoi s-

a întors cu faţa la cealaltă şi a continuat discuţia cu ea. Povestea aceasta 

mi-a spus-o inginera când a ieşit din Biserică, spunându-mi că după ce i-a 

spus Părintele că totuşi este Dumnezeu, a simţit că i se face rău de 

emoţie, minunându-se de unde i-a ştiut Părintele Arsenie gândurile. 

Spunea sărmana de ea că a simţit că se duce în adâncul pământului de 

ruşine. (Bogdan Juncu - Făgăraş) 

• Când eram student în ultimul an la Sibiu, printr-un „telefon fără fir” 

am aflat că undeva lângă Bucureşti, în localitatea Drăgănescu, se 

află un mare duhovnic care poate să-ţi spună toată viaţa ta şi să-ţi 

arate calea pe care trebuie să mergi. Eram la răspântie de drumuri, 

nu ştiam în ce direcţie s-o iau. Împreună cu alţi tineri din Făgăraş 

am plecat în noaptea dinainte de 16 iunie (Rusaliile din anul acela) 

spre Bucureşti. Era plină curtea bisericii şi biserica de oameni. Când 

1-am văzut pe Părintele, înfăţişarea lui, m-a străpuns ceva în inimă. 

Mi-am dat seama că nu văd un om oarecare, că are o putere 

deosebită. Avea o privire pătrunzătoare, un timbru al vocii, nişte 

mişcări şi o înfăţişare harismatică. În acea zi de Rusalii. Păriniele mi-

a spus: „Începând de astăzi, dacă numele meu te va însoţi îţi va 

pricinui şi bucurii si necazuri”. Şi aşa a fost… (Pr. Prof. Simiofi 

Todoran) 
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• La prima întâlnire cu Părintele Arsenie Boca, la Drăgănescu, m-am 

trezit cu Părintele lângă mine, fără să-1 văd venind. Mi s-a adresat 

zicându-mi că vin de la mare distanţă şi că eu predau codul genetic, 

deci ştia că sunt profesoară de biologie. Mi-a atras atenţia să nu mă 

mai vopsesc pe păr ca să nu-mi pierd mântuirea şi mi-a mai spus 

numărul copiilor pe care nu i-am adus pe lume şi care mă vor striga 

pe lumea cealaltă, acuzându-mă de fapta mea. M-a trimis apoi în 

biserică să văd picturile făcute de sfinţia sa… Apoi m-a îndemnat să 

plec la autobuz fiindcă urma sa vină o furtună foarte mare. După ce 

m-am urcat în autobuzul de Bucureşti s-a pornit o furtună, aşa cum 

spusese Părintele. 

La o altă întâlnire cu Părintele mi-a zis să plec repede că vine 

securitatea şi verifică oamenii găsiţi aici; într-adevăr în drum spre autobuz 

am întâlnit maşina securităţii care era în drum spre biserică. Părintele nu 

voia să am necazuri cu securitatea, fiind încă la şcoală, profesoară. 

Altă dată, o doamnă îl abordează pe Părintele spunându-i că are un 

băiat, de profesie inginer, care a plecat în Munţii Bucegi de şase 

săptămâni şi nu s-a mai întors acasă. Părintele îi răspunde că nu o să mai 

vină pentru că din cauza unei avalanşe a căzut într-o prăpastie şi i-a 

indicat chiar şi locul, dar să-1 lase până la primăvară când “va ieşi singur”, 

odată cu topirea zăpezii. Lucrurile s-au petrecut întocmai, şi locul a fost 

cel indicat de Părintele. (Prof. C.F.) 

Ucenici ai Părintelui 
 

• Părintele Dometie Moian, care a murit nu de mult, când era mic s-a 

gândit să se facă călugăr, dar după ce s-a maturizat a uitat de acest 

gând şi a vrut să se căsătorească de mai multe ori şi nu reuşea 

nicicum. După mai multe încercări s-a dus la Părintele: „Părinte, nu 

ştiu ce să mă fac că nu pot să mă căsătoresc”. „ Mă, aminteşte-ţi ce 

i-ai făgăduit tu lui Dumnezeu când ai fost mic”. 
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Atunci părintele Dometie, stând şi cugetând mai mult timp şi-a amintit 

că i-a făgăduit lui Dumnezeu că se va face călugăr. 

Îi vine părintelui Dometie ordin să plece pe front şi pleacă, nu are ce 

face. La un moment dat îi selectează pe cei de acolo, să-i bage pe linia 

întâi, dar Părintele Arsenie i-a spus dinainte ca să citească Acatistul 

Mântuitorului şi 3 zile să nu mănânce nimic înainte de o primejdie mare. 

Aşa a făcut, 3 zile n-a mâncat, n-a băut apă. Când a trecut prin faţa 

comisiei i-au zis: „Bun, bun, bun… cu tine ce-i?”. L-au examinat din nou, 

1-au pus la toate aparatele, 1-au consultat, apoi 1-au trimis acasă. 

Mama părintelui Dometie era necăjită că nu mai ştie nimic de feciorul ei, 

ştia doar că-i plecat pe front. A trecut Părintele Arsenie prin Voila şi 

aceasta i-a spus: „Părinte, sunt necăjită, nu mai ştiu nimic de băiatul ăsta 

“; Părintele zice: „ Numai că nu-l vezi “. Cu primul tren a apărut acasă. 

Dometie Moian, în armată fiind, când a plecat de la Breaza, de la 

unitatea militară, la o intersecţie de drumuri, cineva 1-a oprit din drum şi-

1 contrazicea mereu la ceea ce gândea, zicându-i: „ Nu-i aşa!”. Când dă 

să plece îi zice: „N-ai plecat bine”. Se uită, nu mai vede nimic. 

Duminică dimineaţa, când s-a făcut ziuă a şi fost la mănăstire, la 

Părintele Arsenie. Părintele când 1-a văzut i-a şi spus: „ Ce-i măi Dănilă?”, 

şi fără a mai aştepta răspuns îi zice: „ Vei mai trece pe acolo, dar fii, fără 

teamă şi spune-le aşa: A zis Părintele Arsenie că aşa-i. Dar fii hotărât “. 

Când a trecut data următoare pe la intersecţia de drumuri, i-au apărut iar 

diavolii şi 1-au încurcat, atunci Părintele Dometie spune: „A zis Părintele 

Arsenie că aşa-i”. Din momentul acela au amuţit diavolii. Putere mare a 

avut Părintele Arsenie asupra duhurilor necurate, încât numai la auzul 

numelui Părintelui Arsenie s-au cutremurat şi au dispărut. 

Părintele Dometie a fost ales ca ucenic al Părintelui Arsenie. Prea 

Sfinţitul Daniil, care este episcop la Vârşeţ, este cel mai iubit ucenic al 

Părintelui Arsenie. Acestuia Părintele  i-a descoperit multe taine. 

Adesea Părintele spunea la lume: „Am în lume călugări mai călugări ca 

în mănăstiri” şi se uita la moşu’ Codrea şi la bunica. 
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Duceau o viaţă curată, cu rugăciuni multe şi fapte bune. Aşa a rânduit 

Dumnezeu ca moşu’ Codrea să moară la mănăstire la Sâmbăta, cum şi-a 

dorit mult de tot. Moşul Codrea a avut 2 băieţi, care au fost preoţi. Unul 

din ei a murit, părintele Nicolae, iar părintele Codrea trăieşte. 

Moşul Codrea era născut în Drăguş căsătorit în Cârţişoara, a lucrat la 

fabrica de avioane de la Braşov şi s-a dus şi s-a spovedit la Părintele 

Arsenie. Părintele Arsenie 1-a ţinut acolo vreo 2 săptămâni până 1-a 

spovedit. El trebuia să ajungă la serviciu, dar nu i-a dat voie să plece. 

Când s-a dus înapoi la serviciu nu a avut însă nici o problemă! Cred că 

atunci a explodat fabrica şi 1-a ţinut Părintele Arsenie acolo ca să nu fie la 

fabrică. 

Să vă povestesc despre Părintele Nicodim. Părinţii mamei mele 1-au 

botezat şi el era cu lumea, la jocuri striga tot felul de strigături, era om de 

viaţă. Lucra tâmplărie şi aşa 1-a chemat Părintele Arsenie la mănăstire, la 

Sâmbăta, să repare nişte uşi căci intra ursul şi mânca vacile în grajd. L-a 

ţinut Părintele câteva zile la mănăstire, dar el era necăjit căci vroia să se 

căsătorească şi nu reuşea. Părintele Arsenie i-a pus mâna după cap şi i-a 

spus: „ Măi, stai pe aici că te linişteşti “, şi când a pus mâna, prin mâna 

Părintelui a simţit o energie şi din momentul acela Părintelui Nicodim nu i-

a mai trebuit nici casă, nici căsătorie, numai mănăstire. A devenit ucenicul 

Părintelui Arsenie. 

… Dar un sfânt nu are numai un ucenic, toţi cei care-i urmează sfatul 

sunt ucenici. (Gheorghe Silea, 45 ani - Sâmbăta de Sus) 

• Eu am venit în decembrie 1963 la mănăstire şi în 1968-’70 1-am 

cunoscut pe Părintele. Prima dată am auzit de Părintele Arsenie de 

la un cetăţean din Idici, Ionel, care mergea la Prislop. Ne povestea 

că Părintele Arsenie i-a dat o putere mare spunându-i: „Dacă este 

cineva bolnav şi crede în Dumnezeu şi vrea să se facă bine, numai 

să te gândeşti la mine şi eu îl ajut “. 

Ionel a mers odată la Prislop şi i-a spus Părintele Arsenie: „ Măi Ionele, 

tu ai tot venit aici şi n-am stat încă de vorbă. Ar fi bine să stăm puţin de 

vorbă “. „Părinte, eu aş mai sta, dar dacă nu mă duc acasă mama se 
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supără, gândeşte că am păţit ceva”. „ Lasă că îi dau eu un telefon “. Asta 

a fost duminică. Luni au mers să facă un gard şi au săpat gropi unde au 

pus apoi stâlpii de gard şi pe la ora 10 zice Părintele Arsenie: „ Eu mă duc 

să dau un telefon la mama ta “. Şi după ce a plecat Părintele vine o 

măicuţă şi Ionel o întreabă: „Maică, voi aveţi telefon aici?”. „Nu avem”. A 

stat acolo, a lucrat şi gândea că Părintele s-a dus cu calul sau cu căruţa 

până în Silvaşul de Sus, unde avea cineva telefon. Dar după o jumătate de 

oră Părintele a venit. În Silvaşul de Sus nu putea ajunge şi întoarce într-o 

jumătate de oră. Părintele i-a zis: „Am vorbit cu mama ta şi i-am spus că 

joi te duci acasă”. Ajungând acasă joi, mama sa era în faţa porţii şi râdea. 

El credea că mama lui este supărată că a stat atât de mult, dar ea era 

veselă şi primul lucru ce i-a spus a fost:   „L-am văzut şi eu pe Părintele 

tău. Luni pe la 10 mi-a venit un somn de n-am putut să mai stau trează şi 

m-am dus şi m-am culcat. Imediat am adormit şi a venit Părintele şi mi-a 

spus care-i treaba “. Ea a fost încredinţată că ceea ce a visat şi ce i-a spus 

Părintele e adevărat şi aşa a fost. Deci Părintele i-a spus în vis totul, ca la 

telefon. 

Eu am un frate preot care se ducea mereu la Părintele Arsenie şi acum 

se duce mereu la Prislop, la mormânt. Odată Părintele le-a spus: „Când 

îmi daţi „telefon” să stăruiţi, că vin „telefonne” din mai multe părţi 

şi nu ştiu de unde vine,, telefonul ” , dar nu era vorba de telefonul 

propriu-zis. Dacă te gândeai la Părintele, Părintele simţea că cineva îi cere 

ajutor. (Ierod. Ieronim Coldea) 

Moştenirea şi ispăşirea păcatelor 

“Trebuie să plătim pentru păcatele noastre” 
 

• Ne spunea odată: „ Vin oameni la mine pentru că au necazuri. Le 

spun: Ziceţi după mine «Aşa ne trebuie!». Nu vroia să zică nici unul, 

dar ăsta-i adevărul. Dacă nu vrem de bună voie, vrem de nevoie. 
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Trebuie să plătim pentru păcatele noastre… Ce ne dă, aşa ne 

trebuie” (Morar Gheorghe, Ucea de Sus) 

• N-am aşteptat mult şi Părintele a intrat în biserică. Ţin minte că, 

ajungând în faţa sfântului altar, s-a uitat la noi şi ne-a întrebat care 

are cel mai mare necaz. Cineva din mulţime a spus că o femeie în 

vârstă care era paralizată de la brâu în jos. Iar Părintele Arsenie, 

privind-o pe femeie a spus: „Da mă, ea are necazul cel mai mare”. 

S-a apropiat de ea şi i-a zis: “Ştii tu, mătuşică, de ce eşti aşa?”. 

Bătrânica dădea din cap că nu ştie şi plângea cu amar. Din cauza 

plânsului nu putea vorbi şi atunci a dat din cap că nu ştie. “Lasă 

mătuşică, nu mai plânge atâta că cineva îţi poartă de grijă. Şi ştii 

cine? Şi arătă cu degetul în sus grăindu-i: „Dumnezeu”. „Că şi aşa 

cocioaba asta se rablageşte ea”, mai spuse Părintele referinduse la 

corpul omului. „Să ştii - i-a mai spus Părintele Arsenie - că tu duci 

sau porţi păcatele lui Gheorghe a lui [cutare], a lui Vasile a lui 

[cutare], a lui Ioan a lui [cutare] - spunând numele sau porecla pe 

care o aveau în sat acele rude ale ei - tu le duci pe braţe acestea, pe 

tine au căzut”. (Bogdan Juncu - Făgăraş) 

• Maica Teoctista, când era bolnavă, avea un sunet în cap foarte 

puternic şi alte boli grave. Părintele Arsenie i-a scris aşa în bilet: 

„Înainte de a trece la cele veşnice, vei vedea ceva deosebit şi acelea 

vor fi lucruri adevărate”! Înainte de a muri cu ceva timp, maica a 

fost dusă dincolo, dar pentru smerenie n-a spus prea mult. Tot 

Părintele Arsenie i-a spus că, la capătul acestei suferinţe, va vedea 

şi pentru cine a suferit. Ea n-a avut păcate grele, ca să sufere, dar a 

suferit pentru cineva din neamul ei pe care astfel 1-a salvat. (Pr. 

Ioan Sabău, 89 de ani) 

• I-a spus Părintele cuiva care avea un mare necaz: „ Ce te mai 

minunezi de năcazul ăsta al tău, căci al 14-lea strămoş al tău a făcut 

cutare păcat”- şi i-a spus ce păcat a făcut. E drept că în Evanghelie 

spune că se lasă numai până la al 3-lea neam. Dar păcatul pe care 
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1-au făcut, înaintaşii lui n-au putut să-l ispăşească, au făcut în 

schimb alte păcate, şi rădăcina păcatului de acolo s-a tras. 

Unei maici i-a scris Părintele Arsenie un bilet şi i-a spus aşa 

„La capătul acestei suferinţe va fi mântuirea ta. Atunci vei vede pentru 

cine ai suferit!”. Ea a fost curată, nu pentru ea a suferit, ci pentru bunici, 

străbunici, Dumnezeu ştie. I-a mai spus ceva: „ Înainte de a te muta din 

lumea asta vei vedea lucruri deosebite;” să nu ţi se pură că sunt 

hulucinaţii, căci vor fi adevărate”. Şi aşa i s-a întâmplat înainte de a muri. 

Era la mănăstirea Bistrita şi după ce s-a îmbolnăvit, a venit în Voila, apoi 

la Guşteriţa (lâng Sibiu), apoi în Sibiu la cineva, apoi a murit şi au 

înmormântat-o la Prislop. Avea un vâjâit în cap tot timpul. A fost la 

medici, i-au pus aparate şi când au auzit zgomotul pe care-1 are s-a 

speriat doctorul şi a zis: „ Cum poate să reziste o persoană cu asemenea 

zgomot în cap?!”. I-a spus Părintele Arsenie: „În capul tău e iadul, să nu-ţi 

umble nimeni la cap” - că au vrut să o opereze de câteva ori să vadă ce şi 

cum. Chinurile iadului, care trebuia să le săvârşească ea, le avea în cap. 

(Gheorghe Silea, 45 ani, Sâmbăta de Sus) 

• „Io ştiu mai multe despre voi, decât ştiţi voi despre voi“ zicea 

Părintele câteodată. „Io văd prin voi până la al treilea neam”. 

Vorbea în pilde şi te făcea să te ruşinezi de faptele rele. (Ierod. 

Ieronim Coldea) 

• …Când m-am spovedit la Părintele m-a întrebat un lucru care mi s-a 

părut curios ca mă întrebă. Şi anume, m-a întrebat dacă mi-a venit 

vreodată în minte să omor vreun om. Acuma, poate că la vârsta 

aceea, de 13 ani şi jumătate, nu era cazul să îmi pun o astfel de 

întrebare, deşi, după aceea mi-am dat seama de ce mi-a pus-o. 

Pentru că Părintele ştia că copilul este oglinda părinţilor că fiecare 

dintre noi aducem o încărcătură din străfunduri de existenţă, că 

fiecare dintre noi suntem sinteza înaintaşilor noştri: părinţi, bunici, 

străbunici, până unde ajunge spectrul vital al existenţei noastre. Şi, 

bineînţeles că, chiar dacă m-am mirat, i-am dat răspunsul care era 

de fapt, nu i-am dat un răspuns evaziv, i-am spus că niciodată nu 
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mi-a venit să omor un om. Părintele vroia intre în legătură cu 

înaintaşii mei, să vadă eventual din ce tâlhari am apărut eu în 

această lume. Probabil s-a gândit la aceasta fiind un nevăzător, fiind 

un “copil născut în lanţuri”, fiind un “născut între tâlhari”, a vrut să 

ştie dacă părinţii mei sunt, într-adevăr, ceea ce gândea ei că sunt. 

Mulţumesc lui Dumnezeu, am avut nişte părinţi, nu pot zice ca 

Sfânta Tereza de Lisieux: “Să ştiţi că eu am avut nişte părinţi sfinţi”, 

nu pot zice lucrul acesta: dar, în orice caz, au fost oameni de treabă 

şi-au văzut de îndatoririle pe care le-au avut. Ne-au crescut, ne-au 

îndrumat bine. Că o fi având şi ei vreo vină… mă rog, Dumnezeu ştie 

de toate. Nu alegem noi părinţii şi nici părinţii nu ne aleg pe noi şi 

venim în lume în contextul fizic, fiziologic şi social în care am venit 

lume. (Amintiri despre duhovnici pe care i-am cunoscut, Teognost - 

2003) (Arhim. Teofil Părăian - Mân. Brâncoveanu) 

• A venit o femeie la Părintele, la Drăgănescu, să-i ceară sfat privind 

împărţirea averii. Părintele i-a spus să se ducă să se împace cu sora 

ei. Trei ore Părintele i-a tot spus acest lucru, dar ea o ţinea una şi 

bună: “Nu o iert. Nu mă împac”. După 3 ore lumea a început să 

vocifereze, căci toţi veniseră să primească sfatul Părintelui. Când a 

plecat, după ce s-a închinat la icoane, Părintele a întrebat-o pentru 

ultima dată: „O ierţi pe sora ta?”. „Nu o iert ” „Dacă n-o ierţi te va 

călca o maşină”. Lucru ce s-a şi întâmplat după o vreme. (Bălan 

Silvica - Făgăraş) 

• Din comuna Dăeşti - jud. Vâlcea, a venit într-o zi la Părintele o 

femeie care avea trei fete. Mama fetelor luase un bătrân pentru a 

avea grijă de el, dar şi-a bătut joc de el şi i-a luat toată averea. 

Între timp femeia aude de existenţa Părintelui Arsenie, care atunci 

era la mănăstirea Sâmbăta de Sus şi se hotărăşte să-i ceară ajutorul 

pentru căsătoria fiicelor ei. Ajungând la mănăstire, slujba fiind în 

plină desfăşurare la Altarul de vară şi terminându-se slujba, 

Părintele a chemat-o din mulţimea de oameni spunându-i că are trei 

fete şi că dacă le va căsători, toate trei vor muri pentru păcatul 
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săvârşit cu acel bătrân. Neţinând însă cont de sfatul primit, fetele au 

murit pe rând, după căsătorie. (D-na M.A.) 

• Unui tânăr din Braşov, care 1-a căutat pe Părinte înainte de a merge 

în armată, Părintele i-a spus să fie serios şi să nu-şi facă de lucru cu 

fete până la căsătorie. În armată fiind, acesta n-a ascultat povaţa 

Părintelui şi a avut o aventură cu o fată pe care n-a mai întâlnit-o 

după aceea. Venit din armată s-a angajat gestionar la o 

întreprindere. Magazia pe care o gestiona a fost spartă, iar paguba i-

a fost imputată lui, în urma cercetărilor urmând a merge şi la 

închisoare, negăsindu-se adevăraţii hoţi. Disperat, acesta merge din 

nou la Părintele, prefăcându-se că vine pentru prima dată şi i-a 

povestit necazul. Părintele 1-a recunoscut, dar amintindu-i ce-i 

spusese înainte de armată îi reproşează că nu 1-a ascultat şi i-a 

spus: “Tu nu ştii, dar fata aceea a. făcut crimă (avort) şi tu te duci 

acum la puşcărie nu pentru lipsa din gestiune, ci ca să plăleşti crima 

ei!” . [n.edit.: să ne gândim acum cât mai are de ispăşit poporul 

român, dacă ţinem cont că din 1989 până acum s-au făcut 20 

milioane de pruncucideri, cam un milion pe an!] (Maica Adriana - 

Schitul Cornet) 

 

Sfaturi şi îndemnuri ale Părintelui Arsenie 
 

- Păcatele se înregistrează în codul genetic al fiecăruia. 

- Să nu credeţi ca veţi intra după moarte întru Împărăţia în care n-aţi 

trăit pe pământ! 

- Sufletul e trimis de Dumnezeu în momentul conceperii şi Dumnezeu 

singur, ştie ce va fi cu copilul acela, cu ce capacităţi ar fi venit în lume şi 

ce va fi şi ce va face în lume. Numai te trezeşti la bătrâneţe cu ispăşirea 

pentru copiii pe care nu i-ai lăsat să se nască sau chiar i-ai avortat. 

- Cei ce cred nu au voie să nu creadă. De aceea, când fac rău, 

Dumnezeu îi pedepseşte, ca să nu mai poată lucra nimic, pentru ca să-şi 

vină în fire şi să-şi revizuiască poziţia, atitudinea faţă de Dumnezeu. 
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- Numai cât necaz îi trebuie omului ca să se mântuiască dă Dumnezeu 

omului. Este cu dreptate să tragi scurta (necazul) pentru necredinţă. Când 

omul îşi revizuieşte poziţia faţă de Dumnezeu, faţă de Domnul Iisus 

Hristos, faţă de Biserică, atunci şi Dumnezeu va fi cu el. Va fi mai greu de 

copiii celui ce nu-şi revizuieşte poziţia faţă de Dumnezeu. 

- Nu-1 judeca pe cerşetor că fumează. 

- Diavolul prezintă patimile din om ca plăcute şi uşoare. 

- Nu suntem din maimuţă; dar mergem cu paşi repezi spre ea. 

 

Taina Spovedaniei 

„Cu cei ce se grăbesc eu nu mă grăbesc” 
 

• Acestea sunt scrise în biserica din Drăgănescu de Părintele Arsenie: 

„Spovedania, taina Pocăinţei, prin care puterea lui Dumnezeu dată 

preoţilor şterge biruinţele diavolului asupra omului, căci păcatul este 

o conspiraţie între diavol şi minte împotriva lui Dumnezeu sau 

împotriva unei porunci a Lui, la ascultarea omului de Satana, şi nu 

de Dumnezeu. Când aceste biruinţe sunt spovedite şi ispăşite prin 

canon şi necazuri, acelea nu mai au nici o greutate la cântarul 

judecăţii particulare. Când sunt spovedite dar numai pe patul morţii 

şi n-a mai rămas timp de canon şi îndreptare, ei (diavolii) vin şi 

înfricoşează sufletul cu necaz şi urgie mare; dacă însă omul le-a ars 

pe pământ măcar cu o lacrimă, acesta nu se pierde, ci poate atrage 

mila lui Dumnezeu. Când biruinţele lor rămâm consimţite toată viaţa 

şi neşterse de taina pocăinţei, omul acela, deşi botezat, s-a făcut fiul 

aceluia de care a ascultat. Biruinţele lui au toată greutatea, 

fărădelegii. Cei cumpliţi au câştigat sufletul Omului. Suflelele 

drepţilor însă, ca un şuvoi de foc urcă la cer, ca unele ce s-au 

îmbogăţit în focul Duhului Sfânt “. 
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La serviciu aveam probleme şi mi-a zis că „trebuie să răbdăm şi să 

iubim”. Odată   m-am dus la Părintele de Întâmpinarea Domnului. M-am 

spovedit, m-am cuminecat dimineaţa şi m-am dus la serviciu, dar m-am 

dus mai târziu şi când am intrat în birou toţi au fugit! Părintele mi-a 

explicat: „Cum să stea diavolul în faţa lui Dumnezeu; tu aveai pe 

Dumnezeu, de aceea au pierit toţi din birou “. 

El nu era un om care exagera în canoane şi nici în altceva. Căuta 

întoarcerea, să cauţi Biserica, să te duci la Sfânta Liturghie. Pentru noi 

care trăiam în lume, mirenii, cerea odihnă, ca să putem munci. (Ana 

Riţivoiu, Sibiu) 

• Părintele îndemna mult la Spovedanie şi Împărtăşanie. Şi mai zicea: 

„Faptul că ai stat aici la Sfânta Liturghie şi vei continua să participi 

în sărbători face foarte mult “. (Maria Nicolescu, Sibiu) 

• Mamei mele i-a fost frică la început să se ducă acolo, la Părintele, 

deoarece sfinţia sa cunoştea firea omului. Dar s-a spovedit şi a venit 

acasă cu canon să ţină post din Postul Sfintei Marii până la Ziua 

Crucii. 

Părintele nu prea dădea canon. Dacă ţi-a spus cum trebuie să trăieşti 

creştineşte nu trebuia să-ţi mai dea şi canon. Dacă vrei să fii creştin 

adevărat, faci tu rânduiala, aşa cum trebuie. El spunea ce-i bine, spunea 

ce-i rău şi spunea de ce vin necazurile, de ce vin copiii nenorociţi, de ce se 

întâmplă aşa, de ce vine pedeapsa lui Dumnezeu peste oameni, toate le 

spunea Părintele. (Greavu Toma, 55 ani) 

• Părintele nu prea dădea canon la spovedanie. Era odată cineva la 

spovedit şi a spus: „Părinte, nu ne daţi canon? “. „ Ba vă dau, să nu 

mai faceţi ce aţi făcut ” E un canon destul de greu. Nu-i uşor să te 

laşi de obiceiuri. Odată un obicei înrădăcinat în om nu uşor îl 

stârpeşti, îţi trebuie luptă. În cărţile sfinte e o pildă că dacă e un 

pomişor mic, când e mic, prinzi de el şi-1 scoţi, dacă e un pom 

mare, atunci trebuie să sapi cu târnăcopul până îl dezrădăcinezi şi 

până îl poţi scoate. 
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Părintele Dometie a văzut ceva deosebit când se spovedea o femeie la 

Părintele Arsenie. A văzut cum ieşeau şerpi din gura ei, ieşeau puţin şi se 

dădeau înapoi, şi până la urmă s-au tras înapoi şi când a ieşit afară i-a zis: 

„ De ce n-ai spus ce aveai de spus acolo, tot”; „Am spus! “, „ Cum ai spus, 

eu am văzut că nu ai spus! ” şi s-a întors înapoi la Părintele Arsenie şi i-a 

mărturisit ultimul păcat şi a dat afară toţi şerpii. Aceasta s-a întâmplat tot 

prin Părintele Arsenie, el i-a deschis ochii sufleteşti părintelui Dometie să 

vadă cu sufletul, căci cu ochii ăştia fizici nu vedem nimic şi s-o întoarcă pe 

femeia asta să spună şi ultimul păcat, cel mai greu păcat al ei. 

Când ieşeau de la spovedit, de la Părintele Arsenie, oamenii simţeau că 

s-au spovedit! Spovedea puţină lume. Părintele spunea taine, dar înţelesul 

tainelor nu se dezvăluiau uneori decât după moartea celui în cauză, pentru 

ca să nu cadă în slavă deşartă. 

Nu-mi amintesc să dea cuiva canon să facă ceva deosebit, decât poate 

în cazuri deosebite. Părintele Arsenie n-a pus bază numai pe post, 

rugăciune sau numai pe milostenie; a pus bază pe toate la un loc. Pentru 

că zice: „ Fericiţi cei milostivi… “, dar dacă eşti milostiv nu înseamnă 

neapărat că te mântuieşti, dacă tu nu eşti curat cu inima. Ca să te 

mântuieşti trebuie să împlineşti toate legile. 

La Vladimireşti 1-au trimis pe părintele Cleopa, apoi pe Părintele 

Arsenie. Părintele Arsenie a mers acolo şi le-a găsit pe măicuţe într-o 

stare jalnică. Un post întreg, postul mare, a stat acolo. Le-a dat un canon: 

„Ca să vă treziţi şi să vă vină mintea la cap, să nu mâncaţi carne, ulei şi 

zahăr un an de zile”. Cine vrea. Şi aşa bine s-au simţit de sunt şi acum 

măicuţe care ţin acest canon. (Gheorghe Silea, 45 ani - Sâmbăta de 

Sus) 

• S-au spovedit oamenii şi unul a zis: „Părinte am un păcat mare “. 

Părintele i-a spus: „ Du-te la râu, ia o piatră aşa, cam cum crezi că 

ţi-e păcatul de mare”, şi s-a dus omul şi a venit cu o piatră. Celălalt 

a zis: „ Eu nu am păcate aşa mari, am multe şi mărunte “. Şi 1-a 

trimis şi pe el la râu să adune pietre cam cât păcatele lui şi a venit 

cu multe pietricele. Apoi a zis: ,. Acum duceţi-vă şi le puneţi 
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amândoi la loc cum au fost fiecare “. Cel care a fost cu piatra mare a 

putut să o pună, dar acela care a fost cu pietricelele nu le-a putut 

pune! (Mailat Elena, 87 de ani, Dejani) 

• Altă dată ne-a spus: „ Măi, eu iubesc pe aceia care se spovedesc 

de şase ori pe an: câte o dată în cele două posturi mici (ale Sfintei 

Marii şi ale Sf. Ap. Petru şi Pavel) şi de câte două ori în cele două 

posturi mari. Pe aceia eu îi iubesc. “ 

Părintele îi selecţiona pe care să-i spovedească şi pe care să nu-i 

spovedească. Unul spunea că a omorât un om şi că Părintele nu vrea 

nicicum să-1 spovedească. Insista însă spunând că se căieşte şi de ce nu-

1 spovedeşte. „No hai mă, dacă tu chiar vrei aşa de mult. ” Dar când 1-a 

întrebat: „ Mă, îţi pare rău că l-ai omorât pe omul acela? “, „Nu-mi pare 

rău, Părinte!”, „Păi vezi, nu ţi-am spus că degeaba vorbesc cu 

tine?”(Morar Gheorghe, Ucea de Sus) 

• În timpul spovedaniei, privind starea morală şi de păcătoşenie, 

intervenea acolo unde socotea necesar, uneori ajutând pe penitent 

şi amintindu-i de fapte pe care fie că le uitase, fie că le ţinea sub 

tăcere. [...] Acest dar al “înainte vederii” Părintele Arsenie îl folosea 

numai în cazuri mai deosebite, spre folosul duhovnicesc al 

penitenţilor. Când era vorba de un om mai în vârstă, cu o viaţă mai 

tumultoasă şi cu probleme mai deosebite, spovedania acestuia dura 

chiar ore întregi, numai şi numai spre a descifra tot răul din viaţa 

acestuia şi spre îndreptarea lui. 

Celor care se spovedeau o dată la Sfinţia Sa, le cerea să se 

spovedească apoi, în toate Sfintele Posturi, în Sărbători mari şi să vină la 

scaunul Spovedaniei, ori de câre ori simt că-i necesar, sau au o problemă 

spirituală mai deosebită. 

O atenţie deosebită dădea celor căsătoriţi şi uneori îi chema împreună la 

Spovedanie, spre a limpezi problemele ce se ivesc, adesea, între soţi. 

Călugărilor, studenţilor în teologie, intelectualilor, le dădea o atenţie 

sporită şi trata pe fiecare după gradul lui de cultură. 
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Recomanda tuturor schimbarea vieţii, printr-o conştiinţă creştină precisă 

şi căuta să vadă, la următoarea spovedanie, progresul făcut. Avea o 

memorie excepţională, recunoscând pe fiecare ce mergea a doua oară sau 

de mai multe ori şi ştia ce progres a făcut, dând din nou recomandările 

ştiute: rugăciune, post, cercetarea sfintelor biserici în duminici şi 

sărbători, să nu lucreze în zilele de sărbători (mai ales ţăranilor liberi), să 

nu înjure de Dumnezeu, să nu-1 pomenească pe cel rău. Spunea adeseori, 

că “oamenii caută minuni şi pe aşa-zişii făcători de minuni, dar cea mai 

mare minune este schimbarea vieţii, după modelul Domnului Iisus Hristos 

“. (Mărturii despre Părintele Arsenie, Ed. Imago, 2003, p. 49) (Pr. 

Nicolae Streza) 

• Pentru mine Părintele a fost un sfânt. Am socotit că e un om 

deosebit. Cuvintele lui erau mai scumpe decât orice altceva. Prin 

‘46-’48 m-am spovedit la sfinţia sa, până am fost la şcoală. Şi după 

aceea am fost la Prislop de ne-am spovedit, dar Părintele ne-o 

mânat însă la alt preot. El vroia ca cine ajunge la dânsul la spovedit 

să cunoască că a ajuns. Ţi-a dat un canon şi 1-ai făcut, te-a 

împărtăşit şi mai departe să te ţii tot de rele!? La el nu mergea aşa. 

Cu copiii vorbea frumos, era zâmbitor şi blând. Dar cu lumea era mai 

aspru. Te ţintuia. Simţeai că într-adevăr te mărturiseşti. Când mai veneai 

şi altădată te spovedea normal. Cine a ajuns de s-a spovedit o dată la 

Părintele, a doua oară ştia că nu mai era aşa aspru. În posturi, dacă nu 

posteai nu te împărtăşea. (Rus Silvia, 67 ani, Dejani) 

• La spovedit, atâta te ţinea sub patrahir, până îţi aduceai aminte de 

toate păcatele. Te ţinea acolo sub patrahir şi o oră şi două până ce 

îţi aduceai aminte tot. Şi erau foarte mulţi oameni la spovedit, 

stăteau la rând şi câte două zile. 

După spovedanie îţi dădea un canon, după păcatele tale (de citit de 5 

sau de 10 ori Psaltirea, sau acatiste şi să posteşti) şi după ce-ţi făceai 

canonul, te duceai din nou la Mărturisire şi apoi te împărtăşea. Dar nu de 

prima dată! Niciodată nu împărtăşea de prima dată. Făcea aşa ca să-ţi 

tămăduiască sufletul, să te convingă să te laşi de ce-i rău. 
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Părintele îi spunea că trebuie să citească Psaltirea de atâtea ori că din 

cauza asta este bolnav, că a purtat duşmănie, sau a batjocorit, sau a 

clevetit. 

Era un om din Bucium căruia îi plăcea foarte mult să cânte. Cânta în 

crâşmă. Când a ajuns la spovedit a zis că, spovedindu-se, se vedea pe el 

însuşi sub patrahir, ca într-o oglindă, cum era faţa lui urâtă, întunecată. 

După ce s-a spovedit, i-a dat Părintele canon, să citească de 10 ori 

Psaltirea şi, după ce a citit de 10 ori Psaltirea, s-a dus din nou să se 

spovedească şi şi-a văzut faţa luminată. Deci vă daţi seama! A fost 

puterea lui Dumnezeu de s-a văzut pe el însuşi cât este de păcătos. 

(Miloşan Vionela, Recea, 71 ani) 

• Părintele nu era mulţumit dacă te duceai şi nu faceai ce-ţi spune. 

Spunea aşa: „Eu, dacă veniţi la mine şi stau de vorhă cu voi, atunci 

ce vă spun eu aş vrea să şi faceţi. Eu nu am timp de pierdut. Dacă 

stau de vorbă cu voi vreau să se simtă ceva. Veniţi la mine, apoi 

mergeţi acasă şi lumea nu ştie că aţi fost la mine. Vreau să spună 

lumea: omul ăsta nu mai e ca până ieri “. Mai zicea: „ M-am săturat 

să tot aprind lumânările şi iar să cadă, iar le aprind şi iar cad “. 

(Ierod Ieronim Coldea) 

• De la Sâmbăta, ce să vă pot spune; pe cine spovedea Părintele îl 

ţinea acolo la mănăstire, zile şi săptămâni întregi. Îl punea să 

lucreze, se plimba prin pădure…. şi când considera dânsul că 1-a 

spovedit aşa cum trebuie îi dădea dezlegare la împărtăşanie. Când 

am fost eu la el, nu spovedea prea multă lume. 

Părintele avea o vorbă: „ Mă, ajută-mă să te ajut! “. El avea vorba asta 

în sensul că „Dacă mă asculţi şi faci ceea ce-ţi spun, într-adevăr te ajut!”. 

Ca un medic: dacă îi primeşti reţeta, dacă îi asculţi poveţele, îi respecţi 

tratamentul, te ajuţi singur. Doctorul are intenţia să te ajute, să te 

vindece. 

El avea vorba asta, dar foarte mulţi nu-l ascultau. Se duceau şi se 

minunau de ceea ce le spunea, dar nu îi primeau canonul. Iar când venea 

a doua, a treia oară, îl întreba: „De ce ai venit, că tot nu m-ai ascultat?!”. 
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Altă vorbă a Părintelui: „Măi, fă post!”. Nu dădea canoane deosebite, 

dar canonul era părăsirea păcatului, acesta era cel mai mare canon al 

Părintelui Arsenie. Făcuse şi medicina, cunoştea multe şi din tainele 

medicinii şi te ducea până acolo încât te lămurea că păcatul cutare sau 

cutare, te duce la ruinare, la boală, la moarte; avea o logică 

extraordinară. 

Nu m-am spovedit niciodată la Părintele Arsenie, pentru că ne trimitea 

la duhovnicii noştri de la teologie, de la seminar sau parohie, ne trimitea 

pe fiecare la duhovnicul din parohia sa. (Pr. Ioan Ciungara, Copăcel) 

• Văzând Părintele că mulţi din cei pe care îi spovedea nu-şi schimbau 

purtările lor, ci continuau cu poftele şi păcatele, covârşit de grija 

datoriei sale preoţeşti, ştiindu-se chezaş pentru sufletele lor, s-a 

rugat lui Dumnezeu să-i descopere care este pricina pentru care 

oamenii nu se lasă de păcate. Şi, într-o zi, stând pe o bancă în 

grădina Mănăstirii şi privind spre munte, numai ce vede că apare în 

vârful muntelui un nor mare, negru şi întunecat, iar din el se auzea 

multă gălăgie şi zarvă mare. Privind cu mare atenţie, observă că 

deodată norul se desparte în două părţi, iar în mijlocul norului, pe 

munte, vede un scaun împărătesc înconjurat de flăcări de foc şi pe 

satana pe scaun, înconjurat de toată ceata drăcească, zicând cu glas 

tare către draci: 

- Care din voi este aşa de iscusit să găsească un vicleşug şi să-1 şoptiţi 

în mintea oamenilor, ca să-i tragem de partea noastră şi să câştigăm 

suflete mai multe, să facem o împărăţie mai mare ca a lui Dumnezeu, că 

puţin timp mai este? 

Atunci se înfăţişează un drac şi se închină până la pământ lui 

Scaraoschi, şi-i zice: 

- Întunecimea voastră, am găsit de cuviinţă să şoptim în mintea 

oamenilor că nu este Dumnezeu. 

Dar satana îi zice: 

- Nu e prea bun vicleşugul tău că nu putem câştiga prea mulţi cu el. Să 

vină altul. 
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Şi vine al doilea şi zice: 

- Întunecimea voastră, să-i lăsăm să creadă că este Dumnezeu, dar nu 

este rai şi iad şi că viaţa aceasta este numai până la mormânt. Satana, 

chibzuind, îi zise: 

- Nici cu acest vicleşug nu putem câştiga prea mulţi, căci Hristos când 

S-a înălţat la cer a zis ucenicilor: „În casa Tatălui Meu multe lăcaşuri sunt 

(…) Mă duc să vă gătesc loc, ca unde sunt Eu să fiţi şi voi” (Ioan 14, 2-3) 

şi sunt destui mai răsăriţi la minte printre oameni care ştiu că există 

Dumnezeu şi că El le va da răsplata după fapte. Să vină altul. 

Şi vine al treilea şi zice, închinându-se până la pământ: 

- Întunecimea voastră, eu zic mai bine să-i lăudăm pe oameni pentru 

credinţa lor în Dumnezeu, în rai şi iad, în judecata de apoi, dar totodată, 

fără odihnă să le şoptim de mii de ori: “Nu vă grăbiţi cu pocăinţa 

adevărată, lăsaţi-o mai la bătrâneţe căci moartea e departe şi mai 

petreceţi, gustaţi dulceaţa vieţii, faceţi-vă toate poftele, mai e vreme 

destulă!” şi vrăjiţi de şoapta noastră ademenitoare nici nu vor observa 

trecerea vremii. Moartea venind pe neaşteptate îi va găsi, desigur, total 

nepregătiţi şi atunci ei sunt ai noştri. 

Abia acum satana îşi strâmbă chipul într-un rânjet de bucurie 

diavolească şi cu înfrigurarea grabei le zise: 

- Mergeţi şi aşa să faceţi! 

Deci numai de formă şi de ochii lumii îşi îndeplineau acei oameni 

datoriile creştineşti, în timp ce vrăjiţi de şoapta ademenitoare a viclenilor 

draci nu-şi schimbau purtările şi continuau cu poftele şi păcatele, lăsând 

sfaturile Părintelui şi adevărata pocăinţă pentru la bătrâneţe. (Ierod. 

Dometie - Mân. Brâncoveanu) 

• O femeie, deşi venise mai târziu, i-a zis: „ Părinte, primiţi-mă mai 

repede la spovedit că am oameni la lucru şi sunt grăbită “. Părintele 

i-a spus: „Du-te, gată-ţi şura şi vino. Cu omul care se grăbeşte eu 

nu mă grăbesc”. (Maria Streza, 86 ani, Voila) 
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Sfaturi şi îndemnuri ale Părintelui Arsenie 
 

- Atâta vreme cât ţinem păcatele nemărturisite, ascunse cu voia, atâta 

vreme atârnă pedeapsa lor asupra noastră, ca o sabie care stă să cadă 

peste viaţa noastră. De îndată însă ce mărturisim păcatele şi vinovăţia, 

primejdia morţii o înlătură Dumnezeu de deasupra noastră. 

- Toţi avem o genă oncogenă şi ne putem îmbolnăvi de mai multe ori 

fără să ştim, dar prin spovedanie sinceră şi împărtăşirea cu Sfânta 

Euharistie ne refacem. Trebuie să ne întărim cu Sfintele Taine, cu energie 

duhovnicească, capabile să stăvilească anarhia din creier şi din organisinul 

nostru. Factorul supranatural se dovedeşte capabil de atâtea ori să ne 

scape din multe încurcături. 

- Cea mai primejdioasă este mândria sfântului, de aceea sfinţii 

adevăraţi sunt cei ce nu ştiu că sunt sfinţi, ce ţin morţiş că-s păcătoşi. 

- Nici o patimă nu vrea să părăsească firea fără nevoinţe, adică silinţe 

ale conştiinţei întărite de voinţă. Din pricina acestei lupte între convingeri 

şi patimi, călugăria e dătătoare de har şi numărată la Taina Pocăinţei. 

- Cât asculţi de Dumnezeu, atât ascultă şi Dumnezeu de tine. Cea mai 

lungă cale este calea care duce de la urechi la inimă. 

 

Post şi rugăciune 

,,Mai mare este omul în genunchi, decât în picioare“ 
 

• Am avut odată un necaz şi l-am visat noaptea pe Părintele, că a 

venit şi m-a învăţat o rugăciune: Aşa să te rogi: “Doamne, Iisuse 

Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ajută pe toţi necăjiţii, pe toţi asupriţii 

şi, Doamne, ajută-ne şi pe noi! “. (Cismaş Eugenia, 78 ani, 

Făgăras) 
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• Nouă ne-a spus că cea mai puternică rugăciune este „Doamne, 

Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, 

păcătosul”.(Gheorghe Silea, 45 ani, Sâmbăta de Sus) 

• M-a îndrumat Părintele să fac rugăciunea cu care se mântuiesc 

călugării… Şi-a dat seama că eu nu pot rămâne acolo, nefiind 

absolvent de Teologie şi neavând vârsta la care se poate hotărî 

cineva să se facă călugăr şi având şi deficienţa cu care am străbătut 

prin viaţă, Părintele şi-a dat seama de asta şi atuncea a zis, totuşi, 

că aş putea face eu ceea ce fac călugării, adică să zic:“Doamne, 

Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, 

păcătosul”. Am luat aminte la ce mi-a zis Părintele. …Mi-a spus că 

această rugăciune să o zic în gând, nu cu cuvântul vorbit, ci în gând, 

s-o lipesc de respiraţie în felul următor: Între respiraţii, deci fără să 

inspir şi fără să expir, acolo unde se întâlneşte o respiraţie cu 

cealaltă, să zic: “Doamne” - trăgând aerul în piept, odată cu 

aceasta, să zic “Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu”, şi dând aerul 

afară din piept “miluieşte-mă pe mine păcătosul”. Altceva nu mi-a 

mai spus în legătură cu aceasta. Aşadar, pot să zic că Părintele 

Arsenie a fost un ctitor la existenţa mea. (Arhim. Teofil Părăian - 

Mân. Brâncoveanu) 

• Părintele Arsenie zicea de multe ori la Bucureşti (Drăgănescu): „ 

Măi, în Ţara Făgăraşului e multă rugăciune “, poate pentru că se fac 

multe Masluri, ori Maslul - taina aceasta - are o mare putere şi de 

aceea e multă evlavie şi e multă rugăciune în Ţara Făgăraşului. 

Spunea Părintele: „Maslul e un paznic puternic pentru casă, pentru 

familie”. De aceea, cei care 1-au cunoscut pe Părintele, cei care au 

primit canonul acesta de a săvârşi taina Sfântului Maslu, nu s-au 

lăsat de această rânduială şi an de an, la boală sau la un necaz, 

cheamă preoţii să săvârşească taina aceasta. (Pr. Ioan Ciungara, 

Copăcel) 

• Înainte de Sfânta Împărtăşanie, când zicea „ Cred Doamne şi 

mărturisesc…”, părintele plângea cu lacrimi şi zicea apoi şi o ectenie: 
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„Iartă Doamne păcatele părinţilor, din neştiinţă”. Am primit un braţ 

de cărţi de la Părintele, între care şi „Tâlcuirea Sfintei Liturghii” şi 

mi-a recomandat să stau de vorbă mai mult cu fetele şi femeile de 

la noi din sat, să le ajut în credinţă. 

Înainte de a pleca acasă m-am gândit că Părintele nu a mâncat toată 

ziua stând cu noi, dar Părintele mi-a şi răspuns la gând, zicând: 

,,Mâncarea mea este să fac voia lui Dumnezeu, că de aceea aţi venit aici 

ca să vă ajut. Eu am mâncat, dar nu ştiţi mâncarea pe care am mâncat-o 

eu”. 

Îmi amintesc că am mers la Părintele şi pentru a ne ruga să facă 

rugăciuni pentru ploaie, dar nu am apucat să-i spunem. Părintele a ştiut 

însă şi ieşind în faţa Sfântul Altar ne-a spus: „Măi, eu ştiu că voi aţi venit 

cu gând să vă fac rugăciuni pentru ploaie şi am deschis cartea să fac 

rugăciuni, dar o mână nevăzută mi-a închis cartea, şi am auzit o voce care 

mi-a spus: «Nu te ruga de Mine să le dau ploaie, Eu ştiu ce să le dau. 

Roagă-te de ei să facă voia Mea» “. Ne-a mai zis că „mersul vremii este 

după purtarea oamenilor”. (Maria Streza, 86 ani, Voila) 

• Părintele ne cerea post şi rugăciune, dar nu era exagerat. Ne sfătuia 

să ne odihnim, că trupul e templul sufletului şi dacă e obosit nici 

rugăciunea nu e făcută bine. Cel târziu la ora 10 seara să te pui în 

pat să te odihneşti. Niciodată să nu te culci după 12 (24.00) că acela 

nu e somn odihnitor. Că dacă te culci înainte de 10 te poţi trezi şi la 

3 şi la 4 şi eşti om, dar dacă te culci după 12 te trezeşti şi la 10 şi la 

12 ziua. Eu ziceam: „Părinte, mă doare stomacul de la varză, de la 

cartofi”; „Măi, nu mânca, pentru că bolnavii nu au post”. Spunea să 

mâncăm tot timpul lapte ca să avem echilibru de calciu în organism 

să nu se producă dereglări. Recomanda la majoritatea să consume 

brânză de vaci, lapte crud şi zicea că din moment ce calciul scade 

încep să apară dereglări şi tot felul de boli.(Ana Riţivoiu, Sibiu) 

• Odată a venit o femeie plângându-se că băiatul ei e pe front. I-a 

spus: „Roagă-te pentru el, nu mai plăti. Ai plătit de-1 poţi cântări în 
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bani. Roagă-te tu, ca mamă, nu plăti preoţilor. Este mai primită 

rugăciunea mamei decât a preotului. “ 

O preoteasă i-a zis că o doare capul şi i-a răspuns: „ Nu mai posti atâta. 

Postul până la durere de cap nu mai e post, e osândă. Dumnezeu îţi dă un 

anumit timp să-ţi porţi măgarul (la trup îi zicea măgar), dar dacă tu 1-ai 

osândit, l-ai gătat; atunci nu-i postit, e osândă… Să postească mai mult 

tineretul, că bătrânii sunt slabi “. (Paraschiva Anghel, Dejani) 

• Părintele spunea că „în războiul văzut se luptă ostaşii pentru 

împărat, iar în războiul nevăzut se luptă Împăratul pentru ostaşi”. 

Şi mai spunea că la cine are răbdare, cad toate pe rând până omul 

scapă de necazuri. Când dai de necazuri singura soluţie e să te rogi şi să 

ai răbdare. 

Părintele mi-a dat multe sfaturi duhovniceşti, mi-a povestit multe 

lucruri. A spus că „tinereţea nu-i pentru distracţii, tinereţea e pentru 

învăţătură, că la tinereţe se învaţă cel mai bine”. Eu aveam peste 25 de 

ani. Îndemna pe tineri să facă o şcoală sau o meserie. Eu i-am spus că 

sunt mai sensibil şi poate nu rezist să fac şcoală, că acolo e un efort şi 

moral şi fizic, dar el a zis, referindu-se, în general, la tineri: „Aveţi destulă 

sănătate, dacă nu v-o cheltuiţi cu femeile şi cu desfrâurile”. 

Părintele vorbea despre frână. Desfrânat e un om care nu mai are 

frâne: nici la vorbire, nici la mâncare, nici la băutură; adică şi-a pierdut 

frânele. Atunci e ca o maşină care nu mai are frâne. Spunea şi de radio. 

Dacă radioul e bun prinde undele, dacă radioul e stricat nu prinde undele, 

numai huruie. 

I-am spus: „ Părinte, eu sunt mai sensibil, parcă tot timpul am ispite” şi 

mi-a zis: „Da măi, că bufniţa se bagă în lemnul scorburos. Ai destulă 

sănătate. Să îi mulţumeşti la Dumnezeu că ai suferinţa asta. Dacă erai 

sănătos făceai multe păcate”. Nu totdeauna sănătatea e ceva bun. E bun 

dacă ştii s-o foloseşti: „Nu vinu-i rău, beţia e rea”, adică nu lucrul e rău, ci 

întrebuinţarea greşită a lucrurilor. Sănătatea e bună dacă o foloseşti bine, 

dacă ai prea multă şi nu o foloseşti, ca tânăr, e cam primejdios. Că 
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tinereţea are nişte energii care te aruncă în lucruri nevoite. Dacă eşti cu 

grijă scapi, dacă nu ai grijă…. 

M-am dus odată la Părintele cu fratele - care-i preot - şi cu încă un 

coleg de-al fratelui care făcea seminarul la Argeş. Părintele le-a spus lor: 

„Aţi fost la baraj?”. „N-am fost, Părinte”. „Să vă duceţi să vedeţi cum e un 

baraj. Dacă barajul e tare, rezistă la presiunea apei, dacă e slab se rupe şi 

nu mai produce lumină şi strică pe unde se duce apa, iar ducă nu se rupe 

barajul, apa se urcă până la turbine şi pe urmă produce curent, dacă nu, 

nu produce. Aşa e şi cu omul. Adică omul să aibă un baraj, care, când vin 

ispitele, să reziste la presiunea ispitelor, să nu cedeze. Că dacă cedează la 

ispite, atunci nu mai produce lumină. Dacă nu cedează atunci dă şi 

Dumnezeu ajutor şi începe să producă omul lumină”. Zice Sfântul Apostol 

Pavel undeva că „suntem împreună lucrători cu Dumnezeu”. 

Părintele spunea despre viaţa de dincolo: de ceea ce nu te poţi lăsa în 

viaţa pământească, când te duci dincolo pofta creşte şi nu mai există 

posibilitatea stăpânirii şi nu mai poţi să te duci să-ţi cumperi ţigări, spre 

exemplu. Astea sunt chinurile de dincolo, că doreşti un lucru cu care ai 

fost obişnuit aici pe pământ. Te duci dincolo şi doreşti lucrul ăsta, dar zice 

că dorinţa e aşa de mare încât te arde. Doreşti să ai lucrul ăsta şi nu-1 

poţi obţine, ca nu mai există materia. Chinul ăsta nu e uşor, e ca şi când 

ţi-ar fi sete. Vii pe o căldură aşa mare şi ţi-e sete aşa de tare, de simţi că 

ai bea o fântână întreagă, dar nu ai de unde să o bei. 

Spunea că oamenii care sunt credincioşi cred şi fără să vadă, dar care 

sunt necredincioşi chiar dacă văd focul iadului tot nu cred până ce nu 

ajung, acolo. Spunea că oamenii cred că Dumnezeu e numai o poveste. 

„Dumnezeu nu e o poveste, e o realitate. Acum  e pe crezute, atunci va fi 

pe văzute!”. (Ierod. Ierortim Coldea) 

• Într-o noapte citind din Sfânta Scriptură, mă aflam la Evanghelia de 

la Ioan, cap.14, 23, unde scrie: “Iisus a răspuns şi i-a zis: Dacă Mă 

iubeşte cineva va păzi cuvantul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom 

veni la el şi vom face locaş la el”. Am lăsat puţin Sfânta Scriptură şi 

mă gândeam: cum este cu putinţă să vină Domnul Iisus Hristos, 
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împreună cu Dumnezeu Tatăl (de fapt Sfânta Treime) şi să-şi facă 

lăcaş la mine, în casa mea, în inima mea!? Nu puteam să înţeleg! 

După ce am terminat capitolul de citit, am stins lumina şi m-am 

îndreptat spre locul de rugăciune (un geam al camerei care dă spre 

răsărit). Am început să mă rog la Bunul Dumnezeu, scoţându-mi orice fel 

de gând din mintea mea, inclusiv versetul pe care nu îl înţelegeam şi 

rugându-mă lui Dumnezeu, mi-a fost dat să trăiesc o mare minune. Am 

simţit o stare de mare-mare bucurie, dar şi de frică,însă cea de bucurie 

întrecea cu mult pe cea de frică; apoi am simţit o stare de pace pe care nu 

ştiu cum să o descriu, dar pe care nu am cunoscut-o niciodată până 

atunci. M-a copleşit. Apoi, o stare de iubire, o iubire atât de mare către 

Dumnezeu şi oameni încât, a doua zi, îmi venea să strig în gura mare: “Vă 

iubesc! Vă iubesc oameni buni, pe toţi, din toată inima mea!”. Nu mai 

ştiam că există răutate, pe toţi oamenii îi vedeam buni şi curaţi; câtă 

bucurie, pace şi iubire aveam în toată fiinţa mea faţă de toate şi faţă de 

toţi. 

După această mare minune şi trăire din viaţă, l-am căutat pe Părintele 

Arsenie Boca. Întâlnindu-mă cu dânsul i-am zis: “Părinte, am şi eu 

problemele mele lumeşti dar, nu pentru aceasta am venit la 

dumneavoastră.” Părintele îmi zice: “Nu, mă? Atunci pentru ce ai venit? Şi 

am răspuns părintelui: “Să mă ajutaţi Părinte, să-mi pot ţine credinţa în 

Dumnezeu până la moarte pentru că există Dumnezeu”. Când am spus 

aceasta mi-au dat lacrimile, fiind încă copleşit de experienţa şi marea 

minune prin care trecusem. Părintele mi-a spus: “Frumos mă, frumos!”- 

mi-a spus-o de trei ori. Apoi, probabil ca să nu mă îngâmf, mi-a spus aşa: 

“Mă, eu îţi spun cum poţi să-ţi ţii credinţa. Păstreaz-o mă, în inima ta  şi 

lasă tu propaganda care o faci la serviciu, că să ştii, colegii tăi au început 

să te vorbească. Dacă noi care suntem în drept să facem propagandă şi nu 

suntem lăsaţi, apăi tu cine eşti s-o faci?” îmi spuse Părintele, zâmbind 

uşor. 

I-am spus ceea ce văzusem în plină noapte când mă rugam; era foarte 

atent la tot ceea ce-i spuneam, apoi mi-a spus: “Tu cum te rogi, mă ?”. 
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“Părinte, am un geam care dă spre răsărit şi încerc să transpun în viaţa 

mea ceea ce spune Sfântul Aposlol Pavel, că bărbatul să se roage în orice 

loc, să ridice spre cer mâinile curate, neîndoielnice şi aşa să se roage lui 

Dumnezeu”. Părintele îmi zice: “Cum mă, aşa?” - arătându-mi poziţia 

mâinilor, exact aşa cum le ţineam eu în timp ce mă rugam. I-am spus: 

“Da, Părinte!” . Părintele mi-a replicat: “Mă, să nu te mai rogi aşa , că nici 

eu nu am curaj să mă rog aşa. De acum să te rogi cu mâinile aşa, mă!” - 

şi-mi arată cum să mă rog, cu mâinile împreunate „pentru că mâinile 

împreunate înseamnă şi smerenia omului înaintea lui Dumnezeu. Cu 

mâinile ridicate se roagă numai pustnicii , adică numai oamenii 

despătimiţi”. 

Mi-a mai spus: “O să ai multe necazuri în viaţă, dar şi cu mai multă 

putere o să le înfrunţi”, iar apoi mi-a mai zis să-mi duc credinţa în 

Dumnezeu “de la unghiile picioarelor până la vârful firului de păr din cap”. 

Apoi a adăugat: “Să te punem la încercare, mă!”. După ce m-a 

binecuvântat am plecat gândindu-mă mereu la ceea ce-mi spusese 

Părintele. 

Iată că într-o zi, pe la prânz, mă aflam la mama şi vorbeam despre 

Dumnezeu, aşa cum ne ducea pe noi mintea şi exact la ora 13.20 am ieşit 

din casă ca să iau autobuzul pentru a merge la serviciu. Când am ajuns în 

dreptul porţii, am văzut deodată că ceva ca un nor alb, ca o ceaţă, a 

coborât de sus pe lângă stâlpul casei şi teiul din faţa casei. Apoi de câteva 

ori, a fost un fel de du-te vino al norului, între stâlp, pom şi casă. M-am 

frecat la ochi, crezând că am ceva cu ochii şi când am dat să văd mai bine 

ce este, a apărut în faţa mea şi a mamei un tânăr,a făcut o înclinare 

uşoară din cap drept salut,a zâmbit, apoi ne-a spus: “Nu aveţi un loc de 

găzduit?”. Mama îi spune: “Dragă, la cetate există un hotel, du-te acolo”. 

Acel tânăr frumos răspunde zâmbind: “Am fost, dar nu am găsit nici un 

loc”. Dar eu îi spun mamei: “Tu mamă, găzduieşte-1 în camera dinspre 

stradă”. Dar mama îmi spune: “Tu ştii bine, cum îi taică-tu”. Apoi 1-am 

întrebat: “De unde vii?” iar el mi-a răspuns: “De departe vin”. Îl întreb din 

nou: “Cât de departe?” Şi el îmi răspunde: “Foarte de departe!”. Iar mie 
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mi s-a transmis mental aşa: “Ai văzut tu bine de unde am venit de ce mă 

mai întrebi de unde vin?”. Am simţit atunci ceva deosebit în toată fiinţa 

mea, vroiam să îngenunchez, vroiam să fac ceva, dar n-am putut să fac 

nimic, eram ca ţintit locului. I-am spus mamei ca totuşi să-1 găzduiască. 

Dar mama a rămas la ceea ce îmi spusese prima dată: din cauza tatei nu 

poate fi găzduit. Apoi acel tânăr a făcut din nou o înclinaţie a capului drept 

salut şi a făcut doi paşi, suficient cât să iasă din vederea noastră, iar eu 

fără să-mi explic până astăzi, i-am spus mamei: “Mamă acesta  nu-i om!”. 

Mama îmi spune: “Cum vorbeşti aşa, dragul mamei?”. Atunci i-am spus 

mamei: “Hai sa ne uităm şi ai să vezi că nu mai este.” Ne-am uitat şi nu 

mai era nimeni pe toată strada. (Bogdan Juncu - Făgăraş) 

Sfaturi şi îndemnuri ale Părintelui Arsenie 
 

- Toate rugăciunile sunt bune; e mai bună rugăciunea vameşului: 

“Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dummnezeu, miluieşte-mă pe mine 

păcătosul”. Ia-o în braţe în orice moment. 

- Mai bine o rugăciune pentru cel care înjură, decât o observaţie. 

- Înainte de o primejdie mare să se citească Acatistul Mântuitorului trei 

zile, timp în care să nu se mănânce şi să nu se bea nimic. 

- Mai multă rugăciune către Sf. Înger Păzitor. 

- Mai mare este omul în genunchi, decât în picioare. 

- Soluţia nu e de a aduna totul în tine, de a încerca să rezolvi tu totul; 

fără ajutorul supranatural te va face să explodezi. 

- Mi se pare că factorii esenţiali ai vieţii sunt instinctele primordiale, 

profunde, ale omului: de înmulţire, de nutriţie, de îmbrăcăminte, de 

foame, uneori mult mai puternice decât raţiunea şi credinţa. De accea 

trebuie să ţinem seama de aceşti factori esenţiali ai vieţii, ţinându-i în 

echilibru, cu raţiunea şi credinţa. Soluţiile de mijloc nu pot depăşi crizele 

existenţei, tragedia omului. 

- Fapt e că credinţa e o asceză a raţiunii. 
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- Lepădarea de lume are două trepte.Întâi ne lepădăm de lumea din 

afară şi de tot ce ne-ar putea ţine legaţi de ea. În al doilea rând ne 

lepădăm şi de toate asemănările noastre lăuntrice cu lumea. Acestea sunt 

patimile, năravurile şi toate slăbiciunile noastre personale. Să desăvârşim 

lepădarea de lume cu lepădarea de sine. Lepădarea de lume e o 

convingere, pe care poţi s-o ai şi-n mijlocul lumii stând, precum poţi să n-

o ai în adâncul pustiei petrecând. 

- Mântuirea se lucrează numai pe ruinele egoismului. 

- Toţi cei ce umblă după plăceri, de orice fel, nu vor scăpa de primejdii, 

căci sub orice plăcere e încolăcit un şarpe. 

-Să nu vorbeşti niciodată despre proiectele tale, căci cel rău ştie doar ce 

vorbeşti nu şi ce gândeşti şi ţi le nimiceşte. 

- Dreapta socoteală îi mai mare ca postul, dar cu ascultare de 

duhovnic… Iar dacă va veni asupra ta vreo furtună şi vreo clătinare, 

acestea vor fi pe măsura neascultării tale. Căci pe cel ce ascultă cu 

adevărat, nici diavolul însuşi, spun Părinţii, nu-1 poate vătăma. 

- Când eşti împrăştiat, nu-i bine. 

- Păstrarea capacităţii de încadrare în disciplină a unui suflet, face 

dovada armoniei şi valorii sale. 

- Un organism topit cu postul nu mai are putere să schimbe convingerile 

conştiinţei. 

- Mai bine de jumătate din numărul patimilor sunt ale minţii. Postul 

lucrează şi asupra acestora. 

- Să-mi ţină Dumnezeu credinţa de copil. 

- Să căutăm Ierusalimul din noi, nu cel din Israel. 

- Cel cu un talant, din Sfânta Evanghelie, are numai botezul şi talantul 

lui i se va da celor fără botez, dar cu fapte. 
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Vindecări şi sfaturi 
 

„De acum să nu mai păcătuieşti“ 

• Eram la Mănăstirea Râmeţi şi aşteptam un autobuz. Mai erau doi 

bătrâni lângă mine. La un moment dat am scos buletinul să caut 

ceva. Pe o copertă a buletinului aveam poza Părintelui Arsenie. 

Doamna mai în vârstă m-a întrebat imediat: „L-aţi cunoscut pe 

Părintele Arsenie? Dragule, eu 1-am cunoscut. Omul acesta m-a 

salvat, m-a scos din moarte sufletească… Aveam boli ale glandelor 

endocrine. Ani întregi am stat prin spitale şi sanatorii din toată ţara. 

Într-un.final mi-au zis să mă duc acasă că în 2-3 luni voi muri. O 

soră medicală, înainte de a ieşi din spital mi-a spus:«Degeaba tot iei 

medicamente şi-ţi pui nădejdi în medici şi spitale. Du-te şi roagă-te 

lui Dumnezeu. Am auzit că este un om al lui Dumnezeu, Arsenie. 

Du-te şi roagă-te, poate îl găseşti.» 

Dar ea nu credea în Dumnezeu, credinţa era pentru ea o prostie. Stând 

acasă şi văzând cum moare încet-încet, slăbise în greutate foarte mult, 

începuse să se gândească cu groază la moarte. La un moment dat s-a 

gândit că nu se poate ca omul să moară şi să dispară pur şi simplu. 

Trebuie să se întâmple ceva cu el. Începuse să gândească cu sufletul, care 

e nemuritor, care nu poate accepta moartea. Îşi spunea apoi, repetat: 

«Nu se poate să nu existe Dumnezeu. Nu se poate să mor şi să nu mai 

existe nimic cu mine», o spunea aproape disperat. 

Începuse să se roage cu ce cuvinte ştia. Îşi aduse aminte de numele 

Părintelui Arsenie şi se ruga: Cine eşti Părinte Arsenie? Ajută-mă! Nici nu 

ştia dacă trăieşte sau dacă a murit, nici unde este. Şi în noaptea aceea a 

avut un vis: „Am visat un Părinte într-un anteriu alb, care mi-a zis: 

„Femeie, te scoli dimineaţă , te sui în trenul acesta (în vis a văzut exact 

trenul), în vagonul acesta, cobori la staţia cutare; acolo te duci la 
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autogară şi te sui în autobuzul acesta (şi a văzut şi şoferul şi atobuzul), 

cobori în staţia asta, o iei pe drumul acesta şi mă găseşti la biserica asta”.  

Toatc reperele din traseu le-a văzut în vis. Şi a făcut întocmai. 

Dimineaţa însă bărbatul i-a zis: „Ce.faci? Ai înnebunit? Bolnavă cum eşti 

vrei să o iei pe coclauri după visele tale!?” Până la urmă a lăsat-o: „Dacă 

vrei să mori, mori!” 

Într-o staţie, un cerşetor s-a rugat insistent de şofer să-1 ia şi pe el fără 

bani. Dar şoferul a zis: „ Dacă n-ai bani, jos!” Femeia, deşi cheltuise o 

avere pe medicamente, i-a zis şoferului: „Lasă-l să urce, că-i plătesc eu” 

şi i-a dat bani pentru bilet. Cerşetorul a urcat şi i-a mulţumit. După un 

timp însă femeia a observat că cerşetorul nu mai era în autobuz. 

Când a ajuns la biserica din vis, l-a văzut rezemat de zidul bisericii pe 

omul din vis, pe Părintele Arsenie. Când s-a apropiat, Părintele i-a zis: „Ei, 

vezi că dacă ai crezut, ai ajuns?” şi se juca în mână cu biletul de autobuz 

dat cerşetorului. Femeia săraca a căzut în genunchi. El a dus-o în biserică, 

a făcut o rugăciune şi i-a zis că se va face bine, dar să-şi schimbe viaţa. Şi 

şi-a schimbat viaţa din temelii. Nu ştiu dacă acum mai trăieşte. Erau din 

Alexandria. (Pr. Ciprian Negrean) 

• Odată a venit un om şi a zis cu mare supărare, plângând: “Părinte 

am o fată, singurul copil pe care-1 am şi are epilepsie. N-am putut 

s-o aduc căci e prea mare”. Părintele Arsenie 1-a întrebat de la ce 

vârstă are epilepsie şi acela i-a spus: “De la 6 ani (acuma are 16). 

Noi am fost la sapă şi acolo era un pârâu mai mare. Fetiţa se juca în 

pârâu şi deodată am auzit că ţipă. Când m-am dus lângă ea am 

găsit-o încremenită şi cu spumă la gură. Am fost cu ea pe la 

mănăstiri, prin biserici, prin spitale, prin toate părţile. Dar acum nu 

o mai pot duce căci e prea mare. Ce să, fac, Părinte?”. Părintele a 

spus să ţină post şi să facă rugăciune pentru ea şi Sfântul Maslu cu 

7 preoţi. Dar să caute pe preoţii care crede că sunt mai buni, mai 

credincioşi. Şi dacă o să-i spună o dată unui preot să vină şi zice că 

nu poate, să nu insiste. Să vină numai cei care vor să vină. Am auzit 

apoi, că nu mult timp după Maslu fata a murit. Spunea Părintele: 
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“Fericiţi cei ce au epilepsie, căci osânda şi-o fac pe lumea asta şi 

merg direct în rai… numai să nu moară înecaţi sau în foc”.  

Era la mănăstire unul Dumitru, tot cu epilepsie, pe care îl trăgea satana 

la apă, la fântână sau la lacuri. Odată i-a smuls crucea cu care îmbla în 

mână şi i-a aruncat-o în fântână ca să meargă după ea. De aceea era 

legat cu lanţuri la picioare ca să nu poată fugi repede. Spunea Părintele: 

“Uitaţi-vă la Dumitru să vedeţi şi voi ce face satana”. Făcea ca o cloşcă 

atunci când îşi cheamă puii, făcea ca toate animalele. Odată a început o 

numărătoare: 1, 2,… 18. “18 păuni se bagă în mine”. Şase oameni mari îl 

ţineau în pat. Se zbătea de mişca patul cu toţi şase. Dar a dat Dumnezeu 

şi 1-a vindecat Părintele. Umbla Dumitru cu crucea în mână şi spunea: 

“Părintele m-a scăpat de boala grea pe care am avut-o!”. 

Altădată a venit un tată cu băiatul său bolnav de epilepsie şi 1-a apucat 

boala chiar acolo la mănăstire. A venit Părintele cu o carte şi cu patrafirul 

şi i-a citit din ea. Î1 ţinea tatăl său şi un băiat, dar i-a doborât cel bolnav. 

A apucat cu dinţii un colţ din patrafir. “Mi-l rupe”, a zis Părintele. Au sărit 

cu toţii şi i-au pus un lemn în gură ca să nu-şi muşte limba. “Uite ce face 

satana!“, a zis şi a intrat în mănăstire (erau în faţa mănăstirii). Bietul 

epileptic luase o piatră mare de jos şi a aruncat după Părintele. A lovit uşa 

chiar în momentul în care Părintele a închis-o. “Vedeţi ce face satana? 

Dacă mă lovea mă omora cu bolovanul ăla!” (Paraschiva Anghel, 

Dejani) 

• Duminica, Sfânta Liturghie se săvârşea la altarul din pădure, de 

părinţii Arsenie, Serafim (Popescu) şi Mihail. Odată, când a început 

Sf. Liturghie, pe un epileptic l-a trântit diavolul şi a început să strige 

din el: “Mă fac câine” şi lătra ca un câine. „Mă fac orice târâtoare” şi 

făcea ca orice animal, numai porumbel, miel şi măgar spunea că nu 

se poate face. Alteori se auzeau din el foarte multe voci deodată (ca 

pe stadion), căci spunea că au venit toate legiunile. Eu stăteam 

lângă el şi auzeam tot ce spune. Odată, Părintele Arsenie a zis să fie 

ţinuţi departe toţi copiii, a coborât din altar cu Sfânta Cruce în mână 

şi 1-a bătut cu crucea de lemn peste gură. Acela a amuţit. După 
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Sfânta Liturghie a venit din nou la el, 1-a mângâiat şi ia spus: „Frate 

Dumitru, te doare?”. „Nu Părinte, nu mă doare”. (Bălan Silvica - 

Făgăraş) 

• Socrul meu a fost bolnav, dar prin rugăciunile Părintelui şi după 

dezlegări s-a făcut sănătos. A fost ca stricat de cineva şi n-a mai 

fost normal la cap. I-a spus aşa Părintele - că socru mergea 

duminica la crâşmă: “Să laşi prietenii şi dacă bei un pahar de rachiu 

să-l bei aşa, ca medicament, dacă crezi că te poţi ţine, iar dacă nu, 

să nu-1 bei! Să nu lipseşti la sfânta biserică duminica şi de 

sărbători”. 

Când a început să vină la biserică, dânsul era primul pe treptele 

bisericii. S-a făcut sănătos. Dar nici nu 1-am văzut vreodată să mai fie 

nervos sau să zică un cuvânt rău. Nu 1-am auzit în 38 de ani cât am trăit 

cu socrul, să înjure, să drăcuiască sau să clevetească pe cineva. El era 

numai cu rugăciunea în gură. Cred că ştia aproape jumate de Psaltire şi 

Acatiste. Era tot timpul cu cartea în mână. Părintele îi spunea, de câte ori 

îl întâlnea, să ţină credinţa mai departe. 

Eu am văzut când Părintele a făcut bine un băiat bolnav de epilepsie. 

Acela era de la Constanţa şi a venit la Prislop. I-a dat Părintele o carte cu 

Patimile Mântuitorului, dar o carte foarte groasă, aproape ca Scriptura, şi 

nu ştiu câte zile au citit: ba citea el, ba maică-sa, ba o mătuşă şi înainte 

de a termina cartea i s-a făcut rău şi după aceea s-a liniştit. Apoi a venit 

Părintele şi i-a spus: „No, de acum încolo să ştii că nu o să mai fii bolnav” 

şi s-a pus băiatul în genunchi în faţa lui şi plângând îi săruta picioarele. 

(Miloşan Vionela, Recea, 71 ani) 

• Când eram copil locuiam în Lisa, nu departe de Mânăstirea 

Brâncoveanu. Eram 10 fraţi (5 băieţi şi 5 fete). Numele de fată îl 

aveam Andreiaş. Aveam 13 ani când sora mea cea mare, Elena, de 

23 de ani, era bolnavă de ochi (o dureau ochii, îi curgeau lacrimile şi 

îi scădea vederea). Se gândea să meargă la Bucureşti pentru 

operaţie. Dar într-o duminică, fiind la mănăstire, a ieşit Părintele 

Arsenie din biserică şi a strigat (era multă lume): „Leana din Lisa, 
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vino-ncoace”. Când s-a apropiat i-a spus: „Tu eşti bolnavă cu ochii. 

Să nu te duci la medic la Bucureşti să faci operaţie”. I-a adus apă 

sfinţită: „Cu ea să te speli pe ochi“. Aşa a făcut şi boala i-a trecut 

imediat. De atunci a mers tot timpul la mănăstire şi ne-a luat şi pe 

noi, surorile. Aşa am ajuns să merg şi eu în fiecare duminică. 

(Bălan Silvica - Făgăraş) 

• Odată, când spovedea în biserică, era şi un cetăţean orb de multă 

vreme. La un moment dat l-a spovedit, după aceea 1-a împărtăşit şi 

i-a zis să iasă afară din biserică. Şi lumea a vrut să-1 ajute, fiind 

orb, dar Părintele a zis să-l lase singur. Şi când a ajuns la uşă a zis: 

„Măi fraţilor, eu văd!”. Şi de atunci a văzut. 

A fost şi un paralizat la pat, l-a dus cu căruţa la mănăstire şi i-a zis 

Părintele să se dea jos din căruţă. Şi el s-a dat jos şi de atunci a umblat. 

(Greavu Toma, 55 ani) 

• Un orb a stat o lună de zile la mănăstire şi cânta mereu o cântare 

despre pace. Într-o zi, după vecernie, după ce au ieşit toţi din 

biserică, Părintele Arsenie 1-a luat pe orb afară şi i-a zis să se uite în 

sus şi să-i spună dacă vede ceva şi i-a răspuns că parcă zăreşte 

ceva. A doua zi, după vecernie, din nou 1-a luat şi i-a zis să 

privească spre cer, iar orbul i-a zis că vede mai bine. În a treia zi 

orbul a văzut şi mai bine. În circa o săptămână orbul s-a vindecat. 

O fată de 13 ani, oloagă, dintr-un sat din Ardeal, a stat o săptămână la 

mănăstire. Părintele Arsenie a făcut rugăciuni asupra fetei, ea fiind pusă 

pe un scaun în faţa altarului. Părintele a întrebat-o : Crezi în Iisus Hristos, 

în Dumnezeu-Tatăl, în Maica Domnului? Ea a răspuns: Cred din toată 

inima. La fel i-a întrebat şi pe părinţii fetei care au răspuns că şi ei cred. 

Părintele i-a zis fetei: Dacă crezi, scoală-te şi mergi! Ea a răspuns că nu 

poate. Atunci Părintele i-a zis iarăşi: Dacă crezi în Iisus Hristos, scoală-te 

şi vino la mine! Atunci fetiţa s-a sculat pe picioarele ei, ajutată, şi a mers 

spre Părintele Arsenie. Părintele i-a spus că atât cât va trăi să nu se ducă 

în lume la distracţii, baluri, dansuri şi să se încredinţeze în mâinile lui 
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Dumnezeu. Dar după 2 ani, la 15 ani, fiind frumoasă, a mers la un bal şi 

astfel la scurt timp fata a murit. 

Părintele Arsenie se izola de lume la izvorul din pădure. Apa de acolo 

devenise sfinţită prin rugăciunile lui, fiind izvor de mântuire creştinească. 

Vor fi vremuri grele, iar cei ce se vor osteni până acolo vor fi păziţi şi 

răsplătiţi de Domnul Iisus Hristos şi vor avea putere în credinţă. Mulţi 

credincioşi vin la acest izvor cu putere vindecătoare de orice boală, 

depărtând gândurile rele şi duhurile necurate. (Bârsan Elena - Sâmbăta 

de Sus) 

• Înainte de căsătorie ne-am dus amândoi la Mănăstirea Prislop 

pentru a primi de la Părintele Arsenie binecuvântare pentru 

căsătorie, să ne spovedim şi să ne împărtăşim. Odată cu noi a venit 

la mănăstire şi un băiat de vreo 25 de ani, olog. Patru oameni 1-au 

dus în braţe. Sâmbătă seara 1-a spovedit, iar duminică oamenii 1--

au dus în biserică. Când ne-am împărtăşit cu toţii, acel olog a rămas 

în urmă. Oamenii s-au apropiat să-1 ridice, dar Părintele Arsenie i-a 

zis unuia: “Nu-l lua de braţ, Gheorghe … Ridică-te în picioare”. “Dar, 

Părinte de patru ani de zile nu am mai umblat!”. “Ridică-te în 

picioare şi zi: Doamne, Iisuse Hristoase, ajută-mă! Dai un pas, mai 

dai un pas şi zi: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, fă ca 

Sfânta Împărtăşanie să pătrundă în toate încheieturile mele, în toţi 

rărunchii mei şi să mă fac sănătos”. Şi l-a împărtăşit şi a ieşit din 

biserică la braţ cu acei oameni. S-a mirat toată lumea, iar mama lui 

plângea de bucurie de uda pământul. (Cismaş Eugenia, 78 ani, 

Făgăraş) 

• A fost un neam de-al nostru din Bucureşti care nu putea merge şi 

ne-am dus cu el cu maşina până acolo, la Părintele. Fetele cu 

nevasta lui au intrat în biserică, iar el stătea în maşină şi fuma în 

acest timp. Între timp înăuntru se ţinea slujbă de către preotul 

satului, părintele Bunescu. La un moment dat ruda noastră din 

maşină n-a mai simţit nici o durere, n-a mai simţit nici o răceală, 

parcă era în aer şi plutea şi dându-se jos a mers în biserică. El nu 
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mai fusese niciodată în biserică şi la nevasta lui nu-i venea să 

creadă. A intrat în biserică şi s-a aşezat lângă nevastă-sa şi a trecut 

Părintele pe lângă el. L-a întrebat nevastă-sa: „Ce-i cu tine, mă 

Nicule?”; -„Parcă nu mai aveam nici o durere, trebuia să mă dau jos 

din maşină şi să intru în biserică; parcă cineva m-a dat jos din 

maşină, se mişca maşina cu mine”. Apoi am plecat şi am spus 

Părintelui că mai venim. (Şerban Ioan - Voila) 

• Părintele cunoştea medicină şi de multe ori ne spunea că 

„transpirăm” din cauză că nu ne funcţionează bine rinichii. Îi 

spuneam că îmi cade părul, iar el ne dădea remedii, că şi părul 

trebuie să se hrănească şi ne spunea să facem gălbenuş de ou cu 

ulei de ricin şi să ne spălăm capul şi să-1 clătim cu oţet de mere. 

Totdeauna ne dădea soluţii la probleme de sănătate. (Ana Riţivoiu, 

Sibiu) 

• Eu, din nefericire, numai o dată am mers la dânsul dar m-a 

impresionat enorm de mult. Eram foarte bolnavă şi nu aveam nici o 

şansă să stau la rând. Ştiu că îmi doream din tot sufletul să vorbesc 

cu dumnealui; era seară se făcuse 20:30 şi spunea că nu mai ia pe 

nimeni. Vă daţi seama câtă dezamăgire era în sufletul oricărui om 

de acolo! Şi a ieşit Părintele afară şi a zis: „Hai, vino înăuntru”. Ştiu 

că atunci m-am pierdut. Nu mai găseam cuvinte, nu mai ştiam nici 

de ce m-am dus. La un moment dat am zis că-s bolnavă. El a zis: 

„Să ştii că era să mori de multe ori”, dar eu în naivitatea mea am 

zis: „Părinte, eu sunt bolnavă, dar nu chiar de moarte”. Sfatul lui a 

fost să particip la Sfânta Liturghie, care face mult. 

De abia după ce am plecat de acolo mi s-a luminat mintea şi am început 

să mă trezesc la realitate, să cred în Dumnezeu, nu în doctori. (Maria 

Nicolescu, Sibiu) 

• Altădată a venit un bolnav de plămâni şi Părintele i-a zis să ia hrean 

plămădit cu miere de albine, spunându-i că „Cel ce a făcut cerul şi 

pământul e în stare să lipească o piele ruptă”. (Streza Nicolae, 83 

ani) 
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• Altădată venise la Părintele un inginer cu fiica lui şi cu fotografia 

soţiei lui, bolnavă fiind în spital. Acest om îi spune Părintelui: 

“Părinte, acum un an pe soţia mea am internat-o în spital pentru o 

intervenţie chirurgicală la stomac. Acum, după un an de la 

intervenţia chirurgicală, am internat-o iarăşi că nu se simte bine; ce 

ne sfătuiţi să facem?”. Părintele Arsenie îl întreabă: “Şi ce au zis 

doctorii cu are la stomac?”. Omul îi răspunde: “Ulcer, Părinte”. 

Părintele privindu-1 îi spune: “Nu are ulcer, mă, cancer are. Să nu o 

opereze. Dacă o operează, moare. Dacă nu o operează, o mai duce 

un an”. Omul în toată firea a început să plângă ca un copil şi aşa a 

ieşit din biserică. 

Mersese la Părintele o femeie din Făgăraş (d-na Burlea) destul de în 

vârstă, care avea probleme cu ochii (cataractă), dar ajunsă în faţa lui, 

femeia a uitat pentru ce a venit la dânsul. Părintele o întreabă: “Care-i 

baiu’ mă femeie?”, iar ea îi răspunde: “Păi Părinte, am venit aşa, ca să vă 

văd,”. Părintele o întreabă : “N-ai venit pentru asta, mă! Nu ai venit 

pentru ochi?”. Bătrânica îi răspunse: “Vai Părinte, mă iertaţi, dar chiar 

pentru asta am venit la sfinţia voastră”. Părintele Arsenie îi spune: “Mă, şi 

ce ţi-au spus doctorii? Să te duci şi să te operezi. Aşa-i?”. “Da, Părinte”. 

“Mă, îi spune Părintele, să nu te duci la operaţie, că o să rămâi oarbă. Să 

faci ce-ţi spun eu. Primăvara, să pui o sticluţă la viţa de vie, şi din seva pe 

care o aduni în sticluţă, să iei câteva picături cu pipeta şi să-ţi pui în ochi 

şi nu o să mai ai nevoie de operaţie”. După un timp m-am întâlnit cu 

femeia şi cu adevărat nu a mai fost nevoie de intervenţie chirurgicală, 

pentru că îi trecuse cataracta cu seva de la viţa de vie, precum îi spusese 

Părintele. 

O femeie din Făgăraş, Victoria D., a fost la mai multe spitale mari din 

ţară (Braşov, Cluj, Tg. Mureş, Bucureşti) şi toţi doctorii i-au dat acelaşi 

rezultat: cancer. Toate analizele medicale arătau că este în stadiu 

avansat. Femeia îl cunoştea de mult pe Părintele Arsenie, de când era la 

Mânăstirea Brâncoveanu. S-a dus la Drăgănescu când avea deja dureri 

mari şi i-a povestit Părintelui toate. Atunci Părintele i-a spus: „Lasă mă, 
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nu mai plânge, că n-ai cancer”. A intrat în sfântul altar, a ieşit cu un măr 

şi i-a spus: „Ia mărul acesta şi să-l mănînci numai când ajungi acasă. 

Când ai să te duci la control la doctori şi te vor întreba ce ai mâncat, tu să 

le spui că ai mâncat de toate. Să nu te temi, că nu ai cancer şi nu vei 

muri. Când vei mai imbătrâni te vei îmbolnăvi de o boală grea, îţi va curge 

apă din corp, prin piele”. Când a ajuns acasă femeia a mâncat mărul. 

După câteva zile a simţit o ameliorare în toată fiinţa ei, i-au dispărut 

durerile, i-a revenit pofta de mâncare şi se simţea plină de viaţă. A venit 

şi timpul să meargă la control, la Braşov, apoi Cluj, Tg. Mureş şi Bucureşti, 

căci era în evidenţa lor. I-au făcut din nou analizele şi filmele. Comparând 

cu filmele dinainte toţi au exclamat: „Nu se poate. S-or fi schimbat filmele 

sau altceva nu este în regulă”. Nu mai avea nici urmă de cancer. Acum, 

femeia a ajuns la bătrâneţe şi -aşa cum i-a spus Părintele- a început să-i 

curgă apă prin piele (Bogdan Juncu - Făgăraş) 

• La un moment dat intră în biserică o bătrână la braţ cu o altă 

femeie. Părintele, cum o vede, îi spune: “Tu ai scleroză în plăci”. Ea 

nu ştia de boală, aşa că-i enumără simptomele şi observând un 

domn în apropiere, Părintele îl îndeamnă să zică mai departe 

simptomele bolii; domnul s-a blocat, nu a putut scoate un cuvânt - 

se gândea de unde ştia Părintele că este medic! Femeii i-a spus că 

dacă nu făcea scleroza era pe cale să devină desfrânată. (D-na Prof. 

C. F.) 

• Ne povestea maica Teodosia Laţcu (poeta Zorica Laţcu) că a ajuns 

să-1 cunoască foarte bine pe Părintele, căci în perioada în care 

împreună cu părintele Stăniloae traducea Filocalia, dânsa ajuta la 

traducere, stilizând textul. Apoi, o vreme destul de îndelungată a 

întrerupt legătura cu Părintele - probabil perioada cât a fost închis şi 

când a fost dus la Canal. În acest timp însă, maica s-a îmbolnăvit de 

cancer, care avansase până la faza de metastaze şi internându-se în 

spital îşi aştepta, după spusa medicilor, sfârşitul vieţii. La un 

moment dat însă, a apărut Părintele aievea lângă patul ei şi i-a spus 

pe numele dinainte de călugărie: “Zorica, am venit să te vindec!”, 
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după care a dispărut la fel cum apăruse. În următoarele ore a 

început să elimine tot răul din ea, după care s-a ridicat din pat şi a 

doua zi a fost găsită de medic pe coridorul spitalului, plimbându-se. 

După externare s-a dus la Părintele să-i mulţumească, Părintele 

reproşându-i de ce nu l-a mai căutat:“Dacă s-ar fi întâmplat ceva 

între timp [dacă ar fi murit], ai fi fost lipsă la apel”(se referea la 

apelul turmei sale de păstoriţi). A mai trăit câteva zeci de ani, 

murind după vârsta de 80 de ani în mănăstirea unde-şi avea 

metania şi care s-a redeschis după 1989 - Vladimireşti. (Maica 

Adriana - Schitul Cornet) 

Sfaturi şi îndemnuri ale Părintele Arsenie 
 

- Bolile încep de la suflet, de la minte, de la concepţia despre lume, de 

la dezechilibrul mintal. 

- Paralizia loveşte de obicei pe cei nesătui de avere şi poate fi 

moştenită. 

- De obicei pătimesc de cancer cei care nu postesc niciodată. Cancerul 

încă nu are leac şi apare fără alte explicaţii, decât ca o frână pedepsitoare 

a desfrânării stomacului. Se vede că prin el se pedepseşte lăcomia 

mâncărilor şi obârşia desfrânării. 

- Bătrâneţea-i un cavou ajutător… Să nu cârtim la necazuri. 

- Fumatul slăbeşte nu numai plămânii, ci şi mintea omului, încât 

credinţa nu o mai vezi atât de curat. 

- Cei bolnavi să ţină regimul bolii în loc de post. 

Căsătoria 
 

“Copiii nefăcuţi strică pe cei făcuţi” 

• I-am spus Părintelui că fratele e bolnav de nervi şi a zis: „Măi, 

moşteneşte pe un bunic beţiv. Acestea sunt urmările la beţie iar 
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educaţia unui copil se dă în timpul sarcinii. Cât este copilul în 

pântecele mamei, atunci se dă educaţie. Dacă mama în timpul 

sarcinii fumează şi bea, ăla va ieşi precis un destrăbălat. Dacă se 

duce la operă sigur îi place muzica, îi place arta. Dacă va merge la 

biserică, copilul respectiv va merge la biserică“. 

De multe ori veneau copii la 14 ani cu mustaţă şi când îi vedea spunea 

că în timpul sarcinii soţul nu are voie să aibă relaţii cu soţia. Dacă în 

timpul sarcinii sunt relaţii din astea, atunci ei nasc şi cresc măgari. Sunt 

expresii dure, dar asta e realitatea. 

O cunoştinţă de a mea a înfiat un copil, un nepot. Era de vreo 5 anişori. 

Acest copil era foarte-foarte rău şi doamna respectivă a luat copilul şi s-a 

dus la Părintele şi când a văzut Părintele copilul, a pus mâna pe capul lui 

şi i-a spus aşa: „Nu te mai chinui măi, acest copil a fost zămislit într-o zi 

de sărbătoare şi aşa va rămâne” şi într-adevăr acum este în vârstă şi aşa 

este de rău! 

Tot legat de înfiatul de copii. O cunoştinţă bună s-a dus la dânsul şi a 

zis: „ Părinte, eu n-am copii şi vreau să înfiez un copil” şi Părintele îi spune 

aşa: „Să nu înfiezi, că nu ştii al cui este, tu mai bine orientează-te asupra 

unui copil de mic şi urmăreşte-1 şi ajută-l până când acel copil îşi va avea 

banii lui”. (Ana Riţivoiu, Sibiu) 

• A venit o femeie din Apuseni şi se plângea Părintelui Arsenie că o 

bate bărbatul Părintele i-a spus să „dezgroape” pe cei 4 copii pe care 

i-a îngropat, căci acei copii îşi blestemă părinţii pentru că sunt la 

întuneric. Părintele i-a dat canon să citească o carte despre Iisus 

Hristos şi să se împace cu bărbatul ei. O perioadă de timp femeia se 

stricase la cap aflând în ce pericol a ajuns din cauza faptelor sale. 

Apoi atât ea cât şi soţul au ajuns buni creştini. (Bârsan Elena - 

Sâmbăta de Sus) 

• În privinţa avorturilor era mai aspru! A fost cineva la Părintele şi a 

zis: „Părinte, am necazuri, copiii fac aşa şi aşa”; „Ce te miri mă, câţi 

copii ai?”; „Doi părinte”; „Ceilalţi până la cinci unde sunt? Pe cei care 

erau buni i-ai omorat şi i-ai ţinut pe ăştia care te chinuie”. 
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S-a dus un bărbat la Părintele: „ Părinte, mă bate copilul”; „Mă, tu 

gândeşte-te ce i-ai făcut lui când era el în pânlece. Acuma îţi dă înapoi!”. 

Deci copiii se aduc pe lume în curăţenie. 

Iubea copiii, dar le spunea la părinţi că pentru faptele lor o să fie copilul 

bolnav. Păcatele părinţilor le trag ei, copiii. Le spunea ce păcat au făcut şi 

ce să facă pentru a-1 ispăşi mai uşor. Vorbea pe înţelesul tuturor. 

(Gheorghe Silea, 45 ani - Sâmbăta de Sus) 

• O bună parte din învăţăturile Părintelui vizau familia; era cu 

desăvârşire împotriva avorturilor. Odată, era o doamnă la Părintele 

şi se plângea că are un singur băiat care nu se căsătoreşte. Părintele 

i-a spus: „Nici nu o să se căsătorească, aici ţi se opreşte neamul.” 

Tot din cauza avorturilor. 

Părintele spunea că în momentul în care o femeie avortează, ceva bun 

din ea se pierde şi copiii care vor urma o să aibă de suferit ca urmare a 

acestei lipse generate de avort. Pentru ca să se evite avortul atunci când 

sarcina este interzisă, am auzit când Părintele Arsenie a recomandat unei 

femei care avea Rh negativ să meargă la ginecolog pentru a i se stabili 

perioada de fertilitate şi ca în felul acesta să nu se afecteze legătura 

firească dintre soţi. (Mariana P - Făgăraş) 

• La Drăgănescu o femeie a spus că are un băiat bolnav, beţiv, care 

face rele când se îmbată, Părintele i-a zis: „Ştii de ce? Fiindcă, n-ai 

fost atentă când ai rămas însărcinată cu soţul”. Bărbatul ei a fost 

beţiv. Altă femeie a spus ca băiatul ei a furat, Părintele zice: ,,Dar şi 

tu ai.furat când ai.fost însărcinată cu el”. Se uita doar la om şi 

spunea! Altcineva zice: „ Eu am avut un necaz…”. Părintele zice: 

„Ştii de ce? Fiindcă tu ai iubit mai mult copilul decât pe Dumnezeu, 

în loc să-i mulţumeşti lui Dumnezeu de copilul pe care ţi l-a dat”. 

(Miloşan Vionela, Recea, 71 ani) 

• Era clarvăzător Părintele! Spunea la femei: tu ai umblat rău sau ai 

făcut avorturi. O vecină de aici, nu avea copii, se simţea dreaptă. 

Zicea: „Eu copii n-am avut aşa că n-am făcut păcate, am ştiut un 

singur bărbat”. Ea nu s-a cununat însă cu bărbatul ei: „Bărbatul se 
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mutase la mine şi am ştiut că ăsta e bărbatu’ meu”. Şi s-a dus şi ea 

la mănăstire cu gândul că Părintele nu are ce să-i spună. Era multă 

lume acolo şi a arătat-o Părintele cu degetul şi i-a spus: „Tu trăieşti 

cu bărbatul tău în fărădelege, în curvie”, că ea n-a fost cununată cu 

el şi a divorţat. A găsit-o mai păcătoasă ca toate. (Mailat Elena, 87 

de ani, Dejani) 

• Dânsul era împotriva avorturilor. I-a spus unuia: „Du-te repede 

acasă, că nevas-tă-ta vrea să meargă acuma să-şi facă chiuretaj 

(avort), du-te repede că încă o prinzi şi să nu facă păcatul acesta”. 

A mers odată la sfinţia sa o femeie cu un copil bolnav, şi i-a zis femeii: 

„Copilul ăsta te chinuieşte cât ceilalţi 9 pe care i-ai omorât”. 

Când cineva are în casă un beţiv, atunci tu, ca preot, te lupţi ca să nu 

destrami o familie, dar Părintele spunea deseori: „Lasă-l, că uite, te 

omoară, se întâmplă ceva. Mai bine lasă-l!” Şi atunci înţelegeau tinerii 

căsătoriţi sau mai în vârstă, să se despartă, pentru că s-ar fi ajuns la o 

crimă în familia aceea; ştia Părintele ce le spune. (Pr. Ioan Ciungara, 

Copăcel) 

• O vecină avea un copil handicapat şi s-a gândit să se ducă la 

Părintele Arsenie la biserica Drăgănescu. Părintele Arsenie i-a zis cu 

blândeţe: “Ce vreţi măi de la mine să vă spun?”. I-a spus de copil şi 

Părintele i-a răspuns: “Ginerele a trăit cu soacră-sa. De aceea a dat 

Dumnezeu palma aceasta. Du-te acasă şi mai adu pe lume un copil 

ca să aibă cine să aibă grijă de amărâtul acela”. Şi a mai născut o 

fată. (Dobrin Rosalia, Arpaşu de Jos) 

• Părintele Arsenie se bucura foarte mult de tineri, să-i unească, să-i 

binecuvânteze, să le dea poveţe ce să facă ca să aibă copilaşi curaţi, 

să meargă pe calea lui Dumnezeu. Pentru asta a luptat mult 

Părintele. Mi-a zis odată: “M-am silit mult şi cu rugăciunea şi cu 

predica şi cu toate, dar tot n-am putut.face ce-am vrut eu. Omul 

ascultă, dar tot cum ştie el face”. (Cismaş Gheorghe, Făgăraş) 

• S-a dus la Părintele o femeie însărcinată care nu vroia să aibă copii. 

Părintele i-a zis: “Dacă tu nu.faci copilul ăsta,fata asta, omori mama 
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a doi preoţi”. Peste vreo 20 de ani fata a născut la rândul ei doi 

gemeni. Nu am aflat dacă au ajuns preoţi, dar sigur aşa este. 

(Taflan Maria, com. Mândra) 

• Ne spunea Părintele: “Dacă vreţi să aveţi copii curaţi, să aveţi 

împreunare cu bărbatul numai marţi şi joi, pentru că celelalte sunt 

zile oprite; să nu fiţi băuţi. Odată ce ai rămas gravidă să nu mai ai 

împreunare cu bărbatul. Nici cât timp alăptezi”. 

Fata mea cea mică avea un suflet bun, dar nu se putea lega de nimeni. 

Şi cântăreaţă şi deşteaptă, cunoştea băieţi buni, dar la toţi le găsea vină. 

Îmi spunea: “Mamă, stau de vorbă cu el cât stau şi de-abia aştept să 

plece, să nu-l mai văd”. M-am dus la Părintele la biserica Drăgănescu şi i-

am spus că fata mea are 30 de ani şi nu se poate lega de nici un băiat şi l-

am întrebat dacă să se mai căsătorească sau nu. Mi-a spus că o să se 

căsătorească. S-a căsătorit, dar acela era beţiv şi după o lună a bătut-o; 

era hotărâtă să divorţeze, dar am fost să-1 întreb şi pe Părintele care mi-a 

zis: “Să-l lase! Câţi beţivi care se lasă de băut ai văzut? Poţi să-i numeri 

pe degete!”. Fata spunea că îi este milă de el, că va ajunge un mare beţiv 

şi va dormi prin şanturi amărât ca vai de capul lui. Şi ne-am rugat pentru 

el şi s-a rugat şi Părintele Arsenie că s-a lăsat de băut şi de fumat şi nu 

mai era nici rău ca înainte, ca un câine. Acum e foarte cumsecade. După 6 

ani au avut o fetiţă. (Parashiva Anghel, Dejani) 

• Părintele ne spunea să nu ne împreunăm pe timpul sarcinii şi 

alăptării, căci păcatele şi obiceiurile rele ale părinţilor vor trece 

asupra copiilor. La doi tineri care au venit la Părintele, pentru 

binecuvântare în vederea căsătoriei, le-a spus că le dă 

binecuvântarea numai dacă sunt de acord să nu umble la numărul 

copiilor (să nu facă avorturi), care va fi doisprezece. 

Odată, m-am dus la Părintele cu o femeie. Ea credea că are tenie, dar 

medicii nu i-au spus ce are. Părintele i-a spus:„Dacă nu ţi-au spus doctori 

îţi spun eu.Tu ai cancer. Du-te şi pregăteşte-te de plecare căci Dumnezeu 

ţi-a scurtat viaţa. Trebuia să ai 7 copii şi nu ai decât unul”. Ea a 

recunoscut că are numai unul, dar a spus ca şi acela-i face necazuri. „Nu-
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ţi.face destul” i-a zis Părintele. „Pentru că în tribunalul pământesc, dacă 

omori pe cineva, trebuie să plăteşti cu viaţa… Dar tu nu poţi plăti cele 7 

vieţi căci ai o singură viaţă. Ai să plăteşti dincolo în veşnicie, la nesfârşit. 

Du-te şi pregăteşte-te de plecare!” A început a plânge şi a spune că soţul 

e vinovat, că el a îndemnat-o. „Nu, tu eşti vinovată. Tu nu trebuia să faci 

avort, chiar dacă te omora. Tu nu trebuia să faci asta.” În timp ce-i 

vorbea, Părintele era cu spatele la ea şi picta în faţa altarului. În gândul 

meu întrebam: „Părinte, de ce nu veniţi jos să stăm de vorbă?”. Mi-a ştiut 

gândul, s-a întors şi mi-a răspuns: „Nu pot să vin să stăm de vorbă căci 

trebuie să dau lucrarea asta gata. Vă spun de aici.” După un timp iar am 

avut gândul acela şi iar Părintele mi-a răspuns: „Măi, ţi-am spus că nu pot 

să vin, n-am timp.”(Morar Gheorghe, Ucea de Sus) 

• O femeie din Ucea de Sus, deşi era credincioasă şi ştia că avortul 

este păcat, a hotărât să avorteze pentru că avea un bărbat care o 

bătea, era beţiv, era rău. În noaptea de după avort a avut un vis în 

care Părintele Arsenie (deşi nu-1 cunoştea) îi spunea: „Ce ai făcut 

Georgeta? Ce-ai făcut! Ţine minte: decât să omori, mai bine să 

mori!” 

După câteva luni a avut o dorinţă puternică de a-l vedea pe Părintele 

Arsenie şi s-a dus la Drăgănescu. Când a intrat la el, Părintele i-a spus: 

„Ce ai făcul Georgeta? Decât să omori, mai bine să mori.” (Pr. Ciprian 

Negrean) 

• …Era în război. O femeie din Sibiu, Cătălina, a aflat că soţul ei a 

murit. A luat în braţe copilul şi fugea cu el prin Sibiu. În pântece 

avea alt copil. La un moment dat a văzut că era plină de sânge. O 

schijă îi omorâse şi copilul din braţe. Deznădăjduită şi descumpănită 

s-a dus şi a avortat copilul din pântece. Auzind apoi de Părintele 

Arsenie s-a dus şi ea la Mânăstirea Sâmbăta. După Sf. Liturghie 

Părintele a ieşit şi a strigat: „Cătălină, Cătălină, ce ai.făcut! Ştiu că 

ţi-a murit soţul şi copilul. Ai fost încercată. Dar dacă-1 lăsai pe cel 

din pântece… Ai omorât un copil cu care Dumnezeu avea un plan 

mare!”. 
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Vedeţi că azi Irod e în fiecare familie. Noi îl judecăm pe Irod (şi în 

colinzi) că a omorât copiii, dar îl acceptăm aproape în fiecare familie. Ne 

omorâm singuri copiii prin avorturi. Şi omorâm aleşi ai lui Dumnezeu. De 

aceea neamul nostru nu progresează. Când, după revoluţie, am auzit că 

ăştia liberalizează avorturile, am zis: „Îi gata cu noi”. Zicea Părintele că 

,,din cauza avorturilor ne vor stăpâni ţiganii”. Şi printre ei sunt creştini. 

Da, creştini adevăraţi! Iar noi am ajuns „mai rău decât necredincioşii”. 

(Pr. Petru Vanvulescu) 

• Într-o duminică, când mergeam spre mănăstirea Brâncoveanu 

împreună cu surorile Elena şi Olimpia şi cu o fată din sat, Varvara, a 

apărut deasupra noastră o pasăre mare, a făcut trei ocoluri asupra 

noastră, văitându-se! Când am ajuns la mănăstire, monahul 

Sebastian ne-a spus că au un necaz mare: „L-au luat pe Părintele”. 

A fost dus (închis) în Cetatea Făgăraşului. Aici a fost vizitat numai 

de preoteasa Ciocănelea, căreia Părintele i-a spus că o va ajuta şi el 

când ea va trece dincolo. 

Eu, văzând că diavolul face ce vrea şi în mănăstire, mi-a slăbit credinţa 

şi am plecat în lume, trăind ca orice necredincioasă. După aproximativ 20 

de ani, sora Olimpia (atunci locuia în Victoria) a aflat că Părintele este la 

Biserica Drăgănescu, lângă Bucureşti. A plecat acolo. Când a intrat şi 1-a 

văzut a început a plânge. Părintele s-a apropiat şi i-a spus: „Degeaba 

plângi, că Dumnezeu încă n-a hotărât ce face cu criminalele” (ştia, fără 

să-i spună nimeni, că ea făcuse avorturi). Odată 1-a dus şi pe soţul ei la 

Părinte, căruia i-a spus: „Cu tine nu am ce discuta căci eşti necredincios. 

Iar pe ea ai s-o pierzi“. Olimpia a murit după 2 ani de cancer. Până să 

moară, ea tot timpul a făcut milostenie, a botezat şi cununat, pentru a-şi 

ispăşi din păcate. A murit cu fotografia Părintelui pe piept. 

…Am plecat şi eu la Biserica Drăgănescu. Când am intrat în biserică 

(care era plină de lume), 1-am văzut pe Părintele în faţa altarului, cu o 

lumină (aureolă) în jurul capului. Atunci m-am retras într-o strană 

plângând, căci nu eram vrednică să vorbesc cu el, cu toate păcatele mele. 

Nu ascultasem nimic din ce ne-a spus la mănăstire. Dar până la urmă m-



179 
 

am resemnat şi eram mulţumită şi numai pentru faptul că puteam să-l 

văd. Când Părintele a trecut prin dreptul la fiecare, ajungând la mine, mi-a 

pus mâna pe cap spunându-mi: „Tu eşti mulţumită numai că mă vezi”. 

Cu toate acestea, am păcătuit în continuare. Soţul, întorcându-se din 

străinătate, a adus medicamente cu care se putea întrerupe sarcina (mai 

aveam 5 copii). Am luat pastilele, am pierdut sarcina, dar m-am 

îmbolnăvit foarte rău. Am plecat la Părintele cu remuşcări şi plângând 

continu. Acolo am aşteptat de la ora 8 la 15. Nu ajungeam la Părintele şi 

de frică şi din cauză că erau mulţi care intrau în faţă. Am zis în gândul 

meu: “Şi aici merge ca la comunişti, căci şi Părintele ia pe cine vrea”. 

Atunci Părintele m-a chemat la dânsul şi mi-a zis: „Da mă, aşa merge, ca 

la comunişti. Şi ce ai mă? Eşti bolnavă?”. „Sunt bolnavă şi sufleteşte şi 

trupeşte”. „De ce eşti bolnavă sufleteşte? Pentru că a murit Limpi? (eu îl 

judecam în gând pe Părintele de ce a lăsat-o pe Olimpia să moară). Cu 

capitolul Limpi ai terminat. Când vei trece dincolo vei şti de ce a murit. Şi 

tu eşti bolnavă, pentru cele trei pastile pe care le-ai luat. N-ai să te 

mântuieşti dacă nu ai al şaselea copil în viaţă”. „Părinte, sunt bătrână, am 

40 de ani şi mă râde lumea”. „Dar când te-ai duce în iad nu te-a râde 

lumea?”. Am început să plâng. „Până la 43 de ani ai timp să faci al şaselea 

copil”, mi-a spus la despărţire. Soţul nu vroia. Dar până la urmă am rămas 

însărcinată de 2 ori, pierzând însă sarcinile. La exact 43 de ani am născut 

însă o fetiţă. La numai 6 săptămâni fetiţa- Maria - s-a îmbolnăvit grav. 

Când plângea îşi înghiţea limba şi nu mai putea respira. Se înnegrea la 

faţă. Făceam orice numai să nu plângă, totuşi de trei ori a avut aceste 

crize. După un an am plecat la Părintele, care mi-a spus doar atât: „Să nu 

o duci la doctor că o omoară“. Era vineri. Duminică am fost la Mânăstirea 

Brâncoveanu, la izvorul Părintelui. Când am ajuns la izvor, naşa fetiţei, 

Malcovici Elena, care o ţinea în braţe, s-a împiedicat de o rădăcină de brad 

şi i-a căzut copila din braţe. Am sărit repede să o iau de jos în braţe, căci 

ştiam că dacă începe să plângă îşi înghite limba. Dar fetiţa, cu lacrimi în 

ochi a zis „Mamă!”. Acesta a fost semnul că s-a vindecat căci atunci când 
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începea să plângă nu mai putea vorbi şi se învineţea. Acum are 22 de ani 

şi n-a mai avut acele crize. (Bălan Silvica - Făgăraş) 

• Era în mulţimea aceea de oameni şi un preot din împrejurimile 

Făgăraşului (din Drăguş), care a zis: “Părinte, vreau să vă spun ceva 

între patru ochi”. Părintele Arsenie îi spune: “Nu între patru ochi, ci 

tare mă, tare, că aşa veţi învăţa unul de la altul. Zi mă, care-i 

baiul’?” Însă preotul a spus că nu poate să spună tare, la care 

Părintele Arsenie a spus “Drumul, mă”, altfel spus, putea să plece 

dacă nu vroia să zică. 

Desigur că omul venind aşa de departe nu a mai avut ce să facă şi a 

zis: “Părinte, soţia mea este foarte nervoasă de o vreme şi nu ştiu ce să 

mă mai fac cu ea”. Atunci Părintele Arsenie îl întreabă:“Chiar mă, nu şti de 

ce este aşa?”. Preotul răspunde: “Nu, Părinte”. Îl mai întreabă o dată 

Părintele: “Chiar nu ştii mă?”. “Nu, Părinte”. Atunci Părintele Arsenie îi 

spuse: “Ba ştii, mă!”. După aceea a făcut o paranteză şi s-a adresat 

mulţimii din biserică, zicând: “Măi oameni buni, eu aş putea să vă vorbesc 

în termeni medicali, dar nu o să înţelegeţi toţi, de aceea o să vă vorbesc în 

termeni populari, să mă înţeleagă toată lumea”. Părintele a mai spus apoi 

un lucru extraordinar şi anume că „nu e ruşinos să se vorbească despre 

lucrurile fireşti oriunde s-ar afla omul, dar a face lucruri împotriva firii, 

acela este lucru ruşinos”, şi a continat zicând preotului: “Mă, este 

adevărat că în lipsa ta, dar cu acordul tău, a venit cineva şi i-a legat 

trompele ca să nu mai poată face copii.” Şi a adăugat: “Ştii tu ce urmări 

asupra psihicului femeii are loc când se săvârşesc astfel de lucruri?”, şi a 

continuat să spună lucruri de-a dreptul uimitoare la adresa sănătăţii 

psihice şi fizice asupra acestor femei, care recurg la aceste anormalităţi. 

După ce a ascultat ce a spus Părintele Arsenie, preotul a întrebat: “Ce să 

fac Părinte? Să o spovedesc şi să o împărtăşesc?”, de unde Părintele îi 

răspunde “Da mă, dar nu tu; un altul să o spovedească şi să o 

împărtăşească”. 

O tânără în vârstă de 19-20 de ani, avea în mâna ei două fotografii cu 

doi tineri şi a încercat să spună ce este cu aceştia din fotografie. Părintele 
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Arsenie i-a spus: “Lasă, mă, nu-mi spune tu…” şi a adăugat: “Aşa-i că pe 

ăsta - arătând către una din cele două fotografii - îl vor ai tăi şi că îi place 

să bea?”. Fata i-a răspuns că da, iar Părintele a adăugat: “Lasă-l mă tu pe 

ăsta, ia-l pe ăsta - arătându-1 pe celălalt din fotografie - pentru că şi 

părinţii tăi, până la urmă, vor zice ca tine”. Fata a dat să plece, dar 

Părintele i-a spus: “Stai, mă!”. Fata s-a întors, iar Părintele privind-o de 

sus până jos şi de jos până sus, i-a spus: ” Mă, înainte ca să te măriţi, să-i 

spui viitorului tău soţ că nu poţi să faci copii”. Fata îi răspunde: “Ba pot 

Părinte”. Părintele îi repetă: ” Ba nu poţi mă, şi ştii de ce nu poţi?”. Fata 

răspunse că nu ştie. Părintele îi zice: “Mă, tu lucrezi în mediu cu raze 

Rőntgen (X), aşa-i mă?” „Da, Părinte”, îi răspunse fata. Părintele adăugă: 

“D-aia nu poţi mă, că tu eşti iradiată”. 

Când Părintele Arsenie a ajuns în dreptul unei femei tinere din Făgăraş, 

femeia a început să plângă în hohote şi i-a spus Părintelui că are mari 

necazuri cu soţul ei, Nicolae G., şi nu ştie ce să mai facă cu el. Părintele a 

întrebat-o dacă nu are o fotografie cu el. Femeia i-a dat Părintelui 

fotografia cu soţul ei, dar nu a îndrăznit să spună Părintelui mai mult, de 

ruşine (soţul acestei femei era homosexual). Părintele, privind fotografia, 

a zis cu glas tare: „Mă, pe ăsta se dărâmă zidul, lasă-l mă!”. Femeia a 

divorţat de el la scurt timp. 

O mamă s-a dus cu fiul ei, care avea în jur de 18 ani, la Părintele 

Arsenie. Când femeia s-a aflat în dreptul Părintelui, a început să-şi laude 

copilul şi a zis: „Părinte, am un băiat cuminte, nu bea, nu fumează, nu are 

treabă cu fetele. Este un băiat foarte cuminte!” Părintele, privindu-1, a zis 

cu un glas domol, zâmbind: „Da mă, îi cuminte”, apoi a adăugat tare să 

audă toată lumea: „Mă, nu mai preacurvi cu mâna, mă!”, lăsând-o blocată 

pe biata femeie şi pe copilul ei. 

Un coleg de serviciu, Radu C., s-a dus la Părintele Arsenie pentru că 

avea mari probleme cu soţia lui, fiind foarte nervoasă. Şi i-a spus 

Părintelui Arsenie că nu ştie ce să mai facă cu ea. Părintele îi spune: „Mă, 

câţi copii aveţi?”. Colegul îi spune: „Unul Părinte, că viaţa îi grea şi nu am 

cu ce să-i cresc”. Părintele i-a spus imediat: „Mă, nu unu-doi, ci patru-
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cinci copii să ai mă, ai înţeles?!”. Omul a plecat supărat fără să spună un 

cuvânt, şi când a ajuns în dreptul uşii bisericii să dea să iasă afară, 

Părintele i-a strigat tare: „lasă mă copiii să vină, nu unu-doi, ci patru-cinci 

mă, că ducă nu va înnebuni, mă. Să ţii minte ce ţi-am spus!”. Desigur că 

acest avertisment 1-a îngrozit. Ajuns acasă, i-a spus nevestei ce i-a spus 

Părintele. Astăzi, au cinci copii, iar soţia lui este cât se poate de liniştită, 

de calmă, se înţeleg foarte bine şi au şi cu ce să îi hrănească pe copii. Au 

tot ce le trebuie. 

Doi ingineri, soţ şi soţie din fabrica unde am lucrat şi eu, au divorţat din 

vina părinţilor lui. Când 1-a văzut pe Părintele Arsenie, femeia (Elena G.) 

a început să plângă şi să-i spună de situaţia ei, că a divorţat de soţul ei 

din vina socrilor şi ca are şi o fetiţă şi nu ştie ce să facă. Părintele Arsenie 

îi spune, zâmbind: „Lasă, mă, nu mai plânge, că după 7 ani, vă veţi 

împăca”. Nu ştiu dacă inginera 1-a crezut sau nu pe Părintele Arsenie, 

pentru că 7 ani, nu sunt 7 zile sau 7 săptămâni, sau 7 luni, ci …7 ani. Cert 

este că exact la 7 ani s-au împăcat, au mai făcut un copil, iar astăzi 

trăiesc în pace şi bună armonie. (Bogdan Juncu - Făgăraş) 

• Părinţii mei s-au căsătorit cu binecuvântarea Părintelui Arsenie, dar 

timp de 2 ani n-au avut copii. De aceea, s-au dus şi i-au spus 

Părintelui că dacă ar şti că nu pot avea copii, atunci ei ar dori să 

ducă o viaţă curată, cum zicea şi pravila Părintelui („binecuvântată e 

numai zămislirea de prunci”). Părintele însă le-a zis: „Nu mă, 

Dumnezeu să vă binecuvânteze căsătoria cu copii”. A rămas apoi 

însărcinată, dar se simţea foarte-foarte rău. S-a dus la Părintele la 

Sâmbăta, iar Părintele i-a spus: „Suferă şi tu, că şi suferinţa asta 

are un rost”. Când a ajuns la maternitate, din cauza complicaţiilor, 

au venit să o consulte un medic şi o asistentă şi s-au mirat foarte 

tare: „Extraordinar, cum de ai rămas însărcinată!”. Aşa am apărut 

eu pe lume. Îi datorez viaţa Părintelui Arsenie şi de aceea am curaj 

să mărturisesc despre el. 

O femeie din oraşul Victoria (lângă Făgăraş) era foarte rău bătută de 

soţul ei pentru că mergea la biserică. Soţul era propagandist de partid şi 
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probabil avea neplăceri la serviciu. Femeia mergea pe ascuns la 

mănăstirea Sâmbăta de Sus de unde se întorcea cu nişte saci de urzici, 

pentru a nu da de bănuit unde fusese. La un moment dat, soţul ei şi-a dat 

seama de unde vine şi, după o bătaie straşnică, a trântit-o şi s-a repezit la 

ea cu un cuţit ca s-o omoare. În disperare, femeia 1-a strigat în gând pe 

Părintele şi în acel moment, soţul a încremenit cu cuţitul în mână 

deasupra ei. Când s-a dus la Părintele, i-a povestit toate cele întâmplate 

iar Părintele i-a răspuns: “L-am tot lăsat, dar cănd am văzut că depăşeşte 

măsura, am zis <Până aici!>”(Maica Adriana - Schitul Cornet) 

• Au venit doi concubini la Părintele să-1 ispitească, întrebându-l dacă 

se potrivesc. Le-a spus Părintele: „ Mă, tu du-te la soţia ta, că ai 

patru copii. Iar tu du-te la soţul tău, că ai trei copii“. Au rămas aceia 

uimiţi: De unde ştie!? (Pr. Nicolae Boboia) 

• În 1939 mă aflam la Mânăstirea Brâncoveanu, de Izvorul Tămăduirii. 

Văd şi acum acea scenă când o femeie îşi ducea în braţe copilul 

handicapat, apropiindu-se de Părintele Arsenie. Părintele, înainte de 

a o întreba cum o cheamă şi de unde este, i-a zis: „Ei, ce să-ţi fac 

maică dragă. Ai zămislit acest copil în noaptea de Paşti. Aşa este?”. 

„Aşa“ a zis femeia. 

Acum, când familia este atât de discreditată, când, ca şi Sf. Apostol 

Pavel, putem spune că ne e şi ruşine a grăi despre aceasta, mă gândesc: 

Oare n-a lăsat Părintele Arsenie în nimeni acest duh al mustrării, care să 

ne aducă aminte de justiţia divină, de pedeapsa divină pentru cele ce se 

întâmplă azi? Căci spune înţeleptul Solomon: „Când nu mai există vedenie 

de prooroc, poporul acela se pustieşte”. 

Când poporul Israel, din cauza căsătoriilor cu femeile străine, era în 

pericol să-şi piardă rădăcina, sămânţa şi numele, Ezdra a chemat poporul 

la pocăinţă şi rugăciune şi au făcut un nou legământ. La fel, singura 

salvare a neamului nostru ca să rămână cu nume, cu sămânţă şi cu 

rădăcină, este reaşezarea sfinţeniei familiale. Nici o problemă nu 1-a 

preocupat mai mult pe Părintele Arsenie ca sfinţenia vieţii familiale. De 

aceea, mi-aş îngădui, în numele Părintelui Arsenie, să încercăm un 
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legământ către Dumnezeu, să încercăm reabilitarea vieţii noastre 

familiale. Avem obligaţia să nu lăsăm ţara calomniată prin prostituţie şi 

înjosiri ale familiei. Aşa cum Ezdra a rupt legăturile cu femeile străine, să 

rupem şi noi orice legătură cu toate cele străine de familie (avorturile, 

întreruperile de sarcini, divorţurile, toate cele ce au compromis familia) şi 

să o facem prin legământ (cum a făcut Ezdra), aici la mormântul Părintelui 

Arsenie. (Pr. Ioan Sabău) 

Sfaturi şi îndemnuri ale Părintelui Arsenie 
 

- Pe cei necununaţi să nu-i împărtăşeşti. 

- Părul pe ochi la băieţi şi fete le strică şi mintea. 

- Copiii - şcolari să se culce la ora 10 (22) seara şi să se scoale la ora 5 

dimineaţa, ca să poată învăţa. Şi să se ferească de prieteniile rele. [numai 

în timpul somnului dintre orele 22-24 organismul uman produce un 

hormon de creştere şi refacere a celulelor. Când dormim în afara acestor 

ore, celulele (şi organismul întreg) se odihnesc, dar nu se repară, nu se 

refac. Rezultatul: cei ce nu dorm între 22-24, îmbătrânesc mai repede şi 

nu au detentă (spontaneitate) fizică şi mentală] 

- Cine face curte nu face carte; 

- Onania are urmări foarte grave. 

- Tinerele fete, după 20 de ani să se căsătorească, să nască copii, căci 

ispitele mari sunt. Singurătatea nu e bună: şi o fată poate cădea uşor. 

- Examenele se iau mai uşor în stare de înfrânare, de castitate, pentru 

că se convertesc mai uşor energiile în inteligenţă. Se ştie că marii savanţi 

îşi convertesc, endocrin, energia lor aproape total şi nu au avut nevoie de 

femeie. 

- Căsătoria e sacul cu păcate, mărită-te şi ia-1 în spate. 

- În timpul sarcinii, mama să nu stea în fum şi să nu ia medicamente. 

- Dacă nu-i dă pace la copil în vremea sarcinii, copilul va avea 

precocitate sexuală. 

- Decât cancer mai bine copii. Iobagii aveau câte 16 copii. Şi erau slugi! 
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- Copiii născuţi numai după distracţii şi destrăbălări au ieşit răi. 

- Copiii nefăcuţi strică pe cei făcuţi. 

- Cei care opresc copiii de la credinţă sunt osândiţi mai rău ca 

sinucigaşii. 

- Dacă nu poţi vorbi cu copiii despre Dumnezeu, vorbeşte cu Dumnezeu 

despre ei. 

- Căsătoria-i pentru mântuire şi prunci, nu pentru plăceri şi desfrânare. 

- Din cauza avorturilor ne vor stăpâni ţiganii. 

- Tinerii să se mute de la bătrânii care le strică casa. 

- Pantalonii la femei - mult mai grav ca lipsa de basma la rugăciune. 

- Abstinenţa sexuală dă vigoare, dar din când în când, rar, trebuie soţii 

să se împreuneze, în afară de posturi (St. Ap. Pavel). Femeia (luată din 

bărbat) are nevoie de completare endocrină, prin contact, de la bărbat. 

- Vrei copii puţini? Nu lăsa bărbatul să se atingă de tine. Însă, ca să 

puteţi face lucrul acesta, trebuie să vă înfrânaţi cu postul, iar eu zic cu 

foamea. Căci trupului acestuia de noi nu-i pasă dacă ne bagă în focul 

iadului. De aceea ar trebui ca nici nouă să nu ne pese de poftele lui, ci să 

le mai ucidem cu postul. 

- Femeia e necesar să fie căsătorită, de la vârsta împlinirii fiziologice, 

după 20 de ani. Pentru menţinerea sănătăţii are nevoie de combustibil 

masculin, care se poate obţine numai în viaţa conjugală, legală civil şi 

bisericeşte; ce se face prin desfrânare este spre pedeapsă. Femeile care 

nu primesc combustibil masculin, fie din lipsa căsătoriei, fie că se abţin de 

la raporturi conjugale, ajung la anxietate (stare de nelinişte, de aşteptare 

încordată, însoţită de palpitaţii, jenă în respiraţic etc, întâlnită în unele boli 

de nervi), nevroze, idei de sinucidere, agresivitate etc. Acestea pot fi şi 

efecte ale văduviei forţate (moartea prematură a soţului) sau ale 

sterilităţii. 
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Catolici, greco-catolici, sectanţi, legionari 

„Sectanţii sunt proorocul mincinos“  

Catolici 

• Eu eram catolică, dar Părintele Arsenie avea un chip, o înfăţişare, 

ceva aparte de lume şi mi-a intrat la inimă. Nu pot sta fără 

fotografia lui. Nu m-am spovedit la Părintele Arsenie, nu i-am cerut 

ajutorul niciodată, dar odată am vrut să fac un lucru rău şi el m-a 

oprit. Când spunea predica părea că îmi spune numai mie. Ziceam: 

“Doamne, oare ştie ce am eu în gând să fac?!”. Am venit acasă 

plângând. Aveam de gând să fac o prostie, dar n-am mai făcut-o. 

Mă tot întrebam cine i-a spus şi de unde ştia ce am eu în gând să 

fac? (Murar Maria, 77 ani, Arpuşu de Sus) 

 

Greco – Catolici 

 

• Aici în Copăcel, copăcenii noştri nu ştiu mai nimic despre Părintele 

Arsenie. În vremea aceea Copăcelul era în marea majoritate greco-

catolic şi Părintele nu primea pe greco-catolici şi pe catolici. Zicea: 

„Mergeţi la Voila, la biserica voastră, la preoţii voştri”, chiar dacă 

oamenii se duceau de dragul lui. Părintelui nu puteai să-i spui că eşti 

altceva decât eşti, că te ştia cine eşti. 

În ‘48 când a fost revenirea (greco-catolicilor la ortodoxie), Părintele a 

fost trimis la Alba Iulia. Acolo, în biserica aceea, unde erau adunaţi şi 

catolicii şi ortodocşii, el a fost trimis ca delegat de la Sibiu. S-a încins 

acolo o ceartă de nu se mai înţelegea om cu om. Ai noştri (ortodocşii), 

căutau să-i lămurească, ceilalţi se opuneau şi bineînţeles a ieşit un scandal 

mare în Biserică. 

Părintele parcă nu avea nici un cuvânt să-i lămurească. A ieşit afară din 

biserică, şi nu departe era o pădure şi a chemat lupii din pădure, şi a 

început să-i mângâie, aşa cum Daniil îi mângâia pe lei. Şi cineva a zis „ 
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Măi, Părintele ăsta Arsenie a chemat lupii din pădure?! Ia vedeţi, ce face 

acolo?”. Şi când au ieşit din biserică a început să-i mângâie şi a zis: „Măi, 

şi cu lupii ăştia mă înţeleg, numai cu voi nu mă pot înţelege” şi din clipa 

aceea imediat s-a schimbat atmosfera. Părintele şi-a spus cuvântul şi 

revenirea n-a mai fost cu probleme. (Pr. Ioan Ciungara, Copăcel) 

• Erau greco-catolici atunci, dar care simţeau ortodox. Foarte multă 

lume din sat de aici mergea acolo la mănăstire pentru că era 

ortodoxă. La început nu i-a primit la împărtăşanie pe greco-catolici, 

dar le-a dat binecuvântare ca să meargă să ceară aprobare de la 

vlădică, de la episcop, ca să fie împărtăşiţi. Şi a venit Mitropolitul 

Bălan şi a spus că se pot spovedi şi împărtăşi. (Greavu Toma, 55 

ani) 

Sectanţi 

• Zicea să nu ne prindem mintea cu sectanţii pentru că nu putem să 

reuşim cu ei, căci sunt atât de înrăiţi încât: „ Mie, au sărit şi mi-au 

rupt cartea”. Părintele a hotărât să le argumenteze din Biblie şi ei 

dacă au văzut că nu pot să-i răspundă au sărit să-i rupă cartea. 

(Gheorghe Silea, 45 ani - Sâmbăta de Sus) 

• Pocăiţilor le spunea că, dacă nu cred în Iisus Hristos, în Maica 

Domnului şi în Sfânta Cruce, vor merge în iad cu Biblia în mână! 

(Cismaş Eugenia, 78 ani, Făgăraş) 

• Părintele Arsenie zicea:„sectele sunt proorocul mincinos”. (Nelu 

Bica, 76 de ani) 

• Despre sectari ne-a zis să nu ne legăm, să-i lăsăm în pace, că vor 

da socoteală. (Morar Gheorghe, Ucea de Sus) 

• Nişte oameni din Viştea 1-au invitat pe Părintele să facă vecernia în 

Viştea de Sus. Erau mulţi sectari acolo. Când a ajuns acolo, Părintele 

a zis: “Dar ce văd aici? O mulţime de persoane care nu-şi pot face 

Sfânta Cruce. Să iasă toţi afară!”. Încet-încet, deşi se codeau, au 

ieşit. Le-a spus Părintele: “Eu vă cunosc pe voi căci aveţi pecetea 

satanei pe.frunte şi vă arăt cu degelul”. După ce au ieşit toţi, 

Părintele şi-a rostit cuvântul. (Beleaua Ileana, Recea) 
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• Părintele Arsenie nu-i suferea pe pocăiţi. Odată a stat mai mult de 

vorbă cu unul din ei şi apoi ne-a spus: „ Câte i-am spus. Pe aici a 

intrat, pe aici a ieşit. N-a ţinut nimic minte din toate ce i-am spus”. 

Într-o zi de “Duminica Ortodoxiei” Părintele vorbea despre Cruce, 

despre icoane şi altele. Erau şi doi pocăiţi în acea mulţime venită din toată 

ţara care spuneau că icoanele sunt chipuri cioplite şi că e păcat să te 

închini lor. Erau departe de Părintele, dar acesta a strigat: “Tu, ăla de 

acolo. Taci din gură că-ţi cos gura cu drotul!”. Şi a continuat a vorbi 

despre icoane. Aceia iar au comentat între ei, iar Părintele a zis: “Mă, n-aţi 

înţeles? Vă cos gura cu drotul!”. Aceia au înţeles că despre ei este vorba şi 

au plecat. Erau din Urăguş. Celor ce se uitau după ei le-a spus: “Nu vă 

mai uitaţi după ei că şi pe voi vă voi vedea în curând umblând pe alte 

cărări”. 

Când Părintele era Încă la Mănăstirea Sâmbăta, sora mea, Leana, vroia 

să se pocăiască. M-am dus la ea să o conving să vină măcar o dată la 

mănăstire, dar n-am reuşit. I-am spus Părintelui şi mi-a zis să mă rog 

pentru ea: “O să mă rog, dar rugaţi-vă şi dumneavoastră, căci n-aş vrea 

să o văd la pocăiţi”. Dar a venit securitatea şi 1-a luat pe Părintele. Eram 

tare supărată. Părintele însă nu m-a lăsat. Erau în Recea doi bătrâni, soţ şi 

soţie, cu numele Niculici. Bătrânul a fost nebun, dar Părintele Arsenie 1-a 

făcut sănătos. În fiecare duminică şi sărbătoare luau pe băiatul lor şi 

mergeau cu căruţa la mănăstire. Iar femeia a visat că s-a dus Părintele 

Arsenie la ea şi i-a zis: “Marie, să te duci la sora Leana a lui Comşa din 

Recea şi la sora Victoria a lui Floca, să le chemi la mănăstire”. Şi s-a dus şi 

le-a spus că duminică ei merg la mănăstire şi să-i aştepte în capul 

drumului să-i ia cu ei în căruţă, că aşa a spus Părintele Arsenie. Victoria n-

a venit în acea duminică, ci mai târziu. Sora Leana însă s-a dus şi, deşi nu 

era Părintele Arsenie acolo, aşa o dragoste a prins de mănăstire, că 

mergea mereu. A fost şi la biserica din Drăgănescu. Nu-l cunoştea pe 

Părintele, iar Părintele nu mai lăsa pe nimeni să vină din cauza securităţii. 

Dar când a ajuns acolo, chiar Părintele i-a deschis uşa şi i-a zis: „Hai soră 

Leană în biserică” şi a stat de vorbă cu ea. A devenit sora Leana foarte 
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credincioasă. Ţinea toate posturile şi nu lipsea de la biserică în nici o 

duminică şi sărbătoare. Era cu frică de păcat şi se ruga pentru fetele ei. 

Era prezentă oricând era ceva de făcut pentru biserică. Le-a întors şi pe 

pocăite, care deşi nu merg la biserică, nu mai merg nici la pocăiţi. A murit 

la 88 de ani. 

Era la noi unul Toader, căruia Părintele i-a zis că are în pod nişte cărţi 

de la pocăiţi şi să le dea jos, să le distrugă. Toader a recunoscut că are 

într-adevăr aruncate prin pod acele cărţi. Apoi Părintele i-a zis că, drept 

răsplată că 1-a scăpat de acele cărţi, să-1 ducă duminică la mănăstire pe 

vecinul lui Gheorghe. Acesta era un om gras care mereu spunea că el este 

un om tare, puternic. Cu greu a reuşit Toader să-1 ducă pe Gheorghe la 

mănăstire. După Liturghie, Părintele a ieşit din biserică şi i-a luat pe cei 

doi, ducându-i spre lacuri până au ajuns lângă un bolovan rotund, foarte 

mare şi i-a spus lui Gheorghe să-l ridice. N-a reuşit nici împreună cu 

Toader, nici măcar să-l mişte puţin din loc. „Păi întoarce-1 măi, dacă eşti 

aşa de tare”, zice Părintele. Apoi s-a aplecat şi 1-a întors el. Lui Gheorghe 

i s-a făcut frică când a văzut. „În primul rând să te rogi la Dumnezeu şi nu 

să spui că eşti tare”, i-a zis Părintele. „Să ai credinţă tare!”(Paraschiva 

Anghel, Dejani) 

Legionari 
• Eu am fost martor cum Părintele Arsenie le transmitea şi le dădea 

traistele acestea pline cu alimente pentru cei din munţi.[ ...] Am 

asistat la convorbirile de pe malul lacului dintre Părintele Arsenie şi 

cei paraşutaţi prin anii aceia din Germania, care veneau să 

organizeze rezistenţa românească. Cred că printre ei era şi Vică 

Negulescu, cel care a scris de curând o carte şi nu spune că 

Părintele Arsenie era legionar cumva. Nu! El o făcea în numele 

credintei creştine şi în numele datoriei lui îi ajuta pe cei persecutaţi. 

(Amintirile Mitropolitului Antonie Plămădeală, Ed. Cum, Bucureşti, 

1999) 
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• Odată a venit la Părintele un partizan, dintre aceia care au opus 

rezistenţă comunismului în munţi, şi i-a spus Părintelui: “Părinte ce 

să fac? Să mă duc cu puşca în munţi sau nu?”, la care Părintele îi 

spune că nu poate lupta cu două arme: ori cu puşca, ori cu crucea. 

(Gheorghe Silea, 45 ani, Sâmbăta de Sus) 

• Le da sfaturi la tineri să se ducă să-şi facă datoria pe front. 

Partizanilor care s-au împotrivit regimului comunist le spunea însă 

că nu puteau să fie şi cu crucea şi cu arma în mână. Ei erau şi cu 

Dumnezeu, dar erau şi cu arma. Unii ascultau, alţii nu ascultau. 

(Ierod. Ieronim Coldea) 

• Despre legionari spunea că-s oameni credincioşi, dar prea se jură; 

acesta era „salutul” lor: „Jur!” Juratul este un păcat. (Paraschiva 

Anghel, Dejani) 

• Cunosc pe cineva care s-a dus la Părintele să-i dea binecuvântare să 

meargă în munţi, şi Părintele i-a spus: „Nu lupta cu două arme, ori 

cu puşca ori cu crucea” şi a lăsat acela crucea şi s-a dus în munţi. 

(Pr. Ioan Sabău, 89 de ani) 

Sfaturi şi îndemnuri ale Părintelui Arsenie 
 

- Numai sila unei prigoane peste tot pământul împotriva creştinilor îi va 

hotărî să lase la o parte orice vrajbă confesională şi să fie una, cum  au 

lost la început. Nu vor scăpa de sub tăvălugul urgiilor istoriei până nu vor 

veni şi la mintea aceea să asculte şi să împlinească, măcar la sfârşit, 

rugăciunea cea mai de pe urmă a Mântuitorului în lume. Poate că în 

vremile acelea abia vor mai fi creştini, dar oricâţi vor rămâne, aceia 

trebuie să treacă peste ceea ce ar fi foarte bine să treacă creştinătatea 

vremii noastre şi să fie una. Primejdia comună s-a arătat în lume, unirea 

creştinătăţii întârzie Doamne, până când? 

-  Se vorbeşte de unirea Bisericilor, deci de ajungere la sobornicitate. La 

sobornicitatea Bisericii ajung cei ce renunţă la confesionalitate… Tendinţa 

Papei de a atrage în acelaşi staul pe toţi creştinii nu se va realiza 
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niciodată. Papa nu va ajunge niciodată la o turmă şi un Păstor în staulul 

Romei, deoarece Biscrica are un singur Păstor: Iisus Hristos. 

- Sectarii au provocat o libertate catehetică care-i duce la erezie. 

- Diavolul ştie şi el Scriptura, însă diavoleşte, deoarece mintea lui fiind 

nebună, strâmbă înţelesul oricărui cuvânt, de vreme ce el nu stă în 

adevăr, ci în minciună. 

- Dracii nu au putere asupra creştinului ortodox, botezat după 

rânduială, în Biscrică. Botezul pocăiţilor (de tot felul) este lepădare de 

primul botez drept şi e păcat. 

- Nu da cu bâta în viespele sectare. 

- Ba unii vor ajunge ca, cu ajutorul demonilor, luându-se după amăgiri 

satanice, să pogoare chiar foc din cer amăgind chiar şi pe sfinţii adevăraţi. 

Aceştia sunt mucării de azi, din mijlocul vostru, adică sectarii, care atunci 

când vor fi lepădaţi de dreptul Judecător vor zice: “Doamne nu am făcut 

minuni în numele Tău? Nu ne-am închinat noi Ţie?” La toate acestea 

Dumnezeu le va răspunde: “Duceţi-vă de la Mine blestemaţilor fiindcă nu 

vă cunosc pe voi” 

Dacă vreţi preoţi buni, naşteţi copii creştini 
 

• Au venit odată nişte studenţi de la teologie la Părintele Arsenie la 

Sâmbăta: „Părinte, ieşim şi noi preoţi dacă Dumnezeu ne va rândui. 

Cu ce putem noi să demonstrăm la lume că există Dumnezeu?”. A 

zis Părintele:„Foarte bine, bună întrebare, dar să-mi răspundeţi voi 

mie cu ce demonstraţi că există Dumnezeu”. S-au apucat, au luat 

după Scriptură, nu răzbeau nicicum; i-a lăsat Părintele până seara şi 

n-au putut să spună răspunsul perfect. La care Părintele Arsenie le 

spune aşa: „Mă, prezenţa voastră trebuie să demonstreze existenţa 

lui Dumnezeu, când te vede lumea pe tine, să zică că există 

Dumnezeu”. Mai zicea Părintele Arsenie: „Dacă vezi un preot beat în 

şanţ, ridică-l şi du-1 acasă şi a doua zi du-te şi te spovedeşte la el, 

că harul nu i se ia”. (Gheorghe Silea, 45 ani - Sâmbăta de Sus) 
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• Eram la şcoala normală când 1-am cunoscut pe Părintele Arsenie. 

Ne ducea în pădure şi acolo ne adunam mulţi studenţi, printre care 

multe fete care astăzi sunt stareţe de mănăstiri. Trăiam o viaţă 

foarte frumoasă. Părintele Arsenie zicea atunci când se duceau 

femeile la mănăstire: „Măi Mărie, de ce nu te duci la biserică în satul 

tău?”; „Apoi vezi Părinte, părintele nostru mai pipă, mai bea, nu-i ca 

dumneata.”; „Ai copii, ai fete măritate; să te duci şi să spui la fetele 

tale să zămislească copii care să se facă preoţi aşa cum vă place 

vouă”. 

Părintele Arsenie ne spunea şi căuta să spună la lume şi la tineret, că 

atunci când se căsătoresc e un moment mare. Spunea:  „Măi, nu rasism, 

nu sângele albastru trebuie urmărit, ci să naştem copii creştini”. Eu am 

fost în 1985 în America şi când am văzut biserica lui Satan am rămas 

uimit: iată că satanismul e o realitate. De aceea nu mai avem nici preoţi. 

(Pr. Dâmboiu Victor, Râuşor) 

• Părintele dădea sfaturi de convieţuire conjugală creştinească, sfaturi 

de moralitate, de lăsarea poftelor rele, de felul cum trebuie aduşi 

copiii pe lume: în credinţă şi în rugăciune. Le spunea oamenilor: 

„Dacă vreţi să aveţi preoţi buni, aduceţi pe lume copii buni, din care 

să iasă preoţi buni” (Pr. Ioan Sofonea) 

• Pe cei ce furau îi descoperea; pe femeile vopsite le certa; pe 

fumători îi oprea de la fumat; pe preoţii care fumau îi certa aspru şi 

le zicea: „Voi sunteţi purtători de Hristos că vă Împărtăşiţi şi-L aveţi 

pe Hristos în voi, şi voi îi puneţi lui Hristos ţigara în gură. Foc îi daţi 

lui Hristos, foc vă va da şi El vouă!” (Ierod. Dometie - Mân. 

Brâncoveanu) 

• Părintele ne-a spus aşa: „Eu am fost pictat în pântecele maicii mele, 

fiindcă mama mea când o văzut că-i însărcinată s-a uitat la icoana 

Maicii Domnul şi a zis: „Maica Domnului, eu doresc acest copil să 

nu-mi fie pentru mine, ci să-ţi slujească ţie; pentru tine Doamne”. 

Ea mergea în câmp la sapă şi vedea înaintea ei, la sapă, cum săpa, 

icoana Maicii Domnului la care s-a închinat. Tot timpul ea vedea 
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icoana aia. Mama a pictat icoana Maicii Domnului în sufletul ei şi eu 

am ieşit pictor. Am fost pictat din pântece!”. Şi mai spunea 

Părintele: „De ce nu faceţi şi voi femeilor aşa, să vă rugaţi la 

Dumnezeu cât sunteti însărcinate, să citiţi Visul Maicii Domnului, să 

citiţi cărţile bisericeşti? Apoi, dacă nu faceţi rele, vă iese şi copilul 

aşa cum îl doriţi”. (Miloşan Vionela, Recea, 71 ani) 

• Odată mi-a spus: „Măi, să nu cumva să judecaţi pe preoţi, căci cei 

ce judecă pe preoţi ajung la judecata lui Dumnezeu. Şi ei greşesc, şi 

ei sunt oameni. Dacă zice cineva ceva rău de preoţi, să mă dai 

exemplu pe mine…”. 

„Bate-voi păstorii şi se vor risipi oile”. Biserică fără preoţi nu există şi 

nici preoţi fără Biserică. (Morar Gheorghe, Ucea de Sus) 

• Soţia Părintelui Răduleţ era însărcinată cu Anişoara care acum e la 

facultate şi i-a arătat fotografia cu părintele şi zice Părintele 

Arsenie:„Mă, ce smerenie. Ceilalţi preoţi care slujesc la Sfântul Altar 

l-ar mânca!”. (Ana Riţivoiu, Sibiu) 

• M-arn dus ca preot şi m-a întrebat: „Tu de ce nu ai barbă”. „Părinte, 

sunt preot tânăr şi…”. S-a uitat la mine (era multă lume) şi a zis: 

„Nu-i nimic, o să-ţi laşi tu”, şi mi-a arătat aşa trei degete, le-a 

înclinat spre mine. Şi exact după 3 luni a murit tata, şi atunci a 

trebuit să-mi las barbă. Şi am ţinut canonul ăsta de atunci, şi dacă 

voi fi preot, voi fi preot cu barbă, că aşa e rânduiala. 

Părintele a spus unui preot din Voivodeni: „Măi, puţini preoţi sunt ca 

tine!”. Acest preot nu exagera cu nimic, nu slujea decât numai în duminici 

şi sărbători şi avea aşa o vorbă aşezată şi un pas aşezat. Pe omul ăsta eu 

aşa 1-am ştiut 40 de ani cât am fost împreună. El a fost lăudat de 

Părintele Arsenie, pentru felul lui aşezat, domol; niciodată nu se grăbea, 

nici la pas, nici la vorbă, cu un echilibru moral deosebit. 

L-am întrebat pe Părintele, ca preot, despre acele dezlegări ale Sfântului 

Vasile şi mi-a spus: „Tu să nu le faci! Tu cunoşti pe preotul din Hârseni, 

Nicolae Ţeposu, care zice: «Părinte Arsenie, eu citesc dezlegări şi am 

succes… vin creştinii la mine …». Măi, nu le mai citi, că nu-s pentru tine, 
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lasă, să le citească călugării: «Nu Părinte, eu nu mă pot lăsa». Măi 

Nicolae, are să te bată Dumnezeu, diavolul are să vină asupra ta. Nu m-a 

ascultat şi vezi cum l-a bătut diavolul, soţia l-a părăsit, familia s-a 

destrămat, copiii 1-au părăsit în parohie, i-a stricat diavolul viaţa de 

preot”. Zic: „Părinte, dezlegările acestea sunt puse în Molitfelnic. Explicaţi 

puţin taina asta, de ce totuşi dacă poţi să-l ajuţi pe om, să nu-l ajuţi?” Şi 

iată ce mi-a spus: „Dacă Dumnezeu vrea să îndrăcească pe cineva, lasă să 

rânduiască Dumnezeu ce va fi cu el, nu trebuie să te amesteci tu în 

planurile lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu aşa vrea să-l mântuiască pe 

omul acela”. Biserica Romano-Catolică a canonizat o îndrăcită pentru 

munca ei cu ispitele timp de o viaţă, lucru care a stârnit uimire în Răsărit. 

Părintele aşa spunea: că Dumnezeu, dacă vrea pe cineva să-1 

îndrăcească, să-1 chinuie, ştie pentru ce. Păcatul poate să vină şi de 1a al 

şaptelea neam. 

Dacă cineva mergea cu un copil bolnav, un necaz, îi spunea: „Păi da, 

uite, păcatul ăsta 1-a avut stră-străbunicul şi va trebui plătit de 7 

generaţii”. Sau păcatul merge până la a1 7-lea neam, cum spunea 

Părintele. Părintele spunea că diavolul stă liniştit acolo ca un trântor întru-

un stup; dacă te duci cu băţul şi zgândări acolo, albinele vin asupra ta; şi 

bineînţeles că, dacă nu-1 laşi în pace, şi-1 pomeneşti în dezlegările 

acestea, şi nu eşti bine pregătit sau nu e familia bine pregătită, nu e bine 

şi nu e potrivit. (Pr. Ioan Ciungara, Copăcel) 

Sfaturi şi îndemnuri ale Părintelui Arsenie 
 

- Vine timpul, şi e foarte aproape, când toţi preoţii vor repara bisericile, 

iar alţii vor construi altele noi, dar nelucrând ei la sufletul omului, vor 

rămâne bisericile goale, cucuvelele vor cânta într-însele. Roadele slăbirii în 

dreapta credinţă a teologilor în facultăţi şi seminarii vor fi preoţii, care vor 

fi şi mai slabi ca învăţătorii lor; mai ales în Transilvania ortodoxia aproape 

că va dispare, ultima redută va fi Sibiul, dar va cădea şi acesta. 

Dumnezeu nu forţează mântuirea nimănui. Cine are minte să ia aminte. 
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- Fraţilor, ascultaţi de Biserică, fiindcă cei ce ascultă de preoţii ei, aşa 

cum sunt, de Dumnezeu ascultă. 

 

Maica Zamfira 

„Sunt însurat şi am copii, unii chiar mai bătrâni decât 

mine!” 
 

• Într-o duminică, când la Drăgănescu slujea Părintele Bunescu, iar 

Părintele Arsenie era în altar (citea pomelnicele şi era fără haine 

preoţeşti, neavând voie să slujească), a intrat în biserică Maica 

Zamfira. Atunci, o femeie din acel sat a zis către alta tot din sat: „A 

venit şi nevasta pictorului”. După slujbă, Părintele a zis, pentru cele 

două femei, dar şi pentru mine care auzisem vorba lor: „Măi, eu 

sunt călugăr şi sunt aşa cum m-a făcut mama”. (Bălan Silvica - 

Făgăraş) 

• Într-o zi a venit la dânsul o fată cu gând să-l ispitească, dar 

Părintele îi zise: „Tu, fată, văd că îţi cauţi mirele, dar pregăteşte-te 

că e pe drum şi vine să te ducă”. Şi după câteva zile i-a venit mirele 

(moartea) şi a dus-o. (Ierod. Dometie-Mân. Brâncoveanu) 

• A fost întrebat odată de cineva dacă este căsătorit şi el a răspuns: 

„Da, sunt însurat şi am copii, unii chiar mai bătrâni decât mine!”(Pr. 

Ioan Sabău, 89 de ani) 

• Maica Zamfira l-a ocrotit foarte mult pe Părintele Arsenie. (Gherghe 

Silea, 45 ani -Sâmbăta de Sus) 
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Alte mărturii despre 

darurile şi sfinţenia Părintelui Arsenie 
 

• Tatăl meu povesteşte că într-o duminică dimineaţa a pornit, 

împreună cu încă cineva, spre mănăstirea Sâmbăta de Sus, cu 

bicicletele; însă drumul este lung şi greu din satul său natal, 

Hârseni. Plecaseră şi cam târziu de cum procedau de obicei şi 

sperau să ajungă măcar la predică. Din satul Lisa, urcuşul fiind şi 

mai greu, aveau tendinţa de a renunţa, însă simţeau un îndemn să 

se silească încă. Părintele terminase Sfânta Liturghie şi le spusese 

oamenilor că o să mai întârzie cu predica căci trebuie să mai ajungă 

cineva de pe drum. De abia după ce au ajuns, a început predica. 

Bunica, care era de faţă la slujbă, s-a mirat mult când a văzut pe 

cine a aşteptat Părintele cu predica. 

Tot tatăl meu povesteşte,că a fost de faţă când s-a întors de pe front un 

tânăr, pe care-1 spovedise Parintele cu o lună înainte de a pleca şi îi 

spusese să vină la împărtăşit după o lună de la întoarcerea de pe front. 

Mărturiseşte că avea mantaua toată ciuruită de gloanţe şi din buzunarul 

de la piept a scos un glonţ pe care i l-a arătat Părintelui şi i-a spus că se 

oprise acolo. Părintele i-a răspuns: „Dumnezeu nu se lasă împuşcat de 

gloanţe!”(Maica Adriana Şerb - Schitul Cornet) 

• Preotul care este acum la Drăgănescu, părintele Petcu Lucian, 

vorbea cu o fată din Voila cu care era coleg de grupă la Facultatea 

de Fizică din Bucureşti; erau prieteni şi ea era credincioasă, mergea 

la biserică, iar mama sa era unul din ucenicii părintelui Arsenie. 

Mergea la Patriarhie cu prietena lui. Era foarte deştept. Ea l-a convins 

să meargă la Părintele Arsenie. Când a intrat la Părintele şi l-a văzut, a 

simţit un curent de sus şi până în călcâie. Din momentul acela s-a 

convertit. Printre discuţiile ce le-au avut atunci, Mărioara, prietena 
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părintelui Lucian, i-a spus părintelui Arsenie:„ Părinte, dintre noi doi nu 

ştim care-i mai bun”; „ Mă, întotdeauna cel care merge la biserică este 

mai bun decât cel care nu merge la biserică”. După mai mulţi ani s-au 

căsătorit cu binecuvântarea părintelui Daniil, pe care 1-au avut ca 

duhovnic şi care i-a îndemnat să se căsătorească. După ce s-au căsătorit 

Părintele Daniil i-a spus lui Lucian: „Te duci şi faci teologia”. A doua zi era 

ultima zi de înscriere la teologie. S-a dus şi s-a înscris la teologie şi a 

terminat, apoi a făcut şi masterul. După aceea s-a preoţit ca preot 

misionar şi s-a dus preot la Drăgănescu. (Gheorglre Silea, 45 ani - 

Sâmbăta de Sus) 

• Părintele Arsenie în timpul rărboiului era căutat de foarte multă 

lume, fiind foamete şi sărăcie. Mai trimiteam şi noi la mănăstire câte 

o pâine de secară. Cei mai înstăriţi aduceau pe lângă alimente şi 

bani. Aceşti bani erau puşi într-un vas, iar Părintele Arsenie zicea 

numai către cei săraci să ia din vasul acela, ţinându-1 în mână. Le 

spunea să ia mai întâi cei de departe ca să aibă bani de drum şi 

alimente (el nu punea mâna pe bani zicând că sunt deşertăciunea 

deşertăciunii şi spurcăciunea pământului). Era o ţigancă lacomă care 

lua şi de 3 ori bani din vas. (Bârsan Elena - Sâmbăta de Sus) 

A venit odată un om bătrân, mai necăjit, a venit cu puţină făină şi cu un 

pomelnic şi bani. Şi zice: „Am adus şi eu Părinte, să-mi faci şi mie o 

rugăciune”; „O moşule, du făina acasă şi banii şi adu pomelnicul”. 

În Braşov, mi-a spus cineva că e o femeie care deschide cartea şi de 

fiecare dată când am vrut să mă duc la ea, s-a întâmplat câte ceva de nu 

m-am putut duce. Şi Părintele mi-a spus: „Unde ai vrut să te duci? La o 

femeie care ştie şi spune? Să nu laşi Biserica pe femei şi pe ghicituri şi 

altele de felul acesta. La biserică să te duci.” (Streza Maria) 

• L-am căutat pe Părintele la Drăgănescu cu o problemă mare. Şi a zis 

Părintele: „Ştiu că aveţi un necaz mare, dar nu trebuie să vă 

supăraţi, ştiu că băiatul vostru este închis. Să nu vă fie teamă, el nu 

are vină nici în valoare de 50 de bani, el a fost mult mai în urmă ca 

ceilalţi”. Doar un avocat din Piteşti, singurul, la rugămintea mea l-a 
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susţinut pe fiul nostru, după puterea lui. Nici un avocat nu vroia. A 

fost un proces cu uşile închise (Popa Gică a fost preşedintele 

Congresului de Judecată, care l-a judecat şi condamnat pe 

Ceauşescu la moarte. Atunci îi judeca pentru ani grei de puşcărie pe 

cei care erau împotriva lui Ceauşescu şi apoi îl judecă şi pe 

Ceauşescu!). (Şerban Ioan - Voila) 

• Unui om din Sâmbăta de Sus i-a zis Părintele: „Tu când mori o să fii 

anunţat”. Şi el zice: „Dar cine mă va anunţa”. „Lasă că o să vezi tu 

atunci”. După vreo 20 de ani a venit la mănăstire ca paznic şi o dată 

spune: „Mă duc până la Părintele că nu mă simt chiar bine, să mă 

ajute puţin”. Şi când s-a dus, Părintele l-a recunoscut şi i-a spus: 

„Să te pregăteşti de o cale lungă”, dar el n-a întrebat ce fel de cale 

şi când a venit acasă mi-a zis: „N-o fi ăsta anunţul de care mi-a 

spus Părintele?” Peste 2 săptămâni a murit omul. (Ierod. Ieronim 

Coldea) 

Erau la mănăstire doi oameni, Gheorghe şi Gheorghe, cu acelaşi nume; 

pe drum, unul din ei aprinse o ţigară de la celălalt şi Părintele când i-a 

întâlnit le-a zis: “Gheorghe a dat, Gheorghe a luat” şi au rămas oamenii 

aşa miraţi. Nu accepta patimile astea! 

Am avut o mătuşă care era foarte bolnăvicioasă, a avut vreo 5 operaţii 

la stomac. Unchiul era un om cât un munte şi a mers la Părintele într-o zi 

şi i-a zis: „Părinte, am amarul ăsta de femeie, se mai face bine?” şi 

Părintele îi spune: „Vezi tu, brazii ăia din vârful muntelui, ăia cad mai 

repede decât tufele astea care se ascund aşa de vânt, totdeauna vântul 

bate-n brazi nu-n tufe“, n-a durat mult şi unchiul a paralizat, 3 ani a stat 

pe pat, apoi a murit şi mătuşa a trăit 80 şi ceva de ani; era numai o mână 

de femeie, foarte energică şi foarte puternică şi bineînţeles că îl pomenea 

mereu pe Părintele Arsenie. 

Când predica odată, acolo în pădure, a început să se facă de ploaie, 

cum vine ploaia la munte, repede; toată lumea a început să se mişte pe 

acolo cu umbrelele. Părintele le-a spus: „ Pune-ţi măi umbrelele, că nu 
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plouă“. Era furtună, dar acolo nu ploua. Părintele avea şi puterea asta de 

la Dumnezeu, să stăpânească natura. 

Tot la Sâmbăta, într-o perioadă, Părintele n-a vorbit, îmi spunea o 

vecină, deşi slujea. Şi-a luat un canon al tăcerii, nu ştiu ce s-a întâmplat. 

Când graiul i s-a deschis şi şi-a dat drumul era în timpul prefacerii; când a 

zis „Luaţi, mâncaţi” a început să se cutremure mănăstirea, zidurile, de 

toată lumea s-a înfricoşat… 

La Drăgănescu venise cineva de la Târgu Mureş şi plângea, iar Părintele 

i-a zis: „Lasă-l pe bărbatul tău că e securist şi te omoară; taică-său a fost 

beţiv, bunul său a fost beţiv, ce vrei să ştii mai mult, du-te şi lasă-l 

repede, că ăla te omoară “. 

La fiecare îi spunea câte ceva şi nici nu se uita la oameni (căci picta), 

era biserica plină şi spunea: „[Cutare] ieşi afară, du-te mai fă copii, sau 

du-te mai îmbracă copii, sau du-te mai botează, pentru că o să ajungi rău 

de tot “. Nu era zi sau săptămână să nu fie trenul plin de făgărăşeni, să nu 

fie biserica plină de făgărăşeni. 

Am adus la Părintele pe o doamnă de la Braşov. Nu a avut până atunci 

„tangenţă” cu Dumnezeu. Fiul ei, plecând pe munte în concediu cu nişte 

străini din domeniul universitar, nu s-a mai întors. A fost omorât acolo în 

munte. Ajunge la Părintele Arsenie (femeia aceasta începuse să facă cu 

ciubărul!) iar Părintele îi zice: „Tu, să nu mai faci cu ciubărul că n-o să 

rezişti la ce vezi acolo”. Şi într-adevăr, ne-a destăinuit femeia ce a văzut 

acolo, cum 1-au luat, cum 1-au chinuit, cum 1-au legat, cum 1-au 

omorât. Părintele le-a spus unde să-1 caute şi exact acolo, după 

îndrumarea Părintelui, după 6 luni de zile, au găsit rămăşiţe din cel 

decedat. Femeia aceea, din clipa aceea, împreună cu soţul, s-au apropiat 

în aşa măsură de Dumnezeu încât, pentru familie, Părintele Arsenie era un 

sfânt. Numai în Părintele îşi găsea linişte. Aşa plângea biata femeie când 

am adus-o de la Prislop până la Făgăraş, pentru că îşi pierduse cel mai 

mare sprijin moral, pe Părintele Arsenie. (Pr. Ioan Ciungara, Capăcel) 

• O femeie din familia noastră a mers la Părintele şi nu prea avea 

curaj să se apropie de el să-i spună pentru ce a mers şi a stat, a 
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stat şi dintr-o dată a zis Părintele: „Hai tu Leano, hai că tu ai năcaz”. 

A început să plângă şi îi era frică să se ducă. „Hai că sunt aici femei 

foarte păcătoase şi mint, dar le-am spus eu adevărul” şi s-a dus 

acolo şi i-a spus: „Părinte uite, am băiatul ăla bolnav de…” iar 

Părintele i-a răspuns: „Să ştii că dacă mai trăieşte până la 7 ani şi 

nu moare, atunci să ştii că mai trăieşte în continuare “.Trăieşte până 

astăzi! 

Mi-a spus că erau o dată la Părintele nişte femei din Lisa, şi aveau 2 

băieţi care au făcut lucruri murdare. Două bătrâne s-au dus la mănăstire 

la Paşti, şi ei fiind beţi pe acolo, că e restaurant lângă mănăstire, şi-au 

bătut joc de ele; mamele n-au spus nimic, la nimeni, dar Părintele le-a 

spus: „Dar voi de ce nu ziceţi de băieţii voştri ce au făcut ? Ce au avut cu 

femeile alea bătrâne care s-au dus cu ulcica să ia paştile de la Sfânta 

Mănăstire?”. N-a mai zis nici una nimic, au pus capul în pământ şi au 

plâns. (Pria Ludovica, 80 de ani) 

• Odată a venit o femeie, Maria. Părintele i-a zis: „Tu, Marie să nu mai 

faci vrăji! Cu vrăjile tale pe mulţi ai vrăjit. Vezi cărarea aceea? Du-te 

pe ea şi nu te mai opri!”. şi s-a dus, dar aşa se ducea încât ziceai că 

o duce cineva. 

Mie mi-a zis că o să mă duc la mănăstire, dar n-o să rezist. Şi aşa a 

fost. Am fost soră la Mănăstirea Bistriţa. (Beleaua Ileana, Recea) 

• Regelui Mihai i-a spus că pentru nelegiuirile tatălui său va pierde 

coroana. (Cismaş Eugenia, 78 ani, Făgăraş) 

• O femeie foarte frumoasă din Sibiu, numită Olimpia, din familie 

mare, a venit la mănăstire şi a zis că nu mai pleacă de acolo, că în 

lume a făcut prea multe păcate. Era ca Maria Magdalena. Nu-i scăpa 

nici un băiat frumos. De mai multe ori a vrut să se spovedească, dar 

Părintele i-a zis să mai stea că încă nu este timpul. Odată însă, ea n-

a mai rezistat, de încărcătura păcatelor, şi s-a dus la spovedanie. 

Şapte şerpi au ieşit din ea, zbiera Olimpia în mănăstire, iar Părintele 

îi spunea: „De ce ai venit? Eu ţi-am spus să mai stai.” şi aşa a fost 
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curăţită şi mântuită. Apoi a trimis-o la o mănăstire de maici, aici 

fiind de călugări. (Paraschiva Anghel, Dejani) 

• Ştiţi cum a ajuns piatra aceea mare de la Mănăstirea Sâmbăta? Un 

om din Calbor s-a dus la Părintele ca să-1 roage să facă nişte slujbe 

pentru soţia lui care era la pat, grav bolnavă. Dar când a ajuns, 

Părintele i-a luat-o înainte şi i-a spus: „Măi omule, ia vino-ncoace. 

Te duci acasă şi nevasta ta te va aştepta în portiţă…”, „Păi e-n pat 

Părinte… e în pat, e bolnavă”, „Ascultă ce-ţi spun eu. Ea te aşteaptă 

în portiţă. Tu ai o piatră mare în curte. Am nevoie de piatra asta. Pui 

boii la car şi o pui în car.”, „Dar cine o pune în car?“, „Tu cu nevasta, 

unul de un cap, celălalt de altul.“, „Dar Părinte, are sute de kile!”, „ 

Măi, de ce nu vrei să înţelegi? Crezi în Dumnezeu? Puterea lui 

Dumnezeu te ajută”. S-a dus acasă, a pus boii şi a pus mâna pe 

piatră cu toată încrederea, au ridicat-o, au pus-o în car şi au dus-o 

la Sâmbăta. (Lazăr Rudolf- Rudi, Ucea de Sus) 

• Povestea o bătrânică că atunci când a murit mitropolitul Mladin (era 

bolnav) după chinuri mari, a venit multă lume la mănăstire deoarece 

a fost foarte îndrăgit, alături de Părintele Serafim Popescu şi 

Părintele Arsenie. Înaltul Mladin spunea predici foarte frumoase 

despre Maica Domnului şi venea multă lume să asculte. Când acesta 

a murit, Părintele Arsenie era la Drăgănescu, controlat de 

Securitate. Şi bătrâna povesteşte că a luat o plasă cu mere şi altele, 

ca să dea de pomană. După înmormântare a văzut undeva, mai la 

margine, un bătrân mai amărât şi i-a spus: „Uite, ia astea pentru 

sufletul lui Mladin.” Omul i-a zis „Mulţam” şi a plecat cu tot cu plasă. 

Ea nu intenţiona să-i dea şi plasa, care era greu de găsit, era ţesută 

din lână. Da, dacă omul nu i-a dat-o, i-a lăsat-o şi nici nu 1-a mai 

văzut pe acolo. După cam un an, femeia s-a dus la Părintele 

Arsenie, 1a Drăgănescu. După ce a spovedit-o, Părintele a scos de 

sub scaun o traistă şi i-a spus: „Ia-ţi traista!” 

Două maici (surori) de la Schitul Cornet povesteau că erau nehotârâte 

dacă să intre sau nu în monahism. S-au dus la biserica Drăgănescu, dar 
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acolo era puhoi de lume. Stăteau şi se gândeau ce ar putea face căci 

peste o jumătate de oră pleca autobuzul şi n-aveau cum ajunge la 

Părintele Arsenie. În acelaşi timp, una din ele se gândea cum să-i pună 

întrebarea: „Părinte, ce să fac, să mă căsătoresc sau să intru în 

monahism?”. Stătea cu capul în jos gândindu-se cum să întrebe, când, 

deodată, a simţit un gând clar, lucid. Simţea că nu-i gândul ei, căci ea nu 

gândea aşa de clar şi de lucid: „Dacă vrei să fii monah trebuie să duci şi 

păcatele tale şi ale neamului, ale neputincioşilor, este o cruce grea, etc. 

etc.”. Ştia că nu e gândul ei; era peste puterea ei de a gândi atunci. Acel 

gând i-a mai venit încă o dată şi atunci a ridicat capul şi s-a uitat de 

departe la părintele Arsenie, care peste mulţime, i-a zis: „Ei, ai înţeles? 

Acum du-te la autobuz”. Părintele Arsenie ştia gândurile oamenilor, îi citea 

ca pe o carte. (Pr. Ciprian Negrean) 

• Spunea Părintele Arsenie: „Creştinul adevărat este de tot timpul, în 

fiecare clipă trebuie să-l întruchipezi în propria ta persoană pe Iisus 

Hristos “.(Pr. Prof. Simion Todoran) 

• Prin anii 1948 mă aflam la mănăstirea de la Sâmbăta de Sus şi 

munceam în cadrul mănăstirii la bucătărie şi în alte locuri. În acea 

perioadă la mănăstire era sfântul Părinte Arsenie care era asaltat de 

mult popor ce venea din toate părţile ţării; alături de el erau adesea 

doi oameni de încredere ce făceau ordine, căci era multă lume 

pentru binecuvântare, iar părintele era de multe ori obosit deoarece 

muncea foarte mult şi fizic scoţând pietre din râu - mănăstirea 

atunci se reconstruia. 

Eu eram mai retrasă şi nu îndrăzneam să-1 abordez pe Părintele, 

dându-mi seama de valoarea lui. În 1948, am mers şi eu să-mi dea 

binecuvântare căci urma să plece definitiv de aici. Atunci ne-a spus să ne 

ţinem de Biserică şi să învăţăm cele patru Evanghelii, să nu uităm 

pe “lazării” de la poartă, să ne schimbăm viaţa şi să devenim mai buni; 

toate acestea ni le-a lăsat ca pe un testament. Despre mine a spus: „Pe 

tine nu te trimit la mănăstire, tu să stai să rabzi anii vieţii, aici, în 



203 
 

mănăstirea Sâmbăta”, care e mănăstire de călugări. (Sora Aurica Tinca, 

Sf.Mănăstire Sâmbăta) 

• La câţiva ani după ce 1-am cunoscut pe Părintele, mama mea a 

paralizat rămânând imobilizată la pat. Am fost nevoită să mă 

internez cu ea în spital. După externarea din spital, într-o dimineaţă, 

au sunat la poarta casei noastre două fete, spunând că sunt din 

Bucureşti. Le-am pus mai multe întrebări pentru a putea să le 

cunosc mai bine, după care le-am poftit în casă şi le-am întrebat de 

scopul vizitei lor, la care ele m-au întrebat dacă pot să rămână 

câteva zile pentru a-mi veni în ajutor la îngrijirea mamei. Surprinsă, 

le-am întrebat cine le-a trimis şi de unde aveau adresa mea. Fetele 

s-au eschivat şi nu au răspuns. Am acceptat să rămănă câteva zile, 

dar în aceste zile am fost anunţată de la Râmnicu Vâlcea că tatăl 

meu a murit. Abia după anunţarea morţii tatălui meu am realizat că 

au fost trimise de Părintele Arsenie pentru a fi lângă mama, eu 

putând astfel să particip la înmormântarea tatălui meu. Una din fete 

este măicuţă la Tismana, cealaltă locuieşte în Turda. 

Un anume Gheorghe, care locuia în apropierea mănăstirii Brâncoveanu, 

a mers 1a un târg din Tălmaciu să cumpere purcei. În târg s-a întâlnit cu 

doi călugări cu care se cunoştea şi care 1-au rugat pe Gheorghe să le ducă 

şi purceii lor. După ce au cumpărat, au pornit la drum, dar, înnoptându-

se,s-au oprit în satul lui Gheorghe. Noaptea, Gheorghe cu soţia lui şi la 

cererea ei, au schimbat purceii, considerând că purceii mănăstirii sunt mai 

frumoşi. Dimineaţa şi-au continuat drumul spre mănăstire. La intrarea 

spre stăreţie, dimineaţa la ora 5, în dreptul porţii mari, au fost întâmpinaţi 

de părintele Arsenie, care i-a zis lui Gheorghe: „Ce făcuşi mă astă noapte, 

schimbaşi purceii?”. După toate astea, Gheorghe a suferit o cădere psihică 

petrecându-şi restul anilor mai mult pe la mănăstirea Frăsinei. 

De câte ori mergeam la Drăgănescu, întâlneam o credincioasă, Mariana 

Dodi din Bucureşti, care pregătea pliculeţe cu mir şi le împărţea la 

credincioşi. La această femeie Părintele îi spunea mereu că ea are „să 

scape din toate”. Acest lucru s-a adeverit şi cu ocazia cutremurului din 
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1977. Locuind la un bloc cu nouă etaje, foarte vechi, împreună cu o 

femeie care urma să nască şi pe care o găzduia, în timpul cutremurului au 

intrat sub tocul uşii, aşa cum se obişnuieşte în asemenea situaţii. 

Instalaţiile fiind foarte vechi, blocul a explodat, aruncându-le pe 

amândouă în mijlocul străzii scăpând astfel cu viaţă în timp ce restul 

locatarilor au murit. S-a scris chiar o carte la Bucureşti care este intitulată 

“Mariana Dodi”. (D-na M.A.) 

Sfârşitul lumii depinde de purtarea lumii 
 

• Părintele Arsenie spunea că sfârşitul lumii depinde de purtarea lumii, 

 nu de Dumnezeu, că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să 

se întoarcă să fie viu, dar noi prin faptele noastre îl forţăm pe 

Dumnezeu să ne gate odată, că nu ne mai poate suporta. 

Am auzit că ar fi lăsat la maicile de la Sinaia un buchet de lumânări, 

pentru 3 zile şi 3 nopţi, când va veni vremea sfârşitului. Dar nu ştim când 

va fi acesta. Dacă trăim mai mult poate-1 prindem. Dumnezeu are un 

plan, dar Dumnezeu nu măsoară timpul în ani, zile; El n-are timp.Şi cum a 

făcut Dumnezeu cu profetul Iona din pântece şi nu i-a pedepsit pe oameni 

pentru că a văzut credinţa lor, aşa şi noi dacă ne căim, Dumnezeu poate 

să mai ţină lumea mii de ani. (Gheorghe Silea, 45 ani - Sâmbăta de Sus) 

• Spunea că în vremurile din urmă călugării vor fi ca mirenii şi mirenii 

ca dracii. (Ana Riţivoiu, Sibiu) 

• Părintele Arsenie zicea: „Eu vă ajut şi când n-oi mai fi”. Când a 

murit (1989), a zis: „Eu mai puteam să trăiesc, dar nu mai vreau să 

trăiesc pentr-u că Apocalipsa e foarte aproape, chiar trăim în timpul 

Apocalipsei”. Nu ştiu la ce timpuri să ne aşteptăm, nu vreau să fiu 

un pesimist, dar cei care au fost în preajma Părintelui când a murit 

aşa spun. (Pr. Ioan Ciungara, Copăcel) 

• Părintele Arsenie spune că, în Apocalipsă, când se spune că „vor 

cădea stelele cerului pe pământ” e vorba de oamenii credincioşi, de 

oamenii lui Dumnezeu care vor cădea în păcat. E vorba de cei 
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despre care profetul Daniel spunea: „Cel ce va întoarce pe cineva 

din necredinţă la credinţă, se va mântui pe sine şi va acoperi 

mulţime de păcate şi va străluci ca stelele cerului”. Dar aşa de mari 

vor fi ispitele în vremea aceea că până şi aleşii lui Dumnezeu vor 

cădea în păcat. De aceea se spune că cei ce vor crede în vremea din 

urmă vor fi mult mai mari înaintea lui Dumnezeu decât cei ce au 

crezut în vremea de început, chiar dacă nu vor face ceea ce au făcut 

cei dintâi. De aceea străduiţi-vă să credeţi cu adevărat. (Pr. Ciprian 

Negrean) 

Sfaturi şi îndemnuri ale Părintele Arsenie 
 

- „Nu este stăpânire fără numai de la Dumnezeu” (Rom. 13, 1). Deci 

primim divinul stăpânirii, dar refuzăm păcatul ei… Să fiţi deci pregătiţi să 

puneţi capul pe butuc dacă credinţa o va cere. 

- Unei stăpâniri de stat (sau şef), care nu se supune lui Dumnezeu, nici 

Sfânta Biserică (şi slujitorii ei) nu trebuie să i se supună. 

- Din toate timpurile se ştie că, atunci când puternicii vremii ridicau 

mâna asupra slujitorilor lui Dumnezeu, n-a mai dăinuit puterea lor. 

- Ungurii vor mai mult decât Ardealul. 

- Vor veni necazuri mai mari decât Munţii Făgăraşului 

- Rugăciunile şi jertfa Sfinţilor Brâncoveni m-a adus pe mine pentru ţara 

aceasta a noastră. 

- Va lua ţara foc din Prislop [e vorba de "focul" Duhului Sfânt: Lc. l2, 

49] 

- Nu va putea avea omul pace pe pământ de nu va avea pace cu 

Dumnezeu! (I Tesaloniceni 5, 3; Luca 21, 55; Isaia 139, 11). Aşadar în 

numele lui Hristos vă rugăm ca şi cum Dumnezeu v-ar ruga prin noi: 

împăcaţi-vă cu Dumnezeu (II Corinteni 5, 20). 

- Să băgăm de seamă ca nu cumva creştinismul să se ia de la noi. Pe 

simplul motiv că noi, creştinii, nu aducem roadele acestui creştinism: 

oameni după chipul lui Iisus. 
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- Mântuirea nu se câştigă cu o faptă răzleaţă, ci presupune o faţă 

socială; nimeni nu se mântuieşte singur; de mântuirea sa se mai leagă o 

mulţime de oameni. 

- Mântuirea noastră nu e numai un dar de la Dumnezeu, ci şi o faptă a 

libertăţii noastre. 

- Cei vechi ştiau pricina pentru care nu se arăta Antihrist în zilele lor, 

căci Sfântul Pavel vorbeşte despre taina aceasta în chip ascuns, dar n-o 

numeşte (II Tesaloniceni, 2, 3). E Sfânta Liturghie sau Jertfa cea de-a 

pururi, despre care a grăit Domnul prin Daniil (Daniil 12, 10) şi apoi Însuşi 

ne-a învăţat. Ea este cea care opreşte să nu se arate Antihrist sau omul 

nelegiuirii (II Tesaloniceni 2, 3) decât în vremea îngăduită lui de 

Dumnezeu. Căci pentru mulţimea farădelegilor, de mult ar fi trebuit 

Dumnezeu-Tatăl să sfârşească lumea, însă Dumnezeu-Fiul, Cel ce este 

iubirea de oameni şi de toată firea, mereu Se aduce pe Sine Jertfă Sfântă 

înaintea lui Dumnezeu-Tatăl, mijlocind milostivirea de la El. 

- Precum Taina Pocăinţei e un dar al cerului, sub chip smerit, pentru 

mântuirea fiecărui suflet în parte, aşa Sfânta Liturghie, marea taină, 

ascunsă iarăşi sub chip smerit, mântuieşte lumea sau o fereşte de urgiile 

lui Antihrist. Iată de ce, toată lumea ar trebui să vie la Sfânta Liturghie, că 

pentru dăinuirea lumii e darul acesta pe pământ. 

- Sfânta Liturghie mai ţine lumea. 

- Când fărădelegile vor încleşta mintea şi inima oamenilor şi-i vor 

sălbătici aşa de tare, încât vor zice că nu le mai trebuie Dumnezeu şi 

Biserică şi preoţi, încât va fi sălbăticirea şi nebunia urii (Lc. 6, 11) peste 

tot pământul, atunci vine sfârşitul. 

- Pentru o alunecare a omului de la nume la număr, au să dea seama 

toţi înzestraţii lui Dumnezeu, cei cu daruri, cu răspunderi, cu măriri, cu 

puteri şi cu tot felul de haruri. Regele David, înzestrat deodată cu darul 

stăpânirii şi cu darul proorociei, a căpătat o straşnică pedeapsă, numai 

fiindcă a îndrăznit să numere poporul (II Regi 24). Darul proorociei i s-a 

luat o vreme, iar din popor i-au murit 70.000 de oameni - şi doar el 
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greşise, nu poporul (II Regi 24,17). Deci, înaintestătătorii şi deţinătorii 

puterii au să dea seama, chiar de venirea sabiei după dreptate. 

- Neamurile au un destin ascuns în Dumnezeu. Când îşi urmează 

destinul, au apărarea lui Dumnezeu. Când şi-1 trădează, să se gătească 

de pedeapsă. 

- El e „acela” care va veni în numele său - nu al lui Dumnezeu - evreu 

de neam, care va tirăni sub ascultarea sa tot pământul. Căci „acela” va 

primi să fie împărat peste strălucirea tuturor împărăţiilor pământului (Mt. 

4, 8-9)… Cel rău vrea să ocupe scaunul lui Dumnezeu. 

Moartea Părintelui 
 

„Ştiu unde mă duc, am mai fost acolo!” 

• În postul Paştilor, anul 1989, mă aflam cu fratele Andrei (fiul 

protopopului Galea din Sibiu) la Drăgănescu. Părintele Arsenie îl 

vede pe Andrei şi bătându-1 pe umăr îi spune că este “ultimul 

calendar”. Noi ne gândeam că urmează sfârşitul lumii dar, în 

realitate, urma sfârşitul Părintelui Arsenie: 28 XI 1989. (D-na M. 

A.) 

• În 1989 m-am gândit să mai cercetez pe Părintele. În 27 octombrie 

1989, cu o lună înainte de a-1 chema Dumnezeu la cele veşnice, mi-

a spus la despărţire: „Este ultima dată când ne vedem”. Eu am 

gândit că e ultima dată în luna aceea. Ştiind gândul meu mi-a 

răspuns: „Nu, eu am să plec pentru totdeauna”. Îmi părea rău, 

pentru că mă legasem sufleteşte de Părinte. Dar mi-a spus: „Mă 

duc, dar de acolo de unde mă voi duce, am să vă ajut mult mai mult 

decât am făcut până aici”. În 28 noiembrie 1989 am primit un 

telefon care m-a întristat mult de tot, căci am aflat că Părintele a 

plecat din lumea aceasta. La înmormântare am avut impresia 

puternică că văd moaştele unui sfânt şi mi-am zis: „Părinte, ai fost 

mare în viaţă, mare te-a lăsat şi moartea aceasta”. Ceea ce doresc 

să vă spun este că, dacă autoritatea superioară a Bisericii declară pe 
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cineva sfânt, numai atunci el intră oficial în sfinţenia poporului, dar 

noi - şi eu personal - trebuie să fim martorii care să determinăm 

luarea acestei decizii. De multe ori, ceea ce se scrie despre Părintele 

Arsenie este cu tendinţă… Credeţi dumneavoastră că dacă Părintele 

a avut opozanţi în timpul vieţii, acum nu mai are pe nimeni? (Pr. 

Prof. Simion Todoran) 

• Părintele Arsenie a vrut să fie înmormântat la Mănăstirea Sâmbăta, 

iar părintele Veniamin, care a fost stareţ, a acceptat acest lucru, dar 

nu de la început. Când s-a hotărât, Părintele i-a spus: „Acum e prea 

târziu. Să mă înmormânteze la Prislop, că e mănăstire săracă “- ştia 

că va veni multă lume în pelerinaj. 

Unul din cei care au fost la înmormântare, Constantin Jurcovan din 

Recea, a spus că atunci când săpau groapa Părintelui, a apărut pe cer un 

nor alb, ca o ceaţă, pe care scria cu negru Enoh, cu litere tot din nori 

formate. Cei care au văzut au spus că a fost duhul lui Enoh în Părintele 

Arsenie. (Paraschiva Anghel, Dejani) 

• Cu un an sau doi înainte de a muri, mi-a spus Părintele Nicodim 

(care a ajuns ucenicul Părintelui Arsenie printr-o minune), că a mers 

la Prislop cu Părintele Arsenie, care i-a zis să ia 4 pociumpi (ţăruşi): 

„Bate unul aici, unul acolo, unul acolo şi unul acolo “, iar după ce i-a 

bătut a zis: „Pe mine aici mă veţi îngropa “. Până atunci se ştia că 

Părintele va fi înmormântat aici, la Sâmbăta. După câte gândesc eu, 

Părintele s-a rugat la Dumnezeu să-i fie îngăduit să fie înmormântat 

la Prislop şi când a primit îngăduinţă de la Dumnezeu, atunci a zis că 

acolo să fie înmormântat. 

Odată, am ajuns la mănăstire la Prislop şi nu avea cine să acopere cu 

şindrilă acoperişul porţii. Era numai meseriaşul, domnul Vâlcea, care a 

făcut şi crucea Părintelui Arsenie, după cum i-a spus Părintele. Când a 

scris pe cruce anul morţii „1989 ” i-a zis Părintelui Arsenie: „Nu grăbim?”, 

şi Părintele a zis: „Nici un ceas din 1990″. 

Când a murit Părintele Arsenie a fost pentru prima dată în viaţă când 

am avut ocazia să-1 ating. Obrajii îi erau roşii. Era acolo şi Părintele 
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Sebastian. Părintele Sebastian era nevăzător, a avut o defecţiune la ochi şi 

a rămas fără vedere, iar Părintele Arsenie 1-a întrebat la vremea 

respectivă: „Mă omule, vrei să-ţi dau vederea şi să te fac preot? “. El 

răspunde: „Nu vreau să mai văd deşertăciunile acestei lumi” şi a murit ca 

simplu monah. A fost şi părintele Dometie, care nu exista să pomenească 

de Părintele Arsenie şi să nu-i dea lacrimile. Ori de câte ori îl pomenea îi 

dădeau lacrimile. A murit joi şi 1-au înmormântat luni şi era ca viu atunci. 

Împrejurul sicriului se simţea mireasmă de mir. Eu îl pomenesc pe 

Părintele Arsenie la morţi când fac pomelnic cu morţii şi când închei 

rugăciunile mă rog ca la un sfânt. 

La înmormântare, când i-am sărutat mâna, am văzut că avea unghiile la 

mână. Eu nu zic că nu a fost torturat, dar unghiile le avea. Nu au fost la 

înmormântare atât de mulţi, cum mă aşteptam. A trecut la cele veşnice 

neîmpăcat pentru că a plecat cu multe taine pe care nu a avut cui să i le 

dezvăluie. A vrut să slujească Sfânta Liturghie într-un grup restrâns, 

numai cu obştea mănăstirii Prislop şi n-a primit binecuvântare. N-a putut 

să slujească. Cred că acolo vroia să dezvăluie celelalte taine. 

După moartea Părintelui mi-a spus Părintele Lucian că un om avea nişte 

necazuri mari: a cumpărat o casă, a dat arvună o sumă mare şi mai 

trebuia să dea şi nu mai avea de unde să strângă. Era necăjit omul şi i-a 

spus părintelui Lucian, care este acum la Drăgănescu, iar acesta i-a spus: 

„Să te rogi la Părintele Arsenie că te va ajuta”. S-a rugat la Părintele 

Arsenie şi după vreo două săptămâni vine la mănăstire şi-i mulţumeşte 

părintelui că 1-a îndrumat să se roage la un aşa sfânt care 1-a ajutat, 

pentru că nici nu-şi dă seama cum a făcut rost de bani să plătească. Asta 

este una din minunile Părintelui Arsenie. S-a întâmplat în anul 2001. 

(Gheorghe Silea, 45 ani, Sâmbăta de Sus) 

• Am fost şi la înmormântare. Stând pe margine acolo am auzit pe 

unii, că ar fi spus Părintele lui Ceauşescu: „După o lună de zile după 

ce mor eu, mori şi tu “. Aşa s-a întâmplat. În timpul slujbei de 

înmormântare noi ne-am dus pentru puţină vreme ca să mâncăm. 

Când am ajuns înapoi lumea era ieşită afară şi cânta „Sfinte 
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Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte… “, dar nu mai 

înainta, toţi stăteau pe loc. Au intrat în alertă că nu ştiau ce-i acolo. 

Când să iasă din biserică Părintele ar fi deschis ochii, fiind descoperit 

la faţă. Eu nu am văzut treaba asta, dar cunosc doi băieţi care au 

văzut. Ieşind, i-au legat o năframă neagră şi au plecat cu el mai 

departe. (Şerban Alexe, 73 de ani, Lisa) 

• La Prislop am fost şi eu, era iarnă şi pe mormântul dânsului erau 

flori. Le-a spus la măicuţe: „ Cât am fost în viaţă, nu v-am putut 

ajuta, dar o să vă ajut după moarte “. (Dobrin Ioan, 67 ani, 

Săvăstreni) 

• Părintele s-a şi rugat să moară mucenic şi Dumnezeu i-a împlinit 

dorinţa. Deşi el a fost mucenic în fiecare zi, a avut cruce grea, pe 

măsura harului. A murit pe 28 noiembrie, ca şi Cuviosul Mucenic 

Ştefan cel Nou, a cărui mucenicie tocmai o pictase [profeţie] pe 

absida altarului din biserica Drăgănescu! Pe pictură este scrisă vina 

pentru care a fost omorât Sfântul Ştefan cel Nou: „Ştefan mi-a făcut 

temniţa mănăstire”. Există o asemănare mare între viaţa acestui 

sfânt şi viaţa Părintelui Arsenie. Ca şi acesta, încă din pântece a fost 

ales. (Pr. Petru Panvulescu) 

• La înmormântarea Părintelui, am văzut că avea degetele mâinilor 

sub dulamă. M-am mirat şi m-am întrebat de ce au făcut aşa. Nu 

ştiu de ce, dar am auzit în predica părintelui Bunescu (la 

înmormântare) ceva ce m-a uluit. A spus aşa: „Ai trăit ca un cuvios 

şi ai murit ca un martir”. Tot la înmormântare, când s-a întors sicriul 

cu 180 de grade, pentru a pleca spre cimitir, am văzut foarte clar 

cum Părintele Arsenie a deschis ochii! I-am văzut clar ochii albaştri. 

Eram foarte aproape de sicriu (0,5 metri). Când am auzit că şi alţii 

au văzut acest lucru, am înţeles că nu a fost o nălucire. (Maica 

Adriana, Schitul Cornet) 

• Părintele Arsenie a zis odată către mine: „Mă, tu ai văzut o cruce… şi 

nu trebuia să o arăţi la lume”. Asta a fost după 1970. Când m-am 

dus la Prislop i-am mai spus de-o arătare şi zice „Mă, de ce arăţi, te 
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rog să nu mai arăţi, că lucrurile cereşti nu se arată”. Dar atunci nu 

am ştiut de ce vorbeşte el aşa. Eu am făcut groapa Părintelui la 

Prislop, am zidit-o cu cărămidă. Când s-a făcut slujba de 

înmormântare din Biserică, eram toţi afară, şi a apărut o cruce albă 

de pe clopotniţă până la el (în văzduh) şi crucea a pornit. Şi când a 

venit crucea a venit şi un nor mare. Am văzut eu asta. Şi s-a dus 

norul să prăvălească crucea albă şi nu a prăvălit-o şi a venit alt nor 

cu altă viteză şi s-a nimicit norul şi crucea s-a dus către miazăzi. 

După aceea a fost dus în biserică. În acest timp, din chilia lui, pe 

după mănăstire, a apărut semnul unei cruci în formă de „X”, de un 

argint auriu ce strălucea ca soarele, dar dacă el a zis să nu arăt, n-

am arătat nimănui. Dar am văzut-o… Cred că Părintele Arsenie a 

lucrat cu un duh de la un Sfânt. (Ioan Bica, 76 de ani; Voivodeni) 

• La înmormântare nu m-am dus că era tare frig. Eu sunt mai 

mofturos. Mie nu-mi place unde e lume multă. Eu am zis că dacă mă 

duc la Părintele mă duc când nu e lume. Părintele mai zicea şi lucrul 

acesta: „Eu după ce mor vă ajut mai mult ca până trăiesc” şi mai 

spunea aşa: „Eu ştiu unde mă duc, eu am mai fost acolo! “. (Ierod. 

Ieronim Coldea) 

• Un preot care a fost ucenic al Părintelui Arsenie a adormit în 

Domnul. Soţia lui nu ştia ce să scrie pe crucea de marmură de la 

mormânt şi a întrebat un preot. Acesta i-a zis să scrie: „De ce 

căutaţi pe cel viu printre cei morţi”. Şi aşa a scris. Aşa ar trebui 

scris pe crucile celor ce cred în Hristos, căci cel adormit nu e acolo ci 

la Hristos pe care 1-a iubit. Scrie Părintele Arsenie în Cărarea 

Împărăţiei: „Hristos vine oriunde este chemat şi-l cheamă iubirea. 

“(Pr. Ciprian Negrean) 

• Ţin minte că-n ziua în care am aflat că Părintele Arsenie va fi 

înmormântat la Prislop, eram în casa unei creştine şi am plecat 

direct la îrunormântare. Cât a durat drumul cu trenul mi-a tot venit 

să plâng. Nu pot uita, când au scos sicriul din biserică, în spatele 

meu era o femeie îmbrobodită, plânsă, şi un bărbat foarte înalt, 
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amândoi ţărani din părţile Făgăraşului, şi brusc, bărbatul a rămas ca 

paralizat, cu ochii mari, înspăimântaţi, şi-a îndreptat mâna spre 

inimă şi deodată a făcut aşa, în mare şoaptă: «uoaaaahhh!». I-am 

urmărit prin curtea mănăstirii doar-doar voi afla ce-o fi văzut 

bărbatul acela, şi când mergeam cu toţi spre groapă, am tras cu 

urechea şi am auzit: cu toate că era amiază, omul văzuse sus, pe 

cer, o cruce de stele. 

O minune legată de Părintele Arsenie, după moartea lui, am văzut şi eu 

la mănăstirea Sâmbăta în 1990, unde venisem cu o fată foarte 

credincioasă, bolnavă grav de scleroză în plăci de 17 ani. Nu putea merge 

decât cel mult 5-10 paşi; o duceam cu un cărucior pentru invalizi. Astfel 

am urcat împreună spre un izvoraş, cam la 2 kilometri mai sus de 

mănăstire. Şi cum stăteam amândoi lângă izvorul acela, în poiană apare o 

bătrână a cărei înfăţişare era imposibil să nu-ţi atragă atenţia. Părea de 

vreo sută de ani, înaltă, gârbovită, dar cu ochii albaştri, plini de viaţă. Eu 

povesteam cu fata asta, cu voce înceată. Zic: „No, mâine aş vrea să urc 

până la chilia Părintelui Arsenie, sub poalele Făgăraşului… “. Deşi se afla 

cam la o sută de paşi, bătrâna a ridicat ochii spre mine şi m-a întrebat: 

„Chiar vrei să mergi la chilie… ?”. Nu vă pot spune ce voce avea femeia 

asta… Un glas ce ajungea până la noi cu o ireală putere, un glas aproape 

mustrător şi totuşi nu, un glas ce venea parcă să ne certe din lumea 

cealaltă… Eu am spus că da, merg la chilie. Bătrâna a zis: „Bine”, şi-a luat 

apă de la izvor şi, când a dat să plece, s-a întors către noi şi ne-a întrebat: 

„Nu vreţi un măr? “. Noi am spus: „Da”. Ea şi-a băgat mâna în straiţă şi a 

scos două mere mari, galbene, unul pentru mine, celălalt pentru fată şi 

atunci m-am uitat la piciorul ei. Un picior nefiresc de mare pentru o 

femeie, numărul 45 sau chiar 46. Bătrâna s-a îndepărtat şi fata îmi zice: 

„Măi, parcă intrau ochii ei prin mine, simţeam că trece privirea ei prin 

mine, că-mi intră în carne, în corp… “. Iar eu puteam să jur că erau 

aceiaşi ochi mari, albaştri şi umezi, pe care-i văzusem atunci la 

Drăgănescu. Deodată, pe amândoi ne-a străfulgerat un gând: „Să vezi că 

a fost Părintele! “. Am alergat după batrână dar, cu toate că nu trecuseră 
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nici două minute de la plecarea ei, n-am mai găsit-o nicăieri. Mai mult, pe 

poteca aceea veneau spre noi nişte turişti care ziceau la rându-le, că n-au 

văzut nimic, nici o bătrână. Am mai zăbovit puţin şi când a fost să plecăm, 

fata zice: „Hai, că încerc să merg până la cărucior “. Când a ajuns la 

cărucior zice: „Mai încerc doar să cobor până în drum, c-am văzut că m-ai 

tras cam greu pe panta asta “. Când am ajuns jos, la drum, spune: „Măi, 

nu ştiu, parcă simt aşa, o putere în picioare…”, iar eu am îndemnat-o în 

glumă: „Măcar dacă ai merge până la mănăstire, să nu mă tot obosesc să 

împing de cărucior prin grohotişul ăsta”. Atunci ea s-a oprit, s-a uitat spre 

cer şi a devenit foarte serioasă: „Doamne, n-aş vrea să merg decât ca să 

nu-i mai supăr pe alţii!” şi a mers cei doi kilometri pe jos. Făcuse aşa o 

febră musculară că sâmbătă n-a mai coborât de la chilie. Însă din acea zi 

şi până astăzi, fata aceea merge pe picioarele ei. (Părintele Dumitru, 

Mânăstirea Sf. Ilie - Albac) 

• La înmormântarea părintelui Arsenie Boca, în 1989, părintele 

Bunescu (preotul paroh din Drăgănescu), spunea: „Aici, astăzi, 

suntem cei chemaţi de Părintele Arsenie Boca; toţi aceştia ne vom 

întâlni cu Părintele în rai”. 

La înmormântarea Părintelui, lumea vorbea că Maica Stareţă de la 

Prislop se consulta odată cu Părintele despre greutăţile materiale pe care 

le avea. Părintele i-a răspuns că va veni vremea când toată valea aceasta 

va fi plină de lume şi atunci va scăpa de necazurile materiale. La scurt 

timp Părintele a murit; de atunci şi până acum este o afluenţă mare de 

oameni în pelerinaj la mormântul Părintelui Arsenie Boca. (D-na Prof. 

C.F.) 

• Părintele va fi veşnic în amintirea făgărăşenilor! Şi eu, ca preot, am 

un loc aparte pentru el în sufletul meu; nu putem să nu vorbim 

despre el, despre ce a fost şi a făcut Părintele. Nu am fost la 

înmormântare, dar am auzit că preoţii care 1-au dus la mormânt pe 

Părintele Arsenie, au văzut o lacrimă pe faţa Părintelui, lacrimă care 

s-a imprimat pe faţa Părintelui şi nu s-a mai şters niciodată, aşa 

cum s-a imprimat şi pe fotografie. (Pr. Ioan Ciungara, Copăcel) 
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• Schimbarea mea s-a petrecut cu viteza şi tăria unui fulger. 

Îmbrăcată subţire, cu pantofi decupaţi şi talpă de plută, mă plimbam 

ca un fotomodel printre oameni. La mormântul Părintelui însă, 

ceva s-a năruit în mine. Am început să plâng fără contenire şi prin 

faţa ochilor îmi treceau toate păcatele pe care le săvârşisem. Nu ştiu 

cât timp am stat la mormânt, dar când am revenit în curtea bisericii, 

aveam un dor cumplit de mântuire, un dor sfăşietor să rămân acolo, 

să nu mă mai despart de Părintele. Era peste puterile mele să mai 

plec. Prietenii care mă aşteptau la maşină nu au înţeles 

nimic.Credeau că am înnebunit, că trec printr-o criză de delir mistic. 

Într-o secundă am lăsat în urmă tot: o carieră strălucită, o casă 

superbă în cartierul Primăverii din Bucureşti, luxul şi toate 

deşertăciunile vârstei. Am câştigat infinit mai mult: ajutorul şi 

mângâierea Părintelui. (Maica Maria - Măn. Prislop) 

• Pentru mine Părintele Arsenie este un Ioan Botezătorul al românilor. 

Spun unii că nu se mai desface mormântul căci aşa spune cartea 

[„Să-mi lăsaţi trupul în mormânt. Să nu-l deranjaţi până la A Doua 

Venire "]. Sigur că da, smerenia călugărească aşa trebuie să fie. şi 

Sf. Ioan Iacob a lăsat scris să se roage pentru el că se va duce în iad 

deoarece n-a făcut fapte vrednice de mântuire. Dar, după 20 de ani 

de la înmormântare, ne-am închinat la moaştele lui. Sau Sf. Ioan cel 

Nou de la Neamţ, la care n-a mai lăsat Dumnezeu să calce oameni 

păcătoşi peste el. Aşa şi cu Părintele Arsenie. Să aşteptăm să-1 

scoată Dumnezeu din mormânt, fără voia noastră. Aşa cum a 

descoperit Dumnezeu arhimandritului grec să vină la Sf. Ioan lacob 

şi să-1 descopere pentru a-1 găsi aşa cum 1-au găsit, tot aşa şi la 

Sf. Arsenie de la Prislop va veni cineva care va spune că neapărat 

trebuie să-1 descoperim pentru că i s-a arătat. Şi se va arăta 

multora. 

Mi-a părut rău că nu a fost dezgropat la 7 ani de la înmormântare. 

Atunci era o ploaie liniştită care mi-a inspirat cuvintele: „Iubiţi credincioşi, 

daţi umbrelele la o parte, căci aceasta nu este o ploaie normală.Acestea 
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sunt lacrimile Părintelui, pe care le-a vărsat pentru poporul acesta”. La 

începuturi, am auzit că Părintele vărsa lacrimi multe când slujea şi 

predica. Dar mai încoace, ajunsese la maturitate spirituală căci nici nu 

plângea, nici nu râdea, ci spunea, ca din partea lui Dumnezeu, cuvântul 

autorizat: „Mă, să nu mai faci cutare!”. (Pr. Nicolae Boboia) 

• Sfântul Ilie, cât de mare prooroc era, avea nevoie, simţea nevoie ca 

poporul să se apropie de el. „Apropiaţi-vă de mine” zicea Sfântul Ilie 

către poporul rătăcit al lui Israel. „Apropiaţi-vă de mine”, parcă ar 

vrea să ne spună preacuviosul Părintele nostru Arsenie, în toate 

zilele de prăznuire ale acestei sfinte mănăstiri, în toate zilele de 

pomenire, în toate zilele de hram şi de praznic, şi în duminici şi 

sărbători. „Apropiaţi-vă de mine” pentru că cine se apropie de Sfinţi 

se apropie de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu transpare prin Sfinţi 

şi ni se descoperă prin Sfinţi. Sfinţii, spun teologii ortodocşi, sunt 

întru-un fel „întruparea Duhului Sfânt “. „Apropiaţi-vă de mine!”. şi 

tot poporul s-a apropiat de Sfântul Ilie. A părăsit poporul pe preoţii 

lui Baal, s-a depărtat poporul de cei care-1 duceau în rătăcire şi 

idolatrie, şi poporul s-a apropiat din nou de omul lui Dumnezeu de 

Sfântul Ilie. Aceasta este salvarea, aceasta este soluţia şi pentru 

neamul nostru ortodox de pretutindeni, să se apropie de Hristos 

apropiindu-se de sfinţi, să se apropie de sfmţi ca să se poată apropia 

de Dumnezeu. Simţim cu toţii, iată, după aproape 14 ani de la 

plecarea în veşnicie a Părintelui Arsenie, că poporul nostru românesc 

simte cine a fost, cine este şi cine mijloceşte în mod deosebit. Simte 

poporul şi se apropie de mănăstirea Prislop, de Părintele Arsenie, de 

mormântul sfinţiei sale, aşa cum avea să spună cu puţin timp 

înainte să plece dintre noi: „Va lua ţara foc din Prislop!”. E vorba de 

focul ceresc, de focul Duhului Sfânt, de focul harului lui Dumnezeu şi 

prin tot ceea ce se scrie bine, şi prin tot ceea ce se publică bine 

despre Părintele Arsenie, se simte că poporul are o sete 

duhovnicească deosebită care nu i se poate astâmpăra decât prin 

cuvântul cel viu şi adevărat al lui Dumnezeu, transmis nouă prin 
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Sfinţii Părinţi, de la Sfinţii Apostoli şi până la Sfinţii zilelor noastre. 

(PS. Daniil Partoşanul) 

Sfaturi şi îndemnuri ale Părintele Arsenie 
 

- Rar să găseşti un om care să dea sens religios morţii, adică s-o 

aştepte cu bucurie, ca pe-o izbăvire sigură din împărăţia păcatului. 

- Când sora moarte ne dezleagă de trup, ne face un mare bine, fară să 

ştim şi fără să vrem. Tot ce e rău în lumea asta: neştiinţă, neputinţă, 

întunerecul, păcatul cu miile lui de gheare, prin moarte încetează. Răul e 

osândit de moarte, deci moartea ni-i un ajutor. Nu trupul este răul, dar 

prin moarte se omoară răul cu desăvârşire, de aceea, la vreme, trupul va 

învia din morţi. În moarte-i învierea. 

- Împliniţi-mi dorinţele, sfaturile minime şi vă schimbă Dumnezeu 

situaţiile, problemele voastre, fără să fiu eu prezent, căci Dumnezeu e Cel 

ce le schimbă. 

 

O întâmplare minunată din Sfântul Munte Athos 

povestită de Părintele Arsenie Boca (pe atunci tânărul 

diacon celib Boca Zian)  
 

O poveste minunata petrecuta de tanarul ZIAN viitorul ARSENIE BOCA, 

celibatar ca diacon si trimis de mai marele sau ierarh NICOLAE BALAN ca 

sa invete monahismul Athonit. Viata si minunile intamplate aici in Sf 

Munte Athos petrecute cu parintele nostru drag ARSENIE sunt foarte 

multe ce nu s-au scris.  
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Lucram de cateva zile sa reconstruim treptele care coboara dinspre 

schitul Prodromu la pestera Sfantului Athanasie. Pestera se afla aproape in 

buza marii, la vreo 50 de trepte deasupra ei. Foloseam materialul existent 

chiar de acolo, bucati de roca destul de tare si pe care o fasonam cu dalta 

si cu barosul. Lucram cu Porfirie si Dometie de la chilia Sfantul Ipatie, dar 

primisem ascultarea de la Parintele Arsenie Mandrea, staretul 

Prodromului. Pentru mine era un fel de plata sau troc ca sa mi se ingaduie 

sa copiez din biblioteca bogata in manuscrise pe Parintii Filocaliei. Era o 

misiune pe care am primit-o de la Vladica Nicolae Balan si de la Parintele 

Profesor Dumitru Staniloaie. Trebuia sa facem munca de ocnasi, spargeam 

si fasonam dalele de piatra apoi le trageam cum puteam de la vale la deal 

. Mai foloseam bate rotunde din lemn de castan si niste capete de funii 

foste parâme ale corabiilor din cea trecuta vreme, ce miroseau a mare, a 

alge si a peste. Mi-era o sete si o foame, gura mi-era năclăită si amară, 

soarele ne batea dar nu ne prea incalzea in timpul ce greu se 

desprimăvăra, de inceput de aprilie. Ma gandeam la sfintii de pe Muntele 

Sinai care si ei au carari in trepte pe drumul spre piscul muntelui unde 

Moise a primit tablele legii – Tora. Incercam sa-mi aduc aminte din liceu 

cate trepte erau pe muntele Sinai. Aici aveam de lucrat vreo 300. Porfirie 

care era mai solid ca mine imi striga in ureche: 
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- Pune mana Ziane, ca-mi rupe bolovanul laba piciorului; tu Dometie ce 

faci? Te-o batut soarele in cap? Tine cu forta!  

 

M-am trezit din reverie si mi-am opintit muschii din toate puterile. Greu 

canon aveam. Canonul nu e greu daca te ajuta Maica Domnului- Panaghia, 

Doamna si Stapana Muntelui sfant. Dometie incepu sa cante: Axion Estin. 

Vrednica esti, un fel de Ave Maria. 

 

- Si cu rugaciunile PreaSfintei Nascatoare de Dumnezeu si a Sfantului 

Athanasie Athonitul, care si el a murit cand s-a dărâmat schela si i-a cazut 

bolta in cap, Doamne miluieste-ne si ne mantuieste pe noi pacatosii. 

Prinde bine Ziane, ca deseara mancam o ciorba de radacini indulcita cu 

miere din butoiul fratelui Gavriil, daca ne facem treaba. 

  

 - Amin, rosti sec Porfirie. Dometie, tu vrei sa fii al doilea Cucuzel pe 

Sfantul munte? Daca vrei sa te indumnezeiesti, bine, fa-o, ca si eu vreau, 

dar nu mi se pare corect sa ne tii fara un strop de apa. Omul trebuie sa 

bea zilnic doi litri de apa, asa zice medicul de la Vatoped, Siluan, noi nu 

am avut toti trei un litru astazi. Du-te si adu niste apa de mare sa-mi ud 

gura, fugi! Inca n-ai venit? 

 

- Esti prea dur frate Porfirie cu Parintele Dometie, e mai slabut el de 

constitutie, am intervenit eu. Priveam in jos dupa Dometie care mergea de 

parca zbura. Marea se involbura si lovea in valuri inspumate stancaria de 

pe faleza. Cred ca va trebui sa ne ducem sa facem o baie de apa sarata 
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pana mai e soare. Ma dor si pe mine oasele, mi-a intrat igrasia si raceala 

zidurilor pe care le-am pictat. Chiar vroiam sa te intreb frate Porfirie, ce 

meserie ai avut inainte sa te tunda in calugarie? 

  

- Am fost mecanic de utilaj greu। Parintele staret Arsenie m-a intrebat ce 

meserie am si asa am ajuns maistru constructor de trepte in piatra. Ai 

grija Ziane cum te proptesti in coada ţapinului ca daca o rupi nu mai am 

alta aici, si o sa te trimit sus in paduricea schitului sa tai una noua. 

- Am taiat vreo cinci cozi si le-am pus la uscat luni cand tu erai la moara 

de lemn, adica la gater, langa Manastirea Iviron, asa ca maine o sa mai 

montam doua ţapine। 

 

- Stii ca imi placi diacone de la Sibiu, chit ca nu prea ai voce sa canti, dar 

te duce mintea। 

 

- Am vrut sa ma fac aviator. Dar ca sa intru la Cotroceni la scoala de 

aviatie imi trebuiau bani multi si mama nu avea de unde sa-mi dea nici 

daca-si vindea casa। Singura scoala unde urma sa primesc bursa a fost la 

teologie. Si cu toate ca eram un copil credincios de mic nu m-am simtit 

vrednic sa ma fac preot. Mama voia sa ma insoare. 

- Dar tu nu si nu। Nu te-ai insurat, dar cum esti diacon? Te-a hirotonit 

celibatar? 

- Da, m-a hirotonit pe incredere ca nu o sa ma insor dupa ce am primit 

treapta diaconiei. Ia spune ai adus scripetele pe care ti l-am cerut daca tot 
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ai fost la moara de lemn de langa Iviru? M-am gandit ca daca nu gasim 

acest scripete, trebuie sa facem unul, lucram cu unelte rudimentare. 

- Cum ai zis? Nu am auzit acest cuvant si nu l-am gasit in nici un ceaslov। 

- Rudimentum, pavimentum, ornamentum, postamentum, testamentum, 

instrumentum, sacramentum… 

 

- Esti poet? Nu te juca। Tine bine coada ca se dezvârte vârtejul si ne 

plezneste de ne rupe mainile. Crezi ca e usoara calugaria aici la Sfantul 

Munte? Si mai ducem si o saracie lucie ca ne tin grecii cum vor ei, in ciuda 

ajutoarelor pe care voievozii nostri romani le-au trimis aici la Sfantul 

Munte. Imi place sa cred ca daca facem scripetele pe care mi l-ai desenat 

o sa ridicam mai usor lespezile astea. Am sa ma duc maine si am sa fur 

un scripete de la Meghisti Lavra, am vazut eu ca aveau vreo trei in 

depozitul de langa Arsana unde acosteaza vaporul cand vine cu butoaiele 

cu ulei si vin de la Atena.  

 

- Dar furtul este un pacat, intervine Dometie care tocmai ajunse cu 

caldarea in care avea apa de mare. 

 

- Bine ai venit cu apa sarata, ia da sa-mi spal putin gura. 

Porfirie isi scufunda palmele in galeata si bău din pumni apa sarata. 

Mai lasa-mi si mie, am zis, nu o bea toata. 

 

In vreme ce Porfirie se spala, Dometie recita: “Cand vine Domnul la tine 

te dezlegi de toate, nu numai de nedreptatile tale ci si de toata dreptatea 

ta। Cand stai in fata Domnului esti mai presus de lumea aceasta, mai 

presus de trancaneala si carteala vietii; ai, cu un cuvant, ceva din linistea 

mai presus de lume a lui Dumnezeu. 

 

- Amin, zise Porfirie, nu te stiam asa patericos, din ce Parinte al patericului 

ai scos cuvantul acesta de folos? Parca nu ai fi fiu de cioban de la Tilişca, 
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măi Dometie! 

- Din Sfantul Arsenie care a pustnicit in pustia Schetica de langa Nil din 

Egipt. El era unul care tacea mult si asa, prin trezvie, isi alegea gandurile 

si vorbele indepartandu-le pe cele rele si fara de folos. Cu harul Prea 

Sfantului Duh a ajuns la isihie inca de tanar. 

 

Se lăsă o tacere placută, Porfirie nu mai zicea nimic, mai mult ca sigur că, 

cugeta in mintea lui mai putin scolita in ale teologiei, cumpanea vorbele 

pe care le rostise Dometie। Erau vorbe cu greutate. Dometie rupse 

tacerea:  

 
- Mă trimitea tata cu oile pe la noi pe sub munte. Acolo intr-o viroagă era 

casa unui calugar plecat de la Foltea din Sălişte. Era un fel de stână din 

piatră acoperită cu niste capriori de brad pusi unul langa altul si acoperiti 

cu pamant batut. Parintele Achim era mic de statura, cam crăcănat si cu o 

barbă până la genunchi. Avea niste ochi albastri ca marea, asa cum ii are 

Parintele diacon Zian। 

 

- Mama mea, Creştina avea ochii albaştri, (mama Parintelui Arsenie Boca 

n.n.) ea m-a harazit din pântecele ei să mă fac preot. Acum mi-am adus 

aminte de ea că nu i-am scris de peste un an de zile. I-am spus că vreau 

să mă călugăresc şi s-a supărat. Nu-i mai scriu pentru că vreau să o învăţ 

să uite de mine. Nu ştiu dacă e bine sau e rău, voi ce ziceţi? 

- Nu stiu, răspunse Porfirie, tu eşti cu mai multă şcoală ca mine। Ori îi scrii 

ori nu-i scrii ea tot se gândeşte la tine, că e mamă . 
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- Trimite-i o scrisoare ca se va bucura sa primeasca din Grecia si se va 

lauda la vecini cu baiatul ei care a ajuns la Sfantul Munte, Gradina Maicii 

Domnului। 

- Asa o sa fac, daca zici tu, Dometie. 

 

- Parintele acela de la noi, Achim, m-a invatat sa citesc si mi-a dat cartile 

lui sa ma uit prin ele. Cand mergeam cu oile, iesea si el la deal cu traista, 

ne opream si ma invata. A fost tatal meu duhovnicesc. La el a venit un 

Parinte de aici de la Sfantul Munte ca sa mearga prin sate sa adune 

pomeni si pomelnice pentru restaurarea manastirii Zografu unde este 

steagul lui Stefan cel Mare cu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Asa am 

auzit eu de Sfantul Munte pentru prima oara, aveam doar 13 ani. El era 

roman si traia intre greci. Mai intai a fost la chilia Nasterii Maicii Domnului 

pe mosia Manastirii Vatoped, si l-a avut duhovnicesc pe Nicodim ucenicul 

schivnicului Arsenie. Acest Arsenie era mare sculptor in lemn si marmura. 

De la el au ramas multe obiecte frumos lucrate, cruci, candele, potire, 

felinare, vase de flori…a lucrat si doua sculpturi legendare: Rastignirea si 

A doua venire vreme de 15 ani. 

 

- Am auzit si eu de Arsenie acesta dar nu l-am vazut, vorbi si Porfirie। Se 

spune ca pe Arsenie l-a luat Maica Domnului sub mantie si l-a dus pe 

varful Athonului ca sa completeze numarul celor 7 pustnici care se roaga 

pentru pacea lumii si traiesc fara mancare si fara apa, doar cu cuvantul lui 

Dumnezeu. 

- Te cred, interveni Dometie, am auzit si eu intr-o zi de hramul 

SfantuluiMunte si de aceasta traditie, pe 6 august, cand am urcat in vârf. 

Vorbeau niste pustnici care stateau la lumina unui opaiţ chiar sub varf 

intr-o pestera sa se odihneasca. Era pe la ora 4 dimineata, eu eram cu 

Pelaghie, un ucenic al lui Evghenie Vulgaris. Acesta citea dintr-o carte 

scrisa de Ilie Miniat. Parintele Evghenie avea vreo 80 de ani si s-a suit pe 

munte pana in varf. El s-a dus la sihastrii care povesteau in pestera si am 
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auzit ca a murit Parintele Hrisogan din cei 7 stalpi neclintiti ai Athosului si 

ca va fi inlocuit de Arsenie sculptorul. Se zice ca printre cei 7 stalpi ai 

Ortodoxiei era si veghetorul Parinte Varnava, dascal al rugaciunii lui Iisus 

si românii Martinian, Iona si Teofilact care s-au randuit unul pe altul in 

ceata celor 7. Acestia toti erau sculptori: faceau linguri, faceau căni si 

doniţe, cofăiaşe pentru ulei sau vin. 

 

- Dar de Părintele Iona ai auzit tu, intrebă Porfirie, a fost un om cu scoala 

multa, a tradus doua carti ale Sfantului Nicodim Aghioritul: “Războiul 

nevăzut si paza celor 5 simturi”. Desena si frumos। Am vazut desenat 

trupul omului si inima scoasa din trup si plamanii. Practică rugăciunea 

inima, pe respiratie si pe şezutul în scăunel . 

 

- Zise Dometie: oamenii din ziua de astazi nu au harul lui Dumnezeu। Si 

daca uneori au putin har ei il indeparteaza prin gandurile rele. Atunci 

diavolii stau cu ei. 

 

- Ptiuhh, ucigă-l Sfânta Cruce ! rosti Porfirie। Nu e bine să amintesti de 

necuratul, că uite m-am lovit la picior si mi-am spart si bocancul. Părinte 

Ziane, de ce n-ai adus o pereche de bocanci noi din România?  

 

Eu taceam, si ascultam pe acesti parinti minunati athoniti। Soarele apunea 

dinspre varful mutelui. In lumina lui puteam vedea undeva pe peretele 

muntelui o chilie atârnată ca un cuib de rândunea. Se vedea si o figura de 
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om care intra si iesea in acel cuib minunat atarnat de peretele muntelui. 

Din pozitia de unde lucram noi nu prea puteai vedea multe. Inspre mare 

nu aveai ce vedea pentru ca marea aici este foarte nelinistita, sunt curenti 

marini si vapoarele nu se apropie caci s-ar scufunda. Daca ne imaginam 

Sfantul Munte ca un vapor, locul unde lucram noi la pestera Sfantului 

Athanasie ar fi prora vaporului, adică vârful acestuia. Parcă citindu-mi 

gândurile Dometie spuse cu glasul lui dulce si cântat: 

- Mari si minunate sunt lucrurile tale, Doamne, că Tu toate cu intelepciune 

le-ai facut। Aici e un loc sfânt, aici a venit Maica Domnului cu Sfantul Ioan 

Evanghelistul purtati de furtuna . In loc sa ajunga in Cipru la Lazăr cel 

inviat a patra zi de Domnul Iisus care era Episcop acolo, au ajuns cu 

corabia aici. Au cazut statuile idolesti si dracii au iesit din ele strigand: A 

venit Maica Domnului, sa fugim! 

 

- DOAMNE MILUIESTE si ajuta-ne sa terminam treptele, zise Porfirie। 

- Maica Domnului face multe minuni, zise Dometie। Maica Domnului din 

icoana Portăriţa, care a venit plutind pe mare, i-a redat vederea unui 

Părinte, Nectarie. Iar Maica Domnului din icoana Axion Estin l-a scăpat de 

la înec pe călugărul Dorotei cand se rasturnase luntrea in care pescuia si 

el era inghitit de valuri. Dar sa vedeti cum s-a intamplat : Dorotei era 

păzitorul si lumânărarul acestei icoane in biserica Protatonului din Karies. 

Când se scufunda în mare a strigat din adâncul inimii: Maica Domnului, 

eu, slujitorul tău, mai mulţi ani te-am slujit si te-am păzit, acum auzi-mă 

si Tu pe mine că mă prăpădesc in valuri. 

 

- Se inserase de-a binelea si mai aveam de transportat două lespezi। Cand 

te rogi si vorbesti despre sfinti si mai ales despre minunile Maicii Domnului 

munca ta are un spor nebanuit. Lucrul sporea ca in povesti. Asa fac toti 

calugarii athoniti, in timp ce lucreaza la ascultarea pe care le-a randuit-o 
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staretul si vorbesc despre oameni luminati si sfinti. Lucrul sporeste cand 

Dumnezu miluieste. 

 

Dometie zise: 

 

- Am ajunat toata ziua, mi-i sete cred că am vedenii, vad mereu o făptură 

acolo sus pe zid la chilia aceea si stiam ca e părăsită। Este curios sau este 

o minune. Acum parcă are figură de leu, acum parcă are de om, voi nu 

vedeti? 

- Să te lămurească diaconul Zian că el e pictor, eu sunt un simplu călugăr 

fără scoală। 

 
- Da, am intrat si eu in discutie, cei 4 Sfinti evanghelisti au cate o fiintă 

lângă ei ca simbol si chintesenţă a mesajului din Sfanta Evanghelie pe 

care a scris-o fiecare। Sfăntul Matei, care a fost vameş inainte sa-L 

cunoască pe Mântuitorul are simbolul Ingerul. Marcul are viţelul, Luca are 

leul, Ioan are vulturul. 

 

Se auzi o bubuitură ca atunci când s-a rostogolit un bolovan pe pietrele de 

jos. O voce tulburătoare rosti “Zian Boca, din România să-i scrii mamei 

tale scrisoare că, dacă nu, va muri si o ai pe suflet. Stiu ca esti fecior si că 

nu te-ai atins de femei dar eşti mândru ca eşti pictor şi că ai tăiat cadavre 

la facultatea de medicină din Bucureşti, va trebui să posteşti, să te rogi şi 

să tai 100 de beţe din castan ca şi canon de ispăsire.” Noi tocmai ne 
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opinteam toti trei să impingem un bolovan mare pe două beţe de castan 

puse ca role. Dar să impingi la deal este neasemanat de greu. Am simtit 

deodata ca se usureaza povara si bolovanul merge la deal ca tras cu o 

funie de sus de către cineva sau de o maşinărie cerească। 

Dometie sesiza si el ce se intampla si exclama: Nascatoare de Dumnezeu! 

A venit Sfantul. Intr-adevar langa noi era o faptura parca om, para fiara, 

cu barba pana la pamant si un par ca o coama de leu. Impingea cu noi la 

bolovan. El era cel care facea ca bolovanul sa mearga parca tras de cineva 

de sus. Rosti: 

 

- Cuvine-se cu adevarat sa te fericim pe tine Nascatoare de Dumnezeu… 

Avea o voce ingereasca, nici tipatoare, nici ragusita dar placuta. Mi-am 

adus aminte de un tenor care canta in corul catedralei mitropolitane din 

Bucuresti. Toti cantam “Cuvine-se cu Adevarat” Vocea mea care nu era 

exersata la cantat a capatat inflexiuni melodice si scotea sunete placute 

pe care nici eu nu le cunoasteam pana atunci. Canta si Porfirie cu vocea 

lui de bas iar Dometie ne intrecea pe toti. Eram ca in rai. Patru fapturi 

care pe buza unei prapastii o preacinsteam pe Maica Domnului. Mintea 

insa imi zbura in satul meu natal la Vata de Sus. O vedeam pe mama 

ingenunchiata la icoana Preacuratei Fecioarei Maria cum se roaga si cum 

plange cu poza mea in mana. Faptura de langa mine, cu barba lunga imi 

spuse: 

- Pe mama ta o cheama Creştina si e vaduva। Cand te-a adus pe lume, te-

a afierosit Domnului si bisericii. 

 

M-am cutremurat, ca aveam langa mine un Sfant, un Prooroc care-mi stie 

trecutul si numele. 

 

- Parinte, cum te cheamă si cine esti? intreba Porfirie. 

Strainul nu raspunse.  



227 
 

 

- “Nu va temeti de Parintele Staret Arsenie ca nu va pedepseste pentru ca 

nu v-ati dus la vecernie. Stiati ca cei noua stalpi ai Athosului vin anul 

acesta de Sfintele Pasti sa slujeasca Sfanta Liturghie in schitul Prodromul? 

Unul dintre ei este Parintele Matei din Karacalu, un om foarte smerit care 

slujeste Liturghia zilnic prin chili si prin colibe unde este un Sfant Antimis. 

Va sluji Liturghia pana la ultima lui suflare. Anul acesta de Pasti va ninge 

pe varful Athonului. O sa ne vedem de Inviere. Frate Zian, nu uita sa-i 

scrii mamei tale.”  

 

Eu nu ma mai puteam minuna de cele ce se petreceau. Parintele sau 

fratele care vorbise s-a facut nevazut dintr-o data. Parca ma atragea ca 

un magnet sa ma uit dupa el. Era deja noapte. Nu mai puteam sa ma uit 

dupa el. Porfirie punea uneltele una langa alta, ca sa le avem maine 

dimineata in ordine. Dometie era cuprins de o placuta emotie si ca 

intotdeauna, canta un imn. Se auzi vocea fapturii care tocmai plecase, a 

preabunului Parinte; Nu stiam cum il chema, dar eram atras inspre in sus 

si am inceput sa urc repede. Poteca se lumina de o lumina albastruie ca 

de arc electric, lumina care venea de la faptura minunata ca de la un rug 

ce ardea pe munte deasupra noastra. Dupa mine urca Porfirie gafaind, si 

apoi Dometie cantand. Sfantul nostru ne lumina drumul spre varful 

Muntelui. Era un dar dumnezeiesc nesperat caci noaptea se lasase si fara 

lumina ne-am fi pravalit in abis si ne-am fi pierdut vietile. Porfirie zise: 

- Sunt de zece ani pe Sfantul Munte si nu am trait nici o minune pana 

astazi, dar astazi mi s-a aratat mila lui Dumnezeu prin acest Sfant। Stai 

Preasfinte, si nu fugi, caci vedem lumina ta ca pe un far calauzitor si 

putem urca muntele fara sa cadem in prapastie. 

- Minunat este Dumnezeu intru Sfintii sai, vorbi si Dometie in psalmi। 

Frate Ziane, azi ai primit botezul cu foc si cu proorocie, caci ti s-a vorbit 

tie de sus. 
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Eu nu vorbeam nimic, eram cuprins de o sfanta emotie si de o caldura 

nemaitraita. Imi facea bine, caci din pricina frigului care se lasase la malul 

marii, eram inghetat. Am ajuns pe buza Muntelui, la crucea din lemn de 

Dafin. Sfantul nostru se departa dar inca ne lumina cu faptura lui 

Indumnezeita. Vedeam poteca ce duce catre schitul Prodromul. Sfantul 

mergea inaintea noastra, dar parca sarea ca o roata de foc, ca o pasare 

inrosita. In spatele meu, Parintele Porfirie se inchina si recita ritmic, 

gafaind: “Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu, miluieste-ma”. Dometie canta: “Cu 

noi este Dumnezeu, intelegeti neamuri si va plecati”. Dâra de lumina intra 

inaintea noastra pe poarta manastirii, si noi dupa ea. Ajunsi in poarta care 

tocmai se inchidea, ne trezi din revelatie vocea barbateasca a Parintelui 

staret Arsenie Mandrea, venit el insusi sa inchida portile manastirii. 

  
- Cate trepte ati lucrat, parintilor? 

 

- Unsprezece, raspunse Porfirie। 

 

- Bine, consemna staretul Arsenie. Puteti merge sa cinati la trapeză. 

Domnul sa fie cu voi. Sa va treziti cand incepe utrenia cu catismele. 

 

- Amin, concluziona Dometie. 

 

Am alergat la spalator si ne-am spalat cu apa rece, inghitind si cateva 

guri, dar parca nu mi-era sete, desi nu bausem toata ziua nici o gura de 
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apa. Nu bausem nici din apa sarata, aceea pe care o adusese Dometie din 

mare. M-am dus in camera mea si m-am intins pe patul tare, athonit, pe 

burta, ca ciobanii, caci si oasele ma dureau si muschii de efortul zilei. 

Sufletul insa imi era luminat si fericit. Astazi pe Sfantul Munte al Athosului 

am trait prima minune, am intalnit un sfant. O para de foc. 

Mi-am zis in gand “Tatal nostru” , si mi-am insemnat patul, facand cu 

mana dreapta semnul sfintei cruci। Apoi m-am cufundat intr-un somn 

adanc. 

 

 

 

 

16 august 2009 

Dan Lucinescu- Parintele Arsenie Boca si securistii 

 
“ Parintele aseza masuta din lemn pe zidul dinspre rasarit, transformand-o 

intr-un mic altar, pe care puse tot ce avea in mica boccea luata din chilia 

lui de la manastirea Brancoveanu. 

 

El aprinse o lumanare pe un sfesnic de lemn, cu un chibrit din singura 

cutie luata cu el in boccea. Alaturi puse crucea sfintita, cat si Sfanta 

Evanghelie. Asezat in genunchi pe lespedea rece, Parintele trecu imediat 

in lumea marei spiritualitati divine, multumindu-I Domnului Atotputernic 

pentru revarsarea harului Sau, peste omeneasca sa existenta. 

http://ciprianvoicila.blogspot.com/2009/08/dan-lucinescu-parintele-arsenie-boca-si.html�
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Dupa un timp, veni in inspectie ofiterul de serviciu, insotit de gardianul de 

pe sectia respectiva, ridicand capacul vizetei de la celula Parintelui Arsenie 

si vazandu-l cum se ruga. Cand deschisera usa celulei, imediat dupa 

vizionarea prin vizeta, vazura cu stupoare si groaza, ca aceasta era 

complet goala. 

Cu cat priveau mai mult celula goala, cu atat intreaga lor fiinta se tulbura. 

Gardianul, care provenea din mediul taranesc din zona, avea binele si mila 

inascute in fiinta sa. El fusese tulburat ca trebuia sa tie inchis un preot, 

care era un sfant, care se ruga tot timpul in genunchi Domnului 

Atotputernic. 

Ochii celor doi se mareau in orbite, in timp ce sangele adunat in capul lor, 

le transforma figura intr-un cuptor in flacari, aproape de a tasni prin piele. 

Atat ofiterul, cat si gardianul isi scuturau intregul corp, sa se poata trezi 

din cel mai mare cosmar trait de ei vreodata. Cu cat se uitau mai atent in 

celula, cu atat aceasta aparea complet goala. Deja prin mintile celor doi se 

depanau scenariile cele mai sumbre, de arestare si de ancheta prin 

tortura, pentru dezvaluirea intregii operatii de facilitare a evadarii unui 

detinut, aflat in timpul anchetei. 

 

Nevenindu-le sa creada acea realitate, amandoi se proptira in usa pentru 

a o inchide cu cheia, dupa care, plini de emotie, cu mainile tremurand, au 

dat la o parte capacul vizetei, uitandu-se fiecare pe rand, din ce in ce mai 

derutati, avand fiecare din ei senzatia ca si-au pierdut mintile. 

Revenindu-si treptat din acel soc groaznic, au inceput sa se uite pe rand, 

prin vizeta, nevenindu-le sa creada ca detinutul lor, parintele Arsenie 

Boca, statea nemiscat in genunchi, lipit de masuta pe care era aprinsa 

lumanarea si avand alaturi Sfanta Evanghelie. 

 

Starea lor psihica si nervoasa se inrautatea, pe masura repetarii 

deschiderii celulei, neafland pe nimeni inauntru si cea de privire pe vizeta, 

in care Parintele Arsenie era inauntru in carne si oase. 

Ofiterul cu fata congestionata, dandu-si seama ca se afla in pragul 
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dementei, ordona gardianului sa vie cu el, indreptandu-se ca hipnotizat 

spre biroul comandantului sau, aflat in apropierea portii de intrare in 

cetate. Intre timp, un alt securist, alarmat de turbulenta creata in legatura 

cu celula parintelui Arsenie, dadu telefon comandantului securitatii din 

Fagaras, sa vie de urgenta acolo. 

 

Intreaga formatie de securisti se indrepta spre celula in care era incarcerat 

Parintele, fiind siguri ca atat ofiterul de serviciu cat si gardianul, delireaza 

din motive pe care erau siguri ca le vor afla imediat. 

 

In drumul spre celula, securistul sef il apostrofa pe ofiterul de serviciu, 

acuzandu-l de incompetenta si de labilitate psihica, cat si de faptul ca este 

sub influenta unui misticism retrograd. Ajuns in fata celulei cu probleme, 

seful securitatii se apropie de usa si, dand la o parte clapeta vizetei, il 

vazu pe Parintele Arsenie. 

 

Cu fata radiind de victorie, el se adresa dispretuitor atat gardianului, cat in 

special ofiterului de serviciu, anuntandu-i ca viitorul lor va fi mai mult 

decat sumbru, ei fiind implicati intr-o actiune de derutare si de inducere in 

eroare a comandamentului securitatii, urmand sa se stabileasca in slujba 

carui serviciu strain se afla. 

 

Venirea zgomotoasa si plina de orgoliu a conducerii securitatii dadu loc la 

un spectacol unic. Intreaga superioritate si siguranta de sine a 

proaspatului comandant de securitate se dezumfla ca balonul intepat de 

ceva ascutit, cand ofiterul de serviciu, cu fata crispata de iritare,smulse 

cheia celulei din mana gardianului, deschizand brusc usa. In fata tuturor 

aparea celula goala, asa cum raportase ofiterul de serviciu, care-i striga 

iesit din fire, sa-i spuie carui serviciu strain apartine acel comandant. 

Comandantul zonei de securitate Brasov, avand gradul de colonel, se 

deplasa a doua zi la Fagaras, unde se declansase un mare scandal, in 

cadrul cadrelor de acolo. Cazul respectiv ajunsese si la organele 
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superioare de partid care coordonau intreaga zona. Ei venira special sa 

vada “ce elucubratii pot scoate niste cadre de partid, insuficient pregatite 

si influentate de curente mistice retrograde”. 

 

O comisie compusa din medicul sef al municipiului Brasov, seful regionalei 

de partid, cat si a celei de securitate, fu intrunita in plen pentru a rezolva 

manifestarile retrograde recente. Cercetarile intreprinse de acestia au 

decurs la fel ca cele anterioare, vazandu-l pe parintele Arsenie prin vizeta 

si disparand atunci cand se descuia usa celulei. 

 

Atunci s-a produs unul din putinele cazuri de mare compromis si de 

pastrare sub totala tacere a unui fenomen pe care a-tot-stiutorul partid 

marxist-leninist nu l-a putut explica. 

 

De comun acord, intr-un context de pastrare totala a secretului, s-a ajuns 

la o hotarare unica, de punere in liberate a calugarului preot Arsenie Boca. 

Aceasta decizie era singura care putea rezolva acel inexplicabil eveniment. 

 

(Dan Lucinescu- Parintele Arsenie Boca un sfant al zilelor noastre, 

editura Siaj, 2009, pp.53-55)  
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Iisus in zeghe 

 

Biserica Sf. Elefterie Nou - Fecioara cu Pruncul in zeghe 

  

Extraordinara poveste a unor icoane necunoscute, pictate de 

parintele ARSENIE BOCA. Ambele se afla in Bucuresti. Una la 

biserica Elefterie, cealalta la Sf. Anton  

 

Sfantul surghiunit 

 

Anul 1959. Un vant de teroare, ucigas, sufla peste Romania. Tinta 

temnitelor este mereu aceeasi: elita patriotica a tarii - intelectuali, preoti, 

studenti, tarani - toti cei ce se opun calailor rosii. La manastirea Prislop 

din Hateg, valul terorii il ajunge si pe parintele Arsenie Boca. Desi il 

anchetasera si intemnitasera de atatea ori, comunistii ii luasera frica: 

miracolul de la Sambata de Sus, unde parintele fusese staret, se repeta. 

"Toata tara lui Avram Iancu se misca in pelerinaj, cantand, cu zapada 

pana la piept", scrie marele poet Nichifor Crainic. Veneau toti sa ia lumina 

din harul  

 
celui numit, inca de-atunci, Sfantul Ardealului. Asa ca parintele Arsenie 

trebuia sa plateasca. Este alungat din manastire si i se interzice pentru tot 
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restul vietii sa practice preotia. Reducerea la tacere a celui mai mare 

duhovnic al tarii ii indarjeste pe credinciosi. Dar chiar si cu gura ferecata, 

parintele nu renunta la legamantul cu Dumnezeu, caruia ii inchinase viata. 

Avea harul picturii, absolvise si Academia de Belle-Arte din Bucuresti, asa 

ca va picta pana la moarte icoane si biserici, continuand in imagini 

predicile fierbinti cu care isi fericise credinciosii, predicile pe care nu le mai 

putea rosti. In 1959, parintele vine la Bucuresti, unde va ramane pana in 

1967, lucrand o vreme si la atelierele de pictura ale Patriarhiei. Apoi 

pleaca in campie, la Draganescu, unde cincisprezece ani, noapte de 

noapte, picteaza biserica din sat, pe care o transforma, cu arta si cu 

credinta lui, intr-o adevarata "Capela Sixtina a ortodoxiei romanesti": o 

pictura tulburatoare si profetica. Dar daca biserica Draganescu e de-acum 

celebra, despre picturile realizate de parintele Arsenie in Bucuresti nu s-a 

stiut multa vreme nimic! De parca icoanele si frescele pictate de el s-ar fi 

volatilizat! Abia anul trecut, in 2007, a iesit la lumina o parte din 

mostenirea spirituala lasata Capitalei de parintele Arsenie. O mostenire 

incarcata de povesti incredibile si zguduitoare. Adevarate taine care au 

asteptat printre noi, in mod bizar nestiute amar de ani... Cel implicat in 

aceste descoperiri are 29 de ani si se numeste Alexandru-Valentin 

Craciun. E un tanar linistit, cultivat si foarte credincios. Si care este 

convins de sfintenia parintelui Arsenie, in care credea cu ardoare, desi nu 

l-a cunoscut si nu l-a vazut niciodata. Prima atingere cu duhul parintelui s-

a produs prin picturi. S-a intamplat acum cinci ani, cand a descoperit, din 

intamplare, intr-o carte, o pictura de-a parintelui de la Draganescu. Era o 

"Inviere". Pictura aceea l-a marcat pentru tot restul vietii. Era o Inviere 

hieratica si apocaliptica totodata. "Nu s-a mai pictat asa ceva niciodata. E 

o imagine halucinanta. O reprezentare unica a lui Hristos", spune tanarul. 

"Prin aceasta pictura fabuloasa, m-am apropiat de parintele. Sigur, multa 

lume e atrasa de el, dar trebuie sa-i si simti chemarea, sa intri in dialog 

prin rugaciune cu acest calugar urias. Iar eu ma rog la parintele Arsenie in 

biserica, chiar daca nu-i canonizat. Il pomenesc ca pe-un sfant. El e sfant, 

ca asa l-a facut Dumnezeu, nu oamenii".  
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O raza de soare 

 

"Sunt lucruri de-ale parintelui despre care nu stie nimeni nimic, dar care 

ies la iveala printr-un miracol. Asa s-a intamplat si cu descoperirile despre 

care va voi povesti. Multe mi-au fost "date". Au fost revelatii. Eu n-am nici 

un merit. Iar daca au iesit abia acum la iveala, aceasta e inca o minune, o 

lucrare dumnezeiasca a parintelui Arsenie. Asa a voit el, de acolo, de Sus, 

sa se intample toate acum. Cand a crezut el ca-i lumea pregatita". Toate 

au inceput de la o icoana a sfintei Paraschiva de la biserica Sfantul Anton, 

de langa Curtea Veche din Bucuresti. Icoana fusese donata bisericii acum 

cateva zeci de ani buni. Mai mult nu stia nimeni. Si nici cine era pictorul. 

"Intr-o dupa-amiaza de mai a anului trecut, ma dusesem la biserica 

Sfantul Anton cu treburi de serviciu si, cum trebuia sa-l mai astept pe 

parintele paroh, m-am dus sa ma inchin. Uitandu-ma in jur, mi-au cazut 

ochii pe icoana Sfintei Paraschiva. Sfanta e ocrotitoarea familiei mele, asa 

ca am recunoscut-o imediat. Curios mi se pare acum ca, desi fusesem de 

atatea ori la biserica Sfantul Anton, niciodata pana atunci nu observasem 

icoana. Asa ca eu cred ca acela a fost un moment ales. M-am apropiat, m-

am inchinat (icoana statea in biserica in naos, intr-o nisa cu fereastra, un 

loc mai ferit), m-am rugat indelung... Si cand mi-am ridicat ochii, am 

intalnit privirea sfintei. De obicei, icoana aceea sta in tot timpul in 

penumbra bisericii. Neluminata, pictura ei pare un pic stearsa, invaluita, 

stinsa. Dar in dupa-amiaza aceea, un snop de raze se strecurase prin 

vitralii si batea din plin pe chipul sfintei. Scaldata in razele soarelui, icoana 

parca mustea de aur si de lumina, stralucind magnific! Si sfanta 

Paraschiva avea un chip stralucitor, intarita de soare in icoana bogata, 

toata numai foita de aur cu filigran. Lumina sfintei se adunase pe chip si-n 

privire. E parintele Arsenie, e icoana lui! - mi-am zis de-odata, ca intr-o 

transa! N-aveam argumente. Figura aceea a sfintei imi amintise chipul lui 

Cristos din scena Invierii, pe care o descoperisem, mai demult, intr-o 
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carte. O expresie concentrata in privire. Asa cum o avea si el, calugarul 

Arsenie cu ochii de foc".  

 

Schita gasita la biserica Draganescu 

 Hotarat sa afle adevarul, cateva zile mai tarziu, Alexandru-Valentin 

Craciun face cateva fotografii ale icoanei Sfintei Paraschiva si merge la 

biserica Draganescu, la parintele Lucian Petcu, sa ii arate imaginile. Voia o 

prima confirmare: era icoana pictata de parintele Arsenie Boca sau nu? 

Preotul cerceteaza icoana in amanunt, dupa care o compara cu alta, tot a 

sfintei Paraschiva, din biserica lui. Era aceeasi imagine. Era mana 

parintelui. Pana si modelul filigranului era facut cu o tehnica numai a lui. 

(In pragul razboiului, parintele Arsenie fusese la Chisinau, sa invete 

metaloplastia si emailul, si de acolo a venit cu tipare speciale pentru 

filigranul icoanelor lui aurite si foarte bogate.) Mai tarziu, icoana Sfintei 

Paraschiva ii este aratata si episcopului de Varset, Daniil Partosanu, ucenic 

al parintelui Arsenie. "E a parintelui, nu incape indoiala!", exclama 

episcopul. Apoi, destinul icoanei incepe sa ia amploare. Peste cateva luni, 

Alexandru-Valentin Craciun publica un mic articol despre pictura parintelui 

Arsenie Boca. La biserica Sfantul Anton incep sa vina valuri de oameni, 

lumea se inchina indelung la icoana Sfintei Paraschiva, o fotografiaza, 

sfintesc fotografiile si le duc cu ei ca sa aiba in casa o icoana de-a 

sfantului parinte Arsenie. Printre pelerini sunt si multi straini. "Intr-o zi, 

am vazut un grup de sarbi veniti special din tara lor, pentru icoana 

parintelui", spune tanarul. Caci faima de sfant a parintelui Arsenie a 

depasit mult granitele Romaniei.  

Si nu e o intamplare ca parintele sta prin icoana lui, intr-o biserica din 

inima Bucurestiului, biserica domneasca a Curtii Vechi, cea mai veche 

ctitorie a orasului, crede Alexandru Craciun. "Pe cai doar ale lui, parintele 
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a voit sa ramana aici cu o icoana foarte frumoasa; cea mai luminoasa 

imagine a sfintei pe care mi-a fost dat sa o intalnesc. E icoana absoluta a 

sfintei Paraschiva. O icoana mai completa nu exista. Si nu va mai fi. 

Aceasta icoana va avea un destin special, la inaltimea celui care a pictat-

o". 

 

Iisus in zeghe 

 

 

Pe urmele pictate lasate de parintele Arsenie prin Bucuresti, Valentin 

Craciun ajunge in vara anului trecut la catedrala Sfantul Elefterie Nou (de 

langa Opera). Exista o banuiala ca acolo pictase parintele, in 1959, fresca 

cea mare din absida altarului a Maicii Domnului cu Pruncul. Tot ce se stia 

era ca parintele lucrase la Sf. Elefterie ca pictor secund al lui Vasile 

Rudeanu, care a pictat altarul si o parte din peretii laterali. In rest, nimic 

nu era sigur. Lucrurile incep sa se precipite cand preotul Lucian Petcu 

descopera in biserica de la Draganescu o schita imensa, in carbune, care 

nu corespundea nici unei picturi facute de parinte pe peretii locasului. Era 

Maica Domnului cu Pruncul. Uriasa schita zacuse ani de zile, fara sa stie 

nimeni de ea, intr-unul din nenumaratele suluri cu schite ramase de la 

pictura bisericii Draganescu. Preotul Lucian Petcu a descoperit-o in ultima 

clipa, ca printr-o minune, salvand-o cand era gata sa fie distrusa. Se duce 

cu schita la Elefterie, o compara cu fresca uriasa a Maicii cu Pruncul din 

absida altarului si se lamureste. Desenul gasit de el era dovada imparabila 

ca parintele Arsenie isi avusese partea lui de pictura si la Sfantul Elefterie. 

Era proiectul initial cu care parintele se prezentase acolo, pentru fresca din 

absida altarului. Dar aventura de-abia incepe. Pentru ca parintele Arsenie 

adaugase picturii cateva detalii cutremuratoare, neobservate, vreme de 60 

de ani... 
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Sfanta Paraschiva de la biserica Sfantul Anton 

  

"Cand am intrat eu la Elefterie, era slujba", isi continua Valentin Craciun 

povestea. "Fresca Maicii Domnului cu Pruncul trona deasupra altarului, 

uriasa si impunatoare. Maica Domnului plutea maiestuoasa si suverana pe 

niste nori gigantici, inrositi si intunecati, ca de bombardament ori de 

Apocalipsa. Am privit-o si m-am cutremurat! Pe absida imensa, fresca era 

iluminata extraordinar. Ce m-a frapat si m-a ravasit pentru prima oara a 

fost Pruncul! Pruncul care priveste cu bratele deschise ca o cruce, 

chemand: "Veniti la Mine!". Ca niciodata pana atunci, vesmantul Lui ma 

contraria in chip deosebit. Simteam ca e ceva acolo, nu intelegeam prea 

clar, ceva ce-mi scapa si mi se parea atipic. Oricum, multe lucruri sunt 

atipice in pictura parintelui Arsenie, dar acolo era ceva mai mult. Am 

plecat descumpanit. Voiam chiar sa abandonez, sa nu ma mai gandesc la 

pictura aceea, oricum, ma chinuiam destul de cateva luni sa-i dibui urmele 

parintelui Arsenie prin Bucuresti, devenise, pur si simplu, o obsesie pentru 

mine. Pe urma, intr-o noapte, s-a mai intamplat un miracol. Era foarte 

tarziu si eu eram intr-o stare de surescitare, dar nu ma gandeam nici la 

parintele Boca, nici la pictura din altar. Si atunci, brusc, am gasit intelesul: 

vesmantul Pruncului pictat de parintele Arsenie era o zeghe! O haina de 

puscarie!" Asta pictase parintele deasupra altarului. Un mesaj tulburator. 

Iisus era in zeghe si asteptase rabdator, sub ochii nostri orbiti ani de zile, 

sa il vedem. Sa ne cutremuram.  
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Vis din Ceruri 

 

"Dar eu eram tot indoit", spune Valentin Craciun. "Nu indrazneam inca sa 

ma intorc la Elefterie. Nu eram deloc sigur ca voi fi inteles, ca va fi inteles 

ce voise sa arate oamenilor parintele Arsenie. Am stat asa, framantandu-

ma singur, saptamani la rand. Pana intr-o dupa-amiaza... Incepusera 

caldurile alea de nesuportat de anul trecut si eu am adormit, stors de 

vipie. Visul a inceput brusc, nici n-atipisem bine. Parca as fi trecut direct 

din trezie intr-un alt taram, lunecand usurel spre Rai. Se facea ca ma 

dusesem la Elefterie si gasisem acolo un preot cu care ma contraziceam 

vorbind despre fresca. As fi vrut sa-i spun si de zeghea Pruncului, dar nu 

stiam cum s-o fac. Stam amandoi in curtea de la Elefterie. Si, privind spre 

biserica, deodata am inceput sa vad direct prin peretii ei, ca printr-un 

acvariu urias cu sfinti. Si vedeam fresca cea mare a altarului, pictata de 

parintele, si fresca stralucea tot mai luminoasa pe masura ce timpul 

trecea, stralucea mai tare, si mai tare, acum aproape ca te orbea! In 

vremea asta vesmantul Pruncului incepuse sa se schimbe si el, nu mai era 

o zeghe. Atunci i-am spus si parintelui ce ma framanta, i-am spus de 

zeghea Pruncului.  

 

Alexandru Valentin Craciun  
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"Sa comparam!", zice parintele in visul meu. Si a scos o iconita din 

buzunarul de la piept. Iar pe iconita era pictata intocmai chiar Maica cu 

Pruncul din altar. Eu priveam mai departe direct prin peretii translucizi ai 

bisericii, spre fresca uriasa, si am vazut, n-o sa uit toata viata, am vazut 

Pruncul in vesmant ca Soarele, tot numai raze! Iar dungile vesmantului se 

schimbasera - se stransesera intr-o cruce... o cruce facuta din gratii si din 

intuneric... Si Pruncul Iisus era viu, traia, prinsese viata!... Iar crucea era 

vie si ea si se schimba intruna, la fel ca vesmantul. "Vedeti, parinte, ca 

Iisus e in zeghe?", i-a spus atunci preotul cu care vorbeam in vis altui 

preot de-acolo. Si in aceasi clipa, din iconita aceea mica a inceput sa 

picure un fel de mir gros ca mierea... Iar eu am cazut in genunchi si am 

plans. Apoi mi-am strans lacrimile ce cursesera pe jos, sa nu ramana nici 

una pe asfalt. Si mi-am uns cu ele pleoapele. Si m-am trezit fericit". 

Magnificul vis ii da putere lui Valentin Craciun sa revina la Elefterie, unde 

intalneste si omul providential: pe parintele Mihai Dragomir. "Are o 

dragoste deosebita pentru parintele Arsenie Boca. Cand i-am marturisit 

parintelui despre zeghe, a ramas stupefiat. Nici el nu observase nimic 

neobisnuit pana atunci, desi slujea de ani buni la Elefterie. Parca purtase 

un zabranic pe ochi. Dar dupa ce a privit cu atentie fresca, preotul a mai 

descoperit inca un amanunt socant: Pruncul era tuns ca un detinut!" 

 

"In temnita am fost si ati venit la Mine" 

 

Parintele Arsenie pictand in biserica Draganescu 

 Cum s-a putut, totusi, ca in 60 de ani, nimeni sa nu vada Pruncul in 

zeghe?! Acest fapt ramane inexplicabil. Nimeni n-a observat, nici preotii 

care s-au succedat la Elefterie, nici enoriasii, si nici macar comunistii si 

securistii din vremea parintelui Arsenie. Nimeni, absolut nimeni! Desi e 
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imposibil sa nu fi stiut cineva ce picta parintele acolo, ca doar lucra in 

echipa! Dar cine a stiut a pastrat secretul, ducandu-l cu el in mormant. 

Uluitor este si ca parintele Arsenie a avut curajul sa picteze ditamai fresca, 

fiind supravegheat permanent de Securitate. Si atunci, cum a scapat, cum 

si-a sfidat tortionarii, facandu-i sa nu vada ce picta el acolo cu adevarat, 

cand ofiterii ii suflau in ceafa zi de zi, clipa de clipa?!... Si atat asteptau, 

un prilej cat de mic sa-l intemniteze. Iar pentru un simbol ca acesta - 

Pruncul Iisus in zeghe, credinta, intemnitata de comunisti, la fel ca si viata 

preoteasca a parintelui Arsenie Boca -, pentru toate astea, l-ar fi inchis 

imediat! Insa, pur si simplu, nu au vazut! Sau, imi zice tanarul Valentin 

Craciun, s-a intamplat ca in Scriptura: "Au vazut si n-au inteles", ochii lor 

au fost tintuiti. Alta explicatie rationala nu exista. Asa cum au fost tintuiti 

ochii tuturor 60 de ani dupa aceea.  

 

Biserica Elefterie 

 "Dar aceasta infatisare a lui Iisus in zeghe si tuns ca un detinut nu e o 

excentricitate de-a parintelui Arsenie, si nici n-a fost facuta pentru a 

soca", spune Valentin Craciun. "Ea are acoperire, justificare teologica. Caci 

in Evanghelia dupa Matei, spune Mantuitorul: "In temnita am fost si ati 

venit la Mine". (Matei 25, 36). Asadar, Hristos a fost in temnita si este in 

temnita alaturi de cei care sufera pentru El! A stat in inchisoare, dar a fost 

inchis si cand a vegheat alaturi de toti Apostolii si de toti martirii crestini, 

inchisi si persecutati pentru el. Dar Hristos a fost si cu toti cei care au 

suferit prigoana comunista. Si parintele Arsenie a voit sa arate ca Hristos 
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e alaturi de cei multi si nevinovati azvarliti in temnite. Caci fresca a fost 

pictata in 1959, atunci cand crivatul ucigas al terorii comuniste se intetise. 

Parintele Arsenie n-avea cum sa nu se gandeasca la toate astea, mai ales 

ca fusese el insusi inchis. Stia ca Hristos este acolo, langa cei aflati dupa 

gratii. "Nimeni altcineva decat parintele Arsenie n-ar fi indraznit macar sa 

gandeasca, daramite sa si faca in acele timpuri de prigoana ucigasa o 

fresca uriasa cu Pruncul Iisus in straie de detinut". A fost un act de curaj 

venit dintr-o putere dumnezeiasca, prin care parintele a lasat o marturie 

in veac despre acele timpuri crunte.  

 

"Ii pictez asa cum i-am vazut" 

 

Dar parintele Arsenie a lasat mult mai mult la biserica Elefterie decat o 

marturisire de credinta si curaj. S-a petrecut acolo ceva care se intampla, 

de altfel, in aproape toata pictura lui. Explicatia - profunda si tulburatoare 

- a dat-o odata chiar parintele Arsenie, atunci cand a fost intrebat de 

mitropolitul actual al Ardealului, Laurentiu Streza, de ce picteaza astfel, 

surprinzator si depasind canoanele. "Mie asa mi s-a aratat Maica 

Domnului, asa l-am vazut pe Mantuitorul si eu ii pictez asa cum i-am 

vazut eu", a raspuns parintele. La fel spunea parintele si despre sfinti: ca 

ii picteaza cum i-a vazut aievea.  

 

Icoana Fecioarei cu Pruncul, aflata deasupra altarului 

  



243 
 

Aceste cuvinte sparg o fereastra in Cer. Parintele, cu duhu-i vizionar, 

ajunsese in niste zone in care nimeni nu ajunge. Pictura lui nu-i doar o 

predica in imagini. Parintele chiar L-a vazut pe Pruncul Iisus invesmantat 

aievea in zeghe, ca intr-o haina a durerii, pentru urgia ce-i potopise pe 

romani! Cu forta lui teologica, parintele nu s-a inchis in canoanele severe 

si inghetate ale picturii din Erminiile bizantine. Dar el nici nu a inventat 

imagini, ci doar le-a transcris in fresca uriasa, asa cum numai el le-a 

vazut: Iisus in zeghe, ca un avertisment. Avertismentul lui Dumnezeu, 

intunecat de durerea Golgotei lumesti. 

"Acum, ca povestea mea se apropie de sfarsit, as vrea sa va mai spun 

ca parintele Arsenie are o lucrare foarte mare de facut pe Lumea asta", 

marturiseste tanarul meu interlocutor. "A facut-o si cat a trait si continua 

si acum, de acolo, din Cer. Si daca parintele ne-a aratat cateva din 

picturile lui necunoscute in Bucuresti, aceasta e doar o parte din planul pe 

care inca il are - planul lui de semne si minuni pentru romani. Iar simbolul 

lui Iisus intarcuit in zeghe e valabil si azi, in vremuri de libertate. Azi, cand 

credinta pare iar ingradita, inchisa dupa gratii de un nou ateism, ateismul 

acesta militant post-decembrist, un ateism secularizant, importat din 

Occident. Si care voieste sa scoata din scoli si icoanele si invatamantul 

religios".  

Adevarurile zugravite in pictura parintelui Arsenie Boca nu-s comode, cum 

nu erau nici predicile furtunoase, tinute la Sambata sau la Prislop, miilor 

de discipoli. Calugarul infocat si cu ochii de jar nu putea fi mintit si nu 

putea sa ascunda adevarul. De altfel, el continua sa fie incomod si dupa 

moarte, inclusiv pentru unii oficiali ai bisericii. In schimb, intr-o masura 

covasitoare, este extraordinar de iubit. Zeci de mii de oameni pornesc pe 

urmele lui in pelerinaje, la Sambata si la Prislop. Vizionar in timpul vietii, 

parintele le vede si din cer suferinta. Implineste, de fapt, ce le-a spus: 

"Rugati-va. De acolo, de sus, o sa va pot ajuta mai mult".  
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Acatistul Preacuviosului Parintelui nostru  

Arsenie Boca 

 
 

Tropar glasul al VIII-lea 

 

Intru tine, Parine, cu osardie s-a mantuit cel dupa chip. Caci luand 

Crucea ai urmat lui Hristos si lucrand ai invatat sa nu se uite la trup caci 

este trecator, ci sa poarte grija de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru 

aceasta si cu ingerii impreuna se bucura, preacuvioase Parinte Arsenie, 

duhul tau. 

 

Condac 1 

 

Preacuviosului Parintelui nostru si al multora luminator si indreptator de 

suflete, veniti fratilor sa-i aducem laude cu multumiri si  sa-i cantam 

zicandu-i: 

Bucura-te, sfinte preacuvioase Parinte Arsenie! 

 

Icos 1 

 

 Din parinti binecredinciosi ai rasarit Parinte si ca un soare ai luminat si 

multe suflete necajite si ratacite, le-ai indreptat pe calea mantuirii. Pentru 

acestea toate noi iti aducem aceste laude: 

 

+ Bucura-te, ca din parinti credinciosi ai rasarit. 

+ Bucura-te, ca ei Iosif si Cristina s-au numit. 

    + Bucura-te, ca maica ta Cristina, soare si luna a visat ca  are in 

pantece, dupa ce te-ai zamislit. 

 + Bucura-te, caci cu adevarat soare pentru noi ai fost. 

 + Bucura-te, caci ca luna si soarele in viata ai luminat. 
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 + Bucura-te, al multora si al nostru luminator. 

 + Bucura-te, ca pentru noi si pentru multi ai fost scump si  sfant 

odor. 

 + Bucura-te, soare din muntii Apuseni rasarit. 

 + Bucura-te, luna din Vata de Sus. 

 + Bucura-te, luceafar aparut in manastirea Brancoveanu. 

 + Bucura-te, ca multe suflete ai adus la Domnul. 

 + Bucura-te, Sfinte Preacuvioase Parinte Arsenie! 

  

Condac 2 

  

 Din copilarie te-ai aratat odor luminat de Duhul Sfant si parintii 

vazanda-te copil ales, te-au dat la scoala mai inalta, ca sa inveti a canta: 

Aliluia! 

 

Icos 2 

 

 Terminand teologia, ai fost chemat la manastirea Brancoveanu de 

mitropolitul Nicolae Balan si fiind calugarit la Muntele Athos, ai fost trimis 

intr-o padure, unde Maicii Domnului te-ai rugat sa te dea in seama unui 

povatuitor induhovnicit. 

Cu adevarat ai fost ascultat si cum numai o data pentru smerenie ai 

spus aceasta, noi iti aducem laude zicand: 

 

 + Bucura-te, Parinte, ca Maica Domnului te-a ascultat. 

 + Bucura-te, ca Maica Domnului la tine a venit. 

 + Bucura-te, caci pe munte inalt de mana te-a dus. 

 + Bucura-te, ca te-a urcat pana sus. 

 + Bucura-te, ca acolo in grija sfintilor ce au trait pe pamant acum 

200 de ani, te-a dat. 

 + Bucura-te, ca apoi Maica Domnului s-a facut nevazuta. 

 + Bucura-te, ca muntele intre doua prapastii era. 
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 + Bucura-te, ca urcand, frica nu-ti mai era. 

 + Bucura-te, ca mare dar din Cer ai primit. 

 + Bucura-te, ca dar de proorocire ai primit. 

 + Bucura-te, ca pe multi i-ai luminat. 

 + Bucura-te, Sfinte Preacuvioase Parinte Arsenie! 

  

Condac 3 

 

 Ai spus Parinte, ca Domnului Isus in padure mult te-ai rugat, sa iti 

trimita in cale un bun povatuitor, dar nu ai fost ascultat, iar dupa un timp, 

ti-ai dat seama ca El are o mama buna, care mijloceste pentru noi si cu 

lacrimi te-ai rugat ei. 

Atunci, ea de mana te-a rugat si sfantului din varful muntelui in grija te-

a dat, iar noi minunandu-ne de asa mare dar, iti cantam: Aliluia! 

 

Icos 3 

 

 Dupa un an, ai venit de la muntele Athos la Manastirea Brancoveanu si 

incepand munca de duhovnic, infricosat te-ai aratat noua multora care 

veneam la marturisit, caci mai dinainte numele ni le stiai si faptele le 

descopereai, iar noi de darul ce-l aveai, iti cantam: 

 

 

 + Bucura-te, ucenicul Maicii Sfinte. 

 + Bucura-te, ca dar de prooroc ai primit. 

 + Bucura-te, ca multora pe nume le spuneai. 

 + Bucura-te, ca faptele si pacatele le descopereai. 

 + Bucura-te, ca si sfarsitul unei fete i-ai spus. 

 + Bucura-te, ca ea venise sa te ispiteasca. 

 + Bucura-te, ca i-ai spus sa se pregateasca. 

 + Bucura-te, ca mirele ei este pe cale si vine sa o duca. 

 + Bucura-te, ca moartea dupa putin timp a dus-o. 
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 + Bucura-te, ca noi tare ne-am minunat. 

 + Bucura-te, ca multa lume te-a laudat. 

 + Bucura-te, Sfinte Preacuvioase Parinte Arsenie! 

  

Condac 4 

 

 Facandu-te preot si duhovnic si incapand lumea a se marturisi, doar pe 

unii ai impartasit, povatuindu-I sa nu mai pacatuiasca si sa cante lui 

Dumnezeu: Aliluia! 

 

Icos 4 

 

 Multi dintre credinciosi s-au dat iarasi la rautati dupa ce i-ai impartasit, 

iar tu Parinte simtind cu duhul rautatile lor, te-ai rugat lui Dumnezeu sa-ti 

descopere pricina pentru care nu se lasa de pacate. Si acestea ti s-au 

arata si noua ni le-ai spus, pentru care te laudam, zicand: 

 

 + Bucura-te, ca in gradina manastirii stand in amiaza mare, nor 

negru ai vazut pe munte. 

 + Bucura-te, ca in nor mare galagie ai auzit. 

 + Bucura-te, ca norul in doua s-a despartit. 

 + Bucura-te, ca in mijlocul norului pe un scaun infricosat, pe satana 

de o ceata draceasca l-ai vazut inconjurat. 

 + Bucura-te, ca viclesugul lor l-ai auzit, cum ca nu ar fi rai si iad si 

nici o alta viata. 

 + Bucura-te, ca si al treilea viclesug l-ai auzit, de a lasa oamenii 

pocainta pana la batranete. 

 + Bucura-te, ca acestea toate oamenilor in predici le-ai spus. 

 + Bucura-te, Sfinte Preacuvioase Parinte Arsenie! 

  

Condac 5 
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 Auzind multe lume de darul tau, Parinte, venea sa-ti auda cuvantul, 

invataturile si sfaturile ce le dadeai, iar noi te laudam cantand: Aliluia! 

 

Icos 5 

 

 Pe aceia ce nu se potriveau in casatorie ii opreai, celor ce li se furau, pe 

hoti ii descopereai, cand era seceta ploaie de la Dumnezeu cereai; pentru 

toate acestea iti cantam: 

 

     + Bucura-te, ca celor casatoriti cele de folos le spuneai. 

 + Bucura-te, ca de la casatorie nepotrivita ii opreai. 

 + Bucura-te, ca pe cei ce furau, ii descopereai. 

 + Bucura-te, ca pe hoti cu balndete ii indemnai sa intoarca cele 

furate. 

 + Bucura-te, ca fiind seceta mare, pe munte te-ai suit rugandu-te sa 

ploua. 

 + Bucura-te, caci cunosteai cele ascunse ale oamenilor. 

 + Bucura-te, caci cuvant ai auzit de la Dumnezeu, ca sa te rogi de 

oameni ca sa-si indrepte viata. 

 + Bucura-te, ca ploaie mare a venit. 

 + Bucura-te, ca lumea s-a inveselit. 

 + Bucura-te, ca pe saraci ai miluit. 

 + Bucura-te, ca ai spus cele ce vor sa fie. 

 + Bucura-te, luminat propovaduitor. 

 + Bucura-te,Sfinte Preacuvioase Parinte Arsenie! 

Condac 6 

 

 Celor ce vroiau sa se faca preoti si veneau la tine, le dadeai sfaturi si 

povete, minunandu-se si cantand lui Dumnezeu: Aliluia! 

 

Icos 6 
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 Fiind intrebat Preacuvioase Parinte de cei ce doreau sa fie preoti, cu ce 

pot ei dovedi la cei care nu cred ca este Dumnezeu, le-ai spus foarte 

intelept si cu adevarat, ca prin viata si prin felul lor de traire 

duhovniceasca pot dovedi ca Dumnezeu exista, pentru care noi ne 

minunam si cantam acestea: 

 

        + Bucura-te, om dumnezeiesc in trup pamantesc. 

 + Bucura-te, ca ai fost inger in trup. 

 + Bucura-te, ca numai la fata daca te vedeam, ne umileam. 

 + Bucura-te, ca viitorul multora le-ai spus. 

 + Bucura-te, ca pe multi i-ai indemnat sa urmeze pe Isus. 

 + Bucura-te, ca pe multi calugari i-ai facut. 

 + Bucura-te, ca obste de calugari ai strans. 

 + Bucura-te, ca si obste de maici ai format. 

 + Bucura-te, ca prin multe incercari ai trecut. 

 + Bucura-te, ca ispite de tot felul ai rabdat. 

 + Bucura-te, ca si la inchisoare si la munci grele ai fost pus. 

 + Bucura-te, Sfinte Preacuvioase Parinte Arsenie! 

  

Condac 7 

 

 Ai spus Parinte, caci cunosti pe oameni pe fata, care se mantuiesc, ca 

cei care duc o viata de rugaciune fiind tot timpul cu gandul la Dumnezeu, 

le se zugraveste in lumina ochilor chipul lui Hristos si tu Parinte, cu darul 

duhului ce-l aveai, vedeai aceasta; de aceea noi te laudam zicand: 

 

 + Bucura-te, caci cunoasteai cele ascunse ale oamenilor. 

 + Bucura-te, ca stiai daca se mantuiesc. 

 + Bucura-te, ca le spuneai ce sa faca in viata. 

 + Bucura-te, ca tinerii veneau sa-i povatuiesti. 

 + Bucura-te, ca unii veneau sa-i binecuvantezi. 

 + Bucura-te, ca pe femeile care se vopseau le certai. 
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 + Bucura-te, ca pe saraci de la lacomie ii opreai. 

 + Bucura-te, ca pe fumatori de la fumat ii opreai. 

 + Bucura-te, invatator de cele sfinte. 

 + Bucura-te, vazatorule ale celor nevazute. 

 + Bucura-te, ca acum in cer te odihnesti. 

 + Bucura-te, Sfinte Preacuvioase Parinte Arsenie! 

  

Condac 8 

 

 Fiind razboi mare, veneau la tine Parinte, tinerii care trebuiau sa plece 

la razboi ca sa te rogi pentru ei, iar tu cunosteai care scapau cu viata si 

noi ne minuma cantandu-ti: Aliluia! 

 

Icos 8 

 

 Parinte, la cei ce stiai ca vor muri in razboi le dadeai mana de o 

sarutau, iar celor care stiai ca raman in viata nu le dadeai mana, iar ei 

intristindu-se te intrebau de ce nu le dadeai mana iar tu Parinte le 

spuneai: “Cu voi ma mai intalnesc, iar cu aceia nu.” Pentru aceasta te 

laudam cantand: 

 

     + Bucura-te, vazatorule al vointei lui Dumnezeu. 

 + Bucura-te,vazatorule al celor viitoare. 

 + Bucura-te, ca vedeai viata omului. 

 + Bucura-te, ca stiai sfarsitul vietii lui. 

 + Bucura-te, ca noi mult ne minunam. 

 + Bucura-te, ca pe Domnul, pentru tine il laudam. 

 + Bucura-te, ca acum in ceruri dantuiesti. 

 + Bucurat-te, caci cu ingerii te veselesti. 

 + Bucura-te, caci cu Heruvimii acum slujesti. 

 + Bucura-te, indreptatorule al credintei. 

 + Bucura-te, Sfinte Preacuvioase Parinte Arsenie! 
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Condac 9 

 

 Venit-au Parinte la manastire, intr-o zi de Rusalii, Oastea Domnului si o 

unitate militara, iar tu ai zis: “Iata ca s-a intalnit Oastea Domnului cu 

oastea tarii, ca sa cante lui Dumnezeu: Aliluia!” 

 

Icos 9 

 

 Facandu-se utrenia in biserica, ai iesit Parinte cu cantaretii si cu toti 

credinciosii ca sa savarsesti Litrughie pe altarul din fata manastirii si fiind 

langa tine cantaretul care era indoit de credinta, te-a vazut inconjurat de 

flacari de foc, care erau darul Duhul Sfant. Atunci el s-a inspaimantat si a 

strigat, iar tu l-ai oprit sa nu spuna, doar ca simteai  ca te arde ceva; de 

aceea noi te laudam, zicand: 

 

 + Bucura-te, locasul Duhului Sfant. 

 + Bucura-te, ca ai vazut Duhul Sfant fiind pe pamant. 

 + Bucura-te, ca prin acest duh ai proorocit. 

 + Bucura-te, caci cu Duhul pe oameni ai povatuit. 

 + Bucura-te, caci cu Duhul Sfant, stalp ai bisericii ai fost. 

 + Bucura-te, caci cu Duhul ca o trambita ai rasunat. 

 + Bucura-te, caci cu trambita Duhului pe multi i-ai adunat. 

 + Bucura-te, vioara care cantai cu Duhul. 

 + Bucura-te, ca prin tine s-a veselit vazduhul. 

 + Bucura-te, ca turma de oi cuvantatoare ai adunat. 

 + Bucura-te, Parinte de Duhul Sfant inteleptit. 

 + Bucura-te, Sfinte Preacuvioase Parinte Arsenie! 

  

Condac 10 
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 Venit-a Parinte, in timpul unei Sfinte Liturghii, o femeie sa-ti spuna 

necazul ce-l avea si te tulbura cu nerabdarea ei, iar tu Parinte simtind din 

Sfantul Altar, ai oprit slujba si ai strigat la ea sa inceteze cu nerabdarea si 

ai spus la toti de ce a venit, ca sa cantam: Aliluia! 

 

Icos 10 

 

 Ai spus Parinte ca femeia a venit deoarece a pierdut 20.000 de lei si ca 

acei bani cu care cele doua fete ale ei trebuiau sa-si creasca copiii pe care 

n-au voit sa-I nasca si i-au avortat. De aceea spor in casa nu vor mai 

avea, caci sufletele copiilor striga razbunare asupra parintilor, iar noi ne 

minunam de darul tau, zicand: 

 

 + Bucura-te, vazatorul pacatelor omenesti. 

 + Bucura-te, mustratorul celor nelegiuiti. 

 + Bucura-te, indreptatorul celor rataciti. 

 + Bucura-te, luminatorul celor de rea credinta. 

 + Bucura-te, ca ai descoperit cele ascunse. 

 + Bucura-te, luminatorul multora departati de credinta. 

 + Bucura-te, alinatorul multora in suferinta. 

 + Bucura-te, pastorule al turmei lui Hristos. 

 + Bucura-te, si ne fi si noua de folos. 

 + Bucura-te, Sfinte Preacuvioase Parinte Arsenie! 

 

Condac 11 

 

 Inzestrat ai fost cu multe daruri Parinte, de la Dumnezeu, caci si apa ca 

Moise ai facut sa izvorasca din stanca, cu preotie ai fost incununat, cu 

darul proorocirii, cu milostivire, blandete si bun povatuitor, de aceea noi te 

laudam cantand lui Dumnezeu: Aliluia! 

 

Icosul 11 
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 Ai avut Parinte dar de a predica si de a talcui Sfanta Evanghelie a lui 

Hristos, luminind multe suflete, abatandu-le de la ratacire si indreptandu-

le la calea mantuirii. Pentru toate acestea, laude iti aducem tie, zicand: 

 

 + Bucura-te, predicator bun al lui Hristos. 

 + Bucura-te, ca multora ai fost de folos. 

 + Bucura-te, ca de la rautati pe multi i-ai oprit. 

 + Bucura-te, ca pe tinerii casatoriti la nastere de copii i-ai indemnat. 

 + Bucura-te, ca la milostenie i-ai povatuit. 

 + Bucura-te, ca biserica le-ai spus sa o cerceteze. 

 + Bucura-te, ca in sarbatori le-ai spus sa nu lucreze. 

 + Bucura-te, ca poruncile le-ai spus sa le implineasca. 

 + Bucura-te, ca pe bolnavi le-ai spus sa-i cerceteze. 

 + Bucura-te, ca sfaturile bisericii le-ai spus sa le urmeze. 

 + Bucura-te, Sfinte Preacuvioase Parinte Arsenie! 

  

Condac 12 

 

 In satul Draganescu de langa Bucuresti, ai pictyat biserica si cei ce o 

viziteaza se mira de talentul ce l-ai avut, caci privind pe sfinti li se pare ca 

sunt vii, de aceea cu totii ne minunam si te laudam zicand: Aliluia! 

 

Icos 12 

 

 Minunat pictor ai fost de icoane, de biserici si de suflete, ca biserica 

nespus de frumoasa ai pictat si multa lume merge sa o vada, iar de 

frumusetea ei se minuneaza cantand asa: 

 

 + Bucura-te, iscusit pictor de biserici. 

 + Bucura-te, pictor foarte minunat. 

 + Bucura-te, ca si in suflete pe Hristos l-ai pictat. 
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 + Bucura-te, ca glas de la Domnul ai auzit ca sa pictezi si suflete. 

 + Bucura-te, ca te-ai silit ca pe Hristos sa-l urmezi. 

 + Bucura-te, ca noua si multora pilda te-ai facut. 

 + Bucura-te, ca ai primit veste ca viata iti este pe sfarsite. 

 + Bucura-te, ca ne-ai spus asta mai inainte. 

 + Bucura-te, ca ai zis ca mai ai trei calendare. 

 + Bucura-te, ca ne-ai dat pilda de rabdare. 

 + Bucura-te, ca in ceasul mortii ai stiut unde te duci. 

 + Bucura-te, Sfinte Preacuvioase Parinte Arsenie! 

  

Condac 13 

 

 O, preaminunate Parintele nostru Arsenie, primeste aceste laude si 

multumiri de la noi nevrednicii robii tai, rugandu-te sa fi mijlocitor pentru 

noi inaintea Domnului Hristos, ca sa ne invredniceasca si pe noi vietii celei 

fericite si impreuna cu tine sa cantam in veci: Aliluia! (Acest condac se 

zice de trei ori) 

 

 Apoi, Icosul 1 si Condacul 1 

 

 

 

 RUGACIUNE 

 

 Doamne Isuse Hristoase, primeste ostenelile, slujbele si sfintele 

rugaciuni ale robului Tau, Parintele nostru Arsenie, care mult s-a ostenit si 

a slujit Tie, ca sa-ti castige suflete, intorcandu-le de la viata si faptele cele 

pacatoase ale lor, caci si de moarte, de cateva ori a surprins si a scapat o 

tanara in momentele cand vroia sa se sinucida si pilda de rabdare si de 

dragoste parinteasca ne-a dat. 

Te rugam Stapane, ajuta-ne sa slujim si noi cu dragoste, curatie 

trupeasca si sufleteasca, prin rugaciuni neincetate sa te marim, sa te 
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binecuvantam si sa urmam sfaturile robului Tau, Parintele nostru Arsenie, 

pe care il rugam: 

 “Roaga-te Sfinte Preacuvioase Parinte Arsenie, ca si noi in viata ce ne-o 

petrecem, sa implinim poruncile Domnului si sfaturile ce ni le-ai dat si 

invataturile, din multele si minunatele predici pe care ni le-ai spus, 

pomenindu ne acum in Imparatia Cerurilor, unde te veselesti cu toti sfintii 

si cu Preasfanta 

 

Nascatoare de Dumnezeu, care te-a incredintat in muntele Athos, 

sfantului care traise acolo cu 200 de ani in urma si cu tine sa ne veselim, 

in veci, Amin.” 

 

 

 Manastirea Brancoveanu 

 28 noiembrie 1991 

Ieromonah Dometie Moian 
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Toate aceste articole au fost luate de la următoarele adrese 

www.arsenieboca.ro  

http://parintelearsenie.bloggerul.ro/ 

http://www.formula-as.ro/2004/634/spiritualitate-39/la-viforata-pe-

urmele-parintelui-arsenie-boca-5383 
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Cuvânt înainte1 
 
Găsiţi aici o seamă de cuvinte, răspuns la atâtea lacrimi... şi unele şi altele se adunau 

la măsuţa Sfintei Spovedanii, unde mila lui Dumnezeu strălucea în ele, ca soarele în 
picurii de rouă. 

Strălucirile acelea, prinse din lacrimi, împreună le dăm - Părinte şi părinţi - învăţături 
din vreme urmaşilor, în neam şi în neam, ca să nu mai orbecăiască şi ei în noaptea 
neştiinţei şi a lipsei de sfat, de unde vin toate relele, care chinuiesc pe oameni, întunecă 
vremile şi cruntă pământul. 

Este şi o cale mai senină: trăirea învăţăturii creştine în toată adâncimea ei şi în toată 
sinceritatea noastră. Asta e singura cale sigură, asta e Cărarea. 

 
 
Dăruită cu părintească iubire tuturor cititorilor şi ostenitorilor. 

(Arsenie Boca) 
 

În loc de introducere 
 
De la început e bine să plecăm cu câteva lucruri ştiute şi anume că: toţi oamenii, fără 

deosebire, suntem în acelaşi timp şi fiii oamenilor şi fiii lui Dumnezeu (Ioan I, 12-13). 
Adică, după trup suntem făpturi pământeşti, iar după duh făpturi cereşti, care însă 
petrecem vremelnic în corturi pământeşti (II Corinteni 5, 1). De la Dumnezeu ieşim (I 
Ioan 5, 19), petrecem pe pământ o vreme şi iarăşi la Dumnezeu ne întoarcem. Fericit 
cine se întoarce s-ajungă iar Acasă, rotunjind ocolul. Aceasta e cărarea. 

Unii însă nu se mai întorc... Sunt cei ce ascultă de o vrajă vrăjmaşă, care îi scoate din 
cale şi-i încâlceşte în lume cu pofte pieritoare. Vraja aceea, a păcatului, cu vremea le 
slăbeşte mintea şi de aşa fel le-o întoarce, încât ajung să zică răului bine, şi binelui rău 
(Isaia 5,20), şi nu mai vor să se întoarcă. Vremea li se gată, puterea li se stinge şi aşa îi 
prinde noaptea (Ioan 9,4) - moartea - rămaşi rătăciţi de Dumnezeu şi neîntorşi Acasă. 

Acesta este omul cel căzut între tâlhari, pe când se pogora din Ierusalim în Ierihon 
(Luca 10,30), adică Adam căzut din Rai în lumea aceasta, cu toţi urmaşii lui. Pentru el  
s-a pogorât din ceruri Samarineanul milostiv. El ne-a făcut datori să ştim: ce suntem, 
cine ni-s Părinţii, de unde venim, ce-i cu noi pe aici, cum să ne purtăm într-o lume cu 
viclene primejdii, cine ne cheamă Acasă şi cine ne întinde momeli? 

Că de la cârma miniţii atârnă încotro pornim şi unde să ajungem. 
  

                                                 
{Carte de faţă înceracă să cuprindă o serie de cărţi scrise de Părintele Arsenie Boca sau despre 

Părintele Arsenie Boca. Aceste cărţi sunt: „Cuvinte Vii”, „Fericirea de a cunoaşte calea”, „Pravila albă”, 
„Trepte spre vieţuirea în monahism”, trei volume cu „Mărturi despre Părintele Arsenie Boca”, cinci 
volume „Despre durerile oamenilor” şi din cartea „Părintele Arsenie Boca, mare îndrumator de suflete din 
sec. XX – O sinteză a gândirii Părintelui Arsenie în 800 de capete” s-a extras de la paginile 12-44 şi     
183-188} 

1 Arsenie Boca, Fericirea de a cunoaşte calea, ed. Credinţa Strămoşească, 2006 
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Autobiografie2 
 
Subsemnatul m-am născut în 1910, septembrie 29, în Vaţa de Sus, jud. Hunedoara. 

Şcoala primară şi liceul în orăşelul Brad, acelaşi judeţ. De pe atunci mi se remarca o 
anumită înclinaţie spre singurătate şi spre probleme de religie, chiar peste puterile mele 
de atunci. Aşa spre pildă am o carte a lui Immanuel Kant: „Religia în limitele raţiunii” 
iscălită: „Boca Zian cl. IV. lic.” 

La intrarea în cursul superior de liceu am rămas orfan de tată, care era cizmar de 
meserie şi foarte bun pedagog cu fiul său. Ştiu până astăzi că m-a bătut odată pentru ca 
să nu mai pierd timpul - ceea ce i-am făgăduit cu lacrimi şi n-am uitat până acum, şi de 
multe ori mi-a folosit în viaţă.  

În cursul liceului mi-au plăcut foarte mult: matematicile, fizica, religia, desenul şi 
muzica. Terminând liceul şi luând bacalaureatul la prima prezentare, înclinam spre 
ştiinţele pozitive, dar dacă aveam avere sau garantau tutorii pentru mine intram la aviaţie 
la Cotroceni - ceea ce n-a fost, împiedicându-mă sărăcia. Drept aceea a biruit înclinaţia 
contemplativă, sau specula-tivă şi în 1929 m-am înscris la Academia Teologică din 
Sibiu. 

În cursul teologiei mi-am vândut casa părintească spre a-mi putea continua studiile. 
Eram şi bursier. Mamei nu i-am cerut niciun ajutor şi nici nu mă înduram. În timpul 
teologiei mi se lămurea frumuseţea chipului vieţuirii călugăreşti şi doream să mă 
instruiesc, pe cât puteam, mai temeinic, cu deosebire în latura mistică a vieţii. Cu prilejul 
acela aveam următoarele note caracteristice: deprindeam pe mama cât mai fără mine şi 
cât mai fără corespondenţă, ca oarecum să mă uite şi să nu-i vie greu când va afla că    
m-am călugărit. Apoi, de la plecarea din Brad, mi-am pus o anumită disciplină austeră, 
care avea mai multe amănunte greu de crezut. Aşa de pildă mi-am propus ca toată 
vremea teologiei să nu fac nici o cunoştinţă cu fete. Ceea ce n-am reuşit, întrucât tocmai 
în anul acela 1929 Ministerul îngăduie şi fetelor să studieze teologia, şi m-am pomenit 
cu câteva colege. Dar cunoştinţe în oraş am izbutit să n-am. Asta am reuşit toată vremea 
teologiei, deşi făceam parte şi din „Reuniunea de muzică Gh. Dima” din Sibiu, de sub 
dirijorul N. Oancea, şi care era mixtă. Aveam problema voinţei în stăpânirea simţurilor. 
Mai mult chiar, mă preocupa, studiind mistica comparată a diferitelor religii superioare, 
ca să văd prin proprie experienţă, cât se întinde sfera voinţei în domeniul vieţii sufleteşti 
şi biologice. Mă interesa să văd dacă e adevărat ce afirmă cărţile asupra actelor reflexe, 
şi asupra instinctelor, că anume sunt independente de voinţă şi controlul conştiinţei. 
Experienţa mea personală însă mi-a dovedit că acţiunea voinţei şi a conştiinţei se poate 
întinde şi peste instincte şi actele reflexe după o oarecare variabilă. Mă ajutau la aceste 
adânciri şi studiile ce le făcea pe vremea aceea Mircea Eliade la Ecutta, trimis de 
Universitatea din Bucureşti, pentru studii orientalistice. Iar parte de studii le tipărea în 
Revista de filosofie din Bucureşti, şi-mi parveneau pe această cale.  

Toate acestea mă interesau să le aflu şi să le probez în vederea călugăriei. Mă 
abţineam de la „voia în oraş”, ci stam în curtea şcolii cu poarta deschisă. Cu colegii nu 
ieşeam în oraş decât dacă trebuia în interesul şcolii, a vreunui profesor, sau însoţiţi de 
profesori, cum era cazul cu reuniunea de muzică. N-am dansat şi n-am învăţat lucrul 
acesta. Îmi dase tata grija asta - şi mai cu deosebire când eram teolog nu-mi puteam 
închipui să fac aşa ceva. 

De viaţa altora în afara zidurilor teologiei am fost în cea mai perfectă indiferenţă şi 
necunoştinţă. Toate preocupările mele erau şi sunt până astăzi interioare, nu exterioare. 
Vorbirea mi-a fost urâtă de când mă ştiu. Chiar numele călugăresc l-am ales pentru că 

                                                 
2 Părintele Arsenie Boca, Autobiografie 
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Avva Arsenie îşi alesese nevoinţa tăcerii, prin care s-a desăvârşit interior. 

Teza de licenţă în Academia Teologică rezuma strădaniile mele spre acea desăvârşire 
interioară a omului, şi purta titlul: „Încercări asupra vieţii duhovniceşti”. Terminam 
teologia prin 1933.  

În vacanţă mă ocupam cu pictura. 
Pictura mi-a lungit şcoala. Căci aflând Mitropolitul Nicolae Bălan că am talentul 

acesta, m-a trimis anul următor 1933/34 la Academia de Arte frumoase din Bucureşti, 
care am terminat-o în cinci ani. Profesori principali aveam pe dl. Francisc Şirato, Costin 
Petrescu şi Fr. Reiner, ultimul de la Facultatea de medicină. La medicină de multe ori nu 
puteam merge din cauza frământărilor şi grevelor studenţeşti, care mă supărau pentru 
motivul că pierdeam vremea şi cunoştinţele de anatomie şi antropologie cu profesorul 
meu, care de multe ori era pus în imposibilitatea să-şi ţină cursul. Abia aci m-am lovit de 
mişcările politice studenţeşti, care mi-au produs o impresie neplăcută. În mişcări 
studenţeşti n-am intrat nici de fapt, nici de drept, întrucât Academia de Arte frumoase nu 
era considerată în cadrul Universităţii, ci ca o şcoală aparte. Deci pe noi de la Bellearte 
ne tratau ca fiind înafară de studenţii ce să se poată înscrie în centrul studenţesc 
Bucureşti. Am fost complet în afară de orice mişcare studenţească sau înscriere în vreo 
mişcare politică. 

Vremea în Bucureşti am petrecut-o nelipsind de la şcoală niciodată. Bolnav încă n-am 
fost, ca să lipsesc pe pricina asta. Lucram la atelier foarte mult. Primăvara mergeam de 
la 5 dimineaţa şi mă întorceam la internatul Radu Vodă unde locuiam, seara la cină. Trei 
ani am stat la internat, ca să fie o garanţie pentru mine că nu mă ocup cu nici o pierdere 
de vreme. Pe-acolo mai veneau şi studenţi legionari care ne chemau cu ei. Nu m-am dus 
niciodată. Şcoala mă absorbea total şi n-aveam vreme de pierdut. (Bătaia din copilărie 
pentru a nu pierde vremea mă urmărea ca un înger păzitor.) 

Studiam foarte mult. Timpul ce-mi mai rămânea liber acasă îl foloseam citind şi 
discutând teologie cu încă un coleg de-al meu care studia Conservatorul. Aşa s-a 
întâmplat că odată, plăcându-mi foarte mult scrierea mistică a sfântului Ioan Scărarul, 
am tradus-o în româneşte, în vreme de 5 luni. M-a ajutat foarte mult la încheierea 
convingerii mele de-a intra în călugărie. 

În vremea aceea, mişcarea legionară era în toi şi se discuta de ea în toate părţile. Eu 
ca un independent de politic, nu mi-am găsit înclinaţie către mişcare. Apoi s-a întâmplat 
că nici nu m-a mai chemat nimeni. Singura mea participare a fost asta: când se întorceau 
din Spania, morţi, Moţa şi Marin, am ieşit cu colegi întâmplători prin curte până la 
trotuarul străzii „Calea Griviţei”, pe care trecea convoiul de la Gara de Nord spre Calea 
Victoriei. Căci Academia noastră era pe Calea Griviţei. Deci am privit o parte din convoi 
şi pe cei doi morţi. Atâta tot. 

Colegi la şcoală am avut de toate soiurile şi neamurile. Aveam, la alţi profesori, pe 
unul Vulpescu; ăsta era comunist, purta cravată roşie, însă discuţii n-am avut împreună 
niciodată. Aveam coleg de clasă pe un evreu Iţhoc Steinberg - eram prieteni. Îi spuneam 
câteodată: Măi Steinberg, tu eşti evreu şi eu creştin, deci ar fi să fim unul împotriva 
altuia. Eu însă am să fiu mai bun ca tine şi tu n-ai să te poţi supăra pe mine, dacă în felul 
acesta te voi concura în viaţă. 

Mai pe urmă, când am citit Biblia, am văzut că ultima misiune mondială e a evreilor, 
eventual a unei idei a evreilor. 

Am terminat Belleartele cu bine, am făcut anul de practică, ce însă a fost mai scurt; 
am plecat, trimis de Mitropolitul Nicolae Bălan, în Sfântul Munte, ca să deprind 
călugăria de acolo. La plecare erau cele mai aspre cercetări ca nimeni din cei ce-au fost 
legionari vreodată să nu poată ieşi din ţară. Eu, neavând absolut nimic la activ, am 
obţinut paşaport de călătorie: în Europa „sans Russie”, de la Prefectura poliţiei din Sibiu. 
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Iar întrucât eram diacon, am obţinut şi încuviinţările speciale de la cele trei Patriarhii: 
a României, a Constantinopolului şi a Atenei, precum şi a celor două guverne: român şi 
grec, precum că n-am nimic suspect la activ, ci simpla chemare către desăvârşirea 
interioară prin meşteşugul călugăriei. 

M-am întors în ţară la 8 iunie 1938. Ţin minte data pe aceea, că intrând în ţară prin 
Moraviţa am văzut drapelele româneşti, de acel 8 Iunie de odată. 

De la data aceasta, până la Paştile anului viitor când am intrat în călugărie, mi-am 
adunat unelte de pictură, materiale, am mai învăţat la Chişinău cu nişte meşteri ruşi 
poleitura cu aur „cicanca”, şi alte lucruri trebuitoare unui atelier de pictură. 

În Vinerea Izvorului după Paştile anului 1939, am fost tuns în călugărie primind 
numele Arsenie. 

Un an m-am ocupat cu gospodăria, eram primul şi singurul călugăr la Mănăstirea 
Brâncoveanu - Sâmbăta de Sus jud. Făgăraş. De pictură nu-mi mai rămânea vreme. Al 
doilea an la fel. Până când m-am luat de grijă că am învăţat pictura degeaba. Se întâmplă 
în vremea asta că ne veneau oameni cu durerile lor şi evlavie la Mănăstire şi călugări. 
Mai intrase în călugărie Părintele Serafim Popescu. L-am rugat pe el să primească 
preoţia eu simţindu-mă nevrednic. A primit-o. Aşa au început slujbele la Mănăstire după 
puteri. 

Într-o iarnă, probabil prin 1941, ne trezim cu o avalanşă de oameni de toate vârstele şi 
treptele, năpădindu-mă să stau de vorbă cu ei despre necazurile lor. Aci m-am trezit să 
fac duhovnicie cu oamenii, deşi nu eram preot. Ştiam că tot ce păţesc oamenii, li se trage 
de pe urma greşelilor sau păcatelor. Aşa m-am văzut silit să primesc preoţia şi misiunea 
majoră a propovăduirii lui Hristos-Dumnezeu adevărat şi Om adevărat, precum şi a 
sfinţirii omului, ca să aibă pacea lui Dumnezeu în sine, absolut în orice împrejurări s-ar 
afla în viaţă. I-am învăţat să fie curaţi faţă de oameni şi faţă de Dumnezeu; să dea 
Cezarului ce e al Cezarului (ascultare cetăţenească, dajdie etc.) şi lui Dumnezeu ce e al 
lui Dumnezeu (cuget curat, suflet purificat şi trup curăţit de patimi). 

Despre această învăţătură, martori îmi sunt toţi cei ce-au ascultat poveţele cele după 
Dumnezeu pe care li le-am dat: iubirea de Dumnezeu, iubirea de toţi oamenii, fără 
deosebire, şi viaţa curată, care fac cu putinţă reîntoarcerea noastră, a împlinitorilor, iarăşi 
în Împărăţia de obârşie, de unde ne-a trimis Dumnezeu spre scurtă cercare a cuminţeniei 
şi a iubirii noastre, pe pământ, în stadia şi arena vieţii. 

Asta îmi este toată misiunea şi rostul pe pământ, pentru care m-a înzestrat cu daruri, 
deşi eu sunt nevrednic. Pentru asta sunt solicitat în toate părţile, ca să propovăduiesc 
iubirea lui Dumnezeu şi sfinţirea oamenilor prin iubire. 

De alte gânduri şi rosturi sunt străin. 
 
 
 
R. Vâlcii. 17 iulie 194      Ieromonahul Arsenie. 
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Familia părintelui3 
 
Părintele Arsenie Boca s-a născut în satul Vaţa de Sus, 29 septembrie 1910, din 

părinţi creştini şi dreptcredincioşi, Iosif şi Cristina care i-au pus numele de botez Zian, 
ca rod al rugăciuni. Spunea părintele : Mama mea când a rămas însărcinată cu mine, s-a 
uitat la icoana Maicii Domnului şi a pictat-o în inima ei. A pictat-o rugându-se la Maica 
Domnului, cum se rugau Sfinţii Ioachim şi Ana: „Maica Domnului, îţi cer un copil, fie 
parte bărbătească, fie parte femeiască, care să îţi slujesca ţie, Maicii Domnului şi 
Domnului Iisus Hristos. Nu pentru mine îl cer”. Eu deja am fost pictat din pântecele 
maicii mele. Când mama mea mergea să lucreze la câmp, înaintea ei apărea icoana 
Maicii Domnului datorită rugăciunilor ei. După ce-am terminat studiile, mama mea 
credea c-am să mă stabilesc ca orice om la casa lui. Când a aflat ce intenţii am, mi-a luat 
capul în mâini, m-a sărutat şi m-a binecuvantat zicându-mi: „O, dragul meu şi scumpul 
meu, de când aştept eu asta!”, iar altă dată spunea „De ce nu faceţi şi voi la fel?! Dar 
care din voi se roagă când sunteţi însăcinate: Doamne, dă-mi un copil bun, cuminte, care 
să-Ţi slujească Ţie; pentru Tine Doamne? Care din voi aţi citit în timpul sarcinii 
Acatistul Maicii Domnului şi alte cărţi bisericeşti? Voi ziceţi că n-aveţi timp să vă 
rugaţi. Cereţi la Maica Domului şi la Domnul Iisus Hristos şi vă vor da. Dacă nu faceţi 
rele, vă iese şi copilul aşa cum îl doriţi.” 

Părintele spunea ca tatăl său, care cunoştea meseria de pantofar, îl punea şi pe el să 
înveţe să bată cuie de lemn, dar el neavând îndemânarea necesară le rupea şi atunci tatăl 
său îl bătea iar, o dată a fost bătut, de tatăl său pentru că nu folosea bine timpul iar acea 
bătaie i-a folosit toată viaţa.   

 
Şcoala primară şi liceul 

 
Zian Boca face şcoala primară în satul natal (4 clase) şi apoi intră la Liceul Naţional 

Ortodox „Avram Iancu” din Brad, al cincilea liceu românesc din Transilvania, după cele 
de la Blaj, Beiuş, Braşov şi Năsăud, ctitorie a Mitropolitului Andrei Şaguna, pe care-l 
absolvă în 1929. 

Coleg de bancă l-a avut pe viitorul preot Petru Boldor (ce semna cu pseudonimul 
D’or Uragan), autorul amplului poem Horia redivivus (poem care îl face pe Nichifor 
Crainic să exclame: „Onomatopee! În toată literatura universală nu cunosc o metaforă de 
o asemenea amploare”), şi autorul poeziei Sfântul, închinată Părintelui Arsenie. 

Mărturiile colegului de bancă, cuprinse într-un caiet (jurnal) ascuns cândva de 
Romulus Neag (absolvent şi el al liceului mai sus amintit), îl înfăţişează pe Zian ca 
„Excepţional de înzestrat, de-o voinţă extraordinară, o memorie formidabilă, o putere de 
muncă şi o tenacitate ieşite din comun”. 

„Manifestă încă de acum deschiderea spre universalitate; de o curiozitate intelectuală 
remarcabilă, totul îl interesează. Întocmai cum un fluviu adună în albia sa afluenţii  
dintr-un întreg bazin hidrografic, se varsă în mare, de aici se pulverizează în cosmos şi 
din nou se revarsă pe pământ sub forma ploii roditoare, refăcând «circuitul elementelor», 
el asimilează informaţii din toate domeniile cunoaşterii, pe care le trece prin filtrul 
personalităţii sale şi le transfigurează într-un mod de existenţă, prevestindu-l pe teologul 
erudit şi duhovnicul deschis spre sufletul omului, ridicând braţe de energie spre tainele 
universului”. 

Liceul Naţional Ortodox din Brad, cu un corp didactic de elită, format la universităţile 

                                                 
3 Părintele Ioan Gâscă, Părintele Arsenie Boca, mare îndrumator de suflete din sec. XX – O sinteză a 

gândirii Părintelui Arsenie în 800 de capete, ed. Teognost, 2002 
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din ţară sau de la Viena, cu profesori mireni şi teologi, îşi pune profund amprenta asupra 
receptivităţii intelectuale şi sensibilităţii sufleteşti a tânărului Zian Boca, liderul 
recunoscut şi respectat de profesori şi colegi.  

„«Statură pozitivistă», excelează la matematică, fizică, chimie, biologie, are 
preocupări care depăşesc nivelul programelor şcolare în domeniul artelor: desen, 
caligrafie, muzică. Munceşte suplimentar la desen şi pictură cu profesorul Körmendy, 
cântă la flaut, multiplică partituri pentru profesorul de muzică Gheorghe Pârvu.  

De la această vârstă, este extrem de interiorizat, solitar. Spre sfârşitul clasei a VII-a, 
le-a făcut colegilor mărturisirea că la orele de desen şi pictură i s-a descoperit ideea 
potrivit căreia «omul nu este numai carne, sânge şi oase, ci există şi altceva. Inspiraţia nu 
ţine de materie, de raţiune». Se prefigurează de acum teologul din viziunea lui Nichifor 
Crainic preocupat să aducă teologia în arena largă a vieţii intelectuale care să 
îmbrăţişeze o misiune spirituală totalitară, universalitatea manifestărilor omeneşti, aşa 
cum Ieromonahul Arsenie Boca va confirma mai târziu în opera sa de valoare universală 
Cărarea Împărăţiei: «… precum urmărim o armonie între facultăţile sufleteşti, tot aşa 
trebuie să urmărim o armonie şi între cunoştinţele din cât mai multe domenii, precum şi 
o sinteză a acestora cu viaţa. Multă ştiinţă apropie pe om de Dumnezeu, puţină ştiinţă îl 
îndepărtează şi de ştiinţă şi de Dumnezeu. Iar omul atâta preţuieşte câtă apropiere de 
Dumnezeu şi-a câştigat în sine. Dumnezeu i-a dat o valoare mare, însă trebuie şi el să   
şi-o câştige». 

În două momente deosebite se ştie că Părintele Arsenie a revenit la liceul din Brad: 
revederea cu colegii după 50 de ani de la absolvire şi cu ocazia celebrării centenarului 
celui de al cincilea liceu românesc din Transilvania, în 1969. 

 
Gorunul lui Zian 

 
În afara matricolelor şcolare, alte documente care să ateste trecerea prin liceul 

brădean a lui Zian Boca s-au pierdut, rămâne însă peste timp o mărturie vie pe care 
Părintele Boldor o evocă cu emoţie:  

„Era în primăvara anului 1929, de 10 mai, după o serbare în piaţa oraşului, când 
promoţia de absolvenţi din acest an, în frunte cu dirigintele, profesorul Candin Ciocan, 
se deplasează în curtea liceului pentru a sădi un stejar, ca un simbol al biruinţei, intrat în 
tradiţia poporului român. Mă pregăteam să iau puietul, când dirigintele mă opreşte: «Nu 
Boldor, ci Boca Zian plantează pomul». M-am uitat cu ciudă la diriginte şi cu aceeaşi 
ciudă mi-am înfipt degetele în rădăcinile puietului. Zian ţinea şi scutura puietul să se 
taseze pământul, eu îl presam, apoi fiecare coleg stropeşte cu stropitoarea la rădăcină, 
după care l-am legat de tutore. Cu toţii atunci am hotărât ca stejarul plantat să poarte 
numele Gorunul lui Zian, şeful promoţiei de absolvenţi a liceului. El s-a dezvoltat 
frumos, ca un simbol al vigorii, al trăiniciei, al frumuseţii, al înălţimii idealului spiritual-
moral pe care educatorii noştri ni le-au insuflat, ca să facă din noi caractere tari, 
puternice, personalităţi proeminente în slujba patriei şi neamului”. 

 
Institutul Teologic 

 
Cu zestrea intelectuală şi spirituală dobândită la Brad, se înscrie la Institutul Teologic 

din Sibiu (1929-1933) unde este „extrem de sârguincios şi studios”, încât între colegi are 
aureola unui „Sfânt”. 

Cu toate că au şezut pe aceeaşi bancă, vreme de patru ani, pe când făceau studiile de 
Teologie la Sibiu, Părintele Teodor Bodogae mărturiseşte despre Părintele Arsenie că   
n-a ajuns să-i poată cunoaşte toate adâncurile sufletului. Totuşi, Părintele Teodor 
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Bodogae, în textul de pomenire pe care îl publică în „Telegraful Român”, la scurtă 
vreme de la mutarea la cele veşnice a Părintelui Arsenie, socoteşte concludente 
următoarele aspecte ale personalităţii colegului său: 

„Poate că faptul că nu s-a prea bucurat în tinereţe de căldura unei vieţi familiale 
explică firea sa puţin sociabilă, retrasă, introvertită. Vacanţele le petrecea adeseori la o 
rudenie a sa. Ne-a impresionat tăria de voinţă cu care răbda frigul, fiind îmbrăcat 
adeseori în îmbrăcăminte redusă. Tot astfel abţinerea de la bucate mai grele, renunţând 
regulat la «porţia» de carne din Institut. 

Nu l-a pasionat prea mult studiul limbilor străine. Cunoştea totuşi foarte bine limba 
franceză şi citea cu aviditate studii de psihologie, de caracteriologie, de grafologie, 
căutând să se adâncească în descifrarea tainiţelor sufletului. A iubit de mic desenul, 
sculptura şi mai ales pictura. Îmi amintesc şi acum de uşurinţa cu care interpreta la flaut 
compoziţii destul de pretenţioase. Toate acestea erau tot atâtea dovezi care ne ajutau să 
întrevedem în el pe pictorul şi pe duhovnicul de mai târziu, care căuta să redea în 
compoziţii clare şi în analize psihologice destule adâncuri ale sufletului omenesc. 

Se ştie că în această privinţă fostul Mitropolit Nicolae Bălan l-a trimis cu bursă la 
Academia de Arte Frumoase din Bucureşti, unde a făcut studii deosebite cu profesorul 
Costin Petrescu. În acest context maestrul Costin Petrescu i-a încredinţat pictarea la 
Ateneul Român a scenei privitoare la Mihai Viteazul. Cine vrea să se convingă că în 
urma acestor studii Părintele Arsenie n-a pus în fresca de pe pereţii bisericilor la care a 
pictat doar scene şi compoziţii creştine remarcabile, ci a sesizat, în linii şi culori, 
adevăruri vii şi luminoase ale vieţii harice, cum puţine s-au realizat la noi, acela n-are 
decât să cerceteze pictura bisericească din Drăgănescu (Ilfov) ca să nu mai vorbim de tot 
atâtea lucrări de coloristică şi de modelaj cunoscute atât la Sâmbăta, cât şi la Prislop. Nu 
trebuie uitate nici coperţile minunate ale primelor patru volume ale Filocaliei şi ale 
Vieţii în Hristos. 

În sfârşit, la «mişcarea» de reînnoire religioasă de la Mănăstirea Sâmbăta, prin care  
s-a încercat din totdeauna mai ales depistarea patimilor omeneşti şi vindecarea lor prin 
lucrarea de înduhovnicire creştină, Părintele Arsenie şi-a adus o contribuţie deosebită, 
care nu trebuie uitată, chiar dacă în metodologia ei au mai rămas multe aspecte de 
îndreptat. 

Pentru toată strădania de bine, Dumnezeu să-l odihnească cu aleşii Săi.” 
„Extrem de rezervat, reţinut, şi solitar”, continuă să studieze în particular pictura   

într-o cămăruţă rezervată în calitate de infirmier al Institutului.  
La intervenţia profesorului Nicolae Popovici, proaspăt reîntors de la studii în 

străinătate, Părintele Arsenie (Boca Zian), după absolvirea Institutului Teologic (1933), 
este trimis cu bursă la Institutul de Belle-Arte din Bucureşti. Aici urmează cursuri de 
medicină (în special cele de anatomie, ale Profesorului Rainer Francisc - cf. Pr. Nicolae 
Streza), participă cu interes la prelegerile de mistică ale lui Nichifor Crainic, şi 
frecventează şi alte cursuri în domeniul culturii şi artei. 

 
Ucenicia la Muntele Athos 

 
La puţină vreme după terminarea Institutului de Belle-Arte, urmează o scurtă 

perioadă de ucenicie în monahism la Sfântul Munte Athos, când ar fi refăcut, după 
spusele unora, total sau parţial, „călătoria Sfântului Apostol Pavel din Grecia”. 

Mitropolitul Nicolae Bălan, care o restaurat Mănăstirea de la Sâmbăta, mănăstire 
Voievodală zidită de Constantin Brâncoveanu, dar dărâmată şi rămasă în ruină până în 
1928, când s-a îngrijit de restaurarea bisericii şi de reînfiinţarea Mănăstirii, voia să aibă 
acolo numai absolvenţi de Teologie. Cu gândul acesta a pornit. Aşa că „Mănăstirea a 
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început cu trei oameni mari” (Arhimandritul Teofil Părăian), cu trei candidaţi la 
călugărie, cu trei absolvenţi de Teologie, şi anume cu: Părintele Arsenie, cu Părintele 
Nicolae Mladin, care a ajuns profesor la Teologie prin purtarea de grijă a Mitropolitului 
Nicolae Bălan, iar din 1940 cu Părintele Serafim, care venea de la studii din Grecia.  

Dar Mitropolitul Nicolae Bălan îşi dădea seama că începe cu oameni nepregătiţi în 
altă mănăstire şi atunci i-a trimis la Sfântul Munte. Părintele Arsenie a stat acolo trei 
luni, din 1939 din martie începând, iar Părintele Serafim a rămas acolo 6 luni şi un an 
şcolar la Atena la Teologie. 

Se spune despre Părintele Arsenie că la Sfântul Munte Athos a căutat să fie sub 
ascultarea unui părinte aspru, care să-l povăţuiască cu autoritate. Şi se spune că ar fi 
ajuns la un duhovnic care i-ar fi zis de la început: „Măi, tu nu eşti în stare de nimic! Nici 
la măturat nu eşti bun!”. Şi Părintele Arsenie s-a gândit atunci: „Aici e de mine, la ăsta 
stau!”. (cf. Arhimandritul Teofil Părăian) 

Sigur este că, la reîntoarcerea în ţară, aduce câteva manuscrise ale Filocaliei pentru 
fostul său profesor de la Sibiu, Părintele Dumitru Stăniloae, cu care colaborează la 
realizarea în limba română a acestei monumentale lucrări. 

 
Ctitor de frunte al Filocaliei româneşti 

 
Fiecare cititor poate afla din prefeţele primelor 4 volume ale Filocaliei româneşti (nu 

cele editate de Editura Harisma, unde, în mod surprinzător, prefeţele primelor ediţii nu 
apar şi deci nici menţionarea demersurilor Părintelui Arsenie) contribuţia însemnată a 
Părintelui Arsenie la traducerea Filocaliei, prin care Părintele Stăniloae, aşa cum zicea 
Părintele Arhimandrit Serafim Popescu de la Sâmbăta de Sus, „a adus cerul ortodox pe 
pământul românesc”. 

Contribuţia Părintelui Arsenie a fost mare şi aceasta s-a concretizat asfel: Dânsul a 
adus cu sine de la Sfântul Munte Athos copii de pe manuscrise mai vechi şi a insistat 
apoi pe lângă Părintele Stăniloae pentru traducerea Filocaliei; Părintele Arsenie a scris 
după dictatul Părintelui Stăniloae; a realizat coperta Filocaliei; a susţinut lucrarea de 
tipărire prin numărul mare de abonamente pe care le-a procurat. De aceea, pe bună 
dreptate, Părintele Profesor Dumitru Stăniloae l-a numit „Ctitor de frunte al Filocaliei 
româneşti”.  

Reproducem aici două fragmente din prefeţele volumelor 1 şi 2 ale Filocaliei, pentru 
a sublinia mai bine eforturile Părintelui Arsenie la această lucrare extrem de importantă 
pentru spiritualitatea ortodoxă: 

„La unele scrieri am folosit şi copii de pe manuscrise româneşti mai vechi, de la 
Athos, aduse de P.C. Sa (Părintele Serafim Popescu) şi de Părintele Arsenie. (…) 

Un cald cuvânt de mulţumire trebuie să aduc P.C. Părinte Ieromonah Arsenie, de la 
Mănăstirea Brâncoveanu, bunul meu student de odinioară, care mi-a rămas mereu 
aproape. P.C. Sa a binevoit să scrie după dictatul meu cea mai mare parte din traducere, 
la prima ei redactare. În afară de aceasta, prin prezenţa aproape necontenită şi prin 
stăruinţa ce-a pus-o pe lângă mine de-a face această traducere, mi-a alimentat curajul în 
mod considerabil ca să pot duce până la capăt o muncă atât de ostenitoare, pe care altfel 
nu cred că aş fi săvârşit-o. Tot P.C. Sa a executat şi coperta.” 

„Ajutorul hotărâtor la tipărirea acestui volum l-a dat însă iarăşi bunul meu fost 
student, Părintele Ieromonah Arsenie de la Mănăstirea Brâncoveanu. Datorită 
abonamentelor masive ce le-a procurat P.C. Sa, am putut face faţă unor greutăţi ce se 
ridicau ca munţii în calea tipăririi acestui volum. P.C. Sa poate fi numit pe drept cuvânt 
ctitor de frunte al Filocaliei româneşti. După imboldul ce mi l-a dat necontenit la 
traducerea acestei opere, acum susţine cu putere neslăbită lucrarea de tipărire. Dacă 
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Dumnezeu va ajuta să apară întreaga operă în româneşte, acest act va rămânea legat  
într-o mare măsură de numele P.C. Sale şi de mişcarea religioasă pe care a trezit-o în 
jurul Mănăstirii de la Sâmbăta de Sus, pe cele mai autentice baze ale tradiţiei ortodoxe şi 
cu mijloacele celei mai curate duhovnicii, ale învăţăturii stăruitoare şi ale dragostei de 
suflete.” 

 
Intrarea în monahism la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus 
 
Zian Boca s-a închinoviat la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus în iunie 

1939, fiind deja diacon celib (probabil hirotonit în 29 septembrie 1935, cf. Părintele 
Veniamin Tohăneanu). 

După aproape un an de zile, în 3 mai 1940, are loc tunderea în monahism la 
Mănăstirea Sâmbăta de Sus, primind acum numele de Arsenie. Evenimentul este 
consemnat şi de „Revista Teologică” din 1940, editată la Sibiu.  

„Pelerinajul de la Mănăstirea Brâncoveanu a întrunit la rugăciunea de obşte şi în acest 
an, în Vinerea din Săptămâna Luminată (deci de praznicul Izvorului Tămăduirii n.n.), 
cler şi popor din tot jurul. Î.P.S. Mitropolit Nicolae şi P.S. Episcop Nicolae Colan al 
Clujului, au slujit Sfânta Liturghie şi au cuvântat închinătorilor. 

Cu acest prilej - se spune mai departe - s-a săvârşit impresionanta slujbă a tunderii în 
monahism a Părintelui Ierodiacon Arsenie Boca. Despre nevoinţele şi virtuţile acestui 
prim cetăţean al restauratei ctitorii voevodale de la Sâmbăta de Sus, vorbim altundeva.” 

Tot aici mai aflăm următoarele: 
„Cu prilejul îndătinatului pelerinaj anual de la Sfânta Mănăstire Brâncoveanu de la 

Sâmbăta de Sus, a fost tuns în monahism tânărul diacon Zian V. Boca, luând numele de 
Arsenie. 

Cuviosul Ierodiacon Arsenie Boca este absolvent al Academiei noastre Teologice 
«Andreiane». Remarcat încă de pe băncile şcolii pentru deosebitele-i înclinări spre viaţa 
monastică, a fost trimis de Î.P.S. Mitropolit Nicolae al Ardealului la Şcoala de Arte 
Frumoase din Bucureşti, pentru a-şi perfecţiona marele său talent de pictor, iar apoi la 
Sfântul Munte Athos şi la Atena. Întors în ţară, şi-a petrecut viaţa la Sfânta Mănăstire 
Brâncoveanu, departe de forfota lumii, alternând rugăciunea cu studiul picturii 
bisericeşti. E un caracter integru şi un monah de aspră tărie duhovnicească. 

Vechiul şi statornicul gând al Î.P.S. nostru Mitropolit Nicolae de a alcătui o trupă de 
călugări luminaţi, prin aceste intrări în cinul monahal, este pornit pe calea înfăptuirii”. 

Şi presa vremii ţine să vorbească despre „mişcătoarea şi emoţionanta tundere în 
monahism” a unuia din „luminaţii absolvenţi ai Academiei Andreiane”: 

„Duhul lui Brâncoveanu se va fi bucurat împreună cu îngerii din ceruri că în această 
zi mare, «Vinerea» din Săptămâna Învierii Domnului, «Isvorul tămăduirii», poporul 
român ortodox venit pe timp ploios, ca să-şi întâmpine ierarhul care îi poartă bucuriile şi 
necazurile în sufletul său de mare român şi de mare creştin, a simţit încă o dată cum se 
revarsă peste el binefacerile cerului la rugăciunile şi binecuvântările pe care cei doi 
ierarhi, Î.P.Sf. Mitropolit Nicolae, şi P.S. Nicolae Colan al Clujului înconjuraţi de sobor 
de preoţi, le îndreptau către Cel Atotputernic. 

În adevăr, săvârşirea sfintei liturghii a fost pentru toţi cei ce veniseră la Sâmbăta de 
Sus, prilej de bucurii care au făcut să stoarcă lacrimi din ochi. Vreau să vorbesc de 
mişcătoarea şi emoţionanta tundere în monahism pe seama acestei ctitorii voievodale, a 
unuia din mulţii şi luminaţii absolvenţi ai «Academiei Andreiane», părintele diacon 
Boca, diplomat al Şcoalei de Belle-Arte din Bucureşti. Moţ după locul de naştere, 
crescut şi îndrumat în studiul teologiei, tânărul monah a înţeles să dea ascultare 
gândurilor marelui Ierarh al Bisericii noastre, consacrându-şi viaţa lui Hristos prin 
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studiul picturii bisericeşti, pe care s-o desfăşoare acolo în liniştea munţilor pe care 
Brâncoveanu îi alesese ca loc de retragere şi de rugăciune. 

Iată de ce, cred că duhul lui Brâncoveanu a tresăltat de bucurie văzându-şi opera 
reînviată şi împodobită în chip atât de minunat de Mitropolitul Ardealului din România 
Mare, care se pare că a fost înscris în planul Providenţei să reia şi să afirme în chipul cel 
mai solemn testamentul Voievodului martir împotriva tuturor gândurilor celor rele atât 
dinlăuntrul, cât şi din afara hotarelor ţării noastre.” 

 
Preot-duhovnic la Mănăstirea Brâncoveanu 

 
În 10 aprilie 1942 Părintele Arsenie a fost hirotonit preot. 
„În Vinerea Izvorului Tămăduirii din acest an (1942 n.n.) a avut loc la Mănăstirea de 

la Sâmbăta de Sus obişnuitul pelerinaj. 
Pelerinii, veniţi în număr destul de mare, faţă de timpurile grele ce le străbatem şi de 

vremea ploioasă, au avut mari bucurii duhovniceşti.  
S-a slujit Sfânta Liturghie atât la altarul mănăstirii, cât şi în aerul liber. Î.P.S. Sa a 

hirotonit cu acest prilej pe Cuviosul prodiacon Arsenie Boca întru ieromonah, iar pe 
tânărul, absolvent de Teologie, Vasile Şortan întru diacon pentru trebuinţele mănăstirii. 

Predica înălţătoare şi duioasă a Î.P.S. Sale a stors lacrimi pelerinilor.  
A urmat sfinţirea apei la fântâna tămăduitoare şi un Sfânt Maslu cu mare sobor de 

preoţi.  
Mănăstirea lui Constantin Brâncoveanu a reînviat în toată puterea duhovnicească. 

Peste Ţara Oltului suflă cu putere duhul lui Dumnezeu prin mijlocirea mănăstirii 
reînviate din mormântul în care o aşezaseră adversarii neamului şi ai credinţei drepte”. 

 
Curentul spiritual de la Sâmbăta sau „Filocalia pentru toţi” 

 
„În anii de ctitorie la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, se remarcă în 

chip strălucitor ca «pictor de suflete după modelul Domnului nostru Iisus Hristos» 
(Nichifor Crainic). Se reînvie acum o tradiţie a marilor pelerinaje la locurile sfinte. La 
acea «bulboană spirituală uriaşă», mulţimile nu mai contenesc, cum exclamă cu 
admiraţie Nichifor Crainic: «Ce vreme înălţătoare când toată ţara lui Avram Iancu se 
mişca în pelerinaj, cântând cu zăpada până la piept spre Sâmbăta de Sus, ctitoria 
voievodului martir».” 

După numai un an de la hirotonia întru preot a Părintelui Arsenie, deci în 1943, 
Părintele Profesor Dumitru Stăniloae mărturisea, cu sufletul plin de bucurie, despre 
lucrarea duhovnicească cu totul deosebită a fostului său elev, „încrestând”, cum zice 
chiar dânsul, „faptele care ilustrează modul în care trebuie să se lucreze în zilele noastre 
şi care pot influenţa astfel asupra altora, preoţi şi credincioşi”. 

„De mult ne simţeam datori să scriem în această foaie despre lucrarea duhovnicească 
ce se săvârşeşte zi de zi la Mănăstirea Brâncoveanu, cu largi şi adânci efecte în viaţa 
poporului nostru. 

Într-o foaie ca a noastră, nu se dau numai îndemnuri pentru ceea ce ar trebui să se 
facă în scopul întăririi credinţei, ci se încrestează faptele care ilustrează modul în care 
trebuie să se lucreze în zilele noastre şi care pot influenţa astfel asupra altora, preoţi şi 
credincioşi. 

Cu atât mai mult eram datori să vorbim despre o lucrare de proporţiile celei de la 
Sâmbăta de Sus, care taie azi brazdă adâncă în viaţa sufletească a unor întinse cercuri de 
credincioşi. 

Am evitat totuşi până acum să scriem, mai ales pentru că simţeam că mişcarea de la 
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Mănăstirea Brâncoveanu e ceva care se situează deasupra întâmplărilor în jurul cărora se 
pot face exerciţii gazetăreşti; ea trebuie să continue a se desfăşura dincolo de zgomotul şi 
de curiozitatea întreţinute în jurul unor realităţi umflate de gazete, ca lucrurile sfinte şi 
mari, ca creşterea grâului, ca viaţa intimă a familiei, ca respiraţia continuă, ca rugăciunea 
zilnică. 

Dar precum se opreşte omul măcar câteodată din galopul atenţiei spre atâtea lucruri 
neesenţiale şi zgomotoase, privind într-o meditaţie serioasă la ceea ce e cu adevărat plin 
de valoare pentru exitenţa sa, tot aşa era necesar să aducem vorba cândva despre ceea ce 
se petrece la Mănăstirea Brâncoveanu, ca să nu merităm bănuiala de cine ştie ce păcat. 

O facem deci cu riscul de a supăra pe Părintele Arsenie, ostenitorul smerit de la 
Sâmbăta, care consideră vorba bună care i se spune ca cel mai mare rău ce i se poate 
face. 

Gândul Î.P.S. Mitropolit Nicolae de-a iniţia prin restaurarea mănăstirii martire a lui 
Constantin Brâncoveanu nu numai reînfiinţarea monahismului din Transilvania, ci, cu 
voia lui Dumnezeu, o refacere generală a duhului călugăresc ortodox, atât de scăzut în 
ultimele timpuri, a început să-şi arate rodul cel mai promiţător. 

Mănăstirea de la Sâmbăta de Sus nu e loc pitoresc de excursii şi de distracţii înrămate 
în chenare arhaice, ci mediu de zguduiri sufleteşti înnoitoare, de întâlniri serioase ale 
sufletelor cu vocea lui Dumnezeu care le obligă la o viaţă scoasă din mocirla 
inconştienţei şi plăcerilor uşoare. 

Pe pajiştile mănăstirii şi prin încăperile ei se află zilnic 200-300 de fiinţe omeneşti 
îngenuncheate pe sub streaşinile ei în rugăciune şi scrutându-şi trecutul de păcate a căror 
povară nu o mai pot suporta. 

Mulţi dintre ei, veniţi de la sute de kilometri, stau acolo câte 2 până la 5 săptămâni, 
hrănindu-se numai cu pâine şi apă, dar simţindu-se atât de bine şi de întremaţi, încât nu 
le-ar mai veni să plece, iar dacă pleacă se întorc la scurte intervale. 

Cine îi urmăreşte dimineaţa în timpul predicilor Părintelui Arsenie, trecând rând pe 
rând din starea de încântare pentru frumuseţile duhovniceşti care le sunt dezvăluite, la 
hohotele de plâns pentru păcatele lor, nu mai poate fi în mod continuu omul care a fost.  

Dar ceea ce te covârşeşte lângă aceşti oameni este încordarea cu care aşteaptă să le 
vină rândul la mărturisirea păcatelor, când fiecare ştie că Părintele va sta numai cu el 4-5 
ore în convorbire intimă purificându-i toate măruntaiele sufletului şi toate colţurile 
trecutului de petele chinuitoare ale păcatului. Te înduioşează să-i auzi sărmanii alergând 
în întâmpinarea Părintelui cu strigătul: «Părinte, dar de mine când vezi, că nu mai pot 
purta povara pe mine». 

În ce constă taina acestor impresionante efecte ale lucrării Părintelui Arsenie şi care 
sunt elementele programului său de lucru? 

Fără îndoială că mijlocul prin care lucrează Dumnezeu în suflete este cuvântul pe care 
îl rostim în numele Lui. Dar cuvântul are o eficacitate deplină numai când are acoperirea 
aurului care este viaţa celui ce-l rosteşte. Atunci e un cuvânt ce se rupe dintr-o fiinţă care 
a devenit rug al credinţei şi mută focul la auzitori. Despre viaţa Părintelui Arsenie nu e 
necesar să vorbim, căci asprimea ei e cunoscută şi nu vrem să-l supărăm lăudându-l. 

Cuvântul său porneşte din neclintirea de stâncă a celui ce nu se târguieşte şi nu se 
clatină ca trestia bătută de vânt, ci e întreg aşa cum îi este vorba: curat, opus oricărei 
patimi şi oricărui gând de mândrie. 

Programul Părintelui Arsenie? Prin ceea ce a făcut din sine şi prin ceea ce 
propovăduieşte, este o vie restaurare a celui mai autentic duh ortodox. La noi credeau 
mulţi că tradiţia răsăriteană, cu duhul ei de înfrânare, e prin definiţie ceva pasiv, lipsit de 
forţă. Cine vrea să vadă gâlgâitul vieţii celei mai cuceritoare şi forţa cea mai 
copleşitoare, n-are decât să meargă la Sâmbăta de Sus. 
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Predica de la Sâmbăta de Sus are ca obiect principal combaterea păcatului prin 
trezirea gândului la prezenţa vie a lui Hristos. De aceea treapta în care culminează 
pregătirea pelerinului este mărturisirea. Te minunează acuta sensibilitate faţă de povara 
insuportabilă a păcatului ce se trezeşte în oameni la Sâmbăta. 

Părintele Arsenie arată cât de mult se poate înflăcăra prin trăire tot tezaurul 
dogmaticei şi al disciplinei răsăritene. Hristos lucrează numai prin Sfintele Taine şi în 
Biserică. Fiecare credincios e obligat să rămână între semenii săi, rugându-se pentru ei, 
crezând pentru ei, fiind răspunzător pentru ei. Orice individualism sau mândrie dornică 
de afişaj, de nuanţă sectară este lovit în cap. Smerenia şi puritatea vieţii sunt condiţiile 
sau mai bine zis condiţia neapărată a mântuirii. 

Ne este imposibil să redăm măcar schematic toate laturile propovăduirii de la 
Sâmbăta de Sus. 

Ţinem doar să mai accentuăm importanţa naţională pe care o are lucrarea de acolo. 
Peste neamul nostru s-a abătut ca un adevărat flagel obişnuinţa avorturilor. Nimic nu 
poate zăgăzui revărsarea lui. Statul ca entitate impersonală îl combate. Dar organele 
personale ale lui îl practică şi îl promovează. Numai o zguduire religioasă a conştiinţelor 
poate ajuta aici. Părintele Arsenie a identificat aici o mare racilă şi a pus fierul roşu pe 
ea. Se cunosc deja numeroase cazuri de familii care, trezite la conştiinţa acestui păcat,   
s-au recules cu hotărâre. E de aşteptat ca această trezire să treacă de la om la om şi să 
putem înregistra nu peste mult efecte remarcabile. 

În orice caz mişcarea de înnoire, de radicalizare a vieţii creştine în sensul restaurării 
ei sănătoase, chiar de va fi reprezentată numai prin elemente puţine în satele noastre, va 
exercita o influenţă binefăcătoare asupra unor cercuri cât se poate de largi.”  

Atras de mişcarea de la Sâmbăta, Petru Boldor (colegul de bancă de la Liceul din 
Brad) petrecea aici trei săptămâni, când l-a auzit pe Părintele Stăniloae afirmând cu 
admiraţie: „Părintele Arsenie e un fenomen unic în istoria monahismului românesc”. 

Prin urmare, reţinem „importanţa naţională” pe care o avea lucrarea de acolo şi faptul, 
pe care trebuie să-l recunoaştem şi noi astăzi, că „Ne este imposibil să redăm măcar 
schematic toate laturile propovăduirii de la Sâmbăta de Sus” (Părintele Dumitru 
Stăniloae). 

În anii aceia de profundă efervescenţă spirituală, de trăire în duhul Sfinţilor Părinţi, în 
lăcaşul de închinăciune de la Sâmbăta de Sus, Părintele zideşte în sufletul miilor de 
oameni care caută aici răspuns la marile întrebări existenţiale. Într-o scrisoare trimisă 
fostului său coleg de bancă de la liceul din Brad (Petru Boldor), Părintele Arsenie se 
destăinuie: „M-am înhămat la carul unui ideal cam greu: Transformarea omului în Om, 
fiul mai mic al lui Dumnezeu şi frate al Fiului Său mai mare. Însă toate idealurile mari 
au în ele ceva paralizant: nu te lasă să te preocupi de nimicurile acestei vieţi”. 

 
Mănăstirea Sâmbăta, o altă „Filocalie” 

 
„Spaţiul din jurul bisericii era o veritabilă lucrare de artă, cu mici izvoraşe, podeţe ca 

într-o lume de basm, mici bazine de apă cristalină de munte, lăsând să se întrevadă 
reflexe diamantine de roci alese ca pietre semipreţioase, totul înconjurat de boschete 
înflorite şi pajişti ireale prin frăgezimea lor.” 

Părintele Arsenie nu se străduia numai cu cuvântul rostit să împodobească sufletele 
credincioşilor cu virtuţi şi să-i facă pe aceştia sensibili la armonie şi frumos, ci şi 
împrejurimile mănăstirii, pe care dânsul, ca un artist, le-a aranjat şi îngrijit în aşa fel 
încât totul să arate ca un colţişor de rai (fotografiile din acea vreme sunt foarte grăitoare 
în acest sens), mărturiseau în chip tăcut despre misiunea doxologică şi iconografică a 
omului, prin aceasta Părintele arătând că îndemnul „Fiţi desăvârşiţi, precum şi Tatăl 
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vostru Cel din ceruri desăvârşit este” înseamnă şi: „Fiţi frumoşi, precum şi Tatăl vostru 
Cel din ceruri este frumos”. 

 
Legătura Părintelui Arsenie cu rezistenţa anticomunistă din munţi 

 
Între rezistenţa anticomunistă care exista în Munţii Făgăraşului şi Părintele Arsenie 

Boca, în acea perioadă duhovnic la Sâmbăta, s-a spus şi se mai spune că a fost o 
legătură, şi anume că Părintele i-a ajutat „direct” pe luptătorii din munţi, „moral şi 
material”. Aşa mărturisesc supravieţuitorii rezistenţei anticomuniste, care, în 1995, au 
ridicat în faţa Mănăstirii Sâmbăta o cruce-monument „în memoria celor ce s-au jertfit în 
luptele cu comunismul ateu” şi pe care monument, la „loc de cinste”, au trecut numele 
Părintelui Arsenie Boca, din următoarele motive: „În calitate de stareţ al Mănăstirii 
Brâncoveanu, a ţinut ca nimeni altul flacăra credinţei, împotriva comunismului ateu, 
aducând lumea lângă altarele lui Hristos. Am evaluat această rezistenţă ca fiind mai 
importantă decât lupta politică sau armată anticomunistă; Părintele Arsenie Boca i-a 
ajutat direct pe luptătorii din Rezistenţa făgărăşeană, în anii 1945-1948, moral şi 
material; Cu sprijinul său s-au ţinut aici, în anul 1947, consfătuirile ce au dus la o unitate 
de luptă a tuturor forţelor anticomuniste din ţară; Pentru atitudinea sa anticomunistă, 
Părintele Arsenie a fost alungat, arestat în mai 1948, torturat de Securitate şi condamnat 
la închisoare şi Canal, peste tot fiind un exemplu de demnitate şi un sprijin pentru fraţii 
săi de suferinţă. A fost ţinut apoi cât mai departe de Sâmbăta, până la moarte, umilit şi 
izolat, dar permanent căutat de năpăstuiţii din regiune, cărora le dădea sfaturi şi 
îmbărbătare. Pentru toate acestea am socotit că Părintele Arsenie Boca a fost omul cu cel 
mai mare aport în lupta anticomunistă. Şi, ca un semn de înaltă preţuire, i-am trecut 
numele pe crucea ridicată la mănăstirea unde a fost atâţia ani stareţ. Fie-i pomenirea 
neîntinată!”. 

Despre legătura Părintelui Arsenie cu rezistenţa din munţi, în afară de supravieţuitorii 
rezistenţei anticomuniste făgărăşene sau de alţi foşti deţinuţi politici ne vorbeşte chiar 
Mitropolitul Ardealului, Î.P.S. Părinte Antonie Plămădeală.  

„De rezistenţa din munţi se vorbea şi în ziare, deci nu era un lucru de care să nu se 
ştie. Se ştia că există grupuri de ofiţeri, se ştia de grupul din părţile Timişoarei, de grupul 
din Carpaţii Meridionali. Eu ştiam chiar mai mult decât atât. Am avut relaţii cu Părintele 
Arsenie Boca, la acea vreme stareţ la Mănăstirea Brâncoveanu, care era mentor spiritual 
al întregii Transilvanii şi chiar dincolo de hotarele munţilor. Veneam şi-mi petreceam 
vacanţele aici. (…)  

Student la Bucureşti fiind am auzit de mişcarea de la Sâmbăta, dar nu numai eu, ci 
mulţi alţii. Cu banii pe care am putut să-i economisim din bursă, am venit într-o primă 
vacanţă la Sâmbăta. (…) După ce am făcut o primă vacanţă aici, după ce am avut o 
primă discuţie cu Părintele Arsenie aici, el a pus cumva ochii pe mine. Deşi aici veneau 
studenţi de la Cluj şi din alte părţi, eu am devenit preferatul lui. (…) 

În felul ăsta, el a căpătat în mine o încredere deosebită, atât de mare, încât ieşeam 
numai eu cu el uneori, la plimbare pe lac. O dată a avut îndrăzneală, dar şi-a mărturisit şi 
încrederea în mine, încredere pe care eu nu am călcat-o niciodată, că ne-am întâlnit acolo 
cu cei din munţi, cărora el le umplea sacii cu mâncare. Asta deja vă poate spune ceva! 

Cel care a ridicat de curând troiţa aceasta din faţa Mănăstirii Brâncoveanu în memoria 
celor care au murit în rezistenţa din munţi ştie foarte bine aceste lucruri. Delegaţi de-ai 
lor, îmbrăcaţi în ciobani, veneau aici în mănăstire şi Părintele Arsenie le umplea 
desagele cu pâine, cu slănină şi cu de toate. La multe din acestea am fost şi eu martor. 
Nu se poate spune, cum a spus un anumit părinte, care a şters numele Părintelui Arsenie 
de pe această cruce, că înseamnă că l-am politizat pe Părintele Arsenie. Nu este 
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adevărat! Eu ştiu lucrurile aşa cum s-au petrecut şi nu înseamnă că-l politizez pe Arsenie 
şi că îl scot din rândul sfinţilor aşa cum încearcă el să o facă... El apăra atunci o cauză 
sfântă, care era a libertăţii şi a credinţei şi îi ajuta pe cei din munţi, indiferent de ce 
culoare politică erau ei. 

Deci, eu am fost martor cum Părintele Arsenie le transmitea şi le dădea traistele 
acestea pline cu alimente pentru cei din munţi. Eu am fost martor, de mai multe ori, la 
convorbirile Părintelui Arsenie cu Nicolae Pătraşcu, cel care a fost după Codreanu şi 
după Sima, conducătorii Mişcării Legionare din România, şi cel care a făcut pactul cu 
Teohari Georgescu în legătură cu încadrarea legionarilor în noua societate. Sigur, era un 
pact de formă, pe care nu l-au respectat şi pentru care Pătraşcu a fost după aceea arestat 
şi a şi murit în închisoare, dar eu am asistat la convorbirile lui Pătraşcu cu Părintele 
Arsenie Boca. Eu am asistat la convorbirile pe malul lacului ale Părintelui Arsenie cu cei 
paraşutaţi prin anii aceia din Germania, care venau să organizeze rezistenţa românească. 
Cred că printre ei era şi Vică Negulescu, cel care a scris, de curând, o carte şi nu spune 
că Părintele Arsenie era legionar cumva. Nu! El o făcea în numele credinţei creştine şi în 
numele datoriei lui îi ajuta pe cei persecutaţi.” 

Cu toate acestea însă, „toţi cei ce au participat la acele cursuri de spiritualitate 
creştină din anii 1946-1948, care alcătuiesc Cărarea Împărăţiei, ştiu foarte bine că 
Părintele n-a îndrumat pe nimeni la rezistenţă şi nesupunere, ci tuturora le-au spus că n-
au căderea şi puterea să împiedice ce trebuie să vină, îmbiindu-le trăirea cu toată 
sinceritatea a idealului creştin, sintetizat în Predica de pe Munte, pe care l-a mărturisit 
până în ultimele ceasuri ale vieţii. Deci Dumnezeu este Cel care rânduieşte ce trebuie să 
vină asupra oamenilor, în funcţie de purtările lor, de ascultarea lor de Dumnezeu, şi de 
încreştinarea vieţii lor cea de toate zilele”. 

Este foarte potrivit să menţionăm aici mărturia realistă a Părintelui Arhimandrit 
Teofil Părăian şi să luăm aminte la ea: 

„Părintele Arsenie spune undeva, într-o predică de-a lui, este undeva scris, că 
antisemitismul nu ţine de creştinism, că creştinul nu-i voie şi nu poate să fie antisemit. 
Pe monumentul de la Sâmbăta scrie: «Mamă ţară, ei pentru tine au murit». Şi este scris 
(era) numele Părintelui: «Ieromonah Arsenie Boca». Ori Părintele nu a murit pentru ţară. 
Părintele poate că o fi avut o legătură cu vreunul dintre ei, dar nu avea nici un rost. 
Adică partizanii, în momentul în care au ajuns în munţi, nu au mai putut face nimic 
pentru ţară, pentru binele ţării, cu credinţă religioasă. De ce? Pentru că ei, din momentul 
în care s-au retras în munţi, nu au mai făcut altceva decât să-şi păzească pielea. Au 
rezistat cât au rezistat, dar, se ştie, unii dintre ei au fost prinşi, iar alţii au murit în luptele 
cu Securitatea.”  

 
Chilia din munte 

 
„Cât de frumoase sunt pe munţi picioarele trimisului care vesteşte pacea, a solului de 

veste bună, care dă de ştire mântuirea …” (Isaia 52, 7). 
Părintele Arsenie a avut mereu în vedere nevoinţele ascetice şi aceasta începând încă 

de timpuriu, de când era student, încât între colegi era considerat un „sfânt”.  
„Dintr-o autentică dorinţă de trăire spirituală, fără îndoială şi cu multă sinceritate, a 

început să ducă o viaţă foarte ascetică. Pleca dimineaţa la pădure, având cu el o 
scândurică subţire pe care îngenunchea la rugăciune şi medita îndelung.” 

Prin urmare Părintele Arsenie avea deja o pregătire ascetică când s-a aşezat la 
mănăstire. Şi atunci, dorinţa construirii unei chilii în inima muntelui şi dorinţa retragerii 
ne pare firească.  

După constatările la faţa locului ale Părintelui Boldor, la izvorul văii Sâmbăta, pe o 
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muchie de „cleanţ”, cu un povârniş aproape vertical, terasează stânca. În interiorul 
masivului, „scobeşte” o deschizătură cu înălţimea 1.65-1.75 m şi lăţimea de 0.80 m, pe 
care o lărgeşte în interior, cu intenţia de a realiza o chilie în „inima” muntelui. Ivindu-se 
fisuri în stâncă, construieşte o schelă suspendată în faţă, spre cursul văii, şi „atacă” 
frontal muntele printr-o deschidere boltită de circa 2 m, înaintează cam 1 m, după care 
lucrarea se opreşte.  

„Părintele Arsenie a fixat un loc socotit de retragere, care până la urmă nu a fost de 
retragere, nici pentru el şi nici pentru altcineva, pentru că e în apropiere o cabană 
turistică. Nu Părintele a săpat singur chilia, aşa cum se crede. Părintele a lucrat cu 
oameni. (Părintele dacă a vrut să facă o treabă găsea totdeauna priză la oameni. Oamenii 
veneau şi îl ajutau. Dacă găsea la râu o piatră mare care se potrivea undeva la mănăstire, 
imediat aranja cu cineva să aducă piatra cu un car cu bivoli.)  

Chilia e un început, un hol din care urma să se desfacă o cameră în stânga. A renunţat 
pentru că a constatat că se infiltrează apă. Şi atunci, a renunţat şi din motivul acesta, a 
renunţat şi pentru că el a plecat, şi s-a renunţat şi pentru că erau partizani pe munte şi să 
nu se facă o legătură între Părintele şi partizani.” (Arhimandritul Teofil Părăian) 

(Nu ştim dacă Părintele Arsenie ar fi vrut să se retragă acolo cu totul sau numai în 
anumite perioade, însă suntem convinşi că dacă s-ar fi retras, nu o făcea de dragul 
senzaţionalului sau ca să se pregătească pentru vreo datorie oarecare, ci ar fi făcut-o cu 
convingerea, dragostea şi dorinţa pe care au avut-o şi alţi oameni cu viaţă îmbunătăţită 
care „au fugit de lume” din dorinţa, care-i mistuia, de a rămâne singuri cu Dumnezeu.) 

Dar, în cele din urmă, şi cu Părintele Arsenie s-a întâmplat ca şi cu alţi părinţi 
duhovniceşti: Dumnezeu a primit iubirea lor şi i-a trimis înapoi în lumea din care doreau 
să se retragă ca tămăduitori ai ei.  

„Chiar dacă nu i-ar fi trimis înapoi, fuga lor ar fi fost la fel de creatoare şi ar fi avut o 
însemnătate uriaşă pentru societate; fiindcă monahul ajută lumea nu prin cele pe care le 
spune sau face, ci prin însăşi existenţa sa, prin stare de rugăciune neîncetată care se 
identifică cu sinea lor cea mai lăuntrică. Dacă Antonie cel Mare şi Sfântul Serafim de 
Sarov n-ar fi făcut nimic altceva decât să se roage în pustia în care se găseau, ar fi fost la 
fel de mari făcători de bine pentru semenii lor. Dar Dumnezeu i-a menit din veci să 
slujească celorlalţi într-un mod mai direct. Această slujire directă şi văzută era însă o 
consecinţă esenţială a slujirii nevăzute pe care o aduceau prin rugăciunea lor.” 

Chilia Părintelui a rămas până astăzi un loc de pelerinaj unde credincioşii se roagă, 
pun o floare sau aprind o lumânare. 

 
Ultimul mare praznic sărbătorit de Părintele Arsenie la Sâmbăta 

 
Acesta a fost de Izvorul Tămăduirii (7 mai) din anul 1948, şi, după spusele unui 

martor, a fost cel mai înălţător dintre toate praznicele la care participase până atunci la 
Sâmbăta. Mişcarea religioasă de aici avea deja anvergură naţională. 

„Am fost şi în anul acesta în pelerinaj la Mănăstirea de la Sâmbăta de Sus din jud. 
Făgăraş. Cu toate că sunt un vechi cercetător al mănăstirii, prăznuirea de acum m-a 
covârşit cu desăvârşire. 

Timpul era nehotărât, pe alocuri plouase şi-n alte părţi se pregătea de ploaie. Vineri, 
în ziua praznicului, a început ploaia din zori la mănăstire, o ploaie măruntă şi deasă, 
stăruitoare. Cu toate că ploaia era binevenită pentru pământul însetat, fiind o 
binecuvântare de la Dumnezeu, ne săgeta totuşi inima, întrucât ea avea să împiedice pe 
credincioşii pelerini din satele vecine de a veni la praznic. Şi ploaia a ţinut până către ora 
8. Atunci, ca prin minune, norii s-au risipit şi raze aurii de soare şi lumină au înveselit 
făptura gingaşă a mănăstirii. 
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Câteva sute de închinători veniseră din ajun, iar acum au început să curgă miile din 
toate părţile. Veneau cu căruţe pe drumul cel mare pietruit, şiruri, şiruri. Veneau apoi 
cete, cete, pe jos, bărbaţi şi femei, bătrâni şi tineri, fete şi copii. Tineretul din Drăguş, 
Vişti, Arpaşe, Sâmbete, Lisa şi alte sate, în hainele de sărbătoare, măiestrit cusute şi 
împodobite în cele mai felurite şi mai plăcute culori. Închinătorii cei mai îndepărtaţi au 
fost cei din părţile Braşovului, ale Branului, ale Târnavelor, cu excepţia unor oaspeţi 
distinşi şi studenţi de la Bucureşti. 

 
Chemat la treapta arhieriei 

 
Într-o cuvântare rostită (liber) la 5 iunie 1998 în aula Palatului Patriarhiei, cu prilejul 

comemorării a 50 de ani de la întronizarea Patriarhului Justinian, Î.P.S. Bartolomeu 
Anania, Arhiepiscopul Vadului Feleacului şi Clujului, îşi aduce aminte că Patriarhul 
Justinian se gândea să-l cheme pe Părintele Arsenie la treapta arhieriei. 

„În această ordine de idei, surprinzătoare a fost aplecarea lui Justinian, fost preot de 
mir, nu numai pentru viaţa monahală, ci şi pentru marile curente duhovniceşti. Primul 
dintre acestea, ca amploare, a fost cel creat de Părintele Arsenie Boca, pe atunci în 
Mănăstirea Sâmbăta de Sus, a cărui puternică influenţă spirituală cuprinsese, practic, 
întreaga ţară. Ştiu cu siguranţă că Patriarhul se gândea să-l cheme la treapta arhieriei, 
dar, precum se cunoaşte, Arsenie a fost arestat, dus în lagăre de muncă forţată şi apoi, 
practic, obligat să rămână inactiv.” 

 
Stareţ şi duhovnic la Prislop 

 
„La 25 noiembrie 1948, mitropolitul de atunci al Ardealului, Dr. Nicolae Bălan 

(1929-1955), a adus personal la Prislop pe Ieromonahul Arsenie Boca, licenţiat în 
Teologie de la Sibiu şi absolvent al Academiei de Arte Frumoase din Bucureşti, până 
atunci stareţ al reînviatei ctitorii brâncoveneşti de la Sâmbăta de Sus, care, cu două 
veacuri în urmă, avusese aceeaşi soartă ca şi Prislopul, fiind distrusă cu tunurile din 
ordinul generalului Bukow. Au fost de faţă noul vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, preotul 
Traian Belaşcu, cel care, cu câteva săptămâni în urmă, a condus acţiunea de revenire a 
preoţilor şi credincioşilor uniţi la sânul Bisericii strămoşeşti, arhidiaconul Ioan Circov de 
la catedrala mitropolitană din Sibiu şi preotul Traian Faur din Silvaşu de Sus. Mănăstirea 
era într-o stare jalnică, părăsită de ultimii trei vieţuitori uniţi - cu pereţii tuturor clădirilor 
plini de igrasie şi ameninţaţi cu dărâmarea, cu porţiuni mari din terenul aflat în preajma 
clădirilor duse de torentele pârâului Silvuţ, cu acoperişurile clădirilor mâncate de rugină, 
cu o gospodărie anexă foarte săracă şi neîngrijită.” 

„Poate că a fost o soluţie pe vremea aceea, pentru că Părintele începuse să fie prigonit 
şi urmărit de Securitate. Dar a avut loc şi un eveniment care s-a numit atuncea 
«revenirea greco-catolicilor în sânul Bisericii Ortodoxe». Şi Părintele Arsenie poate că 
trebuia să plece de la Sâmbăta, să nu mai fie în atenţia mulţimii şi în atenţia Securităţii. 
În urma acestui eveniment al «revenirii», Mănăstirea de la Prislop, care a fost de fapt 
iniţial ortodoxă, dar a devenit greco-catolică, a fost părăsită de călugării greco-catolici. 
Erau câţiva şi au plecat şi a rămas mănăstirea goală. Şi Mitropolitul Nicolae Bălan 
trebuia să se îngrijească de reactivarea Mănăstirii, mai ales că bunurile fostei Biserici 
Greco-catolice au trecut în patrimoniul Bisericii Ortodoxe. Şi Mitropolitul l-a dus pe 
Părintele Arsenie să organizeze Mănăstirea de la Prislop. Acesta este motivul ştiut al 
mutării.  

Părintele Arsenie, după ce s-a aşezat acolo, a avut şi el motivele lui ca să nu se mai 
întoarcă la Sâmbăta. În 1954 a fost o rebeliune la noi la Mănăstire. Ceva de neînchipuit: 
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călugări să se răzvrătească! S-au răzvrătit împotriva Mitropolitului Nicolae Bălan care a 
restaurat mănăstirea, care i-a făcut călugări, care i-a hirotonit. A fost un preot şi 4 
monahi. Şi părintele acela care a fost conducătorul acestei rebeliuni a fost sancţionat de 
Mitropolit, la fel ca şi ceilalţi patru. Preotul a fost caterisit şi exclus din monahism şi 
ceilalţi au fost excluşi din monahism. Şi atunci, părintele acela, înainte de a fi depus din 
treaptă a zis: «Părintele Arsenie nu a fost bun - l-a dat afară. Părintele Mihail nu a fost 
bun - un părinte care s-a mutat la o altă mănăstire; Eu nu-s bun. Cine-i bun?!». Şi atunci, 
un părinte de la Sibiu, Părintele Ieronim Grovu, care a fost conducătorul lucrărilor de 
restaurare de la Mănăstirea de la Sâmbăta, fiind el pe atunci consilier la Mitropolie la 
secţia economică, avea nişte scrisori. A scos din arhiva Mitropoliei nişte scrisori ale 
Părintelui Arsenie adresate Mitropolitului, scrise de la Prislop, şi nişte scrisori adresate 
Părintelui Ieronim Grovu - pe acestea le avea acasă, nu erau în arhiva Mitropoliei - şi 
astea le-a adus la Mănăstire şi le-a predat Părintelui Serafim să le citească obştii şi să se 
ştie de ce Părintele Arsenie nu a mai venit la Mănăstire, respectiv să se ştie că 
Mitropolitul l-a chemat pe Părintele Arsenie înapoi la Sâmbăta. Între timp ce s-a 
întâmplat: Mănăstirea Prislop a ajuns în Eparhia Aradului, deci Mitropolitul l-a chemat 
pe Părintele Arsenie, nemaifiind în Eparhia lui, l-a chemat la Sâmbăta. «Părinte Arsenie, 
hai la Sâmbăta, că eşti din eparhia mea, nu rămâne la Arad.» Şi Părintele Arsenie l-a 
rugat pe Mitropolit să îl lase în continuare la Prislop ca să consolideze relaţia între 
ortodocşi şi foştii greco-catolici şi Părintelui Grovu i-a scris, rugându-l să intervină la 
Mitropolit să îl lase la Prislop. Şi cu acest prilej Părintele Arsenie i-a scris Părintelui 
Grovu că «Oamenii sunt tot oameni». Adică cât s-a străduit el să realizeze ceva pentru ei 
(pentru cei de la Sâmbăta), însă oamenii au rămas tot oameni, nu i-a schimbat cu nimic. 
Asta era amărăciunea Părintelui.” (Arhimandritul Teofil Părăian) 

Dar şi aici, cum vom vedea, Părintele a fost căutat de Securitate. Mutarea, aşa cum   
s-ar putea crede, nu a fost şi nici nu putea fi o rezolvare a acestei probleme.  

Deci, Părintele Arsenie, îndrumat de Mitrolopitul Nicolae Bălan, a plecat la 
Mănăstirea Prislop unde a fost numit stareţ apoi duhovnic, loc unde îşi va pune iarăşi 
pecetea de ziditor de suflete şi ziditor de aşezăminte. Este cunoscut faptul că Părintele 
Arsenie a lucrat constant la Prislop, prin implicarea personală în restaurarea mănăstirii şi 
în toate celelalte munci de aici: tencuiala pentru pregătirea frescei, ridicarea schelei 
pentru pictura cu care dorea chiar dânsul să împodobească biserica, icoanele de pe 
tâmpla altarului, sculptarea iconostaselor şi a stranelor - în general lucrarea întregului 
mobilier liturgic, restaurarea bisericii şi a clădirilor anexe, la care a adăugat altele noi, 
amenajarea şi decorarea întregii curţi, un adevărat parc natural (ce ne aduce aminte de 
cel de la Sâmbăta), străjuit de o clopotniţă pe stâncă, gândită şi zidită tot de Părintele 
Arsenie. 

Primul hram la Prislop a fost în data de 8 mai 1949, de pomenirea Sfântului Ioan 
Evanghelistul şi a constituit „prima mare bucurie ortodoxă a mănăstirii, după două 
veacuri de năpăstuiri”. 

La 14 septembrie 1949, ziua Înălţării Sfintei Cruci, Vlădica Andrei a săvârşit, în 
curtea mănăstirii, prima liturghie arhierească ortodoxă. Cu acest prilej, Părintele stareţ 
Arsenie a fost hirotesit protosinghel. În cadrul aceleiaşi slujbe au fost tunşi în monahism: 
Stelian Manolache, cu numele de Dometie, şi Leonida Plămădeală, care a primit numele 
de Antonie. 

Activitatea Părintelui Arsenie ca stareţ se încheie în 1950, pentru că între timp 
Prislopul devenise mănăstire de maici cu viaţă de obşte. În aprilie 1950, la decizia 
episcopului Andrei, au rămas primele 6 surori, care au fost închinoviate aici în luna mai 
1950, punând începutul vieţii de obşte. Dintre acestea, sora Julieta Constantinescu, 
licenţiată în Teologie şi cu diplomă de absolvire a Facultăţii de Filozofie din Bucureşti, a 
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fost tunsă în monahism la 6 august, de praznicul Schimbării la Faţă, primind numele de 
Zamfira, în amintirea celei de a doua ctitoră a mănăstirii. În 1951 Monahia Zamfira a 
fost numită stareţă a mănăstirii. Părintele Protosinghel Arsenie Boca a rămas în 
continuare la Prislop ca preot-duhovnic, ajutat pentru o vreme şi de Ieromonahul 
Dometie Manolache. Deci mănăstirea devenise între timp de maici, iar stareţa lor era 
acuma Monahia Zamfira Constantinescu. 

Aşa cum am amintit puţin mai sus, Părintele Arsenie a fost în continuare urmărit de 
Securitate. Oamenii autorităţii de stat îl „ridică” pe Părintele Arsenie pentru anchetă în 
noaptea de 15 spre 16 ianuarie 1951. Într-o scrisoare din 26.01.1951, Părintele Dometie 
scria către Episcopia Ortodoxă Română a Aradului: 

„…la ora 5 dimineaţa, părintele Arsenie Boca, stareţul astei mănăstiri, a fost ridicat 
de un grup de 10 oameni din partea autorităţii. Nu ni s-a prezentat nici un ordin. 
Procedeul a fost brutal. Au intrat în chiliile surorilor, vorbind necuviincios. Toate 
acestea, fără nici o motivare.” 

Într-o altă scrisoare, scrisă tot în data de 26.01.1951, Părintele Dometie împreună cu 
maicile Prislopului solicită sprijinul ierarhului Aradului, pentru stareţul lor. Aşa cum am 
zis, Părintele Arsenie s-a întors la Prislop după un an, adică în 1952, de Buna Vestire. 
Ajuns acasă, îi scrie episcopului Andrei al Aradului următoarele: 

„De Buna Vestire, cu ajutorul lui Dumnezeu, am ajuns acasă, la Prislop: sănătos, mult 
folosit şi tot atâta de senin. 

Bucuria n-are multe vorbe, de aceea, dimpreună cu obştea, V-o împărtăşim aşa cum 
e: cu recunoştinţă şi smerită metanie, pentru că faceţi parte, în toate privinţele, din 
motivele ei. 

Am aflat că după Paşti veniţi la noi. Vă aşteptăm, aşa cum vechii creştini îşi aşteptau 
Părinţii. Dar, pe lângă motivul străvechi, mai e şi unul local, mai nou: îndeplinirea 
ultimelor forme în conducerea obştei de aci, - ceea ce-mi va asigura şi mie răgazul 
preocupării şi de ceilalţi talanţi ce-i am, cu care încă n-am lucrat nimic pentru Iisus. 

Al Prea Sfinţiei Voastre fiu duhovnicesc, Arsenie. Prislop, 3.04.1952.” 
Se ştie că în această perioadă Părintele Arsenie a fost dus la Canal unde a stat 9 luni 

de zile. În cartea Viforniţa cea mare a lui Dimitrie Bejan aflăm că Părintele Arsenie a 
fost dus, înainte de a fi la Canal, şi la Ocnele Mari. Nu spune însă în ce an.  

Părintele Arsenie a rămas duhovnic al Mănăstirii Prislop până în 1959. 
După anul redeschiderii Mănăstirii Prislop, adică 1976 şi pe parcursul a mai mult de 

două decenii, toate lucrările efectuate au respectat planurile Părintelui Arsenie, viaţa 
însăşi a mănăstirii fiind tributară rânduielilor pe care obştea încropită în 1949 şi 
transformată în mănăstire de maici în luna aprilie 1950, le-a respectat cu sfinţenie. 

 
Pribegia în Bucureşti 

 
După ce a fost alungat de la Prislop, Părintele Arsenie şi-a început pribegia în 

Bucureşti. A fost angajat la Biserica Sfântul Elefterie ca pictor secund pe lângă pictorul 
Vasile Rudeanu, iar în 1961 a fost angajat la Atelierul de pictură al Patriarhiei de la 
Schitul Maicilor cu încadrarea de muncitor pictor. 

Este foarte important să amintim aici că „Părintele Arsenie nu a voit să încalce 
decizia unui ierarh, în semn de adevărată ascultare călugărească, nemaislujind, ci doar 
participând la slujbe, ca şi cântăreţ de strană, rămânând încă duhovnic, fără a spovedi, ci 
doar în înţelesul de îndrumător spiritual, pentru generaţii de preoţi şi credincioşi, care    
i-au păstrat şi îi poartă o recunoştinţă aleasă”. 
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Pictarea bisericii din Drăgănescu 
 
Ieşind la pensie, o pensie minoră, în 1968 a început pictura bisericii parohiale din 

Drăgănescu, de lângă Bucureşti, la care a lucrat vreme de 15 ani. Părintele Arsenie a 
pictat-o de două ori, aceasta pentru că, pe alocuri, din pricina lumânărilor, pictura s-a 
„pangarit” (afumat), după expresia Sfinţiei Sale. (La anumite compoziţii se observă cu 
uşurinţă cele două straturi picturale.) Aici, cum chiar dânsul spunea, a fost căutat de o 
„adevărată avalanşă de oameni”.  

Pictura de la Drăgănescu nu este una obişnuită, în înţelesul că Părintele Arsenie nu   
s-a limitat strict la programul iconografic clasic.  

Încercând să actualizeze mesajul Evangheliei, Părintele a introdus în pictura de aici, 
pe lângă scenele clasice, deja consacrate, şi compoziţii de-a dreptul şocante care au un 
rol vădit catehetic şi care se adresează oamenilor zilelor noastre.  

Dacă i s-a interzis să predice, o face acum într-alt chip, cu ajutorul penelului şi al 
culorilor. Oamenii care-l căutau aveau ce învăţa doar din lectura picturii, care le grăia 
direct, fără ocolişuri şi pe înţelesul tuturor, „ca să nu mai orbecăiască şi ei în noaptea 
neştiinţei şi a lipsei de sfat, de unde vin toate relele care chinuiesc pe oameni, întunecă 
vremile şi prea adesea cruntă pământul”. 

„Mica biserică de la Drăgănescu are norocul să simtă pe zidurile ei zugrăvite predicile 
fierbinţi, pe care miile de oameni le ascultau la Sâmbăta de Sus. E o pictură nouă ca şi 
predica de atunci.” 

Ca „predica” de acum să fie cât mai convingătoare, Părintele, cu splendida-i 
caligrafie, aşterne pe ziduri, lângă scenele reprezentate, numeroase sentinţe scurte, 
lămuritoare, care reprezintă o sinteză a gândirii Sfinţiei Sale. Ele nu sunt simple vorbe de 
spirit, ci mai degrabă sunt aşchiile ţâşnite din coerenţa şi vigoarea unui trunchi cu 
rădăcini adânci. 

Ar mai fi foarte multe de spus şi în ceea ce priveşte felul în care Părintele Arsenie a 
gândit programul iconografic în ansamblul lui, adică dispunerea fiecărei compoziţii în 
parte, însă nu acesta este scopul lucrării de faţă. Totuşi, nu se poate trece cu vederea o 
amplă compoziţie pe care Părintele a zugrăvit-o pe absida altarului. Ea ne prezintă 
momente „Din viaţa şi patimile Cuviosului Ştefan cel Nou, pe vremea Împăratului 
iconoclast Constantin Copronimul, care a tiranisit biserica între anii 741-775; Iar 
cuviosul primind mucenicia la 53 de ani ai vârstei sale în 28 ale idelor lui noemvrie, cu 
vina de pe urmă: «Ştefan mi-a făcut temniţa mănăstire!»”. 

Este ştiut faptul că în nici o altă biserică nu este zugrăvită pe absida altarului 
mucenicia acestui Cuvios, care oricum este destul de rar reprezentată. Deci pictarea ei 
aici este firesc să ridice semne de întrebare, mai ales că ocupă un loc important în absidă, 
atât în ceea ce priveşte dimensiunea ei, cât şi în ceea ce priveşte spaţiul pe care se 
desfăşoară, şi anume cel din dreptul ochilor. Prin urmare, este limpede că Părintele 
Arsenie nu a pus întâmplător această compoziţie aici.  

Nu aş vrea să fiu înţeles greşit şi să se creadă că, în cele ce urmează, doresc să 
accentuez doar latura profetică a personalităţii Părintelui Arsenie, însă, căutând un 
răspuns la semnificaţia amplasării compoziţiei cu pricina în acel loc însemnat, nu pot să 
nu observ asemănările dintre cele două vieţi - a Cuviosului Ştefan cel Nou şi a Părintelui 
Arsenie - şi mai ales faptul că amândoi s-au săvârşit din viaţă în 28 ale lunii lui 
noiembrie! 
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Aşezământul de la Sinaia 
 
După izgonirea forţată din mănăstire în anul 1959, obştea s-a reorganizat într-un 

Aşezământ mănăstiresc în oraşul Sinaia, care acum este metocul Mănăstirii Prislop. În 
acest aşezământ Părintele Arsenie şi-a avut chilia şi atelierul de pictură din anul 1969 
până în anul 1989, când s-a săvârşit din viaţă. Aici şi-a lăsat într-o rânduială desăvârşită 
şi predici şi meditaţii şi desene, dar şi ultima dorinţă de a nu-i fi date publicităţii. 

 
Plecarea la cele veşnice 

 
Părintele Arsenie a murit la Sinaia, în 28 noiembrie 1989, acolo şi-a dat sfârşitul.  
„Se fac fel de fel de vorbe, fel de fel de aprecieri de către oameni necompetenţi, de 

către oameni care nu ştiu realitatea şi care vreau să îl pună pe Părintele în atenţia altora. 
Că a vorbit cu Ceauşescu, că i-a spus lui Ceauşescu că va muri, şi nu ştiu ce … Nu-i 
adevărat! Sunt nişte lucruri care nu s-au întâmplat şi pe care le inventează oamenii şi pe 
care le citesc credincioşii şi necredincioşii, după care trag nişte concluzii care nu sunt 
adevărate. A suferit, a avut ceva cu rinichii şi din aceasta i s-a tras şi sfârşitul. Apoi, la 
79 de ani, nu se mai pune problema din ce pricină ai murit. Mori, că moare lumea la 79 
de ani şi mai devreme. Deci Părintele Arsenie s-a sfârşit în Sinaia, la ora 9 şi ceva seara, 
în 28 noiembrie 1989.” 

Prohodit de o mulţime impresionantă de credincioşi, Părintele Arsenie a fost 
înmormântat în cimitirul Mănăstirii Prislop, în ziua de 4 decembrie 1989.  

„Mormântul Sfinţiei Sale de la Mănăstirea Prislop, duhul Sfinţiei Sale de la 
Mănăstirea Sâmbăta-Brâncoveanu, ctitoria Sfinţiei Sale de la Sinaia, pictura Sfinţiei Sale 
de la biserica din Drăgănescu, vor vorbi şi vorbesc chiar pentru foarte multă vreme, dacă 
nu cumva pentru totdeauna, despre trăirea în Hristos, credinţa în Hristos, dragostea faţă 
de Hristos, despre adevărul Bisericii Ortodoxe, mormântul Sfinţiei Sale şi crucea de la 
mormânt fiind dintre cele mai cunoscute şi importante în acelaşi timp şi discrete locuri 
de pelerinaj, unde vin creştini din toată ţara şi chiar şi din alte părţi. Vin, se roagă, aprind 
o lumânare, se închină şi cer mijlocirea prin rugăciunea de foc a Părintelui Arsenie 
pentru ei, pentru familie, pentru ţară, pentru lume, pentru Biserică, pentru noi toţi.” 

La parastasul de 12 ani, P.S. Părinte Daniil Partoşanul, în predica rostită cu acest 
prilej, tâlcuind duhovniceşte viaţa şi lucrarea Părintelui Arsenie Boca, a spus printre 
altele:  

„Am meditat şi m-am gândit: Oare ce semnificaţie, printre multe altele, a avut pentru 
veacul nostru, pentru timpul nostru, pentru vremea noastră şi personalitatea şi activitatea 
şi lucrarea duhovnicească şi cea scrisă şi cea reprezentată estetic sau artistic, iconografic 
a Părintelui nostru Arsenie? Şi am găsit o asemănare, am găsit o comparaţie, cu ceea ce 
s-a petrecut în Babilon pe vremea Împăratului Belşaţar, când la ospăţul idolatru şi 
păgânesc al acestuia, Dumnezeu trimite o mâna care scrie pe tencuiala peretelui din 
interiorul palatului nişte cuvinte. Împăratul s-a cutremurat. N-a ştiut ce semnificaţie au 
aceste cuvinte şi nici altcineva din anturajul său, dar, proorocul Daniel, chemat de 
Împărăteasă, a venit şi a tâlcuit cuvintele: „Mene, mene, techel ufarsin” - „Număraţi, 
număraţi, cântăriţi şi împărţiţi”.  

Aşa mi se pare că a făcut şi Prea Cuviosul Părintele nostru Arsenie, în veacul acesta, 
în Biserica noastră, în ţara noastră, în poporul nostru, în familiile noastre, în sufletele 
noastre: ne-a descifrat, ne-a tâlcuit, ne-a tălmăcit mesajul lui Dumnezeu, cuvântul lui 
Dumnezeu, harul şi darul lui Dumnezeu, ne-a citit chiar şi ne-a descifrat parte din 
semnele timpului pe care noi le trăim şi cu care suntem martori şi contemporani, pentru 
ca astăzi să ne trăim viaţa noastră creştineşte, în duh curat ortodox, în fidelitate şi 



29 
 

credincioşie faţă de Biserica noastră Ortodoxă, cea una singură, sobornicească şi 
apostolească. De aceea suntem noi astăzi aici, ca şi femeia din Şunem pe Muntele 
Carmel, nu din curiozitate, nu din alte gânduri, ci din necesitate sufletească şi spirituală, 
pentru că, repet, avem nevoie, ca şi Sfântul Elisei, de pietrele Carmelului, avem nevoie 
de focul Carmelului, avem nevoie de urmele paşilor Sfântului Ilie pe Carmel, avem 
nevoie de duhul şi puterea şi rugăciunea şi mijlocirea şi binecuvântarea Prea Cuviosului 
Părintelui nostru Arsenie Ieromonahul.” 
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VOLUMUL I4 
Mama Părintelui Arsenie 

„Eu am fost pictat din pântecele maicii mele” 
 
• Ne spunea Părintele: „Când eram copil, în casa mamei mele era o icoana a Maicii 

Domnului care-mi plăcea, foarte mult. Odată am întrebat-o pe mama: 
- De ce îmi place aşa de mult acea icoană? Iar ea mi-a spus: 
- Ei, dragul meu, cât te-am purtat în pântece, foarte mult m-am uitat şi m-am rugat la 

această icoană”. 
Altădată ne-a spus: „Mama mea când a rămas însărcinată cu mine, s-a uitat la icoana 

Maicii Domnului şi a pictat-o în inima ei. A pictat-o rugându-se la Maica Domnului, 
cum se rugau Sfinţii Ioachim şi Ana: „Maica Domnului, îţi cer au copil, fie parte 
bărbătească, fie parte femeiască, care să îţi slujească ţie, Maicii Domnului şi Domnului 
Iisus Hristos. Nu pentru mine îl cer”. Eu deja am fost pictat din pântecele maicii mele. 
Când mama mea mergea să lucreze la câmp, înaintea ei apărea icoana Maicii Domnului 
datorită rugăciunilor ei. După ce-am terminat studiile, mama credea c-am să mă stabilesc 
ca orice om la casa lui. Când a aflat ce intenţii am (să se călugărească), mi-a luat capul în 
mâini, m-a sărutat şi m-a binecuvântat zicându-mi: „O, dragul meu şi scumpul meu, de 
când mă rog eu pentru asta!” 

De aceea a fost Părintele Arsenie omul lui Dumnezeu, pentru că a fost cerut prin 
rugăciune, crescut cu rugăciune. Şi spunea Părintele. „De ce nu faceţi şi voi la, fel?! Dar 
care din voi se roagă când sunteţi însărcinate: Doamne, dă-mi un copil bun, cuminte, 
care să-ţi slujească Ţie; pentru Tine Doamne? Care din voi aţi citit în timpul sarcinii 
Acatistul Maicii Domnului şi alte cărţi bisericeşti? Voi ziceţi că n-aveţi timp să vă 
rugaţi. Cereţi la Maica Domnului şi la Domnul Iisus Hristos şi vă vor da. Dacă nu faceţi 
rele, vă iese şi copilul aşa cum îl doriţi”. 

Apoi, unei femei căreia îi murise copilul atins de un tren i-a spus: „Ştii de ce l-a atins 
trenul? Pentru că l-ai iubit mai mult decât pe Maica Domnului. Întâi trebuie să-L iubeşti 
pe Dumnezeu şi apoi pe copil”. Altei femei i-a spus: „Tu vii şi te plângi că copilul tău e 
beţiv, dar atunci când aţi zămislit copilul, soţul tău era beat”, iar alteia, care se plângea 
că are un băiat hoţ, i-a spus că şi ea a furat când a fost însărcinată cu el. (Miloşan 
Vionela, 71 ani, Recea) 

 
• „În viaţă am dansat şi eu odată - a spus mama Părintelui - am rotit un dans, atât a, 

fost jocul meu în viaţă”. Maică-sa l-a crescut şi el a învăţat, şi-a dat silinţa. Părintele 
învăţa lumea cum să trăiască, să nu curvească bărbatul cu femeia, ca în sărbători şi 
duminica să nu aibă împreunare şi să aibă copii curaţi, căci Părintele aşa a fost conceput. 
(Mailat Elena, 87 de ani, Dejani)  

 
• Mama sfinţiei sale spunea că simţea că avea ceva luminos în pântece şi avea o 

mare bucurie. Iar Părintele spunea că tatăl său, plecând în America l-a „lăsat curat în 
pântece”. (Pr. Petru Vanvulescu)  

 
• Mama Părintelui, care nu mai ştia nimic de dânsul, auzind că la Mănăstirea 

Sâmbăta este un părinte care este de loc din localitatea Brad - Hunedoara, şi-a zis: 
„Sigur, acesta e băiatul meu” şi a luat trenul să vină la Sâmbăta. Părintele, cu darul 
înaintevederii ce-l avea, a simţit că vine şi a trimis un credincios cu căruţa la gară 
spunându-i acestuia ora când soseşte şi locul unde să stea pe peron când va veni trenul. 

                                                 
4 Cişmileanu Ioan, Mărturii din Ţara Făgăraşului despre Părintele Arsenie Boca, ed. Agaton, 2004 
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Când a sosit trenul, uşa vagonului în care se afla mama Părintelui a oprit exact în faţa 
omului. Coborând, mama Părintelui l-a întrebat pe acest om, cum poate ajunge la 
mănăstire? Iar omul i-a zis: „Vino cu mine, că după dumneata m-a trimis 
Părintele!”(Ierod. Dometie - Mân. Brâncoveanu) 

 
• Părintele Arsenie era la Sâmbăta şi a trimis pe cineva care avea căruţă cu cai, să o 

aştepte în gara din Voila pe mama sa, care vroia să-l viziteze. I-a spus omului: „Du-te să 
o aştepţi pe mama că vine cu trenul”; zice omul: „Părinte, dar nu o cunosc!”; „Nu trebuie, 
du-te că vine ea la tine; se opreşte trenul şi în dreptul uşi de unde eşti tu coboară o.femeie 
şi te întreabă de mănăstire”. Şi aşa a fost. Omul a luat-o în căruţă şi a dus-o la Sâmbăta. 
(Gheorghe Silea, 45 ani - Sâmbăta de Sus) 

 
• Mama Părintelui, era o femeie micuţă şi semăna cu Părintele foarte mult. Odată a 

venit la mănăstire. Îi era dor de Părintele. Şi Părintele a lăsat-o în biserică, nu a ieşit din 
altar. Şi ea a stat, a tot stat, şi dacă a văzut că Părintele nu mai iese, a început să plângă. A 
ieşit Părintele bucuros şi a zis: Am vrut să te vedem cum plângi. A sărutat-o şi a 
mângâiat-o şi i-a zis: „Nu plânge, că uite am venit”.(Mailat Elena, 87 de ani, Dejani) 

 
• Întâlnindu-se cu Părintele, mama i-a reproşat: „Ţi-a fost ruşine cu mine de n-ai 

vrut să spui la lume că eu sunt mama ta?” şi i-a zis Părintele: „Nu mamă, dar dacă 
spuneam lumea îţi rupea hainele de pe matale când veneai încoace”. 

A spus mama Părintelui, cu ocazia acestei vizite la mănăstire că atunci când era 
însărcinată cu Părintele, a văzut soarele şi luna în pântecele ei şi nu ştia ce va fi. Şi a 
văzut şi un peisaj. Când a venit la Sâmbăta a spus că a văzut exact peisajul de aici, cu 
munţi şi mănăstirea. (Gheroghe Silea, 45 ani - Sâmbăta de Sus) 

 
• Mult s-a zbătut Părintele. Toată viaţa şi scrierea lui a fost spre sfinţirea familiei. 

Câte femei au fost la el, s-au hotărât să nu mai avorteze Câţi copii au rămas în pântecele 
mamelor lor! Nu e nimeni mai competent să ne strige în acest moment revenirea 
mamelor la sfinţenia Maicii Domnului decât Părintele Arsenie. (Pr. Ioan Sabău) 

 
Părintele Arsenie... un Moise care ne-a 

despărţit Marea Roşie 
 
• Părintele Arsenie a fost un om extraordinar, un om al lui Dumnezeu, un mare 

părinte al Biscricii noastre. Pentru mine personal, cel mai mare din veacul nostru... 
Despre Părintele Arsenie trebuie să vină vremea, cât mai curând posibil, să se scrie mai 
mult, să se vorbească mai mult; şi eu sunt absolut sigur, şi mărturisesc cu toată 
responsabilitatea mea de episcop ca va veni timpul rânduit de Dumnezeu, când Părintele 
Arsenie Boca va fi canonizat... Despre Părintele Arsenie încă se vorbeşte în termeni prea 
lumeşti. Dar se va vedea mai târziu. Eu îndrăznesc să spun că Părintele Arsenie Boca a 
fost pentru România asemeni Sfântului Serafim de Sarov pentru marea Rusie. 

...Aflându-te în prezenţa şi în apropierea Părintelui Arsenie, simţeai prezenţa lui 
Dumnezeu, Îl simţeai pe Hristos trăind şi vorbind în Părintele Arsenie. Era şi este un 
lucru extraordinar - cum spunea cineva - în viaţa noastră, în viaţa oamenilor, să întâlnim 
un sfânt. Eu pot să spun că acest lucru l-am simţit şi l-am trăit şi sunt absolut convins şi 
responsabil de ceea ce spun acum. 

Părintele Arsenie ştia că la tinereţe se pune temelia vieţii omului, a dezvoltării omului 
pentru mai târziu şi pentru totdeauna şi de aceea era înconjurat de tineri. (PS. Daniil 
Partoşanul) 
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• Un complex de factori, din harul lui Dumnezeu, pe deplin favorabili, m-au ajutat 
să cunosc pe tânărul diacon celib Zian Boca (viitorul Părinte Arsenie), după venirea sa de 
la Muntele Athos şi pe părintele Dumitru Popescu, viitorul arhimandrit Serafim Popescu, 
stareţ la Mănăstirea Sâmbăta între anii 1949-1955. 

Părintele dr. Dumitru Stăniloae, fiind numit rector al Academiei Teologice „Andrei 
Şaguna” din Sibiu (de către mitropolitul Nicolae Bălan, în 1936), a primit locuinţă 
pentru familia sa, în clădirea Academiei, la parter. Părintelui Zian Boca şi părintelui 
Dumitru Popescu li s-a dat o locuinţă tot în curtea Academiei. Cu ei mai stătea şi tânărul 
profesor de teologie dr. Nicolae Mladin, viitorul mitropolit, formând împreună o triadă 
de oameni ai lui Dumnezeu, cu totul deosebiţi. Camera din dreapta mi s-a acordat mie, 
după terminarea Teologiei, de către părintele rector dr. Dumitru Stăniloae, care m-a 
angajat ca secretar şi dactilograf al său, respectiv al Academiei Teologice „Andreiene”, 
începând cu 1 ianuarie 1940. Lucram amândoi în acelaşi birou. 

Seara, după ce se linişteau studenţii teologi, cei trei călugări ieşeau în holul locuinţei 
unde împreună, înfrăţiţi în acelaşi ideal de preamărire a lui Dumnezeu, cântau imnuri 
religioase, încheind cu „Apărătoare Doamnă”. Îmi era imposibil să rămân izolat în 
camera mea de vis à vis şi să nu apar şi eu între dânşii, frământat de acelaşi dor de 
preamărire a Lui, a Ziditorului a toate, Dumnezeu. 

Fireşte că, peste zi, când Părintele Arsenie mai scăpa de la Părintele Stăniloae, unde 
împreună lucrau la traducerea manuscriselor Filocaliei, pe care Părintele Arsenie le 
adusese de la Muntele Athos, mai profitam şi stăteam de vorbă cu el. 

În astfel de momente de fericită ocazie de a sta de vorbă cu tânărul diacon celib, 
Arsenie Boca, am prins, între altele, un moment - unic - cu totul remarcabil: mi-a arătat, 
centura monahală de piele, pe care a realizat-o singur, cu monogramul metalic: IS HS NI 
KA (Iisus Hristos biruie), pe care urma să o poarte după tunderea în monahism (pe data 
de 3 mai 1940, la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, primind numele de Arsenie). După 
centură, îmi destăinuia din tainele monahismului, cum trebuia să fie un adevărat călugăr, 
ca un adevărat ostaş al lui Hristos, îmbrăcat în toate armele lui Dumnezeu (cf. Ef. 6,    
11-17). Cu acel prilej mi-a arătat o intimitate a îmbrăcămintei călugăreşti (pe care o 
aştepta şi pentru care se pregătea): pe o coală de hârtie a desenat schima călugărească pe 
care o poartă un călugăr până la moarte. Am pus mâna pe ea şi îndată m-a atenţionat: 
„Mă, ai grijă, asta nu-i jucărie!”... zâmbind foarte discret, căci nimeni nu-l văzuse (până 
atunci) râzând, ci plângând adeseori pentru păcatele oamenilor. 

În sfârşit, l-am văzut şi în bucătăria cantinei studenţeşti, unde singur îşi pregătea 
mâncarea de post (predominau morcovii raşi pe răzătoare, cruzi), dar fără a face caz de 
aceasta. 

Când îl ajuta pe Părintele Stăniloae la traducerea Filocaliei, Părintele Arsenie scria cu 
mâna tot textul filocalic tradus. Mai târziu a creat în cadrul Mănăstirii Brâncoveanu o 
adevărată mişcare filocalică împreună cu credincioşii din ţinuturile făgărăşene, care s-a 
extins apoi în aproape toată ţara, cum remarca Nichifor Crainic. La această mişeare 
participa inclusiv studenţimea universitară, ca într-o „bulboană spirituală uriaşă”, pentru 
a-l vedea şi asculta pe călugărul care răscolea sufletele credincioşilor ce-l ascultau, 
Părintele Arsenie. 

Duhul filocalic străbătea în mintea şi în sufletul ascultătorilor prin cuvintele de foc ale 
Părintelui. Aşa a reuşit să devină primul ctitor al Filocaliei româneşti de la Sibiu, nu 
numai prin colaborarea cu Părintele Stăniloae, la îmbrăcarea textului original în haina 
cuvântului românesc, ci, acum, şi prin câştigarea de abonaţi din rândul ţărănimii 
româneşti (în criza groaznică din anii 1946 şi anii următori, ţăranii, după colectarea 
cerealelor şi valorificarea lor, au făcut un mare număr de abonamente pentru tipărirea 
primelor volume), la Sibiu. Toţi aceştia, în frunte cu Părintele Arsenie, sunt ctitori ai 
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Filocaliei româneşti, cum avea să evidenţieze Părintele Stăniloae în prefaţa primelor 
volume ale Filocaliei. Este un moment istoric pentru cultura românească, când oamenii 
simpli din popor au făcut cauză comună cu oamenii de cultură, pentru promovarea 
acestor valori şi dăinuirea lor. 

Fiind contemporan cu aceste evenimente unice, m-am trudit să ajung în posesia 
tuturor celor 12 volume ale Filocaliei, inclusiv cele tipărite la Bucureşti, după transferul 
Părintelui Stăniloae la universitatea bucureşteană. Nu ştiu prin ce întâmplare nu am prins 
volumul II, care-mi lipsea astfel din colecţie. Fără să fac publicitate din aceasta, prin 
1964, aflându-mă la parohia „Sf. Arhangheli” de pe str. Ştefan cel Mare din Sibiu, m-am 
pomenit cu o credincioasă, fiică duhovnicească de-a Mănăstirii Sâmbăta, că, fără să o 
cunosc, vine la mine cu volumul II al Filocaliei semnat pe pagina titlului „Arsenie” şi 
mai jos scris numele ei, Miclea Paraschiva, cu cerneală. Îmi spune: „Părinte, vă dau 
dumneavoastră această carte.” I-am mulţumit din inimă şi am zis: „Mari şi minunate sunt 
lucrurile tale Doamne!” 

Revin la intrarea mea în preoţie. După ce m-am căsătorit şi am fost hirotonit preot şi 
duhovnic, cu data de 1 ianuarie 1941 am plecat cu soţia, renunţând la confortul oraşului, 
într-o parohie, la peste 40 de km. de Sibiu, pe Valea Hârtibaciului, unde am întâlnit o 
sărăcie lucie între oameni bogaţi, oameni rupţi de credinţă, care nu ştiau ce-i postul de 
miercuri şi vineri, nespovediţi de 25-45 de ani, cu biserica în paragină. Aici a trebuit să 
fac o pastoraţie de zi şi noapte pentru a sparge carapacea indiferentismului. 

Într-o zi, pe neaşteptate, m-am pomenit cu Părintele Arsenie, care mă cercetează 
acasă, la parohia respectivă, foarte scurt la vorbă, serios ca un mare şi adevărat călugăr, 
privind mai mult în pământ decât în faţa persoanei (eram şi cu soţia) şi spunându-mi că 
doreşte să mergem împreună peste deal, în satul vecin, unde avea mulţi credincioşi care-l 
cercetau la Mănăstirea Sâmbăta, mergând pe jos sau cu căruţele. Ajunşi acolo, într-o sală 
de la şcoală, le-am rostit amândoi câte o predică cu sfaturi duhovniceşti. De acolo, după 
ce a înnoptat, Părintele a trecut prin alte sate, ca o recunoştinţă a bunului păstor pentru 
cei ce l-au căutat. 

După ce m-am mutat în parohia Turnişor-Sibiu, la câţiva ani, desfiinţându-se 
mănăstirile de maici, Părintele Arsenie a îndemnat un grup de măicuţe pripăşite prin 
Răşinari, fără duhovnic, să mă caute la parohie şi să le fiu duhovnic. Şi am rămas aşa 
până când ele s-au readunat la Mănăstirea Prislop în jurul Părintelui Arsenie. 

Spre anul 1980, fiind în căutare de pictor, m-am dus la Drăgănescu, să-l caut pe 
Părintele Arsenie, să-l rog să-mi picteze noua biserică. Am stat amândoi de vorbă, i-am 
admirat pictura şi l-am rugat să vină la Sibiu, dar m-a refuzat pe motiv că aici nu ar 
putea lucra. Ştia dânsul de ce! M-am mâhnit ori de câte ori Părintele era acuzat pe 
nedrept. Este greu să te transpui în situaţia unui călugăr urmărit de Securitate şi cu 
domiciliu aproape forţat, a unui călugăr care a trăit călugăria ca puţini alţii, ştiind prea 
bine ce a scris Sf. Antonie cel Mare, că „un călugăr care iese din mănăstire e ca peştele 
pe uscat”. De aceea nu se aventura, avea evlavie, nu sta la taifas - scurt la vorbă, fără 
grija de a se lansa şi face cunoscut. Dialogul său era cu sufletul şi inima credincioşilor. 

Cu toate acestea, într-o zi a venit la Sibiu să-mi vadă noua biserică. A fost pentru 
mine o surpriză şi adevărată bucurie. La plecare l-am rugat să scrie ceva în cartea de aur 
a parohiei şi a scris scurt: „Aici credinţa şi .faptele sunt una şi aceeaşi evidenţă. 
18.12.1986 Arsenie”. 

Un fost cântăreţ de la Mănăstirea Sâmbăta îşi aminteşte că, atunci când Părintele 
Arsenie era stareţul mănăstirii, într-o dimineaţă, ieşind cu Părintele Arsenie din vechea 
mănăstire spre Altarul din pădure pentru a săvârşi Sf. Liturghie, el uitându-se în urmă ca 
să vadă dacă vine Părintele, s-a cutremurat şi a zis: „Vai Părinte, sunteţi tot, foc!”. „Am 
simţit eu că mă arde ceva” şi atât; s-a ferit să comenteze sau să comunice şi altora stările 
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de har a milei lui Dumnezeu, care nu l-a părăsit niciodată. 
Ne spunea Părintele că ne ştie toate păcatele noastre şi ale neamului nostru; că a 

vorbit cu sfinţii care-i pictează. Cei care mergeau la el îi simţeau puterea şi ajutorul şi pe 
mulţi îi vindeca pe loc. 

Prima întrebare pe care o punea Părintele la fiecare era: „Câţi copii aveţi?” şi „De ce 
nu vă faceţi copii? Vedeţi voi, mă - spunea Părintele - toţi cei care vă, feriţi de copii, o să 
suferiţi”. (Pr. Todor Nichifor - Sibiu) 

 
• Prima predică pe care am auzit-o - prima şi ultima - ţinută de Părintele Arsenie 

Boca, mi-o aduc aminte foarte bine, am ţinut-o minte poate pentru că ştiam că o ţine un 
om deosebit. Mai întâi Părintele a vorbit despre «haina de nuntă» şi a spus că pentru el 
cuvântul din Sfânta Evanghelie despre cel care a intrat fără haina de nuntă a fost un 
cuvânt de care s-a poticnit el de multă vreme, în înţelesul că la un moment dat şi-a văzut 
haina cu care era îmbrăcat, ca rezultat al vieţii pe care a dus-o probabil Părintele Arsenie, 
şi zicea Părintele că şi-a văzut haina, expresia este a lui, „ca o spălătoare”, murdară ca o 
spălătoare. Şi atuncea, după ce şi-a văzut haina murdară ca o spălătoare, a fost preocupat 
de curăţirea hainei, ca să ajungă să aibă „haină de nuntă”. Şi spunea el că ar fi făcut orice 
numai să-şi vadă haina curată, orice lucru de jos, din lumea aceasta, din câte se pot face  
l-ar fi făcut; a zis atunci: „Aş fi mutat şi ceea ce nu se poate spune aici”. După o vreme, 
nu a spus câtă vreme a trecut de atunci, fiind la Mănăstire la Sâmbăta, n-a spus unde a 
avut intuiţia hainei de nuntă, adică a hainei pe care o purta, dar la Sâmbăta fiind, după ce 
s-a încadrat în Mănăstire, a avut o vedenie. Se tăcea că e în biserica Mănăstirii, în locul 
acela unde se trece din pronaos în naos, în locul acela mai strâmt, a văzut un copil care 
plutea în aer. Nu se sprijinea de pereţi, zicea Părintele, plutea în aer şi copilul a arătat cu 
mâna spre Părintele. El, atunci, s-a uitat la el însuşi şi şi-a văzut haina cu care era 
îmbrăcat, de data aceasta curată, cu o pată pe ea cam de o jumătate de metru, şi asta 
reprezenta un păcat. Nu a spus ce păcat, doar că copilul i-a atras atenţia că el mai are un 
păcat pe lânga cel care se arăta în pata de pe haină şi păcatul acela, şi-a dat Părintele 
seama că e din pricină că a întâmpinat vedenia cu „Doamne”, şi atunci a spus el despre 
cuvântul „Doamne” că se adresează numai lui Dumnezeu şi Domnului Hristos, nici măcar 
Maicii Domnului, şi şi-a dat seama că el a făcut acest păcat, păcat care atunci când şi-a 
dat seama că l-a făcut, copilul a zâmbit, ceea ce însemna că a nimerit... 

...A doua zi a ţinut un cuvânt de îndrumare pentru credincioşii care erau de faţă, deşi 
el a şi exceptat pe unii, erau nişte copii, pe mine nu m-a exceptat, era vorba despre 
necazurile care le vin părinţilor prin copii. Le-a zis despre cazuri când părinţii sunt 
responsabili pentru copiii lor, care vin în lumea aceasta cu defecte. A atras atenţia asupra 
faptului de a fi oamenii cununaţi la biserică, de a avea slujba cununiei, a pus în atenţie 
faptul că soţii nu trebuie să consume băuturi alcoolice, deoarece şi un pahar de vin pe 
care îl bea cineva, care după aceea se angajează la conceperea unui copil, este dăunător 
pentru copilul care urmează să se nască. A atras atenţia că atâta vreme cât cineva care a 
fost în război şi se întoarce acasă şi încă mai are visuri cu groaza pe care a trăit-o pe 
front în timpul războiului, câtă vreme mai are astfel de traume să zicem, nu are voie să 
se angajeze la conceperea copiilor, deoarece copiii pot să aibă neputinţe de pe urma 
faptului că părinţii nu sunt destul de liniştiţi. Aşa că Părintele era de atunci, din 1942, 
preocupat de chestiuni de felul acesta, de responsabilitatea părinţilor pentru copiii lor. 

...Părintele, având şi cunoştinţe de artă, putea să-şi dea seama şi de pe figura omului 
despre starea lui sufletească. Chiar şi de pe fotografii. Veneau oamenii la el cu fotografia 
cuiva şi ziceau: „Uite, asta este fata cu care vreau să mă căsătoresc”, şi Părintele zicea: 
„Nu-i bună” sau „Îi bună”, contând, cred, şi pe ceea ce îi spunea figura. 

...Un bărbat a vrut să se căsătorească cu o fată. Fata avea ceva la un ochi. Părintele  
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şi-a dat seama că ceva nu e în regulă şi i-a spus băiatului: „O iubeşti?”. Şi el a zis: „Da”. 
Şi atuncea Părintele a zis: „Ia-o!”. Şi a luat-o. Şi, după ce s-au căsătorit ei, s-au dus la 
Cluj, la o clinică şi s-a constatat că femeia e bolnavă, are sângele contaminat. Şi omul nu 
a mai vrut să stea cu ea. Şi aceasta s-a socotit un eşec al Părintelui Arsenie. În realitate, 
nu a fost un eşec al Părintelui, de vreme ce i-a spus că, dacă o iubeşte, să o ia. Că el, 
dacă ar fi iubit-o, ar fi susţinut-o şi în suferinţă şi nu ar mai fi făcut nici un caz. Or, el s-a 
despărţit de ea, s-a recăsătorit, el trăieşte şi acum, are vreo 80 de ani. Însă acum a ajuns 
şi el în declin. Nu mai recunoaşte oamenii, nu mai are ţinere de minte. Copiii îi sunt 
sănătoşi. (Amintiri despre duhovnici pe care i-am cunoscul, Teognost - 2003) (Arhim. 
Teofil Părăian - Mân. Brâncoveanu) 

 
• Prin anul 1943 s-a organizat o capelă pentru elevii de liceu şi fetele de la gimnaziu 

(numai 4 clase) în cetatea Făgăraşului, tocmai în sala tronului lui Mihai Viteazul, care 
atunci nu era folosită... Când m-am dus la mănăstire, i-am spus Părintelui Arsenie despre 
capela din cetate pentru elevi şi s-a bucurat mult şi mi-a zis să ajutăm din toate puterile 
cântarea la strană, dar să înţelegem şi mai bine valoarea Sfintei Liturghii. 

...Mai târziu, explicând citirea Evangheliei, a spus: „Nu preotul citeşte Evanghelia, ci 
însuşi Domnul nostru Iisus, cel contemporan cu noi. Cel viu, ne-o propovăduieşte şi 
nouă, ca oarecând în timpul vieţii Sale pământeşti”, prin gura preotului liturghisitor. 

...Ca studenţi la teologie am învăţat despre misterul liturgic şi despre mistica liturgică, 
lucruri pe care Părintele Arsenie le cunoştea, dar le şi trăia, cu un simţământ pe care nu 
l-am înţeles şi descifrat la nici un preot liturghisitor, mai apoi, fie că era vorba de preoţi 
de mir sau de monahi şi chiar ierarhi. Trecând de imnele mari de la Anaforaua liturgică, 
Părintele ajungea la momentul când se rosteau cuvintele Domnului, de instituirea Sfintei 
Euharistii, spuse de Domnul Hristos la Cina de Taină din Joia cea mare: „Luaţi, mâncaţi, 
acesta este Trupul Meu, Care se frânge pentru voi, spre iertarea păcalelor” şi „Beţi dintru 
acesta toţi, acesta este Sângele Meu, al Legii celei nouă (aşa rostea Părintele Arsenie), 
care pentru voi şi pentru mulţi se varsă, spre iertarea păcatelor” şi apoi „Ale Tale dintru 
ale Tale, Ţie Ţi-aducem de toate şi pentru toate”, momente sublime ale Sfintei Liturghii 
la Epicleză. 

Dar cum au fost rostite de Părintele Arsenie nu auzisem niciodată la vreun preot şi 
nici după aceea. Rostirea cuvintelor era amestecată cu plânsul Părintelui Arsenie, era 
plânsul mistic, de care am auzit mai târziu. Era plânsul omului ce se afla în faţa celui 
mai mare mister, al nimicniciei omului în faţa lui Dumnezeu, al omului ce se socotea 
nevrednic să facă acest lucru dumnezeiesc, să aducă aminte credincioşilor momentul 
instaurării Sfintei Euharistii, la Cina cea de Taină... Era plânsul amestecat cu lacrimi al 
Părintelui Arsenie, moment de o trăire şi încărcătură spirituală cum nu mai auzisem. În 
acelaşi timp, credincioşii, îngenunchiaţi, trăiau şi ei momentul: se auzeau în surdină 
oftaturi sau chiar plânsete. Credincioşii fiind şi ei luminaţi, de mai înainte, despre 
sublimitatea momentului liturgic respectiv. 

...Este aici, la Epicleză, momentul de trăire maximă duhovnicească a conştiinţei 
umane a credincioşilor şi preoţilor, luminată de harul Sfântului Duh, momentul sublim şi 
dumnezeiesc al Sfintei Liturghii Ortodoxe. (Mărturii despre Părintele Arsenie, Ed. 
Imago, 2003, p. 29-34) (Pr. Nicolae Streza) 

 
• Un om atât de mic cum sunt, îndrăznesc cu greu să scriu despre un om atât de 

mare, cum a fost şi rămâne sfântul Părinte Arsenie Boca. Am spus mare, dar este puţin 
spus; a fost un uriaş, un gigant al vieţii spirituale, în trăire şi-n învăţătură. Nu trebuia să 
mergi la dânsul de zeci de ori ca să-ţi dai seama ce mare binecuvântare ţi-a dat bunul 
Dumnezeu: să întâlneşti în viaţa ta un sfânt! Înfăţişarea sa, cuvintele sale, felul său de a fi, 
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îţi impunea imediat respect şi dragoste, dar îţi mai impunea ceva..., ceva tainic din 
adâncul sufletului, vedeai în dânsul un înger întrupat, un sfânt al lui Dumnezeu; şi pentru 
aceasta nu-ţi trebuia teologie sau altfel de învăţătură, pentru că era o trăire a fiinţei tale de 
om, în prezenţa sa. 

Dar, oricât aş căuta să descriu persoana dânsului, n-aş putea s-o fac cum trebuie. Şi 
ştiţi de ce, oameni buni? Pentru că pe sfinţi nu poţi să-i descrii; ca să-i descrii trebuie să 
fii tu însuţi sfânt - săi înţelegi viaţa şi trăirea lui. Sfinţii trăiesc în tăcere, este o 
îndrăzneală să încerci să scrii despre ei. Dacă sfinţii nu se descriu unul pe altul decât 
prea puţin, atunci cum aş putea eu să îndrăznesc a scrie mai mult la adresa Părintelui 
Arsenie Boca, care a fost şi rămâne un mare sfânt pentru sufletul meu şi sunt sigur că nu 
numai pentru al meu. 

Desigur că fiecare sfânt a avut în viaţa lui, ca şi după mutarea lui la cele veşnice, 
oameni care l-au iubit şi preţuit, dar şi duşmani. De aceste categorii de oameni a avut 
parte şi mai are încă Părintele. Sunt oameni mulţi care l-au iubit şi-l mai iubesc încă,  şi-l 
vor iubi mereu, dar sunt şi oameni care-l vorbesc de rău pe Părintele. Pentru aceştia din 
urmă daţi-mi voie să amintesc ceva din Sfânta Scriptură, care se potriveşte acestora care 
se cred mai curaţi, mai drepţi, mai înţelepţi, mai buni decât sfinţii lui Dumnezeu: „Pui de 
năpârci, cum aţi putea voi să spuneţi lucruri bune, când voi sunteţi răi? Căci din prisosul 
inimii vorbeşte gura... Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale 
vei fi osândit”(Mt. 12, 34-37) 

Dumnezeu să vă ierte pe toţi care l-aţi vorbit de rău şi-l mai vorbiţi încă, că nu ştiţi ce 
ziceţi! Dacă Părintele Arsenie le-a vorbit unor oameni mai aspru, mai „dur” cum spun 
alţi, a făcut-o pentru că dânsul ştia plămada fiecăruia dintre noi. Sigur, a fost şi aspru, 
dar cu aceia dintre noi cu care trebuia să fie aşa, ca aceştia să ia aminte la viaţa lor şi ca 
să se smerească. A fost deci, o asprime sfântă, nu ca să dărâme omul, ci ca să-l zidească. 

Dacă unele afirmaţii pe care le-a făcut Părintele, puţine la număr, nu s-au adeverit 
(după spusele unora), apoi oameni buni, aduceţivă aminte că nici profeţiile Sfântului 
Nifon şi ale Sfântului Calinic legate de sfârşitul lumii nu s-au adeverit, precum şi 
profeţiile altor mari sfinţi nu s-au adeverit, dar toate aceste „neîmpliniri” ale spuselor 
acestor sfinţi nu diminuează cu nimic sfinţenia lor. [n. edit.: Pe când era la Muntele 
Athos, Maica Domnului l-a dat pe Părintele Arsenie, timp de 40 de zile, în grija unui 
sfânt care trăise pe pământ cu vreo două sute de ani înainte: Sfântul Serafim de Sarov 
(icoana acestui mare sfânt a fost pictată de Părintele Arsenie la biserica Drăgănescu). 
Sfântul Serafim vedea ce e în inima fiecărui om şi avea darul proorociei. Odată un om   
l-a întrebat: „Părinte, cum ştii aşa de bine toată viaţa mea?”. I-a răspuns Sfântul Serafim: 
“Eu nu ştiu nimic, eu mă rog, şi primul gând care îmi vine în inima mea îl ştiu cuvânt de 
la Dumnezeu. Dumnezeu este cel care ştie taina inimii tale, eu sunt doar un duhovnic”. 
Dar Sfântul Serafim mai şi greşea şi anume atunci când nu se ruga („Când răspundeam 
cu mintea mea, făceam greşeli”). Am amintit acest lucru pentru că, din mulţimea (miile) 
de proorociri pe care Părintele Arsenie le-a făcut, unii le-au reţinut şi le povestesc şi la 
alţii numai pe cele câteva care nu s-au adeverit. Dumnezeu lucrează cum ştie El. 

Omul rămâne om. Oricât de înţelept ar fi şi de sfânt, el tot om rămâne. Numai Bunul 
Dumnezeu este şi rămâne Adevărul absolut, numai El rămâne infailibil în veci. 

Pot spune, fără să exagerez cu nimic, că acest Părinte Arsenie a fost omul lui 
Dumnezeu, un trimis special al lui Dumnezeu. Şi cum ar putea să fie numit altfel, când 
dânsul privind omul cu care vorbea îi spunea totul despre viaţa lui, toate păcatele pe care 
le-a săvârşit bietul om, tot ştia despre fiecare şi gândurile oamenilor le ştia. Cine 
vorbeşte altfel la adresa dânsului, o face ori din invidie, ori din neştiinţă, ori din rea 
credinţă. Dar trebuie să fie şi din aceştia; căci spune Sfânta Scriptură: „Vai de voi, când 
toţi oamenii vă vor grăi de bine”. Sfinţii lui Dumnezeu, din toate timpurile, au avut 
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necazuri, au fost batjocoriţi, huliţi, închişi în temniţe, bătuţi şi mulţi dintre ei omorâţi. 
Prin acestea a trecut şi Părintele. Dar cine s-a legat de sfinţi - făcându-le rău sau 
vorbindu-i de rău - s-au legat de fapt de Dumnezeu, pentru că sfinţii sunt casnicii lui 
Dumnezeu. Cine îi batjocoreşte pe sfinţi, Îl batjocoreşte pe Dumnezeu. Şi spune Sfântul 
Apostol Pavel în Epistola către Galateni: “Nu vă înşelaţi: Dumnezeu nu se lasă să fie 
batjocorit”. Ce seamănă omul, aceea va şi secera! 

Părintele Arsenie m-a impresionat în mod deosebit, m-a fascinat chiar şi aceasta 
pentru că vorbea cu fiecare în parte în auzul tuturor, ca să învăţăm unul de la altul a ne 
feri de rău şi ne învăţa pe toţi ce este bine. Cu fiecare în parte, Părintele Arsenie vorbea 
puţin, la subiect şi concret, nu-şi pierdea timpul. Biserica era plină de oameni şi curtea 
bisericii la fel, era lume peste lume în acea zi, fiecare cu problemele vieţii lui. 

Mie nu-mi revine decât să-l port în inima şi în sufletul meu pe un astfel de om al lui 
Dumnezeu şi să-l rog din toata fiinţa mea, ca de acolo de unde este, să mă ajute cu 
sfintele şi de Dumnezeu primitele sale rugăciuni, să-mi ajute să rămân credincios lui 
Dumnezeu şi să rămân credincios Maicii Domnului, pentru că dânsul ne-a spus nouă că 
de acolo de sus ne poate ajuta mai mult. 

Pace ţie, Părinte al meu, şi de acolo de unde eşti tu, bucurie să ne dăruieşti, pentru că 
nu există moarte pentru cei vii, tu viu eşti, tu viu rămâi în veci. 

Binecuvântată să-ţi fie memoria ta, Părinte Arsenie! Amin.(Bogdan Juncu - Făgăraş) 
 
• Părintele Arsenie spunea că Domnul Iisus Hristos vine în viaţa noastră din vreme 

în vreme, ca persoană, ca să nu se uite adevărul absolut al existenţei Sale reale. Şi el L-a 
întâlnit de câteva ori, iar asta l-a şi schimbat, ca om. A fost trimis în Basarabia la 
Chişinău, ca să înveţe metaloplastia, să facă icoane din acelea acoperite cu metal. Atunci 
a avut loc şi cedarea Basarabiei către Rusia (1940). Ruşii au lăsat o singură zi în care cine 
voia putea să plece. Părintele a ajuns la ultimul tren. Oamenii se împingeau disperaţi să 
ajungă în tren, renunţau şi la bagaje numai să nu rămână la ruşi. Şi el avea un mic bagaj şi 
o franzelă care să-i ţină de foame până ajunge la mănăstire. Se uita cu milă la oameni, 
când a văzut aproape de el pe cineva îmbrăcat sărăcăcios şi care se uita şi el cu atâta milă 
la acei oameni cum nu mai văzuse în viaţa lui aşa ceva. Atâta durere exprimau ochii lui 
încât primul gest al Părintelui a fost să se aplece să ia franzela şi să   i-o dea lui. Dar, în 
acele fracţiuni de secundă cât s-a aplecat să ia franzela acel om a dispărut pur şi simplu. 
Când a întins mâna acela nu mai era! Atunci a avut un fior, un înţeles adânc: era Hristos! 
Era chipul de care vorbea Isaia, chipul durerilor, mielul care ia păcatele noastre. 

A spus Părintele Arsenie că atunci a înţeles multe lucruri, ceea ce într-o viaţă 
întreagă, chiar duhovnicească, n-ar fi putut înţelege. Când îl vezi pe Hristos viu şi 
adevărat, atunci şi credinţa devine vie, de nezdruncinat. Nu te clatini la orice vorbă a 
unora, nu te sminteşti la orice faptă, ci rămâi cu Hristos şi în Hristos. (Pr.Ciprian 
Negrean) 

 
• Ne-a spus odată cum a văzut pe Domnul Hristos în gară la Ploieşti. Plângea 

Părintele când îşi amintea şi plângea şi lumea din sală. Spunea că l-a văzut pe Domnul 
Hristos plin de bube, amărât şi fără căciulă. S-a uitat la el şi s-a gândit să-i dea căciula lui 
de călugăr. „M-am întors să i-o dau, dar nu l-am mai văzut”. Ne spunea cât de amărât a 
ajuns Domnul Hristos din cauza păcatelor noastre (atunci era şi comunismul în floare) şi 
ne sfătuia: „Faceţi milostenie, daţi la săraci, daţi la neputincioşi, la orbi, la şchiopi. 
Cercetaţi bolnavii, daţi-le de mâncare, daţi-le apă...Dacă voi nu faceţi bine, cum de 
aşteptaţi binele!? La ţiganii tineri să nu le daţi că e păcat. Toţi tinerii pot munci”. 

Studenţii de la Facultatea de Teologie din Sibiu îi făcuseră o cântare frumoasă 
Părintelui Arsenie: 
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Refren: Ne cheamă la sfinţenie 
Părintele Arsenie; 
Veniti, veniţi, veniţi, 
Veniţi, veniţi, veniţi 
Şi crucea lui Hristos primiţi! 
 
Veniţi acum să luăm darul 
La Mănăstirea Brâncoveanu,  
-Veniţi acum cât mai e vreme,  
Ne cheamă Părintele Arsenie. 
 
Veniţi la Sâmbăta de Sus... 
 
Erau 5 strofe, dar nu le ţin minte. Părintele nu-i lăsa să cânte şi spunea: „N-o cântaţi, 

că mă leagă”. Cum venea Părintele venea şi securitatea cu IMS-ul (maşina) după el. L-au 
dus la canal şi în alte părţi. Odată am auzit că e la biserica Drăgănescu şi am fost de mai 
multe ori. Aveam şi o rugăciune cu care mă rugam pentru Părintele Arsenie. Le-am zis-o 
multor femei: „Doamne, ţine fericit pe Părintele Arsenie iubit; îl apără, îl păzeşte şi de 
rele îl fereşte, dă-i bine, sănătate, dă-i iertare de păcate, viaţă lungă pământească şi dă-i, 
Doamne, Împărăţia cea cerească”. (Paraschiva Anghel, Dejani) 

 
• Mie mi-a spus moşul Codrea că atunci când s-a dus în munte, l-a întâlnit pe 

Părintele Arsenie şi atunci i-a spus cum a primit el un duhovnic. 
Înainte de a ajunge la mănăstirea Sâmbăta, după ce a terminat teologia, au vrut să îl 

căsătorească, să fie preot de mir. Şi Părintele s-a rugat la Dumnezeu să-i descopere ce să 
facă: să se călugărească sau să se facă preot de mir. Şi a avut un vis şi i s-a spus: 
„Mănăstirea”. A plecat la Muntele Athos ca să primească învăţături duhovniceşti şi s-a 
rugat mult la Mântuitorul şi la Maica Domnului să-l îndrume la un duhovnic iscusit, care 
să-l călăuzească bine în viaţa călugărească. S-a rugat mai intens la Maica Domnului şi a 
venit Maica Domnului, l-a luat de mână şi l-a dus pe un munte înalt - prăpastie mare şi 
în stânga şi în dreapta - pe care nu puteai merge nicicum cu piciorul liber. L-a dus pe 
vârful muntelui şi l-a încredinţat unui sfânt care trăise cu 200 de ani înainte: Sfântul 
Serafim de Sarov. Acesta l-a învăţat viaţa călugărească. Apoi, de câte ori avea nevoie de 
duhovnic mergea în locul acela singur, în vârful muntelui. 

Când au venit securiştii să-l ia, să-l aresteze, Părintele nu era pregătit să plece. L-au 
luat cu forţa şi l-au urcat în maşină. Zicea Părintele: „Lăsaţi-mă puţin, că mergem 
imediat”. N-au vrut nicicum, dar nici maşina nu pornea. El a zis: „V-am spus să mă 
lăsaţi puţin şi mergem”. Dacă au văzut că nu porneşte, l-au lăsat pe Părintele să facă ce 
avea de făcut, după care a venit, s-au urcat în maşină şi a zis Părintele: „Să plecăm”. 
Dacă nu era îngăduit de Dumnezeu să fie arestat, nu putea fi arestat de nicăieri. 

Când era închis în celulă, cei care îl păzeau îl vedeau cu cartea, cu lumânarea aprinsă, 
citea şi se ruga. Când deschideau celula nu mai era nimeni. Închideau celula şi iar îl 
vedeau şi s-au înspăimântat. A ajuns până la mai marele închisorilor, care, stând mai 
mult de vorbă cu el a zis: „Noi nu putem să ţinem aşa ceva aici, cum de ţinem un om 
nevinovat în puşcărie?”. 

Când era la canal, Părintele muncea din greu şi îşi depăşea întotdeauna norma şi era 
foarte apreciat de cei care îl păzeau. Odată a terminat mult mai devreme norma şi a zis 
celui ce-l păzea: „Îmi dai voie să mă odihnesc puţin?”. Acela l-a lăsat să se odihnească. 
A văzut apoi că trece o oră, trec două şi au intrat în panică cei cel păzeau pe Părintele.  
L-au căutat şi nu l-au găsit nicăieri, le era frică de faptul că, fiind pedepsiţi pentru 
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neatenţie, o să intre în locul lui. 

La un moment dat Părintele a apărut şi i-a zis paznicului: „Ti-am cerut voie să mă 
odihnesc, mi-ai dat voie, de ce m-ai mai căutat?” Dar l-au chestionat paznicii mai în 
amănunt şi până la urmă Părintele a spus că a fost la înmormântarea mamei sale! Sau 
interesat şi într-adevăr la orele acelea Părintele fusese la înmormântare! 

Când l-am văzut eu pe Părintele Arsenie la Drăgănescu, era mâhnit, şi avea de ce să 
fie. I se luase dreptul de a sluji Sfânta Liturghie la Prislop şi cea mai mare durere a 
Părintelui Arsenie a fost cred asta: că ne-a descoperit nouă multe taine, la toţi, la multă 
lume şi n-am urmat nimic din ele. Asta a fost cea mai mare mâhnire. 

În 1946 când a fost seceta cea mare, aici la Sâmbăta, s-a urcat sus în munte să se 
roage şi şi-a găsit un loc prielnic (la chilia Părintelui Arsenie, cum îi spunem acum). S-a 
rugat cu lacrimi multe. Şi i-a apărut un înger care i-a vorbit şi i-a spus aşa: „Ţi-am 
ascultat rugăciunea, du-te că voi da ploaie, şi spune la lume să se întoarcă din căile rele”, 
iar după ce a coborât, a început să plouă până s-a umflat pământul de apă. După care a 
spus Părintele Arsenie: „Spre mâhnirea mea, nu s-a întors lumea la credinţă”. Din 
momentul acela cum să mai fie bucuros când vezi că te zbaţi pentru îndreptarea omului 
şi el tot rău este. Şi totuşi Părintele nu a fost supărat pe noi, pe nici unii, că ne-a ajutat şi 
ne ajută mereu. 

Cu rugăciunea, Părintele Arsenie i-a blocat pe sovietici de n-au putut să vină la noi în 
ţară. Spunea părintele Daniil că în 1968 el era la Drăgănescu şi l-a trimis să-l cheme din 
biserică. Tocmai se zvonise ca urmează un război (invadarea Cehoslovaciei). S-a dus 
acolo, a intrat în biserică, dar nu-l găsea; s-a dus în altar şi l-a găsit în genunchi, plâns.  
S-a şters repede la ochi. Părintele Bunescu s-a dus în locul unde a lost Părintele şi era 
umed locul de la plânsul Părintelui. L-a întrebat mai târziu de ce a plâns. Nu i-a răspuns, 
dar mai apoi i-a zis că ruşii sunt la graniţele ţării. A plâns Părintele pentru neamul 
românesc. (Gheorghe Silea, 45 ani - Sâmbăta de Sus) 

 
• Când era arestat la Canal, a cerut permisiunea gardianului de a-i acorda trei ore de 

odihnă (până la ora 17). După un timp gardianul trecând în control a sesizat absenţa 
Părintelui, după care a dat alarmă generală. Nu l-au găsit, dar la ora 17 Părintele a apărut 
unde îl lăsase gardianul. A fost întrebat unde a fost, la care Părintele le răspunde că a fost 
la înmormântarea mamei sale. S-a dat telefon la primarul din satul Părintelui (Vaţa), 
confirmându-se înmormântarea şi prezenţa Părintelui acolo. (Prof. C.F.) 

 
• 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. (Pr. Petru Vanvulescu) 

 
• Părintele a făcut câteva facultăţi, era foarte învăţat. A fost unic în felul lui. M-am 

pomenit cunoscându-l: de la părinţi, de la rude, de la vecini, de la toţi care 1-au căutat şi 
s-au folosit de Părintele Arsenie. 

Ştiţi că a fost o bună vreme la Mănăstirea Sâmbăta. Trăia foarte modest, în multă 
rugăciune şi lucra aproape zi şi noapte. Acolo sau adunat toate amintirile despre 
Părintele, ale sătenilor noştri din ţara Făgăraşului, pentru că de multe ori, oamenii acolo 
se spovedeau, acolo se împărtăşeau, acolo mergeau la mănăstire, de dragul Părintelui şi 
de puterea sa dumnezeiască. Însă totuşi, Părintele îi trimitea să se împărtăşească la 
preotul parohiei, deci nu-i atrăgea aşa ca un magnet ca să risipească parohia şi lucrul 
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acesta îl făcea şi când era la Drăgănescu; zicea: „Du-te mă şi te spovedeşte la preotul 
satului, la preotul paroh şi să-ţi dea canon, eu ţi-am spus cât ţi-am spus...”. 

Bineînţeles că la Sâmbăta, în anii în care a stat, a făcut multe minuni. La Părintele au 
fost şi părinţii mei, şi bunicii mei, au fost şi rudele mele, şi vecinii şi am avut şi o rudă la 
Pojorta care a fost ca un ucenic al Părintelui. 

Mitropolitului Antonie îi spusese la Prislop: „Mă, tu o să ajungi mitropolit, tu ajungi 
un om mare”, deşi Înaltul era student sau seminarist pe vremea aceea. Când a fost aici 
Înaltul Antonie, la sfinţirea unui monument al eroilor, m-a întrebat de Părintele Arsenie 
şi am stat puţin de vorbă şi l-am întrebat atunci dacă este adevărată această vorbă a 
Părintelui Arsenie, şi a zis că da. Păcat că s-a îmbolnăvit Mitropolitul Antonie, pentru că 
dânsul a căutat, ştiu eu, să scoată nu numai o carte, ci să-l canonizeze pe Părintele 
Arsenie. Eu cred că Înaltul Antonie care l-a cunoscut, i-a ştiut viaţa, i-a ştiut puterea 
dumnezeiască, ar fi făcut primul pas în Sfântul Sinod pentru canonizarea Părintelui. 

Nu mă îndoiesc că puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu o să 
lumineze mintea ierarhilor din Sinod, ca să facă pasul acesta, să-l canonizeze; plus că 
avem câţiva ierarhi deosebiţi care l-au cunoscut pe Părintele, cum e preasfinţitul 
Laurenţiu, care este din Sâmbăta. Apoi preasfinţitul Daniil, care mi-a fost coleg de 
facultate. Eu i-am spus de Părintele Arsenie. Când a ajuns la Bucureşti, la doctorat, l-a 
cunoscut pe Părintele şi Părintele l-a sfătuit să ia drumul călugăriei; i-a ajutat Dumnezeu 
să ajungă arhiereu. (Pr. Ioan Ciungara, Copăcel) 

 
• Încă când era copil, mitropolitul Ardealului (Nicolae Mladin) sărea peste căpiţele 

de fân, iar Părintele Arsenie i-a spus: „Mă, când vei fi cu toiagul în mână să-ţi aduci 
aminte şi de noi”. (Lucia Bârsan, Beclean) 

 
• Când l-am cunoscut eu, el nu era niciodată supărat. Era tot timpul vesel, tot timpul 

zâmbea. Dacă vreodată se întâmpla de te certa, şi atunci îţi plăcea. Părintele era aşa un 
om, de îţi plăcea de el şi când te certa. Pentru mine Părintele e un sfânt. 

Părintele a suferit, a fost şi pe la Canal. Dumnezeu i-a rânduit să ajungă acolo să îi 
mai încurajeze pe oameni. Unii se descurajau. Părintele săpa în locul celor care nu 
puteau să-şi facă norma. Săpa aşa de repede că imediat făcea norma şi ajuta şi la altul. 
(Ierod. Ieronim Coldea) 

 
• Părintele Arsenie umbla vara cu şlapi de lemn cu curea. (Bârsan Elena - Sâmbăta 

de Sus) 
 
• A amenajat şi o grădină frumoasă lângă stăreţie, s-a tras un fir de apă curgătoare 

prin grădină, s-au adus pietre mari, amenajându-se mese de piatră, lângă care s-au făcut 
bănci de mesteacăn, s-au plantat pomi, flori, s-a făcut un mic lac într-o parte a grădinii, 
lac în forma de inimă. La acel lac au lucrat studenţii în 1946 şi s-a numit Lacul 
studenţilor. Acolo am plantat şi eu o salcie pletoasă, care este până în ziua de azi. (Pr. 
Ioan Sofonea) 

 
• Avem momente şi prilejuri din zi în zi să sporim paşii noştri la mormântul 

Părintelui şi să îl considerăm că a fost un sfânt în viaţa noastră şi ne-a răscolit inima. Ceea 
ce ne-a răscolit atunci pe noi tinerii, răscoleşte acum marea masă. De ce? Pentru că îl 
socot că este cel mai dârz reprezentant al trăirii vieţii pe pământ, al sfinţeniei, mai cu 
seamă al sfinţeniei familiei. 

Se vorbeşte şi despre viitoarea canonizare a Părintelui. Nu e treaba noastră, dar dacă 
împlinim porunca Părintelui, dacă dovedim în faţa mai-marilor noştri, civili şi 
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bisericeşti, că Părintele ne-a convertit într-o viaţă creştină demnă, de sfinţenie, suntem 
fără îndoială - şi cu îndreptăţire - cea mai bună mărturie că Părintele Arsenie a fost 
sfânt”. - Cuvânt la mormântul Părintelui Arsenie - 28 noi. 2002. (Pr. Ioan Sabău, 89 de 
ani) 

 
• Vin a 14-a oară, invitat de „Academia Duhovnicească” de la Mănăstirea Prislop şi 

am observat că turma Părintelui nu a scăzut. Dimpotrivă, după 14 ani, Părintele îşi 
măreşte turma de ucenici, de credincioşi. Când oare Sfântul Sinod al Bisericii noastre se 
va gândi să ia o hotărâre privind fenomenul acesta, al ucenicilor, al mişcării spirituale 
legate de persoana Părintelui? 

El s-a sacrificat pentru semenii săi. Când a ieşit din închisoarea de la Canal, a adresat 
o scrisoare episcopului Andrei de la Arad, în care scria cam aşa: „Îi mulţumesc lui 
Dumnezeu că mi-a oferit această şansă, închisoarea. Am făcut lucrarea Lui. Am ieşit mai 
întărit ca niciodată”. [N. ed.: După ce a fost eliberat, Părintele a mai rămas 2 zile în 
închisoare. Când un gardian l-a întrebat de ce nu pleacă, el i-a răspuns că cei din 
închisoare au mai multă nevoie de el, decât cei de afară]. (cuvânt rostit la mormântul 
Părintelui Arsenie, 28 noi. 2003) (Pr. Simion Tatdoran) 

 
• Părintele Arsenie este chivotul care ne-a despărţit Iordanul, este Moise care ne-a 

despărţit Marea Roşie. Dar este de trebuinţă ca o mână de preoţi, o mână de oameni, să 
avem îndrăzneala şi să ne asumăm destinul neamului, destinul poporului care este însetat 
de Dumnezeu. Dacă ne vom arăta netrebnici la ceasul acesta de răscruce, atunci destinul 
neamului nostru va fi doar o amintire. Destinul neamului nostru, care şi aşa e compromis, 
şi aşa este sub obroc, va fi spulberat pe toate „străzile” lumii care ne aşteaptă şi ne îmbie. 
(cuvânt rostit la mormântul Părintelui Arsenie, 28 noi. 2003) (Pr. Vasile Vlad) 

 
• Părintele Serafim Popescu spunea: „Nouă ne dă Dumnezeu harul cu picătura, lui 

Asenie i l-a dat cu găleata”. (Maica Adriana - Schitul Cornet) 
 
• Păcat că poporul acesta nu a ştiut să-l fructifice pe Părintele la valoarea lui 

[Spunea Părintele un cuvânt al principesei Ileana: „România e singura ţară în care 
succesul nu are succes”]. Ar fi trebuit să fie folosit la facultăţile de teologie, la seminarii, 
la mănăstiri, în toată ţara. Nu să fie ţinut ascuns. Azi poporul român ar fi fost altul. Dar 
Dumnezeu are răbdare. (Pr. Nicolae Boboia - Porumbacul de Sus) 

 
Pictor de icoane şi de suflete 

 
• Dupa ce ne-a dat binecuvântarea pentru cununie, Părintele Arsenie ne-a dat o 

icoană pictată de sfinţia sa spunându-ne că va fi apărătoare casei noastre. (Cismaş 
Eugenia, 78 ani, Făgăraş) 

 
• L-am cunoscut ca fiind şi pictor. Încă de când era la Sâmbăta de Sus, l-am rugat 

să-mi facă o icoană cu Mântuitorul. Mutându-se la Schitul Maicilor, m-am dus acolo şi 
mi-a arătat un album cu mai multe tipuri de icoane. Nu am găsit nici una potrivită şi 
atunci Părintele a spus: „... O să ţi-L pictez aşa cum L-am văzut eu”. Când am mers după 
icoană cu sora mea Maria Streza, Părintele mi-a spus: „Cu timpul, această icoană o să fie 
un bun de voloare”. La întoarcere, cu motocicleta, ne-a prins o ploaie torenţială în 
Predeal. Dar, pe unde treceam noi (cu icoana) şoseaua era uscată, iar în stânga şi dreapta 
ploua! S-a petrecut o minune! 

În icoană, în partea de jos, apar şi Munţii Făgăraşului (cu Fereastra Mare şi Fereastra 



45 
 

Mică). Aşa L-a văzut Părintele Arsenie pe Mântuitorul, când se afla la Mănăstirea 
Sâmbăta de Sus (pictura este cea de la începutul volumului I pag. 29). (Streza Nicolae, 
83 ani) 

 
• Referitor la pictura de la Drăgănescu, ne-a spus că oricât am căuta nu o să vedem 

culoarea neagră acolo [într-o scrisoare pe care Nichifor Crainic i-a trimis-o Părintelui 
Arsenie, remarca opţiunea acestuia, în pictură, pentru culorile deschise şi vii, culorile 
raiului.] (Mariana P. - Făgăraş) 

 
• La înmormântare a vorbit Părintele Bunescu. Părintele a spus că s-a făcut o 

pictură la Drăgănescu nu după cărţi, cum se pictează normal, ci după cum a văzut 
Părintele Arsenie. Aşa a pictat. Pictura Părintelui Arsenie este un unicat pe glob, nicăieri 
nu există asemenea pictură. Pe toţi, şi pe sfinţi şi pe Maica Domnului, i-a pictat după cum 
i-a văzut! Şi toate scenele de acolo sunt pictate după cum le-a văzut! 

Părintele Arsenie a spus că putea să fie oriunde în lumea asta, dar l-a rânduit 
Dumnezeu la noi, la români, pentru rugăciunile martirilor Brâncoveni. Mântuitorul i-a 
spus să fie pictor de suflete, să picteze în inimile oamenilor credinţă, să facă din oameni 
icoane vii. Şi a reuşit! (Gheorghe Silea, 45 ani - Sâmbăta de Sus) 

 
• La Drăgănescu este singurul portret al Domnului nostru Iisus Hristos făcut din 

puncte - Hristos după înviere. Dacă stai departe, Îl vezi ca atunci când a intrat la ucenici 
şi a zis „Pace vouă!”. 

Eu am pictat o biserică în Drăguş cu un mare pictor roman, preşedintele pictorilor pe 
ţară, iar Părintele Arsenie, find pictor, picta cu el şi l-am întrebat pe acela: „Ce ai 
observat la sfinţia sa deosebit?”. Mi-a spus: „Nu vorbea mult, se ruga mult, mânca puţin, 
dar niciodată nu l-am văzut să se urce sus pe scară. Pe frânghie se urca!”. Avea o putere 
fizică foarte mare. (Pr. Dâmboiu Victor, Râuşor) 

 
• A spus un părinte când s-a dus acolo, la Drăgănescu: „Părinte, ce frumos aţi pictat 

pe Mântuitorul!” şi i-a zis: „L-am pictat cum L-am văzut”. Haina Mântuitorului era ca un 
abur, adică albă, dar şi albul era un alb transparent. (Ierod. Ieronim Coldea) 

 
• La prima întâlnire cu Părintele Arsenie Boca, la Drăgănescu... m-a trimis în 

biserică să văd picturile făcute de sfinţia sa. După un anumit timp, Părintele a venit în 
biserică şi am purtat o discuţie despre pictură, pe care a făcut-o inspirat din Biblie şi 
Sfânta Tradiţie. Părintele mi-a spus că i-a plăcut mult fizica şi matematica, vrând să se 
făcă aviator, dar nu s-a făcut chiar dacă nu a renunţat încă la ideea de a zbura. (Prof. 
C.F.) 

 
Prima întâlnire cu Părintele şi...următoarele! 

 
• Eu m-am dus la Părintele Arsenie pentru tata. Era în război. Într-o sâmbătă după-

masă, se făcea curăţenie acolo, în altarul din pădure, şi m-am dat pe lângă dânsul şi l-am 
întrebat: „Părinte, când vine tătucul?” Şi m-a întrebat: „Unde-i tătucul tău?” Tătucu era în 
război. M-a luat de după gât şi am mers cu el până unde e clopotniţa unde se vindeau 
iconite şi lănţişoare, şi acolo şi mi-a dat o iconiţă cu Maica Domnului şi mi-a zis: „Vine, 
măi, şi tătucul tău”. Şi a venit. (Elisabeta Filip, Dejani) 

• Pe Părintele l-am cunoscut cu „ajutorul” unei ţigări! M-a trimis mama prin 1933-
1934 la mănăstire. Eram elev şi aveam un frate care vroia să se căsătorească şi, cum eram 
copii mulţi la părinţi, fetele din sat îl refuzau. Îmi dă într-o zi o prescură şi nişte bănuţi şi 
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zice: „Dute la mănăstire, la Sâmbăta, că e un călugăr acolo, dragu’ mami, şi roagă-l să, 
facă nişte slujbe”. Pe atunci eram la Sibiu la o Şcoală religioasă, care era patronată de 
mitropolie. M-am îmbrăcat, mi-am luat şi mâncarea şi am pornit. 

Pe drum, prin Lisa m-am gândit să-mi iau nişte ţigări. Ajungând, m-am dus lângă 
Părintele Arsenie şi am zis: „Săru’ mâna Părinte!”; „Băi, de unde eşti?”; „Sunt din 
Râuşor”; „De ce ai venit aici?”; „Am adus o prescură şi mi-a spus mama că 
dumneavoastră sunteţi mare slujitor şi să vă rugaţi pentru fratele meu, care vrea să se 
însoare”. A început să râdă şi a zis: „Iei prescura asta şi o duci acolo şi tu te grăbeşti să 
te duci acasă?”; „Nu mă grăbesc”; „Bine. Hai că te ţin trei zile aici, îţi dă şi de mâncare”. 
Când am văzut că sunt băgat în seamă, am început să mă încred în mine (mândria, 
primul păcat) şi simţeam nevoia să-mi aprind o ţigară. La Sâmbăta e o alee cu un gard 
viu de brazi şi cu o cădere de apă. Nu era nimeni, era după masă. Mă dau într-un colţ   
să-mi aprind o ţigară. Deodată aud strigând pe cineva: „Băi, tu de acolo, aruncă ţigara!”. 
Mai stau puţin şi văd pe alee că vine un om: „Băi, ia aruncă pachetul şi gata mă, cu ele!”. 
Aşa a fost întâlnirea mea cu Părintele. Apoi m-a dus cu el la masă şi le zice celor de la 
bucătărie: „La băiat îi daţi mâncare cât îi trebuie, ca acasă la mama”, şi apoi către mine: 
„Mâine dimineaţă te ţii de mine”. 

Acum, când mă gândesc, îmi dau seama că Părintele Arsenie a fost ceva rar pe 
pământul românesc. Iubiţii mei, ne-am dus la biserică, a început utrenia, s-a făcut 
liturghie şi deodată a intrat un cetăţean de la sat în biserică şi-i strigă Părintele: „Băi 
Gheorghe, ce-ai avut cu vecinul tău azi dimineaţă?”; „Păi ne-am certat Părinte. Am făcut 
un pălan şi el a zis ca m-am băgat la el, eu am zis că nu...”; „Şi ce-ai vrut mă, ai luat 
securea să-i dai în cap?... Du securea aia acasă, că altfel să ştii că e rău de tine”. Şi a ieşit 
omul şi a început să plângă şi ne spunea că el, într-adevăr, a vrut să facă o crimă. 

Când a ieşit Părintele din biserică, era o femeie de vreo 50 de ani, paralizată de mâna 
dreaptă şi zicea: „Ajută-mă Părinte să fac cruce!” şi când a strigat Părintele odată la ea: 
„Duh mut şi surd, ieşi... Hai, fă-ţi cruce odată!” şi încet-încet şi-a făcut cruce. (Pr. 
Dâmboiu Victor, Râuşor) 

 
• L-am cunoscut pe Părintele în 1973-1974 şi persoana care m-a trimis a zis să nu 

întreb nici un poliţist când mă duc la Drăgănescu. Când m-am dus tocmai pe un poliţist 
am întrebat şi mi-a arătat unde era Părintele. Am ajuns până la urmă acolo şi când mi-a 
spus pe nume -„Ana” - eu am încremenit şi nici nu am mai zis nici un cuvânt. Am plecat 
înapoi acasă că îmi era frică - de unde mă cunoştea cu numele Ana?! 

Apoi am revenit după un an-doi. Am fost cu un frate care-i bolnav de schizofrenie şi 
i-a spus: „Mă, tu de cancer la plămâni vei muri”, că fuma foarte mult. Spunea că 
„fărădelegile oamenilor aduc pustiirea pe pământ”. Am zis că avem necazuri în familie 
şi el zicea că asta înseamnă că ne iubeşte Dumnezeu. De multe ori zicea să avem răbdare 
şi mai zicea: „Ce aveţi, aşa vă trebuie”. Tot aşa spunea ca să repetăm şi noi „Ce avem, 
aşa ne trebuie”. Să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru toate, că ştie Dumnezeu pentru ce 
ne dă. Să avem răbdare. Să ne rugăm pentru vrăjmaşi. (Ana Riţivoiu, Sibiu) 

 
• Eu l-am cunoscut când eram copil, tata lucra cu Părintele Arsenie la chilia de sus 

din munte. La chilie, înainte să doarmă, mai povesteau şi adesea venea Părintele la ei şi le 
spunea: „Faceţi linişte că eu trebuie să mă rog!”. Când se ruga şi ceasul de buzunar îl 
ascundea ca să nu-l audă. Şi în loc de perină avea o pietroaie la cap. 

Tata cu cumnatul său (în total 12 inşi) au lucrat acolo 2 săptămâni. Eu cu fratele meu 
plecam sâmbăta pe jos şi dormeam acolo. Părintele servea masa acolo şi zicea: „Cam 
cum suntem noi aici?” şi tata a zis: „Ca Domnul Hrisios cu apostolii”; „Aşa măi, aşa.” În 
ultima vineri a zis: „Acum coborâm jos. Vă duceţi să vă spălaţi şi aşteptaţi, că s-ar putea 
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să nu mai urcăm. Înaltul Mitropolit Bălan nu prea e de acord cu ce facem noi. A zis că, 
facem cuib de partizani. Şi vă spun eu duminică, după slujbă, dacă ne mai urcăm sau 
nu.” Aşa s-a întâmplat şi nu s-au mai dus. Nu a mai durat mult şi pe Părintele l-au arestat 
şi l-au dus în cetate, aici la Făgăraş, prin 1948. L-au dus pe Părintele acolo, dar la 7 
dimineaţa găseau toate uşile deschise. Şi de aici, de frică, l-au dus la canal. O fată de 
colonel de securitate, îl simpatiza pe Părintele şi s-a rugat de tatăl său să-l scoată pe 
Părintele de acolo de la canal. L-a scos. Şi Părintele a zis. „Nu plec! Locul meu este aici. 
Să le dau la oameni curaj”. Acolo, la canal, duceau profesori universitari, ingineri, 
colonei, generali. Dar şi acolo le era frică de Părintele. 

Când era Părintele Arsenie se aduna foarte multă lume la Sâmbăta. Părintele, când nu 
era slujbă, ne aduna pe toată lumea şi îi spunea la fiecare câte ceva. Parcă-l citea, ca pe o 
carte. Am avut un fin şi s-a gândit să meargă şi el să se spovedească şi să se cuminece la 
Părintele Arsenie, dar el nici nu postise şi fuma mult. 

Şi când s-a dus i-a spus: „Tu să gaţi slănina din traistă şi să gaţi ţigările din scorbură 
de unde le-ai pus”. Apoi a zis: „Mai stăm puţin că trebuie să mai vină unul de pe drum 
că s-a băgat în capul Lisei într-o grădinuţă şi a luat câteva cepe”. După ce a apărut şi 
acela i-a spus: „Ai întârziat. Te-ai băgat în capul Lisei într-o grădinuţă de ai luat ceva 
ceapă”. Era să cadă acela de ruşine. (Dobrin Ioan, 67 ani, Săvăstreni) 

 
• Eu am auzit multe lucruri despre Părintele Arsenie de la tatăl meu şi-mi doream 

să-l cunosc, numai că în tinereţe nu am avut o viaţă tocmai plăcută lui Dumnezeu; am fost 
dansator şi nu prea căutam biserica. Aşa se face că l-am cunoscut mai târziu, după ce mi-a 
murit unul din copii, prin 1987. Nu aveam curaj să stau de vorbă cu un duhovnic bun 
pentru că ştiam cât sunt de păcătos. La Drăgănescu l-am văzut pe Părintele. Nu am vorbit 
cu el; ne-a spus la modul general multe lucruri, sfaturi duhovniceşti foarte bune de care 
însă nu am ţinut cont. 

Am mai fost la Drăgănescu de câteva ori şi nu l-am mai găsit pe Părintele, în schimb 
am fost găsit de Părintele..., am simţit prezenţa Părintelui, chiar dacă nu l-am văzut în 
realitate. 

Cu un an de zile înainte de a muri Părintele, am mers la Prislop. Părintele era acolo, 
n-am vorbit direct cu el, era cam bolnav. Când m-am dus la altar să mă închin, era 
părintele Daniil acolo şi m-a întrebat ce necazuri am, de ce-l caut aşa pe Părintele 
Arsenie. „Părinte, nu am nici un necaz, necazurile pe care le am eu, mi le-a dat 
Dumnezeu pentru păcatele mele şi le merit. Eu vreau să stau de vorbă cu Părintele aşa, 
să primesc binecuvântare, să mă ia sub acoperământul lui”. Am fost atunci pentru 3 zile, 
dar am stat 5. Îmi amintesc că nu vroiam să plec. Simţeam duhul Părintelui acolo. M-a 
luat părintele Daniil a treia zi şi mi-a zis: „Frate, grijile tale sunt rezolvate”. N-am putut 
să mai spun ceva. Ce am avut eu de spus i s-a spus Părintelui! Am trăit momente 
deosebite. 

Era acolo şi o femeie care a plecat de acasă şi nu a ştiut bărbatul ei nimic. S-a dus la 
Părintele şi îi era frică că întorcându-se o s-o bată. Şi i-a spus Părintele: „Te duci liniştită 
acasă că nu-ţi face nimic. Ai să vezi cum te primeşte!” şi când a ajuns acasă a primit-o 
bărbatul cu bucurie. S-a bucurat că a fost nevastă-sa la Părintele Arsenie. (Gheorghe 
Silea, 45 ani - Sâmbăta de Sus) 

 
• Când mama a mers la Părintele Arsenie, a luat cu ea o poză mare în care eram eu, 

tata, bunicul, sora mea, care plecase la Mănăstirea Clocociov încă din 1984, un unchi 
bolnav de scleroză în plăci, o fată bolnavă tot de scleroză în plăci şi mulţi alţii. Curios, 
dintre toţi, Părintele s-a oprit cu privirea asupra mea: „Cine-i băiatul?”. Mama i-a spus. 
„Să ştii că băiatul matale n-are ambiţie. Dacă mai dădea o dată la, facultate, reuşea!” De 
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unde să fi ştiut că dădusem la Politehnică şi nu reuşisem? Într-adevăr, eram cu totul lipsit 
de ambiţie, mă angajasem la o filatură de bumbac, eram preocupat mai degrabă de fotbal, 
de fete, nicidecum de cele bisericeşti. Mama a încercat să-i arate şi alte fotografii, dar 
Părintele a spus: „Nu, pe mine ăsta mă interesează. Să-i spui să facă Teologia! Neapărat 
să-i spui, m-auzi?”. Când a venit acasă şi mi-a spus, am bufnit în râs. După câteva luni, 
mama a fost iarăşi la Părintele şi, minune, de cum a văzut-o, el şi-a amintit imediat: „I-ai 
spus fiului tău să dea la Telogie?”. „I-am spus Părinte, dar nu vrea...”. 

Abia prin anul 1986, aşa, deodată, am prins a mă gândi la Dumnezeu. Nu voiam însă 
facultatea şi preoţia de mir, voiam călugăria, singurătatea, lepădarea de lume. Aveam 
ispite şi îndoieli mari. Într-o vară, am urcat în munţii Neamţului, la Părintele Cleopa, 
după care, de la Sihăstria, tot în acea zi, plecând m-am hotărât să fac un ocol pe la 
Drăgănescu, ca să-l cunosc, în sfârşit, pe Părintele Arsenie Boca. Iar întâlnirea aceasta 
avea cu adevărat să-mi schimbe viaţa. Stăteam faţă în faţă la o masă lungă din curtea 
casei parohiale, sub un nuc mare, bătrân, noduros, în stânga şi-n dreapta noastră se 
aşezau din când în când pe scaune oameni care-şi povesteau necazurile, cereau sfat, unii 
veneau doar să-l vadă, să-l asculte, căci pe atunci Părintele apărea rar şi nu avea voie să 
spovedească. Avea nişte ochi mari, umezi, albaştri - cel puţin aşa i-am văzut eu - şi se 
uita fix la mine. Omul din dreapta îi spunea: „Părinte, am un băiat care s-o căsătorit şi 
m-o lăsat singur şi mă batjocoreşte...”, mie, în mintea mea, îmi venea să-i răspund:  
„Aşa-ţi trebuie, dacă ai făcut numai un copil”. Părintele zicea imediat, fără să se întoarcă 
spre omul acela, privindu-mă tot pe mine: „Aşa-ţi trebuie dacă ai.făcut numai un copil”. 
Apoi vorbea altul şi altul şi altul... şi vă spun cu mâna pe inimă că toate sfaturile şi 
gândurile care îmi treceau prin minte erau rostite de Părintele Arsenie Boca, cuvânt cu 
cuvânt, fără a mă scăpa din privire. M-am cutremurat! Cred că am început să tremur la 
propriu, uite aşa mi s-a ridicat părul pe mână şi mi-am zis: „Vai de mine, să vezi că 
Părintele ăsta îmi citeşte gândurile...” Pur şi simplu le spunea oamenilor ce gândeam eu! 
Şi, tot privindu-mă în ochi, deodată pe chipul lui a apărut aşa, un zâmbet straniu, abia 
schiţat, care ascundea cele mai adânci subînţelesuri. Un zâmbet ce voia parcă să-mi 
spună: „Ei, vezi că ştii?!...” De atunci, l-am urmat mereu pe Părintele Arsenie. Eram 
flămând să mă spovedesc lui. 

A doua oară când am mers la Părintele n-am putut zice decât atât: „Părinte, am 26 de 
ani şi nu ştiu ce să fac. Să mă însor sau sau mă călugăresc?”. Părintele s-a uitat aşa la 
mine şi mi-a spus: „Măi, nu eşti bun acuma nici de una, nici de alta...”. Târziu mi-am dat 
seama că a fost răspunsul cel mai potrivit, unul demn de un mare duhovnic. 

Părintele Arsenie nu contenea să-mi poruncească să dau la Teologie. I-am spus că se 
intră greu la Sibiu, că se intră cu relaţii, cu bani. În plus, nici nu prea voiam să ajung 
preot de mir, căci ar fi trebuit să mă căsătoresc, ori eu râvneam călugăria. Era primavara 
lui ’89 - anul morţii Părintelui Arsenie - şi atunci marele duhovnic aproape mi-a 
poruncit: „Dă la Teologie, căci eu o să mă rog pentru tine şi-o să reuşeşti! Ultimul meu 
gând pentru tine este acesta: fă Teologia, căci prin Telogie vei ajunge la 
călugărie.”(Părintele Dumitru, Mănăstirea Sf Ilie -Albac) 

 
• Era un moş, Ilie, care avea vedenii şi care nu mânca decât o dată în zi (pe la ora 

7), pâine şi zarzavat fiert, cu sare şi oţet. El a avut poruncă de la Domnul să facă o 
mănăstire la Bucium. Într-o altă vedenie, Domnul Iisus Hristos i-a arătat la Bucium o 
încăpere la subsol, unde erau moaştele unui sfânt, fără cap, şi i-a dat poruncă „să-i facă 
ceea ce trebuie”. Moş Ilie a înţeles că trebuie să-i facă o raclă din argint, iar din altă 
vedenie a înţeles că este vorba de Sfântul Ioan Botezătorul. Scenele de pe raclă (în 
legătură cu Sf. Ioan Botezătorul) au fost făcute de Părintele Arsenie (proiectul, schiţele); 
pe atunci lucra la Atelierele Patriarhiei (de la Schitul Maicilor). Apoi Domnul Hristos i-a 
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spus moşului Ilie că de Sfântul Nicolae trebuie sfinţită racla. Moşul m-a trimis să aduc 
racla şi a zis către fetele lui: „Să-mi căutaţi două rânduri de haine că pe mine mă 
arestează”. Când am venit cu racla, când m-am dat jos din tren, a zis un om: „Nelule, te 
aşteaptă securitatea”. Moşul era deja arestat. Când am trecut prin faţa poliţiei şi 
securităţii, ceilalţi care erau cu mine au fugit. Am venit cu racla, am trecut prin faţa lor şi 
nu mi s-a întâmplat nimic! Şi s-a sfinţit racla. [n. ed.: Menţionăm că Elisabeta Şandru a 
fost numită de moşul Ilie să se ocupe atât de construirea Mănăstirii Bucium cât şi a raclei. 
Şi astăzi ea continuă să conducă lucrările ce se fac la Mân. Bucium -„Casa Pelerinului”. 
Racla se află în biserica din Hurez, în custodie]. 

Pe moşul Ilie l-au dus la un spital de nebuni şi un nebun îl păzea. După 5 zile moşul 
zicea: „Doamne nu mai pot împlini porunca Ta, că ăştia mă omoară”. Şi atunci zice 
Domnul Hristos moşului: „Adu Biblia mică sau testamentul şi citeşte la Apocalipsă cap. 
2, versetul 10”. Acolo scrie: „Pe unii dintre voi va să-i arunce diavolul în temniţă, ca să 
fiţi puşi la-ncercare şi veţi avea 10 zile la necazuri” şi nu vi se va întâmpla nici un rău. Şi 
când s-au împlinit 10 zile l-a chemat directorul spitalului de nebuni şi a zis „Moşule, 
dumneata pleci acasă. Aş vrea să am şi eu mentalitatea dumitale la vârsta dumitale”. 
Moşul a murit la 91 de ani. (Ioan Bica, 76 de ani) 

 
• Am venit la mănăstire şi când am ajuns s-a ţinut o predică. Am rămas foarte 

impresionat de predica pe care o ţinut-o Părintele. Când am ajuns acasă, aveam trei fraţi 
şi săreau prin casă, făceau toate minunile şi eu mă uitam la ei şi nu mi se părea firesc ceea 
ce făceau. Deja intrase în mine frica de Dumnezeu. 

Apoi nu l-am mai văzut pe Părintele până la 25-26 de ani. Aveam o urticarie cronică 
şi am fost internat în spital la Bucureşti şi acolo nu m-au putut vindeca. Trebuia să-mi 
facă şi o operaţie să-mi scot amigdalele din gât. În salon cu mine era un bucureştean care 
mi-a zis: „Eu ştiu un Părinte Arsenie, du-te la el”. L-am întrebat unde e şi a zis că e pe la 
Schitul Maicilor, ca pictor. Mă duc la el acolo, dar nu-l văzusem de la 12 ani. Tot aşa 
tuns era, cu barbă. La un moment dat a apărut: „Ce vrei mă”; „Sunt bolnav, am venit la 
dumneavoastră să vă cer un sfat”; „Du-te mă şi fă-ţi operaţia şi scoate-ţi amigdalele că 
doctorii au dreptate. Altceva ce mai ai?”; „Mai am o nedumerire. Eu nu cred că există 
Dumnezeu”. S-a uitat la mine şi zice: „Ce profesie ai?”; „Îs maistru mecanic”; “Ai citit 
multe cărţi”, „Am citit destule”; „Biblia ai citit-o vreodată?”; „Am citit ceva din Vechiul 
Testament, ceva din Noul Testament, dar nu am terminat niciodată Biblia”; „Vezi mă, 
atunci de unde ştii tu că nu există Dumnezeu? Uită-te la mine, nu-s numai pictor. În 
lumea aceasta sunt atâţia oameni care s-au dus şi au cercetat pe la Muntele Sfânt, peste 
tot locul şi nu-s nebuni şi cred, acum n-am ce să-ţi spun mai mult. Ai de grijă că sunt ăia 
de la securitate şi ne urmăresc”. 

După ce m-am vindecat am venit acasă. Mama soacră tot mereu ne ducea la Părintele, 
la Drăgănescu. Am tot fost pe acolo, am avut nişte necazuri, şi odată zice către mine: 
„Mă, tu ai vreun duşman în lumea asta?”; „Da, am pe Ceauşescu”; „Uită-te la mine, cât 
va trăi ăsta va fi bine de voi, când nu va mai trăi, va fi vai de capul vostru”. 

Altceva ce mi-a spus tata: era război şi totdeauna când le venea ordin de încorporare 
la oameni se duceau la Părintele să se spovedească. Tata de colea, la un pahar, zice: „Să 
te duci să-l prinzi puţin de gât să vezi cum scoate un glas ca un clopoţel”. Dimineaţa 
când s-au dus, tata sta mai în spate şi i-a zis Părintele: „Hai mă încoace şi mă strânge   
să-mi capăt vocea”. (Şerban Alexe, 73 de ani, Lisa) 

 
• Am fost cu soţul la Drăgănescu şi când ne-a văzut, ne-a spus că noi ne împăcăm 

bine unul cu altul, dar o să ne despărţim. Şi după un an şi ceva a murit soţul. 
Părintele mi-a spus că soţul meu avea blăstămul încă din pântecele mamei lui, chiar 
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de la aceasta, din greşeală. Cum s-a întâmplat? A venit un pocăit acolo în vecini şi 
anunţa să meargă lume că va predica. Soacra a zis că nu vrea ca el să meargă la pocăiţi. 
„Ba mă duc tu Mărie, că nu mă pocăiesc”. „Gheorghe, dacă te duci, eu să hiu al hăluia 
(dracului) că nu mai sunt femeia ta, nici nu mă mai culc cu tine”. Nu s-o mai dus socrul 
dacă i-a spus aşa. Dimineaţa ea a mers la preot, s-a spovedit, s-a împărtăşit, i-a citit nişte 
deslegări, dar n-o dezlegat blestemul din pântece. Când soacra s-a spovedit Părintelui 
Arsenie, a zis că a spus tot ce a ştiut, dar în realitate asta n-a spus-o şi a stat sub patrafir 
mult şi nu şi-o mai amintea. Apoi Părintele a spus: „Îl spui, ori ţi-l spun eu”. Atunci o 
zis: „Aoleu, Părinte, n-o fi blestemul din păntece?” “Ba da”. Şi mama credea că păcatul 
e iertat! 

După ce a murit soţul, băiatul vroia să dea la facultate, şi eu am zis: „Cum să te duci 
mai băiete acolo, că eu nu am nici un sprijin; taică-tău e mort, iar la facultate merg 
oameni cu bani, nu intri aşa uşor şi fără sprijin”. Şi m-am dus la Părintele căci eram şi 
foarte bolnavă atunci şi a zis: „Întocmeşte parastas - el picta acolo într-un colţ şi nu avea 
voie să vorbească pentru că era urmărit de Securitate - şi pe băiat lasă-l, că reuşeşte”. Şi 
aşa a fost. 

Se uita aşa ţintit la tine şi apoi zicea. Socrul meu, lucrând la mănăstire, mai punea 
câte o ţigară în gură. Părintele predica şi socrul fuma. Şi o zis Părintele: „Măi, cei ce iau 
focul în gură nu vor vedea faţa lui Dumnezeu” şi s-a uitat aşa cu ochii drept la socrul 
meu. Acesta, când a ieşit de pe pământul mănăstirii, a aruncat ţigările şi mai mult nu a 
mai pus în gură ţigări. Înainte de a-şi da sfârşitul a avut o vedenie şi zicea: „Uite ce de 
rugăciune face Părintele Serafim şi cu Părintele Arsenie şi ce de cete îngereşti!” A fost 
în comă de duminică dimineaţa până marţi seara, iar în timpul acesta sufletul lui a 
umblat şi a fost purtat şi în iad şi în rai. După ce s-a deşteptat ne-a spus: „Vai ce chinuri 
sunt în iad!... Să ştii că eu am fost mort şi am înviat”. În timp ce a fost în comă l-a văzut 
pe soţul meu mort, a vorbit cu el: era cu doi copii într-o grădină cu floricele, iar soţul 
meu i-a zis: „Tăticule, matale mai stai puţin şi apoi vii la mine”. Şi soacra era moartă şi 
l-am întrebat dacă pe mama n-a văzut-o: „N-am văzut-o dar am auzit-o”... Şi zicea că a 
fost mort şi a înviat şi că o să mai trăiască puţin. Şi a mai trăit trei săptămâni. Ne punea 
să-i cântăm cântări de la mănăstire. Îi plăcea „Samarineanca la, fântână”, „Zece 
fecioare”... 

Erau şi care mergeau la Părintele şi dacă nu le convenea ceva, aceştia nu se mai 
duceau. Iar care au fost oamenii mănăstirii, aceia mergeau. Noi ne duceam pe jos 16-17 
km. Eram însărcinată şi m-am dus pe jos; eram vreo 30, 40 de inşi de pe sate şi mergeam 
pe rând în faţa şirului, căci era iarnă, astfel ca nu numai unul să rupă zăpada. Apoi când 
mergea lumea pe jos, de era Părintele aici, zicea: „Cela ce dă un pas către Dumnezeu, 
Dumnezeu dă 100 către el, deci paşii la mănăstire sunt plătiţi”. 

Când am fost odată la Părintele, mi-a spus: „Dacă eşti aşa nelinişlită, întreabă pe 
cineva şi să faci un canon”. M-am dus la o măicuţă care a murit şi e înmormântată la 
Prislop. Şi a zis să-mi aleg un Sfânt şi să-i citesc acatistul 6 săptămâni. Am ales pe 
Sfântul Nicolae şi i-am citit acatistul 6 săptămâni şi după ce am terminat de citit, în 
noaptea aceea am fost la Piteşti unde era băiatul arestat şi pe la două noaptea m-am dus 
şi am dormit, iar către ziua am visat că a venit Sfântul Nicolae şi mi-a zis să nu mă mai 
necăjesc, să nu mă mai supăr că am să mă îmbolnăvesc de inimă, iar băiatul nu va sta 
nici un an de zile la închisoare, cu toate că are 5 ani. Pe data de 7 va veni acasă. Eu am 
visat asta în data de 28 decembrie şi în ziua de Sfântul Ioan a venit acasă. 

Nu m-a certat cu toate că avea de ce să mă certe. L-a certat pe al meu, l-a certat puţin, 
da pe mine nu. Mi-a zis: „Tu nu meriţi nici ceartă, nici aspru să fiu cu tine pentru că ai 
avut o viaţă foarte grea”; m-a încurajat ca să pot să trec prin ce am avut de trecut. 

La multă lume le spunea toate necazurile ce le au. Nu se supăra dacă-l întrebai. Dacă 
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era cineva de avea un necaz mai mare, mai deosebit, îl chema deoparte şi discuta cu el. 
A fost o femeie de la Braşov la care i-a plecat băiatul pe munte şi nu s-a mai întors. L-au 
căutat cu avionul, cu elicopterul şi Părintele i-a spus exact unde să se ducă să-l caute. 
Am urmărit ziarul şi am văzut că l-au găsit până la urmă. 

Nu trebuia să-i spui absolut nimic, el îţi spunea tot. Am fost cu cineva care îi tot 
mureau animalele şi nu avea noroc de ele şi i-a spus: „Dar de câte ori ţi-a fătat vaca, ai 
dat la cineva un kg de lapte de pomană? Sau când ţi-a fătat oaia? Atunci du-te şi dă 
prima mulsoare”. Şi de atunci nu a mai avut femeia probleme. 

Pe urmă nu m-am mai dus la Părintele. Ne-am dus însă la mormânt, ne-am dus iarna 
şi nu era zăpadă pe mormânt, erau flori. Ne-am dus şi vara, tot aşa era. (Milşan Vionela, 
Recea, 71 ani) 

 
• Surorile mele s-au făcut maici. Uneia din ele, înainte de a se călugări, Părintele 

Arsenie i-a spus că în familia noastră avem un călugăr. Am aflat că într-adevăr bunica 
mea a avut un frate ce a fugit în Ţara Românească, unde s-a făcut călugăr, iar când a venit 
aici toată lumea l-a primit cu bucurie. „El s-a rugat lui Dumnezeu să vă faceţi voi maici”, 
le-a zis Părintele Arsenie. 

Tatăl meu a fost rotar şi se purta foarte frumos cu toată lumea. Când s-a dus şi el la 
Mănăstirea Sâmbăta, sora mea l-a văzut pe Părintele Arsenie cum iese în hainele de 
Liturghie şi cu crucea în mână şi merge până la clopotniţă unde era tatăl meu, căruia îi 
spune: „Bine ai venit nene Petre, ca să te spovedesc” şi l-a spovedit. I-a spus că e un om 
foarte cumsecade. După moartea tatălui meu, sora mea s-a dus la mănăstirea Prislop. 
Când a ajuns la poartă au început să bată clopotele. După ce a intrat a întrebat: „Dar de 
ce bateţi clopotele?” şi maica a răspuns: „A zis Părintele Arsenie că e la poartă Maica 
Elefteria şi că a murit tatăl ei”. Părintele a îmbrăţişat-o şi i-a spus: „Tatăl tău a murit. 
Mulţi călugări ar vrea sa ajungă unde e tatăl tău, dar nu ajung. Tatăl tău locuieşte în al 
patrulea cer”.(Cismaş Eugenia, 78 ani, Făgăraş) 

 
• Într-o zi, când am mers la miruit, pe două femei nu a vrut să le miruiască şi să le 

lase să sărute crucea. Le-a zis: „Voi mergeţi mai întâi să vă spălaţi pe buze... Am ceva să 
vă spun vouă. Vreţi să vă spun în public sau veniţi fiecare la mine în căsuţa aceea?” S-au 
dus fiecare în parte. Când ieşeau de acolo erau aşa de răvăşite, încât credeai că le-a 
dezgropat din pământ. Una din ele zice: „Vai de mine, Părintele ăsta-i sfânt! De unde ştia 
el ce nu ştiam decât eu şi Dumnezeu? Când mi-a spus ce am făcut am crezut că o să cadă 
cerul pe mine şi eu mă cufund în pământ”. N-au vrut să-mi spună ce le-a spus Părintele, 
dar de atunci una din doamne venea mereu la mănăstire, ţinea post, Biblia şi Psaltirea nu-i 
lipseau acasă, de pe noptieră. (Beleana Ileana, Recea) 

 
• L-am cunoscut pentru prima dată pe Părintele Arsenie în iunie 1942. Am mers la 

Sfânta Mănăstire Brâncoveanu împreună cu scumpa mea mamă Maria, cu gândul să ne 
spovedim. Pe mine m-a primit zicând: Aşa-i că de când te-a bătut bărbatul, nu-l mai poţi 
vedea?”, mi-a spus că nu ne potrivim şi că ar fi bine să mă despart de el. 

Mai târziu, m-am întâlnit cu Părintele Arsenie la Sibiu şi m-a întrebat dacă am 
divorţat. I-am spus că nu şi m-a sfătuit să o fac „pentru că el nu stă cu tine şi împărţiţi 
păcatele”. La judecătorie ne-a divorţat de la prima înfăţişare, deşi, de obicei, acest lucru 
dura ani de zile. (Maria Streza, 86 ani, Voila) 

 
• Pe când aveaun 18 ani, am mers pentru prima dată la Drăgănescu, împreună cu 

tatăl meu. Părintele obişnuia să meargă printre oameni şi întreba pe câte cineva cu ce 
problemă a venit. A venit şi la tata şi l-a întrebat: „Măi, tu ce problemă ai ?” Tata i-a spus 
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că eu doresc să dau admitere la facultate. Mi-a spus că nu o să intru în primul an pentru că 
sunt o fire emotivă şi după ce o să ies de la examen o să-mi dau seama ce am greşit. Aşa a 
şi fost; am picat a patra. Odată, când am mers la Părintele, tot dând la facultate şi 
nereuşind, îmi încolţise un gând: să merg la mănăstire. Atunci, Părintele adresându-mi-se, 
fără ca eu să-i fi spus ceva, a spus: „Ştii, ca să mergi la mănăstire trebuie să fii pentru aşa 
ceva”. (Mariana P. - Făgăraş) 

 
• L-am cunoscut pe Părintele la Sâmbăta, la mănăstire, când eram fată. Aici am 

venit cu un grup de tineri, am participat la slujba Sfintei Liturghii, iar în urma predicii 
Părintelui Arsenie am plâns şi m-am învinovăţit că nu sunt bună de nimic; am rămas cu 
acest fior toată viaţa. (Măniş Septimia, 79 ani, Codlea) 

 
• Era în anul 1983, când am plecat la Părintele Arsenie cu o problema de familie. 

Îmi plecase soţia de acasă (în lipsa mea), luând copiii şi lucruri din casă, lăsându-mi un 
bilet pe masă, pe care scrisese, printre altele, că ce a făcut a făcut bine şi să nu mă duc 
după ea să o aduc acasă, că nu va veni. În orice caz îmi aduc aminte că îmi spusese când 
era acasă, cu câtva timp înainte de a pleca, că este sătulă de viaţă... Eu nu am avut nici o 
ceartă cu ea, ca să o determine să plece, afară doar de faptul că dorea să se mute în 
Braşov, unde, de altfel, locuiau şi fraţii şi părinţii ei. 

Trecuse o vreme şi nu-mi mai găseam nici scopul, nici rostul în viaţa aceasta. Nu 
ştiam ce să mai fac. Ţin minte că mergeam prin locuri unde nu mă prea întâlneam cu 
oameni, în locuri mai retrase, plângând şi spunând: Pentru ce Doamne? De ce Doamne? 
După o vreme, îmi spusese cineva de Părintele Arsenie, ca să mă duc să-1 caut şi să 
vorbesc cu dânsul. Cu două zile înainte de a pleca la dânsul, îl visasem fără să-1 fi văzut 
vreodată în viaţa mea, şi iată cum: Se făcea că intrasem într-o încăpere mare, unde era 
foarte multă lume, iar în faţa tuturor era Părintele Arsenie, vorbindu-le oamenilor. 
Căutam să-1 văd mai bine şi dânsul se uita la mine şi îmi zise, făcându-mi semn cu 
mâna: „Mă, tu ăla de acolo, vino încoace mă, vino aici...” şi m-am trezit. Un amănunt: în 
visul meu Părintele era îmbrăcat într-un costum de culoare maro şi avea ochelari de 
vedere cu rama aurie. M-am dus la mama mea şi i-am spus despre vis. Mama mi-a zis: 
„Cum l-ai visat pe Părintele că tu nu 1-ai văzut niciodată?”. Spunându-i mamei cum 
arăta în vis şi cum m-a chemat la dânsul, ea a zis: „Dragul mamei, nu mai întrebăm pe 
nimeni nimic, ne suim în tren şi plecăm la Drăgănescu şi ai să vezi că o să-l găsim acolo. 
Să ştii că te cheamă!” 

După două zile am plecat la Drăgănescu şi nu mică mi-a fost uimirea când 1-am văzut 
pe Părintele Arsenie, îmbrăcat în acel costum maro şi cu ochelarii cu acea ramă aurie, 
precum îl visasem. Arăta exact ca în visul meu. 

Ţin minte că, înainte de a vorbi cu mine, a vorbit cu o femeie care îi arătase fotografia 
cu fiica ei, dorind s-o mărite. Când i-a arătat fotografia, Părintele a repezit-o, spunându-i 
că nu-i ghicitor şi nici vrăjitor şi i-a spus să plece. Am rămas blocat pentru că şi eu 
aveam la mine o fotografie, unde eram eu, soţia şi cei doi copii ai noştri. Dar cum să mai 
îndrăznesc să i-o arăt!? Când a ajuns în dreptul meu, s-a uitat undeva sus, într-un colţ al 
bisericii cu o privire atât de drăgăstoasă şi parcă rugătoare în acelaşi timp. Doamne, ce 
ochi frumoşi avea, ce albastru curat şi frumos! Nu am văzut niciodată în viaţa mea aşa 
ochi minunaţi! Avea ceva dumnezeiesc în ei şi în toată fiinţa sa. Iar eu am gândit în acel 
moment, repet, am gândit doar, precis i s-a arătat cineva - vreun înger sau vreun sfânt - şi 
vorbeşte cu dânsul, spunându-i că 1-am visat şi m-a chemat. Iar Părintele, fără să 
coboare privirea aceea minunată, răspunse la gândul meu, în auzul tuturor, zâmbind 
uşor: „Nu mă, mă uit aşa, ca pictor mă.” Ştia ce am gândit!!! 

Şi am rămas înţepenit locului, văzând că Părintele Arsenie ştia gândurile omului şi că 
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mă aflu în faţa unui om, ce n-am crezut în viaţa mea că poate să existe. Şi totuşi 1-am 
avut printre noi, dar nu am ştiut să-1 ascultăm şi nici să preţuim un astfel de om pe care 
Dumnezeu ni 1-a binecuvântat să-1 avem. 

Părintele s-a uitat apoi la mine cu acelaşi zâmbet, spunându-mi: „No mă, care-i 
baiu’?”. Aşa i-am spus Părintelui povestea mea. Apoi Părintelc mi-a spus ceva ce m-a 
uimit, pentru că pe acea persoană care fusese înaintea mea o repezise, spunându-i că el 
nu este clarvăzător şi nici vrăjitor, mi-a spus aşa: „Mă, n-ai la tine o fotografie cu ea, s-o 
văd şi eu, aşa, ca pictor?”, şi cu timiditate i-am spus: „Ba da, Părinte”. „Ia dă mă, s-o văd 
şi eu”. Privind-o Părintele Arsenie cu atenţie, m-a întrebat: „Şi ce ţi-a zis mă?”. Am spus 
Părintelui că îmi zisese, cu ceva timp înainte să plece de acasă, că este sătulă de viaţă. 
Părintele, privind fotografia a spus cu glas tare: „Minte mă, minte. Aici sunt două femei 
cu mintea goală, şi ştii care”. Desigur că nu ştiam, pentru că în fotogralie era doar ea 
femeie. Şi dânsul mi-a spus: „Ea şi cu mă-sa mă” a adăugat: „Lasă mă, că va veni o zi 
când va da socoteală pentru tot ceea ce a făcut. Tu să-ţi duci viaţa aşa...”, şi îmi spuse 
cum să-mi duc viaţa. 

Apoi a adăugat un cuvânt care m-a surprins. Mi-a zis aşa: „Mă, să ai grijă! Nu cumva 
să te apuci să bei!!!”. Iar eu, mai sigur pe mine de data aceasta, i-am spus Părintelui: 
„Părinte, eu nu beau din principiu”. Părintele mi-a retezat-o imediat, spunându-mi: „Lasă 
mă principiul tău şi tu uscultă ce-ţi spun eu!”. 

Apoi mi-a dat fotografia înapoi şi a pus mâinile sale pe mâinile mele (pe care le 
ţineam lateral, lipite de corp), spunându-mi mai departe ce să fac şi cum să fac cu viaţa 
mea, neluându-şi mâinile sale de pe mâinile mele. Toata lumea se mira de cum proceda 
Părintele şi spuneau: „Uite, dragă, cum îl ţine”. Se mirau oamenii cum mă ţinea Părintele 
şi nu-mi dădea drumul din mâinile dânsului cât timp a vorbit cu mine. Mă miram şi eu 
de mirarea oamenilor. 

Abia mai târziu mi-am dat seama că de fapt oamenii aveau dreptate să se mire, pentru 
că Părintele Arsenie de obicei nu prea punea mâna pe oameni, cu unele excepţii. Şi din 
acele excepţii am făcut şi eu parte, spre bucuria mea. Târziu, mi-am dat seama de ce şi 
pot să afirm că Părintele şi-a pus mâinile pe mâinile mele ca să-mi dea putere, pentru că 
eram deprimat atunci. 

M-am întors acasă şi nu după mult timp, poate după o lună sau cel mult două, am 
început să beau: o bere pe zi, apoi două beri în altă zi, apoi trei pană am ajuns la „marea 
performanţă” de cinci beri pe zi fără să mă îmbăt, pentru că aveam „antrenament”. 

Începusem cu o bere şi ajunsesem treptat la cinci beri pe zi, uitând de fapt de toate 
sfaturile pe care le-am primit de la acest om, de la acest Om al lui Dumnezeu. Cu toată 
responsabili-tatea mea, spun că Omul lui Dumnezeu a fost Părintele Arsenie şi cu greu 
se mai poate naşte un astfel de Om într-un neam întreg. Uitasem deci acea profeţie a 
dânsului, în care îmi spunea: „Mă, să nu cumva să te apuci să bei!”. Dar într-o 
dimineaţă, cred că era ora 6, am auzit glasul Părintelui Arsenie spunându-mi de trei ori: 
„Măă!... Măăă!... Măăăă!”, iar eu fiind treaz, aceste cuvinte ale Părintelui le-am înţeles 
cam aşa: „Mă, ce ţi-am spus eu ţie să nu bei, mă?” 

Şi din acel moment, din acel ceas, din acea clipa, în viaţa mea nu am mai băut 
niciodată, prin orice stări aş fi trecut: bucurie, nefericire, durere, neîmplinire, că este ziua 
mea de naştere sau a altora, nici un strop de alcool nu am mai băut. Dar ştiu că nu este 
meritul meu, ci al Părintelui Arsenie. Dânsul şi rugăciunile lui m-au ajutat! Să mă ierte 
bunul Dumnezeu şi Maica luminii, că nu l-am ascultat, şi să mă ierţi sfinte Părinte 
Arsenie. Ajută-mă, cum m-ai ajutat! 

...Două inginere, prietene foarte bune, s-au dus la Părinte la biserica Drăgănescu să 
vorbească cu dânsul. Una dintre ele vorbea cu Părintele Arsenie, când cealaltă era în 
spatele Părintelui, privindu-i picturile din biserică. La un moment dat, inginera M.G. din 
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spatele Părintelui, uitându-se la picturi a zis în gândul ei: „A, nu există Dumnezeu”. 
Chiar atunci, Părintele Arsenie o lasă pe prietena acesteia vorbind, se întoarce cu faţa 
spre aceasta şi îi spune: “Şi totuşi mă, să ştii că este Dumnezeu”, apoi s-a întors cu faţa 
la cealaltă şi a continuat discuţia cu ea. Povestea aceasta mi-a spus-o inginera când a 
ieşit din Biserică, spunându-mi că după ce i-a spus Părintele că totuşi este Dumnezeu, a 
simţit că i se face rău de emoţie, minunându-se de unde i-a ştiut Părintele Arsenie 
gândurile. Spunea sărmana de ea că a simţit că se duce în adâncul pământului de ruşine. 
(Bogdan Juncu - Făgăraş) 

 
•  La prima întâlnire cu Părintele Arsenie Boca, la Drăgănescu, m-am trezit cu 

Părintele lângă mine, fără să-l văd venind. Mi s-a adresat zicându-mi că vin de la mare 
distanţă şi că eu predau codul genetic, deci ştia că sunt profesoară de biologie. Mi-a atras 
atenţia să nu mă mai vopsesc pe păr ca să nu-mi pierd mântuirea şi mi-a mai spus 
numărul copiilor pe care nu i-am adus pe lume şi care mă vor striga pe lumea cealaltă, 
acuzându-mă de fapta mea. M-a trimis apoi în biserică să văd picturile făcute de sfinţia 
sa... Apoi m-a îndemnat să plec la autobuz fiindcă urma sa vină o furtună foarte mare. 
După ce m-am urcat în autobuzul de Bucureşti s-a pornit o furtună, aşa cum spusese 
Părintele. 

La o altă întâlnire cu Părintele mi-a zis să plec repede că vine securitatea şi verifică 
oamenii găsiţi aici; într-adevăr în drum spre autobuz am întâlnit maşina securităţii care 
era în drum spre biserică. Părintele nu voia să am necazuri cu securitatea, fiind încă la 
şcoală, profesoară. 

Altă dată, o doamnă îl abordează pe Părintele spunându-i că are un băiat, de profesie 
inginer, care a plecat în Munţii Bucegi de şase săptămâni şi nu s-a mai întors acasă. 
Părintele îi răspunde că nu o să mai vină pentru că din cauza unei avalanşe a căzut într-o 
prăpastie şi i-a indicat chiar şi locul, dar să-l lase până la primăvară când „va ieşi 
singur”, odată cu topirea zăpezii. Lucrurile s-au petrecut întocmai, şi locul a fost cel 
indicat de Părintele. (Prof. C.F.) 

 
• Când eram student în ultimul an la Sibiu, printr-un „telefon fără fir” am aflat că 

undeva lângă Bucureşti, în localitatea Drăgănescu, se află un mare duhovnic care poate 
să-ţi spună toată viaţa ta şi să-ţi arate calea pe care trebuie să mergi. Eram la răspântie de 
drumuri, nu ştiam în ce direcţie s-o iau. Împreună cu alţi tineri din Făgăraş am plecat în 
noaptea dinainte de 16 iunie (Rusaliile din anul acela) spre Bucureşti. Era plină curtea 
bisericii şi biserica de oameni. Când l-am văzut pe Părintele, înfăţişarea lui, m-a străpuns 
ceva în inimă. Mi-am dat seama că nu văd un om oarecare, că are o putere deosebită. 
Avea o privire pătrunzătoare, un timbru al vocii, nişte mişcări şi o înfăţişare harismatică. 
În acea zi de Rusalii. Părintele mi-a spus: „Începând de astăzi, dacă numele meu te va 
însoţi îţi va pricinui şi bucurii şi necazuri”. Şi aşa a fost... (Pr. Prof. Simiofi Todoran) 

 
Ucenici ai Părintelui 

 
• Părintele Dometie Moian, care a murit nu de mult, când era mic s-a gândit să se 

facă călugăr, dar după ce s-a maturizat a uitat de acest gând şi a vrut să se căsătorească de 
mai multe ori şi nu reuşea nicicum. După mai multe încercări s-a dus la Părintele: 
„Părinte, nu ştiu ce să mă fac că nu pot să mă căsătoresc”. „Mă, aminteşte-ţi ce i-ai 
făgăduit tu lui Dumnezeu când ai fost mic”. 

Atunci părintele Dometie, stând şi cugetând mai mult timp şi-a amintit că i-a făgăduit 
lui Dumnezeu că se va face călugăr. 

Îi vine părintelui Dometie ordin să plece pe front şi pleacă, nu are ce face. La un 
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moment dat îi selectează pe cei de acolo, să-i bage pe linia întâi, dar Părintele Arsenie i-a 
spus dinainte ca să citească Acatistul Mântuitorului şi 3 zile să nu mănânce nimic înainte 
de o primejdie mare. Aşa a făcut, 3 zile n-a mâncat, n-a băut apă. Când a trecut prin faţa 
comisiei i-au zis: „Bun, bun, bun... cu tine ce-i?”. L-au examinat din nou, l-au pus la 
toate aparatele, l-au consultat, apoi l-au trimis acasă. 

Mama părintelui Dometie era necăjită că nu mai ştie nimic de feciorul ei, ştia doar  
că-i plecat pe front. A trecut Părintele Arsenie prin Voila şi aceasta i-a spus: „Părinte, 
sunt necăjită, nu mai ştiu nimic de băiatul ăsta”; Părintele zice: „Numai că nu-l vezi”. Cu 
primul tren a apărut acasă. 

Dometie Moian, în armată fiind, când a plecat de la Breaza, de la unitatea militară, la 
o intersecţie de drumuri, cineva l-a oprit din drum şi-l contrazicea mereu la ceea ce 
gândea, zicându-i: „Nu-i aşa!”. Când dă să plece îi zice: „N-ai plecat bine”. Se uită, nu 
mai vede nimic. 

Duminică dimineaţa, când s-a făcut ziuă a şi fost la mănăstire, la Părintele Arsenie. 
Părintele când l-a văzut i-a şi spus: „Ce-i măi Dănilă?”, şi fără a mai aştepta răspuns îi 
zice: „Vei mai trece pe acolo, dar fii, fără teamă şi spune-le aşa: A zis Părintele Arsenie 
că aşa-i. Dar fii hotărât”. Când a trecut data următoare pe la intersecţia de drumuri, i-au 
apărut iar diavolii şi l-au încurcat, atunci Părintele Dometie spune: „A zis Părintele 
Arsenie că aşa-i”. Din momentul acela au amuţit diavolii. Putere mare a avut Părintele 
Arsenie asupra duhurilor necurate, încât numai la auzul numelui Părintelui Arsenie s-au 
cutremurat şi au dispărut. 

Părintele Dometie a fost ales ca ucenic al Părintelui Arsenie. Prea Sfinţitul Daniil, 
care este episcop la Vârşeţ, este cel mai iubit ucenic al Părintelui Arsenie. Acestuia 
Părintele i-a descoperit multe taine. 

Adesea Părintele spunea la lume: „Am în lume călugări mai călugări ca în mănăstiri” 
şi se uita la moşu’ Codrea şi la bunica. 

Duceau o viaţă curată, cu rugăciuni multe şi fapte bune. Aşa a rânduit Dumnezeu ca 
moşu’ Codrea să moară la mănăstire la Sâmbăta, cum şi-a dorit mult de tot. Moşul 
Codrea a avut 2 băieţi, care au fost preoţi. Unul din ei a murit, părintele Nicolae, iar 
părintele Codrea trăieşte. 

Moşul Codrea era născut în Drăguş căsătorit în Cârţişoara, a lucrat la fabrica de 
avioane de la Braşov şi s-a dus şi s-a spovedit la Părintele Arsenie. Părintele Arsenie l-a 
ţinut acolo vreo 2 săptămâni până l-a spovedit. El trebuia să ajungă la serviciu, dar nu i-a 
dat voie să plece. Când s-a dus înapoi la serviciu nu a avut însă nici o problemă! Cred că 
atunci a explodat fabrica şi l-a ţinut Părintele Arsenie acolo ca să nu fie la fabrică. 

Să vă povestesc despre Părintele Nicodim. Părinţii mamei mele l-au botezat şi el era 
cu lumea, la jocuri striga tot felul de strigături, era om de viaţă. Lucra tâmplărie şi aşa l-a 
chemat Părintele Arsenie la mănăstire, la Sâmbăta, să repare nişte uşi căci intra ursul şi 
mânca vacile în grajd. L-a ţinut Părintele câteva zile la mănăstire, dar el era necăjit căci 
vroia să se căsătorească şi nu reuşea. Părintele Arsenie i-a pus mâna după cap şi i-a spus: 
„Măi, stai pe aici că te linişteşti”, şi când a pus mâna, prin mâna Părintelui a simţit o 
energie şi din momentul acela Părintelui Nicodim nu i-a mai trebuit nici casă, nici 
căsătorie, numai mănăstire. A devenit ucenicul Părintelui Arsenie. 

... Dar un sfânt nu are numai un ucenic, toţi cei care-i urmează sfatul sunt ucenici. 
(Gheorghe Silea, 45 ani - Sâmbăta de Sus) 

 
• Eu am venit în decembrie 1963 la mănăstire şi în 1968-’70 l-am cunoscut pe 

Părintele. Prima dată am auzit de Părintele Arsenie de la un cetăţean din Idici, Ionel, care 
mergea la Prislop. Ne povestea că Părintele Arsenie i-a dat o putere mare  spunându-i: 
„Dacă este cineva bolnav şi crede în Dumnezeu şi vrea să se facă bine, numai să te 
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gândeşti la mine şi eu îl ajut”. 

Ionel a mers odată la Prislop şi i-a spus Părintele Arsenie: „Măi Ionele, tu ai tot venit 
aici şi n-am stat încă de vorbă. Ar fi bine să stăm puţin de vorbă”. „Părinte, eu aş mai 
sta, dar dacă nu mă duc acasă mama se supără, gândeşte că am păţit ceva”. „Lasă că îi 
dau eu un telefon”. Asta a fost duminică. Luni au mers să facă un gard şi au săpat gropi 
unde au pus apoi stâlpii de gard şi pe la ora 10 zice Părintele Arsenie: „Eu mă duc să dau 
un telefon la mama ta”. Şi după ce a plecat Părintele vine o măicuţă şi Ionel o întreabă: 
„Maică, voi aveţi telefon aici?”. „Nu avem”. A stat acolo, a lucrat şi gândea că Părintele 
s-a dus cu calul sau cu căruţa până în Silvaşul de Sus, unde avea cineva telefon. Dar 
după o jumătate de oră Părintele a venit. În Silvaşul de Sus nu putea ajunge şi întoarce 
într-o jumătate de oră. Părintele i-a zis: „Am vorbit cu mama ta şi i-am spus că joi te 
duci acasă”. Ajungând acasă joi, mama sa era în faţa porţii şi râdea. El credea că mama 
lui este supărată că a stat atât de mult, dar ea era veselă şi primul lucru ce i-a spus a fost: 
„L-am văzut şi eu pe Părintele tău. Luni pe la 10 mi-a venit un somn de n-am putut să 
mai stau trează şi m-am dus şi m-am culcat. Imediat am adormit şi a venit Părintele şi 
mi-a spus care-i treaba”. Ea a fost încredinţată că ceea ce a visat şi ce i-a spus Părintele e 
adevărat şi aşa a fost. Deci Părintele i-a spus în vis totul, ca la telefon. 

Eu am un frate preot care se ducea mereu la Părintele Arsenie şi acum se duce mereu 
la Prislop, la mormânt. Odată Părintele le-a spus: „Când îmi daţi „telefon” să stăruiţi, 
că vin „telefonne” din mai multe părţi şi nu ştiu de unde vine „telefonul” , dar nu era 
vorba de telefonul propriu-zis. Dacă te gândeai la Părintele, Părintele simţea că cineva îi 
cere ajutor. (Ierod. Ieronim Coldea) 

 
Moştenirea şi ispăşirea păcatelor 

„Trebuie să plătim pentru păcatele noastre” 
 
• Ne spunea odată: „Vin oameni la mine pentru că au necazuri. Le spun: Ziceţi după 

mine «Aşa ne trebuie!». Nu vroia să zică nici unul, dar ăsta-i adevărul. Dacă nu vrem de 
bună voie, vrem de nevoie. Trebuie să plătim pentru păcatele noastre... Ce ne dă, aşa ne 
trebuie” (Morar Gheorghe, Ucea de Sus) 

 
• N-am aşteptat mult şi Părintele a intrat în biserică. Ţin minte că, ajungând în faţa 

sfântului altar, s-a uitat la noi şi ne-a întrebat care are cel mai mare necaz. Cineva din 
mulţime a spus că o femeie în vârstă care era paralizată de la brâu în jos. Iar Părintele 
Arsenie, privind-o pe femeie a spus: „Da mă, ea are necazul cel mai mare”. S-a apropiat 
de ea şi i-a zis: „Ştii tu, mătuşică, de ce eşti aşa?”. Bătrânica dădea din cap că nu ştie şi 
plângea cu amar. Din cauza plânsului nu putea vorbi şi atunci a dat din cap că nu ştie. 
„Lasă mătuşică, nu mai plânge atâta că cineva îţi poartă de grijă. Şi ştii cine? Şi arătă cu 
degetul în sus grăindu-i: „Dumnezeu”. „Că şi aşa cocioaba asta se răblageşte ea”, mai 
spuse Părintele referinduse la corpul omului. „Să ştii - i-a mai spus Părintele Arsenie - că 
tu duci sau porţi păcatele lui Gheorghe a lui [cutare], a lui Vasile a lui [cutare], a lui Ioan 
a lui [cutare] - spunând numele sau porecla pe care o aveau în sat acele rude ale ei - tu le 
duci pe baţe acestea, pe tine au căzut”. (Bogdan Juncu - Făgăraş) 

 
• I-a spus Părintele cuiva care avea un mare necaz: „Ce te mai minunezi de năcazul 

ăsta al tău, căci al 4-lea strămoş al tău a făcut cutare păcat” - şi i-a spus ce păcat a făcut. E 
drept că în Evanghelie spune că se lasă numai până la al 3-lea neam. Dar păcatul pe care 
l-a făcut, înaintaşii lui n-au putut să-l ispăşească, au făcut în schimb alte păcate, şi 
rădăcina păcatului de acolo s-a tras. 

Unei maici i-a scris Părintele Arsenie un bilet şi i-a spus aşa: „La capătul acestei 
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suferinţe va fi mântuirea ta. Atunci vei vede pentru cine ai suferit!”. Ea a fost curată, nu 
pentru ea a suferit, ci pentru bunici, străbunici, Dumnezeu ştie. I-a mai spus ceva: 
„Înainte de a te muta din lumea asta vei vedea lucruri deosebite;” să nu ţi se pară că sunt 
hulucinaţii, căci vor fi adevărate”. Şi aşa i s-a întâmplat înainte de a muri. Era la 
mănăstirea Bistrita şi după ce s-a îmbolnăvit, a venit în Voila, apoi la Guşteriţa (lâng 
Sibiu), apoi în Sibiu la cineva, apoi a murit şi au înmormântat-o la Prislop. Avea un 
vâjâit în cap tot timpul. A fost la medici, i-au pus aparate şi când au auzit zgomotul pe 
care-l are s-a speriat doctorul şi a zis: „Cum poate să reziste o persoană cu asemenea 
zgomot în cap?!”. I-a spus Părintele Arsenie: „În capul tău e iadul, să nu-ţi umble nimeni 
la cap” - că au vrut să o opereze de câteva ori să vadă ce şi cum. Chinurile iadului, care 
trebuia să le săvârşească ea, le avea în cap. (Gheorghe Silea, 45 ani, Sâmbăta de Sus) 

 
• Maica Teoctista, când era bolnavă, avea un sunet în cap foarte puternic şi alte boli 

grave. Părintele Arsenie i-a scris aşa în bilet: „Înainte de a trece la cele veşnice, vei vedea 
ceva deosebit şi acelea vor fi lucruri adevărate”! Înainte de a muri cu ceva timp, maica a 
fost dusă dincolo, dar pentru smerenie n-a spus prea mult. Tot Părintele Arsenie i-a spus 
că, la capătul acestei suferinţe, va vedea şi pentru cine a suferit. Ea n-a avut păcate grele, 
ca să sufere, dar a suferit pentru cineva din neamul ei pe care astfel l-a salvat. (Pr. Ioan 
Sabău, 89 de ani) 

 
• „Io ştiu mai multe despre voi, decât ştiţi voi despre voi” zicea Părintele câteodată. 

„Io văd prin voi până la al treilea neam”. Vorbea în pilde şi te făcea să te ruşinezi de 
faptele rele. (Ierod. Ieronim Coldea) 

 
•  ...Când m-am spovedit la Părintele m-a întrebat un lucru care mi s-a părut curios 

că mă întrebă. Şi anume, m-a întrebat dacă mi-a venit vreodată în minte să omor vreun 
om. Acuma, poate că la vârsta aceea, de 13 ani şi jumătate, nu era cazul să îmi pun o 
astfel de întrebare, deşi, după aceea mi-am dat seama de ce mi-a pus-o. Pentru că 
Părintele ştia că copilul este oglinda părinţilor că fiecare dintre noi aducem o încărcătură 
din străfunduri de existenţă, că fiecare dintre noi suntem sinteza înaintaşilor noştri: 
părinţi, bunici, străbunici, până unde ajunge spectrul vital al existenţei noastre. Şi, 
bineînţeles că, chiar dacă m-am mirat, i-am dat răspunsul care era de fapt, nu i-am dat un 
răspuns evaziv, i-am spus că niciodată nu mi-a venit să omor un om. Părintele vroia intre 
în legătură cu înaintaşii mei, să vadă eventual din ce tâlhari am apărut eu în această lume. 
Probabil s-a gândit la aceasta fiind un nevăzător, fiind un „copil născut în lanţuri”, fiind 
un „născut între tâlhari”, a vrut să ştie dacă părinţii mei sunt, întradevăr, ceea ce gândea ei 
că sunt. Mulţumesc lui Dumnezeu, avut nişte părinţi, nu pot zice ca Sfânta Tereza de 
Lisieux: „Să ştiţi că eu am avut nişte părinţi sfinţi”, nu pot zice lucrul acesta: dar, în orice 
caz, au fost oameni de treabă şi-au văzut de îndatoririle pe care le-au avut. Ne-au crescut, 
ne-au îndrumat bine. Că o fi având şi ei vreo vină... mă rog, Dumnezeu ştie de toate. Nu 
alegem noi părinţii şi nici părinţii nu ne aleg pe noi şi venim în lume în contextul fizic, 
fiziologic şi social în care am venit lume. (Amintiri despre duhovnici pe care i-am 
cunoscut, Teognost - 2003) (Arhim. Teofil Părăian - Mân. Brâncoveanu) 

 
• Din comuna Dăeşti - jud. Vâlcea, a venit într-o zi la Părintele o femeie care avea 

trei fete. Mama fetelor luase un bătrân pentru a avea grijă de el, dar şi-a bătut joc de el şi 
i-a luat toată averea. Între timp femeia aude de existenţa Părintelui Arsenie, care atunci 
era la mănăstirea Sâmbăta de Sus şi se hotărăşte să-i ceară ajutorul pentru căsătoria 
fiicelor ei. Ajungând la mănăstire, slujba fiind în plină desfăşurare la Altarul de vară şi 
terminându-se slujba, Părintele a chemat-o din mulţimea de oameni spunându-i că are trei 
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fete şi că dacă le va căsători, toate trei vor muri pentru păcatul săvârşit cu acel bătrân. 
Neţinând însă cont de sfatul primit, fetele au murit pe rând, după căsătorie. (D-na M.A.) 

 
• A venit o femeie la Părintele, la Drăgănescu, să-i ceară sfat privind împărţirea 

averii. Părintele i-a spus să se ducă să se împace cu sora ei. Trei ore Părintele i-a tot spus 
acest lucru, dar ea o ţinea una şi bună: „Nu o iert. Nu mă împac”. După 3 ore lumea a 
început să vocifereze, căci toţi veniseră să primească sfatul Părintelui. Când a plecat, 
după ce s-a închinat la icoane, Părintele a întrebat-o pentru ultima dată: „O ierţi pe sora 
ta?”. „Nu o iert” „Dacă n-o ierţi te va călca o maşină”. Lucru ce s-a şi întâmplat după o 
vreme. (Bălan Silvica - Făgăraş) 

 
• Unui tânăr din Braşov, care l-a căutat pe Părinte înainte de a merge în armată, 

Părintele i-a spus să fie serios şi să nu-şi facă de lucru cu fete până la căsătorie. În armată 
fiind, acesta n-a ascultat povaţa Părintelui şi a avut o aventură cu o fată pe care  n-a mai 
întâlnit-o după aceea. Venit din armată s-a angajat gestionar la o întreprindere. Magazia 
pe care o gestiona a fost spartă, iar paguba i-a fost imputată lui, în urma cercetărilor 
urmând a merge şi la închisoare, negăsindu-se adevăraţii hoţi. Disperat, acesta merge din 
nou la Părintele, prefăcându-se că vine pentru prima dată şi i-a povestit necazul. Părintele 
l-a recunoscut, dar amintindu-i ce-i spusese înainte de armată îi reproşează că nu l-a 
ascultat şi i-a spus: „Tu nu ştii, dar fata aceea a făcut crimă (avort) şi tu te duci acum la 
puşcărie nu pentru lipsa din gestiune, ci ca să plăleşti crima ei!”. [să ne gândim acum cât 
mai are de ispăşit poporul român, dacă ţinem cont că din 1989 până acum s-au făcut 20 
milioane de pruncucideri, cam un milion pe an!] (Maica Adriana - Schitul Cornet) 

 
• Sfaturi şi îndemnuri ale Părintelui Arsenie: 
- Păcatele se înregistrează în codul genetic al fiecăruia. 
- Să nu credeţi ca veţi intra după moarte întru Împărăţia în care n-aţi trăit pe pământ! 
- Sufletul e trimis de Dumnezeu în momentul conceperii şi Dumnezeu singur, ştie ce 

va fi cu copilul acela, cu ce capacităţi ar fi venit în lume şi ce va fi şi ce va face în lume. 
Numai te trezeşti la bătrâneţe cu ispăşirea pentru copiii pe care nu i-ai lăsat să se nască 
sau chiar i-ai avortat. 

- Cei ce cred nu au voie să nu creadă. De aceea, când fac rău, Dumnezeu îi 
pedepseşte, ca să nu mai poată lucra nimic, pentru ca să-şi vină în fire şi să-şi revizuiască 
poziţia, atitudinea faţă de Dumnezeu. 

- Numai cât necaz îi trebuie omului ca să se mântuiască dă Dumnezeu omului. Este 
cu dreptate să tragi scurta (necazul) pentru necredinţă. Când omul îşi revizuieşte poziţia 
faţă de Dumnezeu, faţă de Domnul Iisus Hristos, faţă de Biserică, atunci şi Dumnezeu va 
fi cu el. Va fi mai greu de copiii celui ce nu-şi revizuieşte poziţia faţă de Dumnezeu.  

- Nu-l judeca pe cerşetor că fumează.  
- Diavolul prezintă patimile din om ca plăcute şi uşoare.  
- Nu suntem din maimuţă; dar mergem cu paşi repezi spre ea. 
 

Taina Spovedaniei 
„Cu cei ce se grăbesc eu nu mă grăbesc” 

 
• Acestea sunt scrise în biserica din Drăgănescu de Părintele Arsenie: „Spovedania, 

taina Pocăinţei, prin care puterea lui Dumnezeu dată preoţilor şterge biruinţele diavolului 
asupra omului, căci păcatul este o conspiraţie între diavol şi minte împotriva lui 
Dumnezeu sau împotriva unei porunci a Lui, la ascultarea omului de Satana, şi nu de 
Dumnezeu. Când aceste biruinţe sunt spovedite şi ispăşite prin canon şi necazuri, acelea 
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nu mai au nici o greutate la cântarul judecăţii particulare. Când sunt spovedite dar numai 
pe patul morţii şi n-a mai rămas timp de canon şi îndreptare, ei (diavolii) vin şi 
înfricoşează sufletul cu necaz şi urgie mare; dacă însă omul le-a ars pe pământ măcar cu o 
lacrimă, acesta nu se pierde, ci poate atrage mila lui Dumnezeu. Când biruinţele lor 
rămâm consimţite toată viaţa şi neşterse de taina pocăinţei, omul acela, deşi botezat, s-a 
făcut fiul aceluia de care a ascultat. Biruinţele lui au toală greutatea, fărădelegii. Cei 
cumpliţi au câştigat sufletul Omului. Suflelele drepţilor însă, ca un şuvoi de foc urcă la 
cer, ca unele ce s-au îmbogăţit în focul Duhului Sfânt”. 

La serviciu aveam probleme şi mi-a zis că „trebuie să răbdăm şi să iubim”. Odată    
m-am dus la Părintele de Întâmpinarea Domnului. M-am spovedit, m-am cuminecat 
dimineaţa şi m-am dus la serviciu, dar m-am dus mai târziu şi când am intrat în birou toţi 
au fugit! Părintele mi-a explicat: „Cum să stea diavolul în faţa lui Dumnezeu; tu aveai pe 
Dumnezeu, de aceea au pierit toţi din birou”. 

El nu era un om care exagera în canoane şi nici în altceva. Căuta întoarcerea, să cauţi 
Biserica, să te duci la Sfânta Liturghie. Pentru noi care trăiam în lume, mirenii, cerea 
odihnă, ca să putem munci. (Ana Riţivoiu, Sibiu) 

 
• Părintele îndemna mult la Spovedanie şi Împărtăşanie. Şi mai zicea: „Faptul că ai 

stat aici la Sfânta Liturghie şi vei continua să participi în sărbători face foarte mult”. 
(Maria Nicolescu, Sibiu) 

 
• Mamei mele i-a fost frică la început să se ducă acolo, la Părintele, deoarece sfinţia 

sa cunoştea firea omului. Dar s-a spovedit şi a venit acasă cu canon să ţină post din Postul 
Sfintei Marii până la Ziua Crucii. 

Părintele nu prea dădea canon. Dacă ţi-a spus cum trebuie să trăieşti creştineşte nu 
trebuia să-ţi mai dea şi canon. Dacă vrei să fii creştin adevărat, faci tu rânduiala, aşa cum 
trebuie. El spunea ce-i bine, spunea ce-i rău şi spunea de ce vin necazurile, de ce vin 
copiii nenorociţi, de ce se întâmplă aşa, de ce vine pedeapsa lui Dumnezeu peste oameni, 
toate le spunea Părintele. (Greavu Toma, 55 ani) 

 
• Părintele nu prea dădea canon la spovedanie. Era odată cineva la spovedit şi a 

spus: „Părinte, nu ne daţi canon?”. „Ba vă dau, să nu mai faceţi ce aţi făcut” E un canon 
destul de greu. Nu-i uşor să te laşi de obiceiuri. Odată un obicei înrădăcinat în om nu uşor 
îl stârpeşti, îţi trebuie luptă. În cărţile sfinte e o pildă că dacă e un pomişor mic, când e 
mic, prinzi de el şi-l scoţi, dacă e un pom mare, atunci trebuie să sapi cu târnăcopul până 
îl dezrădăcinezi şi până îl poţi scoate. 

Părintele Dometie a văzut ceva deosebit când se spovedea o femeie la Părintele 
Arsenie. A văzut cum ieşeau şerpi din gura ei, ieşeau puţin şi se dădeau înapoi, şi până la 
urmă s-au tras înapoi şi când a ieşit afară i-a zis: „De ce n-ai spus ce aveai de spus acolo, 
tot”; „Am spus!”, „Cum ai spus, eu am văzut că nu ai spus!” şi s-a întors înapoi la 
Părintele Arsenie şi i-a mărturisit ultimul păcat şi a dat afară toţi şerpii. Aceasta s-a 
întâmplat tot prin Părintele Arsenie, el i-a deschis ochii sufleteşti părintelui Dometie să 
vadă cu sufletul, căci cu ochii ăştia fizici nu vedem nimic şi s-o întoarcă pe femeia asta 
să spună şi ultimul păcat, cel mai greu păcat al ei. 

Când ieşeau de la spovedit, de la Părintele Arsenie, oamenii simţeau că s-au spovedit! 
Spovedea puţină lume. Părintele spunea taine, dar înţelesul tainelor nu se dezvăluiau 
uneori decât după moartea celui în cauză, pentru ca să nu cadă în slavă deşartă. 

Nu-mi amintesc să dea cuiva canon să facă ceva deosebit, decât poate în cazuri 
deosebite. Părintele Arsenie n-a pus bază numai pe post, rugăciune sau numai pe 
milostenie; a pus bază pe toate la un loc. Pentru că zice: „Fericiţi cei milostivi...”, dar 
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dacă eşti milostiv nu înseamnă neapărat că te mântuieşti, dacă tu nu eşti curat cu inima. 
Ca să te mântuieşti trebuie să împlineşti toate legile. 

La Vladimireşti l-au trimis pe părintele Cleopa, apoi pe Părintele Arsenie. Părintele 
Arsenie a mers acolo şi le-a găsit pe măicuţe într-o stare jalnică. Un post întreg, postul 
mare, a stat acolo. Le-a dat un canon: „Ca să vă treziţi şi să vă vină mintea la cap, să nu 
mâncaţi carne, ulei şi zahăr un an de zile”. Cine vrea. Şi aşa bine s-au simţit de sunt şi 
acum măicuţe care ţin acest canon. (Gheorghe Silea, 45 ani - Sâmbăta de Sus) 

 
• S-au spovedit oamenii şi unul a zis: „Părinte am un păcat mare”. Părintele i-a 

spus: „Du-te la râu, ia o piatră aşa, cam cum crezi că ţi-e păcatul de mare”, şi s-a dus 
omul şi a venit cu o piatră. Celălalt a zis: „Eu nu am păcate aşa mari, am multe şi 
mărunte”. Şi l-a trimis şi pe el la râu să adune pietre cam cât păcatele lui şi a venit cu 
multe pietricele. Apoi a zis: „Acum duceţi-vă şi le puneţi amândoi la loc cum au fost 
fiecare”. Cel care a fost cu piatra mare a putut să o pună, dar acela care a fost cu 
pietricelele nu le-a putut pune! (Mailat Elena, 87 de ani, Dejani) 

 
• Altă dată ne-a spus: „Măi, eu iubesc pe aceia care se spovedesc de şase ori pe 

an: câte o dată în cele două posturi mici (ale Sfintei Marii şi ale Sf. Ap. Petru şi Pavel) şi 
de câte două ori în cele două posturi mari. Pe aceia eu îi iubesc.” 

Părintele îi selecţiona pe care să-i spovedească şi pe care să nu-i spovedească. Unul 
spunea că a omorât un om şi că Părintele nu vrea nicicum să-l spovedească. Insista însă 
spunând că se căieşte şi de ce nu-l spovedeşte. „No hai mă, dacă tu chiar vrei aşa de 
mult.” Dar când l-a întrebat: „Mă, îţi pare rău că l-ai omorât pe omul acela?”, „Nu-mi 
pare rău, Părinte!”, „Păi vezi, nu ţi-am spus că degeaba vorbesc cu tine?” (Morar 
Gheorghe, Ucea de Sus) 

 
• În timpul spovedaniei, privind starea morală şi de păcătoşenie, intervenea acolo 

unde socotea necesar, uneori ajutând pe penitent şi amintindu-i de fapte pe care fie că le 
uitase, fie că le ţinea sub tăcere. [...] Acest dar al „înainte vederii” Părintele Arsenie îl 
folosea numai în cazuri mai deosebite, spre folosul duhovnicesc al penitenţilor. Când era 
vorba de un om mai în vârstă, cu o viaţă mai tumultoasă şi cu probleme mai deosebite, 
spovedania acestuia dura chiar ore întregi, numai şi numai spre a descifra tot răul din 
viaţa acestuia şi spre îndreptarea lui. 

Celor care se spovedeau o dată la Sfinţia Sa, le cerea să se spovedească apoi, în toate 
Sfintele Posturi, în Sărbători mari şi să vină la scaunul Spovedaniei, ori de câre ori simt 
că-i necesar, sau au o problemă spirituală mai deosebită. 

O atenţie deosebită dădea celor căsătoriţi şi uneori îi chema împreună la Spovedanie, 
spre a limpezi problemele ce se ivesc, adesea, între soţi. Călugărilor, studenţilor în 
teologie, intelectualilor, le dădea o atenţie sporită şi trata pe fiecare după gradul lui de 
cultură. 

Recomanda tuturor schimbarea vieţii, printr-o conştiinţă creştină precisă şi căuta să 
vadă, la următoarea spovedanie, progresul făcut. Avea o memorie excepţională, 
recunoscând pe fiecare ce mergea a doua oară sau de mai multe ori şi ştia ce progres a 
făcut, dând din nou recomandările ştiute: rugăciune, post, cercetarea sfintelor biserici în 
duminici şi sărbători, să nu lucreze în zilele de sărbători (mai ales ţăranilor liberi), să nu 
înjure de Dumnezeu, să nu-l pomenească pe cel rău. Spunea adeseori, că „oamenii caută 
minuni şi pe aşa-zişii făcători de minuni, dar cea mai mare minune este schimbarea 
vieţii, după modelul Domnului Iisus Hristos”. (Pr. Nicolae Streza) 
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• Pentru mine Părintele a fost un sfânt. Am socotit că e un om deosebit. Cuvintele 
lui erau mai scumpe decât orice altceva. Prin ’46-’48 m-am spovedit la sfinţia sa, până 
am fost la şcoală. Şi după aceea am fost la Prislop de ne-am spovedit, dar Părintele ne-o 
mânat însă la alt preot. El vroia ca cine ajunge la dânsul la spovedit să cunoască că a 
ajuns. Ţi-a dat un canon şi l-ai făcut, te-a împărtăşit şi mai departe să te ţii tot de rele!? La 
el nu mergea aşa. 

Cu copiii vorbea frumos, era zâmbitor şi blând. Dar cu lumea era mai aspru. Te 
ţintuia. Simţeai că într-adevăr te mărturiseşti. Când mai veneai şi altădată te spovedea 
normal. Cine a ajuns de s-a spovedit o dată la Părintele, a doua oară ştia că nu mai era 
aşa aspru. În posturi, dacă nu posteai nu te împărtăşea. (Rus Silvia, 67 ani, Dejani) 

 
• La spovedit, atâta te ţinea sub patrahir, până îţi aduceai aminte de toate păcatele. 

Te ţinea acolo sub patrahir şi o oră şi două până ce îţi aduceai aminte tot. Şi erau foarte 
mulţi oameni la spovedit, stăteau la rând şi câte două zile. 

După spovedanie îţi dădea un canon, după păcatele tale (de citit de 5 sau de 10 ori 
Psaltirea, sau acatiste şi să posteşti) şi după ce-ţi făceai canonul, te duceai din nou la 
Mărturisire şi apoi te împărtăşea. Dar nu de prima dată! Niciodată nu împărtăşea de 
prima dată. Făcea aşa ca să-ţi tămăduiască sufletul, să te convingă să te laşi de ce-i rău. 

Părintele îi spunea că trebuie să citească Psaltirea de atâtea ori că din cauza asta este 
bolnav, că a purtat duşmănie, sau a batjocorit, sau a clevetit. 

Era un om din Bucium căruia îi plăcea foarte mult să cânte. Cânta în crâşmă. Când a 
ajuns la spovedit a zis că, spovedindu-se, se vedea pe el însuşi sub patrahir, ca într-o 
oglindă, cum era faţa lui urâtă, întunecată. După ce s-a spovedit, i-a dat Părintele canon, 
să citească de 10 ori Psaltirea şi, după ce a citit de 10 ori Psaltirea, s-a dus din nou să se 
spovedească şi şi-a văzut faţa luminată. Deci vă daţi seama! A fost puterea lui 
Dumnezeu de s-a văzut pe el însuşi cât este de păcătos. (Miloşan Vionela, Recea, 71 
ani) 

 
• Părintele nu era mulţumit dacă te duceai şi nu faceai ce-ţi spune. Spunea aşa: „Eu, 

dacă veniţi la mine şi stau de vorhă cu voi, atunci ce vă spun eu aş vrea să şi faceţi. Eu nu 
am timp de pierdut. Dacă stau de vorbă cu voi vreau să se simtă ceva. Veniţi la mine, apoi 
mergeţi acasă şi lumea nu ştie că aţi fost la mine. Vreau să spună lumea: omul ăsta nu mai 
e ca până ieri”. Mai zicea: „M-am săturat să tot aprind lumânările şi iar să cadă, iar le 
aprind şi iar cad”. (Ierod Ieronim Coldea) 

 
• De la Sâmbăta, ce să vă pot spune; pe cine spovedea Părintele îl ţinea acolo la 

mănăstire, zile şi săptămâni întregi. Îl punea să lucreze, se plimba prin pădure.... şi când 
considera dânsul că l-a spovedit aşa cum trebuie îi dădea dezlegare la împărtăşanie. Când 
am fost eu la el, nu spovedea prea multă lume. 

Părintele avea o vorbă: „Mă, ajută-mă să te ajut!”. El avea vorba asta în sensul că 
„Dacă mă asculţi şi faci ceea ce-ţi spun, într-adevăr te ajut!”. Ca un medic: dacă îi 
primeşti reţeta, dacă îi asculţi poveţele, îi respecţi tratamentul, te ajuţi singur. Doctorul 
are intenţia să te ajute, să te vindece. 

El avea vorba asta, dar foarte mulţi nu-l ascultau. Se duceau şi se minunau de ceea ce 
le spunea, dar nu îi primeau canonul. Iar când venea a doua, a treia oară, îl întreba: „De 
ce ai venit, că tot nu m-ai ascultat?!”. 

Altă vorbă a Părintelui: „Măi, fă post!”. Nu dădea canoane deosebite, dar canonul era 
părăsirea păcatului, acesta era cel mai mare canon al Părintelui Arsenie. Făcuse şi 
medicina, cunoştea multe şi din tainele medicinii şi te ducea până acolo încât te lămurea 
că păcatul cutare sau cutare, te duce la ruinare, la boală, la moarte; avea o logică 
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extraordinară. 

Nu m-am spovedit niciodată la Părintele Arsenie, pentru că ne trimitea la duhovnicii 
noştri de la teologie, de la seminar sau parohie, ne trimitea pe fiecare la duhovnicul din 
parohia sa. (Pr. Ioan Ciungara, Copăcel) 

 
• Văzând Părintele că mulţi din cei pe care îi spovedea nu-şi schimbau purtările lor, 

ci continuau cu poftele şi păcatele, covârşit de grija datoriei sale preoţeşti, ştiindu-se 
chezaş pentru sufletele lor, s-a rugat lui Dumnezeu să-i descopere care este pricina pentru 
care oamenii nu se lasă de păcate. Şi, într-o zi, stând pe o bancă în grădina Mănăstirii şi 
privind spre munte, numai ce vede că apare în vârful muntelui un nor mare, negru şi 
întunecat, iar din el se auzea multă gălăgie şi zarvă mare. Privind cu mare atenţie, observă 
că deodată norul se desparte în două părţi, iar în mijlocul norului, pe munte, vede un 
scaun împărătesc înconjurat de flăcări de foc şi pe satana pe scaun, înconjurat de toată 
ceata drăcească, zicând cu glas tare către draci: 

- Care din voi este aşa de iscusit să găsească un vicleşug şi să-l şoptiţi în mintea 
oamenilor, ca să-i tragem de partea noastră şi să câştigăm suflete mai multe, să facem o 
împărăţie mai mare ca a lui Dumnezeu, că puţin timp mai este? 

Atunci se înfăţişează un drac şi se închină până la pământ lui Scaraoschi, şi-i zice: 
- Întunecimea voastră, am găsit de cuviinţă să şoptim în mintea oamenilor că nu este 

Dumnezeu. 
Dar satana îi zice: 
- Nu e prea bun vicleşugul tău că nu putem câştiga prea mulţi cu el. Să vină altul. 
Şi vine al doilea şi zice: 
- Întunecimea voastră, să-i lăsăm să creadă că este Dumnezeu, dar nu este rai şi iad şi 

că viaţa aceasta este numai până la mormânt. Satana, chibzuind, îi zise: 
- Nici cu acest vicleşug nu putem câştiga prea mulţi, căci Hristos când S-a înălţat la 

cer a zis ucenicilor: „În casa Tatălui Meu multe lăcaşuri sunt (...) Mă duc să vă gătesc 
loc, ca unde sunt Eu să fiţi şi voi” (Ioan 14, 2-3) şi sunt destui mai răsăriţi la minte 
printre oameni care ştiu că există Dumnezeu şi că El le va da răsplata după fapte. Să vină 
altul. 

Şi vine al treilea şi zice, închinându-se până la pământ: 
- Întunecimea voastră, eu zic mai bine să-i lăudăm pe oameni pentru credinţa lor în 

Dumnezeu, în rai şi iad, în judecata de apoi, dar totodată, fără odihnă să le şoptim de mii 
de ori: „Nu vă grăbiţi cu pocăinţa adevărată, lăsaţi-o mai la bătrâneţe căci moartea e 
departe şi mai petreceţi, gustaţi dulceaţa vieţii, faceţi-vă toate poftele, mai e vreme 
destulă!” şi vrăjiţi de şoapta noastră ademenitoare nici nu vor observa trecerea vremii. 
Moartea venind pe neaşteptate îi va găsi, desigur, total nepregătiţi şi atunci ei sunt ai 
noştri. 

Abia acum satana îşi strâmbă chipul într-un rânjet de bucurie diavolească şi cu 
înfrigurarea grabei le zise:  

- Mergeţi şi aşa să faceţi! 
Deci numai de formă şi de ochii lumii îşi îndeplineau acei oameni datoriile 

creştineşti, în timp ce vrăjiţi de şoapta ademenitoare a viclenilor draci nu-şi schimbau 
purtările şi continuau cu poftele şi păcatele, lăsând sfaturile Părintelui şi adevărata 
pocăinţă pentru la bătrâneţe. (Ierod. Dometie - Mân. Brâncoveanu) 

 
• O femeie, deşi venise mai târziu, i-a zis: „Părinte, primiţi-mă mai repede la 

spovedit că am oameni la lucru şi sunt grăbită”. Părintele i-a spus: „Du-te, gată-ţi şura şi 
vino. Cu omul care se grăbeşte eu nu mă grăbesc”. (Maria Streza, 86 ani, Voila) 
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• Sfaturi şi îndemnuri ale Părintelui Arsenie: 
- Atâta vreme cât ţinem păcatele nemărturisite, ascunse cu voia, atâta vreme atârnă 

pedeapsa lor asupra noastră, ca o sabie care stă să cadă peste viaţa noastră. De îndată 
însă ce mărturisim păcatele şi vinovăţia, primejdia morţii o înlătură Dumnezeu de 
deasupra noastră.  

- Toţi avem o genă oncogenă şi ne putem îmbolnăvi de mai multe ori fără să ştim, dar 
prin spovedanie sinceră şi împărtăşirea cu Sfânta Euharistie ne refacem. Trebuie să ne 
întărim cu Sfintele Taine, cu energie duhovnicească, capabile să stăvilească anarhia din 
creier şi din organisinul nostru. Factorul supranatural se dovedeşte capabil de atâtea ori 
să ne scape din multe încurcături.  

- Cea mai primejdioasă este mândria sfântului, de aceea sfinţii adevăraţi sunt cei ce 
nu ştiu că sunt sfinţi, ce ţin morţiş că-s păcătoşi.  

- Nici o patimă nu vrea să părăsească firea fără nevoinţe, adică silinţe ale conştiinţei 
întărite de voinţă. Din pricina acestei lupte între convingeri şi patimi, călugăria e 
dătătoare de har şi numărată la Taina Pocăinţei. 

- Cât asculţi de Dumnezeu, atât ascultă şi Dumnezeu de tine. Cea mai lungă cale este 
calea care duce de la urechi la inimă. 

 
Post şi rugăciune 

„Mai mare este omul în genunchi, decât în picioare” 
 
• Nouă ne-a spus că cea mai puternică rugăciune este „Doamne, Iisuse Hristoase, 

Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”.(Gheorghe Silea, 45 ani, Sâmbăta 
de Sus) 

 
•  M-a îndrumat Părintele să fac rugăciunea cu care se mântuiesc călugării... Şi-a 

dat seama că eu nu pot rămâne acolo, nefiind absolvent de Teologie şi neavând vârsta la 
care se poate hotărî cineva să se facă călugăr şi având şi deficienţa cu care am străbătut 
prin viaţă, Părintele şi-a dat seama de asta şi atuncea a zis, totuşi, că aş putea face eu ceea 
ce fac călugării, adică să zic: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-
mă pe mine, păcătosul”. Am luat aminte la ce mi-a zis Părintele. ...Mi-a spus că această 
rugăciune să o zic în gând, nu cu cuvântul vorbit, ci în gând, s-o lipesc de respiraţie în 
felul următor: Între respiraţii, deci fără să inspir şi fără să expir, acolo unde se întâlneşte o 
respiraţie cu cealaltă, să zic: „Doamne” - trăgând aerul în piept, odată cu aceasta, să zic 
„Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu”, şi dând aerul afară din piept „miluieşte-mă pe 
mine păcătosul”. Altceva nu mi-a mai spus în legătură cu aceasta. Aşadar, pot să zic că 
Părintele Arsenie a fost un ctitor la existenţa mea. (Arhim. Teofil Părăian - Mân. 
Brâncoveanu) 

 
• Am avut odată un necaz şi l-am visat noaptea pe Părintele, că a venit şi m-a 

învăţat o rugăciune: Aşa să te rogi: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ajută 
pe toţi necăjiţii, pe toţi asupriţii şi, Doamne, ajută-ne şi pe noi!”. (Cismaş Eugenia, 78 
ani, Făgăras) 

 
•  Înainte de Sfânta Împărtăşanie, când zicea „Cred Doamne şi mărturisesc...”, 

părintele plângea cu lacrimi şi zicea apoi şi o ectenie: „Iartă Doamne păcatele părinţilor, 
din neştiinţă”. Am primit un braţ de cărţi de la Părintele, între care şi „Tâlcuirea Sfintei 
Liturghii” şi mi-a recomandat să stau de vorbă mai mult cu fetele şi femeile de la noi din 
sat, să le ajut în credinţă. 

Înainte de a pleca acasă m-am gândit că Părintele nu a mâncat toată ziua stând cu noi, 
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dar Părintele mi-a şi răspuns la gând, zicând: “Mâncarea mea este să fac voia lui 
Dumnezeu, că de aceea aţi venit aici ca să vă ajut. Eu am mâncat, dar nu ştiţi mâncarea 
pe care am mâncat-o eu”. 

Îmi amintesc că am mers la Părintele şi pentru a ne ruga să facă rugăciuni pentru 
ploaie, dar nu am apucat să-i spunem. Părintele a ştiut însă şi ieşind în faţa Sfântul Altar 
ne-a spus: „Măi, eu ştiu că voi aţi venit cu gând să vă fac rugăciuni pentru ploaie şi am 
deschis cartea să fac rugăciuni, dar o mână nevăzută mi-a închis cartea, şi am auzit o 
voce care mi-a spus: «Nu te ruga de Mine să le dau ploaie, Eu ştiu ce să le dau. Roagă-te 
de ei să facă voia Mea»”. Ne-a mai zis că „mersul vremii este după purtarea oamenilor”. 
(Maria Streza, 86 ani, Voila) 

 
• Părintele Arsenie zicea de multe ori la Bucureşti (Drăgănescu): „Măi, în Ţara 

Făgăraşului e multă rugăciune”, poate pentru că se fac multe Masluri, ori Maslul - taina 
aceasta - are o mare putere şi de aceea e multă evlavie şi e multă rugăciune în Ţara 
Făgăraşului. Spunea Părintele: „Maslul e un paznic puternic pentru casă, pentru familie”. 
De aceea, cei care l-au cunoscut pe Părintele, cei care au primit canonul acesta de a 
săvârşi taina Sfântului Maslu, nu s-au lăsat de această rânduială şi an de an, la boală sau 
la un necaz, cheamă preoţii să săvârşească taina aceasta. (Pr. Ioan Ciungara, Copăcel) 

 
• Părintele ne cerea post şi rugăciune, dar nu era exagerat. Ne sfătuia să ne odihnim, 

că trupul e templul sufletului şi dacă e obosit nici rugăciunea nu e făcută bine. Cel târziu 
la ora 10 seara să te pui în pat să te odihneşti. Niciodată să nu te culci după 12 (24.00) că 
acela nu e somn odihnitor. Că dacă te culci înainte de 10 te poţi trezi şi la 3 şi la 4 şi eşti 
om, dar dacă te culci după 12 te trezeşti şi la 10 şi la 12 ziua. Eu ziceam: „Părinte, mă 
doare stomacul de la varză, de la cartofi”; „Măi, nu mânca, pentru că bolnavii nu au 
post”. Spunea să mâncăm tot timpul lapte ca să avem echilibru de calciu în organism să 
nu se producă dereglări. Recomanda la majoritatea să consume brânză de vaci, lapte crud 
şi zicea că din moment ce calciul scade încep să apară dereglări şi tot felul de boli.(Ana 
Riţivoiu, Sibiu) 

 
• Odată a venit o femeie plângându-se că băiatul ei e pe front. I-a spus: „Roagă-te 

pentru el, nu mai plăti. Ai plătit de-l poţi cântări în bani. Roagă-te tu, ca mamă, nu plăti 
preoţilor. Este mai primită rugăciunea mamei decât a preotului.” 

O preoteasă i-a zis că o doare capul şi i-a răspuns: „Nu mai posti atâta. Postul până la 
durere de cap nu mai e post, e osândă. Dumnezeu îţi dă un anumit timp să-ţi porţi 
măgarul (la trup îi zicea măgar), dar dacă tu l-ai osândit, l-ai gătat; atunci nu-i postit, e 
osândă... Să postească mai mult tineretul, că bătrânii sunt slabi”. (Paraschiva Anghel, 
Dejani) 

 
• Părintele spunea că „în războiul văzut se luptă ostaşii pentru împărat, iar în 

războiul nevăzut se luptă Împăratul pentru ostaşi”. 
Şi mai spunea că la cine are răbdare, cad toate pe rând până omul scapă de necazuri. 

Când dai de necazuri singura soluţie e să te rogi şi să ai răbdare. 
Părintele mi-a dat multe sfaturi duhovniceşti, mi-a povestit multe lucruri. A spus că 

„tinereţea nu-i pentru distracţii, tinereţea e pentru învăţătură, că la tinereţe se învaţă cel 
mai bine”. Eu aveam peste 25 de ani. Îndemna pe tineri să facă o şcoală sau o meserie. 
Eu i-am spus că sunt mai sensibil şi poate nu rezist să fac şcoală, că acolo e un efort şi 
moral şi fizic, dar el a zis, referindu-se, în general, la tineri: „Aveţi destulă sănătate, dacă 
nu v-o cheltuiţi cu femeile şi cu desfrâurile”. 

Părintele vorbea despre frână. Desfrânat e un om care nu mai are frâne: nici la 
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vorbire, nici la mâncare, nici la băutură; adică şi-a pierdut frânele. Atunci e ca o maşină 
care nu mai are frâne. Spunea şi de radio. Dacă radioul e bun prinde undele, dacă radioul 
e stricat nu prinde undele, numai huruie. 

I-am spus: „Părinte, eu sunt mai sensibil, parcă tot timpul am ispite” şi mi-a zis: „Da 
măi, că bufniţa se bagă în lemnul scorburos. Ai destulă sănătate. Să îi mulţumeşti la 
Dumnezeu că ai suferinţa asta. Dacă erai sănătos făceai multe păcate”. Nu totdeauna 
sănătatea e ceva bun. E bun dacă ştii s-o foloseşti: „Nu vinu-i rău, beţia e rea”, adică nu 
lucrul e rău, ci întrebuinţarea greşită a lucrurilor. Sănătatea e bună dacă o foloseşti bine, 
dacă ai prea multă şi nu o foloseşti, ca tânăr, e cam primejdios. Că tinereţea are nişte 
energii care te aruncă în lucruri nevoite. Dacă eşti cu grijă scapi, dacă nu ai grijă.... 

M-am dus odată la Părintele cu fratele - care-i preot - şi cu încă un coleg de-al fratelui 
care făcea seminarul la Argeş. Părintele le-a spus lor: „Aţi fost la baraj?”. „N-am fost, 
Părinte”. „Să vă duceţi să vedeţi cum e un baraj. Dacă barajul e tare, rezistă la presiunea 
apei, dacă e slab se rupe şi nu mai produce lumină şi strică pe unde se duce apa, iar ducă 
nu se rupe barajul, apa se urcă până la turbine şi pe urmă produce curent, dacă nu, nu 
produce. Aşa e şi cu omul. Adică omul să aibă un baraj, care, când vin ispitele, să reziste 
la presiunea ispitelor, să nu cedeze. Că dacă cedează la ispite, atunci nu mai produce 
lumină. Dacă nu cedează atunci dă şi Dumnezeu ajutor şi începe să producă omul 
lumină”. Zice Sfântul Apostol Pavel undeva că „suntem împreună lucrători cu 
Dumnezeu”. 

Părintele spunea despre viaţa de dincolo: de ceea ce nu te poţi lăsa în viaţa 
pământească, când te duci dincolo pofta creşte şi nu mai există posibilitatea stăpânirii şi 
nu mai poţi să te duci să-ţi cumperi ţigări, spre exemplu. Astea sunt chinurile de dincolo, 
că doreşti un lucru cu care ai fost obişnuit aici pe pământ. Te duci dincolo şi doreşti 
lucrul ăsta, dar zice că dorinţa e aşa de mare încât te arde. Doreşti să ai lucrul ăsta şi nu-l 
poţi obţine, că nu mai există materia. Chinul ăsta nu e uşor, e ca şi când ţi-ar fi sete. Vii 
pe o căldură aşa mare şi ţi-e sete aşa de tare, de simţi că ai bea o fântână întreagă, dar nu 
ai de unde să o bei. 

Spunea că oamenii care sunt credincioşi cred şi fără să vadă, dar care sunt 
necredincioşi chiar dacă văd focul iadului tot nu cred până ce nu ajung, acolo. Spunea că 
oamenii cred că Dumnezeu e numai o poveste. „Dumnezeu nu e o poveste, e o realitate. 
Acum e pe crezute, atunci va fi pe văzute!”. (Ierod. Ierortim Coldea) 

 
• Într-o noapte citind din Sfânta Scriptură, mă aflam la Evanghelia de la Ioan, 

cap.14, 23, unde scrie: „Iisus a răspuns şi i-a zis: Dacă Mă iubeşte cineva va păzi 
cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş la el”. Am lăsat 
puţin Sfânta Scriptură şi mă gândeam: cum este cu putinţă să vină Domnul Iisus Hristos, 
împreună cu Dumnezeu Tatăl (de fapt Sfânta Treime) şi să-şi facă lăcaş la mine, în casa 
mea, în inima mea!? Nu puteam să înţeleg! 

După ce am terminat capitolul de citit, am stins lumina şi m-am îndreptat spre locul 
de rugăciune (un geam al camerei care dă spre răsărit). Am început să mă rog la Bunul 
Dumnezeu, scoţându-mi orice fel de gând din mintea mea, inclusiv versetul pe care nu îl 
înţelegeam şi rugându-mă lui Dumnezeu, mi-a fost dat să trăiesc o mare minune. Am 
simţit o stare de mare-mare bucurie, dar şi de frică,însă cea de bucurie întrecea cu mult 
pe cea de frică; apoi am simţit o stare de pace pe care nu ştiu cum să o descriu, dar pe 
care nu am cunoscut-o niciodată până atunci. M-a copleşit. Apoi, o stare de iubire, o 
iubire atât de mare către Dumnezeu şi oameni încât, a doua zi, îmi venea să strig în gura 
mare: „Vă iubesc! Vă iubesc oameni buni, pe toţi, din toată inima mea!”. Nu mai ştiam 
că există răutate, pe toţi oamenii îi vedeam buni şi curaţi; câtă bucurie, pace şi iubire 
aveam în toată fiinţa mea faţă de toate şi faţă de toţi. 
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După această mare minune şi trăire din viaţă, l-am căutat pe Părintele Arsenie Boca. 
Întâlnindu-mă cu dânsul i-am zis: „Părinte, am şi eu problemele mele lumeşti dar, nu 
pentru aceasta am venit la dumneavoastră.” Părintele îmi zice: „Nu, mă? Atunci pentru 
ce ai venit?” Şi am răspuns părintelui: „Să mă ajutaţi Părinte, să-mi pot ţine credinţa în 
Dumnezeu până la moarte pentru că există Dumnezeu”. Când am spus aceasta mi-au dat 
lacrimile, fiind încă copleşit de experienţa şi marea minune prin care trecusem. Părintele 
mi-a spus: „Frumos mă, frumos!” - mi-a spus-o de trei ori. Apoi, probabil ca să nu mă 
îngâmf, mi-a spus aşa: „Mă, eu îţi spun cum poţi să-ţi ţii credinţa. Păstreaz-o mă, în 
inima ta şi lasă tu propaganda care o faci la serviciu, că să ştii, colegii tăi au început să te 
vorbească. Dacă noi care suntem în drept să facem propagandă şi nu suntem lăsaţi, apăi 
tu cine eşti s-o faci?” îmi spuse Părintele, zâmbind uşor. 

I-am spus ceea ce văzusem în plină noapte când mă rugam; era foarte atent la tot ceea 
ce-i spuneam, apoi mi-a spus: „Tu cum te rogi, mă?”. „Părinte, am un geam care dă spre 
răsărit şi încerc să transpun în viaţa mea ceea ce spune Sfântul Aposlol Pavel, că 
bărbatul să se roage în orice loc, să ridice spre cer mâinile curate, neîndoielnice şi aşa să 
se roage lui Dumnezeu”. Părintele îmi zice: „Cum mă, aşa?” - arătându-mi poziţia 
mâinilor, exact aşa cum le ţineam eu în timp ce mă rugam. I-am spus: „Da, Părinte!”. 
Părintele mi-a replicat: „Mă, să nu te mai rogi aşa, că nici eu nu am curaj să mă rog aşa. 
De acum să te rogi cu mâinile aşa, mă!” - şi-mi arată cum să mă rog, cu mâinile 
împreunate „pentru că mâinile împreunate înseamnă şi smerenia omului înaintea lui 
Dumnezeu. Cu mâinile ridicate se roagă numai pustnicii, adică numai oamenii 
despătimiţi”. Mi-a mai spus: „O să ai multe necazuri în viaţă, dar şi cu mai multă putere 
o să le înfrunţi”, iar apoi mi-a mai zis să-mi duc credinţa în Dumnezeu „de la unghiile 
picioarelor până la vârful firului de păr din cap”. Apoi a adăugat: „Să te punem la 
încercare, mă!”. După ce m-a binecuvântat am plecat gândindu-mă mereu la ceea ce-mi 
spusese Părintele. 

Iată că într-o zi, pe la prânz, mă aflam la mama şi vorbeam despre Dumnezeu, aşa 
cum ne ducea pe noi mintea şi exact la ora 13.20 am ieşit din casă ca să iau autobuzul 
pentru a merge la serviciu. Când am ajuns în dreptul porţii, am văzut deodată că ceva ca 
un nor alb, ca o ceaţă, a coborât de sus pe lângă stâlpul casei şi teiul din faţa casei. Apoi 
de câteva ori, a fost un fel de du-te vino al norului, între stâlp, pom şi casă. M-am frecat 
la ochi, crezând că am ceva cu ochii şi când am dat să văd mai bine ce este, a apărut în 
faţa mea şi a mamei un tânăr, a făcut o înclinare uşoară din cap drept salut, a zâmbit, 
apoi ne-a spus: „Nu aveţi un loc de găzduit?”. Mama îi spune: „Dragă, la cetate există un 
hotel, du-te acolo”. Acel tânăr frumos răspunde zâmbind: „Am fost, dar nu am găsit nici 
un loc”. Dar eu îi spun mamei: „Tu mamă, găzduieşte-l în camera dinspre stradă”. Dar 
mama îmi spune: „Tu ştii bine, cum îi taică-tu”. Apoi l-am întrebat: „De unde vii?” iar el 
mi-a răspuns: „De departe vin”. Îl întreb din nou: „Cât de departe?” Şi el îmi răspunde: 
„Foarte de departe!”. Iar mie mi s-a transmis mental aşa: „Ai văzut tu bine de unde am 
venit de ce mă mai întrebi de unde vin?”. Am simţit atunci ceva deosebit în toată fiinţa 
mea, vroiam să îngenunchez, vroiam să fac ceva, dar n-am putut să fac nimic, eram ca 
ţintit locului. I-am spus mamei ca totuşi să-l găzduiască. Dar mama a rămas la ceea ce 
îmi spusese prima dată: din cauza tatei nu poate fi găzduit. Apoi acel tânăr a făcut din 
nou o înclinaţie a capului drept salut şi a făcut doi paşi, suficient cât să iasă din vederea 
noastră, iar eu fără să-mi explic până astăzi, i-am spus mamei: „Mamă acesta nu-i om!”. 
Mama îmi spune: „Cum vorbeşti aşa, dragul mamei?”. Atunci i-am spus mamei: „Hai să 
ne uităm şi ai să vezi că nu mai este.” Ne-am uitat şi nu mai era nimeni pe toată strada. 
(Bogdan Juncu - Făgăraş) 
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• Sfaturi şi îndemnuri ale Părintelui Arsenie: 
- Toate rugăciunile sunt bune; e mai bună rugăciunea vameşului: „Doamne Iisuse 

Hristoase, Fiul lui Dummnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul”. Ia-o în braţe în orice 
moment.  

- Mai bine o rugăciune pentru cel care înjură, decât o observaţie.  
- Înainte de o primejdie mare să se citească Acatistul Mântuitorului trei zile, timp în 

care să nu se mănânce şi să nu se bea nimic.  
- Mai multă rugăciune către Sf. Înger Păzitor.  
- Mai mare este omul în genunchi, decât în picioare.  
- Soluţia nu e de a aduna totul în tine, de a încerca să rezolvi tu totul; fără ajutorul 

supranatural te va face să explodezi.  
- Mi se pare că factorii esenţiali ai vieţii sunt instinctele primordiale, profunde, ale 

omului: de înmulţire, de nutriţie, de îmbrăcăminte, de foame, uneori mult mai puternice 
decât raţiunea şi credinţa. De accea trebuie să ţinem seama de aceşti factori esenţiali ai 
vieţii, ţinându-i în echilibru, cu raţiunea şi credinţa. Soluţiile de mijloc nu pot depăşi 
crizele existenţei, tragedia omului.  

- Fapt e că credinţa e o asceză a raţiunii.  
- Lepădarea de lume are două trepte.Întâi ne lepădăm de lumea din afară şi de tot ce 

ne-ar putea ţine legaţi de ea. În al doilea rând ne lepădăm şi de toate asemănările noastre 
lăuntrice cu lumea. Acestea sunt patimile, năravurile şi toate slăbiciunile noastre 
personale. Să desăvârşim lepădarea de lume cu lepădarea de sine. Lepădarea de lume e o 
convingere, pe care poţi s-o ai şi-n mijlocul lumii stând, precum poţi să n-o ai în adâncul 
pustiei petrecând.  

- Mântuirea se lucrează numai pe ruinele egoismului.  
- Toţi cei ce umblă după plăceri, de orice fel, nu vor scăpa de primejdii, căci sub orice 

plăcere e încolăcit un şarpe.  
-Să nu vorbeşti niciodată despre proiectele tale, căci cel rău ştie doar ce vorbeşti nu şi 

ce gândeşti şi ţi le nimiceşte.  
- Dreapta socoteală îi mai mare ca postul, dar cu ascultare de duhovnic... Iar dacă va 

veni asupra ta vreo furtună şi vreo clătinare, acestea vor fi pe măsura neascultării tale. 
Căci pe cel ce ascultă cu adevărat, nici diavolul însuşi, spun Părinţii, nu-l poate vătăma.  

- Când eşti împrăştiat, nu-i bine.  
- Păstrarea capacităţii de încadrare în disciplină a unui suflet, face dovada armoniei şi 

valorii sale. 
- Un organism topit cu postul nu mai are putere să schimbe convingerile conştiinţei. 
- Mai bine de jumătate din numărul patimilor sunt ale minţii. Postul lucrează şi asupra 

acestora. 
- Să-mi ţină Dumnezeu credinţa de copil. 
- Să căutăm Ierusalimul din noi, nu cel din Israel. 
- Cel cu un talant, din Sfânta Evanghelie, are numai botezul şi talantul lui i se va da 

celor fără botez, dar cu fapte. 
 

Vindecări şi sfaturi 
„De acum să nu mai păcătuieşti” 

 
• Eram la Mănăstirea Râmeţi şi aşteptam un autobuz. Mai erau doi bătrâni lângă 

mine. La un moment dat am scos buletinul să caut ceva. Pe o copertă a buletinului aveam 
poza Părintelui Arsenie. Doamna mai în vârstă m-a întrebat imediat: „L-aţi cunoscut pe 
Părintele Arsenie? Dragule, eu l-am cunoscut. Omul acesta m-a salvat, m-a scos din 
moarte sufletească... Aveam boli ale glandelor endocrine. Ani întregi am stat prin spitale 
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şi sanatorii din toată ţara. Într-un.final mi-au zis să mă duc acasă că în 2-3 luni voi muri. 
O soră medicală, înainte de a ieşi din spital mi-a spus: «Degeaba tot iei medicamente şi-ţi 
pui nădejdi în medici şi spitale. Du-te şi roagă-te lui Dumnezeu. Am auzit că este un om 
al lui Dumnezeu, Arsenie. Du-te şi roagă-te, poate îl găseşti.» 

Dar ea nu credea în Dumnezeu, credinţa era pentru ea o prostie. Stând acasă şi văzând 
cum moare încet-încet, slăbise în greutate foarte mult, începuse să se gândească cu 
groază la moarte. La un moment dat s-a gândit că nu se poate ca omul să moară şi să 
dispară pur şi simplu. Trebuie să se întâmple ceva cu el. Începuse să gândească cu 
sufletul, care e nemuritor, care nu poate accepta moartea. Îşi spunea apoi, repetat: «Nu se 
poate să nu existe Dumnezeu. Nu se poate să mor şi să nu mai existe nimic cu mine», o 
spunea aproape disperat. 

Începuse să se roage cu ce cuvinte ştia. Îşi aduse aminte de numele Părintelui Arsenie 
şi se ruga: Cine eşti Părinte Arsenie? Ajută-mă! Nici nu ştia dacă trăieşte sau dacă a 
murit, nici unde este. Şi în noaptea aceea a avut un vis: „Am visat un Părinte într-un 
anteriu alb, care mi-a zis: „Femeie, te scoli dimineaţă, te sui în trenul acesta (în vis a 
văzut exact trenul), în vagonul acesta, cobori la staţia cutare; acolo te duci la autogară şi 
te sui în autobuzul acesta (şi a văzut şi şoferul şi atobuzul), cobori în staţia asta, o iei pe 
drumul acesta şi mă găseşti la biserica asta”.  

Toate reperele din traseu le-a văzut în vis. Şi a făcut întocmai. Dimineaţa însă 
bărbatul i-a zis: „Ce.faci? Ai înnebunit? Bolnavă cum eşti vrei să o iei pe coclauri după 
visele tale!?” Până la urmă a lăsat-o: „Dacă vrei să mori, mori!” 

Într-o staţie, un cerşetor s-a rugat insistent de şofer să-l ia şi pe el fără bani. Dar 
şoferul a zis: „Dacă n-ai bani, jos!” Femeia, deşi cheltuise o avere pe medicamente, i-a 
zis şoferului: „Lasă-l să urce, că-i plătesc eu” şi i-a dat bani pentru bilet. Cerşetorul a 
urcat şi i-a mulţumit. După un timp însă femeia a observat că cerşetorul nu mai era în 
autobuz. 

Când a ajuns la biserica din vis, l-a văzut rezemat de zidul bisericii pe omul din vis, 
pe Părintele Arsenie. Când s-a apropiat, Părintele i-a zis: „Ei, vezi că dacă ai crezut, ai 
ajuns?” şi se juca în mână cu biletul de autobuz dat cerşetorului. Femeia săraca a căzut 
în genunchi. El a dus-o în biserică, a făcut o rugăciune şi i-a zis că se va face bine, dar 
să-şi schimbe viaţa. Şi şi-a schimbat viaţa din temelii. Nu ştiu dacă acum mai trăieşte. 
Erau din Alexandria. (Pr. Ciprian Negrean) 

 
• Odată a venit un om şi a zis cu mare supărare, plângând: „Părinte am o fată, 

singurul copil pe care-l am şi are epilepsie. N-am putut s-o aduc căci e prea mare”. 
Părintele Arsenie l-a întrebat de la ce vârstă are epilepsie şi acela i-a spus: „De la 6 ani 
(acuma are 16). Noi am fost la sapă şi acolo era un pârâu mai mare. Fetiţa se juca în pârâu 
şi deodată am auzit că ţipă. Când m-am dus lângă ea am găsit-o încremenită şi cu spumă 
la gură. Am fost cu eu pe la mănăstiri, prin biserici, prin spitale, prin toate părţile. Dar 
acum nu o mai pot duce căci e prea mare. Ce să, fac, Părinte?”. Părintele a spus să ţină 
post şi să facă rugăciune pentru ea şi Sfântul Maslu cu 7 preoţi. Dar să caute pe preoţii 
care crede că sunt mai buni, mai credincioşi. Şi dacă o să-i spună o dată unui preot să vină 
şi zice că nu poate, să nu insiste. Să vină numai cei care vor să vină. Am auzit apoi, că nu 
mult timp după Maslu fata a murit. Spunea Părintele: „Fericiţi cei ce au epilepsie, căci 
osânda şi-o fac pe lumea asta şi merg direct în rai... numai să nu moară înecaţi sau în 
foc”.  

Era la mănăstire unul Dumitru, tot cu epilepsie, pe care îl trăgea satana la apă, la 
fântână sau la lacuri. Odată i-a smuls crucea cu care îmbla în mână şi i-a aruncat-o în 
fântână ca să meargă după ea. De aceea era legat cu lanţuri la picioare ca să nu poată 
fugi repede. Spunea Părintele: „Uitaţi-vă la Dumitru să vedeţi şi voi ce face satana”. 
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Făcea ca o cloşcă atunci când îşi cheamă puii, făcea ca toate animalele. Odată a început 
o numărătoare: 1, 2,... 18. „18 păuni se bagă în mine”. Şase oameni mari îl ţineau în pat. 
Se zbătea de mişca patul cu toţi şase. Dar a dat Dumnezeu şi l-a vindecat Părintele. 
Umbla Dumitru cu crucea în mână şi spunea: „Părintele m-a scăpat de boala grea pe care 
am avut-o!”. 

Altădată a venit un tată cu băiatul său bolnav de epilepsie şi l-a apucat boala chiar 
acolo la mănăstire. A venit Părintele cu o carte şi cu patrafirul şi i-a citit din ea. Îl ţinea 
tatăl său şi un băiat, dar i-a doborât cel bolnav. A apucat cu dinţii un colţ din patrafir. 
„Mi-l rupe”, a zis Părintele. Au sărit cu toţii şi i-au pus un lemn în gură ca să nu-şi muşte 
limba. „Uite ce face satana!”, a zis şi a intrat în mănăstire (erau în faţa mănăstirii). Bietul 
epileptic luase o piatră mare de jos şi a aruncat după Părintele. A lovit uşa chiar în 
momentul în care Părintele a închis-o. „Vedeţi ce face satana? Dacă mă lovea mă omora 
cu bolovanul ăla!” (Paraschiva Anghel, Dejani) 

 
• Duminica, Sfânta Liturghie se săvârşea la altarul din pădure, de părinţii Arsenie, 

Serafim (Popescu) şi Mihail. Odată, când a început Sf. Liturghie, pe un epileptic l-a 
trântit diavolul şi a început să strige din el: „Mă fac câine” şi lătra ca un câine. „Mă fac 
orice târâtoare” şi făcea ca orice animal, numai porumbel, miel şi măgar spunea că nu se 
poate face. Alteori se auzeau din el foarte multe voci deodată (ca pe stadion), căci spunea 
că au venit toate legiunile. Eu stăteam lângă el şi auzeam tot ce spune. Odată, Părintele 
Arsenie a zis să fie ţinuţi departe toţi copiii, a coborât din altar cu Sfânta Cruce în mână şi 
l-a bătut cu crucea de lemn peste gură. Acela a amuţit. După Sfânta Liturghie a venit din 
nou la el, l-a mângâiat şi ia spus: „Frate Dumitru, te doare?”. „Nu Părinte, nu mă doare”. 
(Bălan Silvica - Făgăraş) 

 
• Când eram copil locuiam în Lisa, nu departe de Mănăstirea Brâncoveanu. Eram 

10 fraţi (5 băieţi şi 5 fete). Numele de fată îl aveam Andreiaş. Aveam 13 ani când sora 
mea cea mare, Elena, de 23 de ani, era bolnavă de ochi (o dureau ochii, îi curgeau 
lacrimile şi îi scădea vederea). Se gândea să meargă la Bucureşti pentru operaţie. Dar într-
o duminică, fiind la mănăstire, a ieşit Părintele Arsenie din biserică şi a strigat (era multă 
lume): „Leana din Lisa, vino-ncoace”. Când s-a apropiat i-a spus: „Tu eşti bolnavă cu 
ochii. Să nu te duci la medic la Bucureşti să faci operaţie”. I-a adus apă sfinţită: „Cu ea să 
te speli pe ochi”. Aşa a făcut şi boala i-a trecut imediat. De atunci a mers tot timpul la 
mănăstire şi ne-a luat şi pe noi, surorile. Aşa am ajuns să merg şi eu în fiecare duminică. 
(Bălan Silvica - Făgăraş) 

 
• Socrul meu a fost bolnav, dar prin rugăciunile Părintelui şi după dezlegări s-a 

făcut sănătos. A fost ca stricat de cineva şi n-a mai fost normal la cap. I-a spus aşa 
Părintele - că socru mergea duminica la crâşmă: „Să laşi prietenii şi dacă bei un pahar de 
rachiu să-l bei aşa, ca medicament, dacă crezi că te poţi ţine, iar dacă nu, să nu-l bei! Să 
nu lipseşti la sfânta biserică duminica şi de sărbători”. 

Când a început să vină la biserică, dânsul era primul pe treptele bisericii. S-a făcut 
sănătos. Dar nici nu l-am văzut vreodată să mai fie nervos sau să zică un cuvânt rău. Nu 
l-am auzit în 38 de ani cât am trăit cu socrul, să înjure, să drăcuiască sau să clevetească 
pe cineva. El era numai cu rugăciunea în gură. Cred că ştia aproape jumate de Psaltire şi 
Acatiste. Era tot timpul cu cartea în mână. Părintele îi spunea, de câte ori îl întâlnea, să 
ţină credinţa mai departe. 

Eu am văzut când Părintele a făcut bine un băiat bolnav de epilepsie. Acela era de la 
Constanţa şi a venit la Prislop. I-a dat Părintele o carte cu Patimile Mântuitorului, dar o 
carte foarte groasă, aproape ca Scriptura, şi nu ştiu câte zile au citit: ba citea el, ba 
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maică-sa, ba o mătuşă şi înainte de a termina cartea i s-a făcut rău şi după aceca s-a 
liniştit. Apoi a venit Părintele şi i-a spus: „No, de acum încolo să ştii că nu o să mai fii 
bolnav” şi s-a pus băiatul în genunchi în faţa lui şi plângând îi săruta picioarele. 
(Miloşan Vionela, Recea, 71 ani) 

 
• Odată, când spovedea în biserică, era şi un cetăţean orb de multă vreme. La un 

moment dat l-a spovedit, după aceea l-a împărtăşit şi i-a zis să iasă afară din biserică. Şi 
lumea a vrut să-l ajute, fiind orb, dar Părintele a zis să-l lase singur. Şi când a ajuns la uşă 
a zis: „Măi fraţilor, eu văd!”. Şi de atunci a văzut. 

A fost şi un paralizat la pat, l-a dus cu căruţa la mănăstire şi i-a zis Părintele să se dea 
jos din căruţă. Şi el s-a dat jos şi de atunci a umblat. (Greavu Toma, 55 ani) 

 
• Un orb a stat o lună de zile la mănăstire şi cânta mereu o cântare despre pace. Într-

o zi, după vecernie, după ce au ieşit toţi din biserică, Părintele Arsenie l-a luat pe orb 
afară şi i-a zis să se uite în sus şi să-i spună dacă vede ceva şi i-a răspuns că parcă zăreşte 
ceva. A doua zi, după vecernie, din nou l-a luat şi i-a zis să privească spre cer, iar orbul i-
a zis că vede mai bine. În a treia zi orbul a văzut şi mai bine. În circa o săptămână orbul s-
a vindecat. 

O fată de 13 ani, oloagă, dintr-un sat din Ardeal, a stat o săptămână la mănăstire. 
Părintele Arsenie a făcut rugăciuni asupra fetei, ea fiind pusă pe un scaun în faţa 
altarului. Părintele a întrebat-o: Crezi în Iisus Hristos, în Dumnezeu-Tatăl, în Maica 
Domnului? Ea a răspuns: Cred din toată inima. La fel i-a întrebat şi pe părinţii fetei care 
au răspuns că şi ei cred. Părintele i-a zis fetei: Dacă crezi, scoală-te şi mergi! Ea a 
răspuns că nu poate. Atunci Părintele i-a zis iarăşi: Dacă crezi în Iisus Hristos, scoală-te 
şi vino la mine! Atunci fetiţa s-a sculat pe picioarele ei, ajutată, şi a mers spre Părintele 
Arsenie. Părintele i-a spus că atât cât va trăi să nu se ducă în lume la distracţii, baluri, 
dansuri şi să se încredinţeze în mâinile lui Dumnezeu. Dar după 2 ani, la 15 ani, fiind 
frumoasă, a mers la un bal şi astfel la scurt timp fata a murit. 

Părintele Arsenie se izola de lume la izvorul din pădure. Apa de acolo devenise 
sfinţită prin rugăciunile lui, fiind izvor de mântuire creştinească. Vor fi vremuri grele, iar 
cei ce se vor osteni până acolo vor fi păziţi şi răsplătiţi de Domnul Iisus Hristos şi vor 
avea putere în credinţă. Mulţi credincioşi vin la acest izvor cu putere vindecătoare de 
orice boală, depărtând gândurile rele şi duhurile necurate. (Bârsan Elena - Sâmbăta de 
Sus) 

 
• Înainte de căsătorie ne-am dus amândoi la Mănăstirea Prislop pentru a primi de la 

Părintele Arsenie binecuvântare pentru căsătorie, să ne spovedim şi să ne împărtăşim. 
Odată cu noi a venit la mănăstire şi un băiat de vreo 25 de ani, olog. Patru oameni l-au 
dus în braţe. Sâmbătă seara l-a spovedit, iar duminică oamenii l-au dus în biserică. Când 
ne-am împărtăşit cu toţii, acel olog a rămas în urmă. Oamenii s-au apropiat să-l ridice, dar 
Părintele Arsenie i-a zis unuia: „Nu-l lua de braţ, Gheorghe ... Ridică-te în picioare”. 
„Dar, Părinte de patru ani de zile nu am mai umblat!”. „Ridică-te în picioare şi zi: 
Doamne, Iisuse Hristoase, ajută-mă! Dai un pas, mai dai un pas şi zi: Doamne, Iisuse 
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, fă ca Sfânta Împărtăşanie să pătrundă în toate încheieturile 
mele, în toţi rărunchii mei şi să mă fac sănătos”. Şi l-a împărtăşit şi a ieşit din biserică la 
braţ cu acei oameni. S-a mirat toată lumea, iar mama lui plângea de bucurie de uda 
pământul. (Cismaş Eugenia, 78 ani, Făgăraş) 

 
• A fost un neam de-al nostru din Bucureşti care nu putea merge şi ne-am dus cu el 

cu maşina până acolo, la Părintele. Fetele cu nevasta lui au intrat în biserică, iar el stătea 
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în maşină şi fuma în acest timp. Între timp înăuntru se ţinea slujbă de către preotul satului, 
părintele Bunescu. La un moment dat ruda noastră din maşină n-a mai simţit nici o 
durere, n-a mai simţit nici o răceală, parcă era în aer şi plutea şi dându-se jos a mers în 
biserică. El nu mai fusese niciodată în biserică şi la nevasta lui nu-i venea să creadă. A 
intrat în biserică şi s-a aşezat lângă nevastă-sa şi a trecut Părintele pe lângă el. L-a întrebat 
nevastă-sa: „Ce-i cu tine, mă Nicule?”; -„Parcă nu mai aveam nici o durere, trebuia să mă 
dau jos din maşină şi să intru în biserică; parcă cineva m-a dat jos din maşină, se mişca 
maşina cu mine”. Apoi am plecat şi am spus Părintelui că mai venim. (Şerban Ioan - 
Voila) 

 
• Părintele cunoştea medicină şi de multe ori ne spunea că „transpirăm” din cauză 

că nu ne funcţionează bine rinichii. Îi spuneam că îmi cade părul, iar el ne dădea remedii, 
că şi părul trebuie să se hrănească şi ne spunea să facem gălbenuş de ou cu ulei de ricin şi 
să ne spălăm capul şi să-l clătim cu oţet de mere. Totdeauna ne dădea soluţii la probleme 
de sănătate. (Ana Riţivoiu, Sibiu) 

 
• Eu, din nefericire, numai o dată am mers la dânsul dar m-a impresionat enorm de 

mult. Eram foarte bolnavă şi nu aveam nici o şansă să stau la rând. Ştiu că îmi doream din 
tot sufletul să vorbesc cu dumnealui; era seară se făcuse 20:30 şi spunea că nu mai ia pe 
nimeni. Vă daţi seama câtă dezamăgire era în sufletul oricărui om de acolo! Şi a ieşit 
Părintele afară şi a zis: „Hai, vino înăuntru”. Ştiu că atunci m-am pierdut. Nu mai găseam 
cuvinte, nu mai ştiam nici de ce m-am dus. La un moment dat am zis că-s bolnavă. El a 
zis: „Să ştii că era să mori de multe ori”, dar eu în naivitatea mea am zis: „Părinte, eu sunt 
bolnavă, dar nu chiar de moarte”. Sfatul lui a fost să particip la Sfânta Liturghie, care face 
mult. 

De abia după ce am plecat de acolo mi s-a luminat mintea şi am început să mă trezesc 
la realitate, să cred în Dumnezeu, nu în doctori. (Maria Nicolescu, Sibiu) 

 
• Altădată a venit un bolnav de plămâni şi Părintele i-a zis să ia hrean plămădit cu 

miere de albine, spunându-i că „Cel ce a făcut cerul şi pământul e în stare să lipească o 
piele ruptă”. (Streza Nicolae, 83 ani) 

 
• Altădată venise la Părintele un inginer cu fiica lui şi cu fotografia soţiei lui, 

bolnavă fiind în spital. Acest om îi spune Părintelui: „Părinte, acum un an pe soţia mea 
am internat-o în spital pentru o intervenţie chirurgicală la stomac. Acum, după un an de la 
intervenţia chirurgicală, am internat-o iarăşi că nu se simte bine; ce ne sfătuiţi să facem?”. 
Părintele Arsenie îl întreabă: „Şi ce au zis doctorii că are la stomac?”. Omul îi răspunde: 
„Ulcer, Părinte”. Părintele privindu-l îi spune: „Nu are ulcer, mă, cancer are. Să nu o 
opereze. Dacă o operează, moare. Dacă nu o operează, o mai duce un an”. Omul în toată 
firea a început să plângă ca un copil şi aşa a ieşit din biserică. 

Mersese la Părintele o femeie din Făgăraş (d-na Burlea) destul de în vârstă, care avea 
probleme cu ochii (cataractă), dar ajunsă în faţa lui, femeia a uitat pentru ce a venit la 
dânsul. Părintele o întreabă: „Care-i baiu’ mă femeie?”, iar ea îi răspunde: „Păi Părinte, 
am venit aşa, ca să vă văd”. Părintele o întreabă: „N-ai venit pentru asta, mă! Nu ai venit 
pentru ochi?”. Bătrânica îi răspunse: „Vai Părinte, mă iertaţi, dar chiar pentru asta am 
venit la sfinţia voastră”. Părintele Arsenie îi spune: „Mă, şi ce ţi-au spus doctorii? Să te 
duci şi să te operezi. Aşa-i?”. „Da, Părinte”. „Mă, îi spune Părintele, să nu te duci la 
operaţie, că o să rămâi oarbă. Să faci ce-ţi spun eu. Primăvara, să pui o sticluţă la viţa de 
vie, şi din seva pe care o aduni în sticluţă, să iei câteva picături cu pipeta şi să-ţi pui în 
ochi şi nu o să mai ai nevoie de operaţie”. După un timp m-am întâlnit cu femeia şi cu 
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adevărat nu a mai fost nevoie de intervenţie chirurgicală, pentru că îi trecuse cataracta cu 
seva de la viţa de vie, precum îi spusese Părintele. 

O femeie din Făgăraş, Victoria D., a fost la mai multe spitale mari din ţară (Braşov, 
Cluj, Tg. Mureş, Bucureşti) şi toţi doctorii i-au dat acelaşi rezultat: cancer. Toate 
analizele medicale arătau că este în stadiu avansat. Femeia îl cunoştea de mult pe 
Părintele Arsenie, de când era la Mănăstirea Brâncoveanu. S-a dus la Drăgănescu când 
avea deja dureri mari şi i-a povestit Părintelui toate. Atunci Părintele i-a spus: „Lasă mă, 
nu mai plânge, că n-ai cancer”. A intrat în sfântul altar, a ieşit cu un măr şi i-a spus: „Ia 
mărul acesta şi să-l mănânci numai când ajungi acasă. Când ai să te duci la control la 
doctori şi te vor întreba ce ai mâncat, tu să le spui că ai mâncat de toate. Să nu te temi, că 
nu ai cancer şi nu vei muri. Când vei mai îmbătrâni te vei îmbolnăvi de o boală grea, îţi 
va curge apă din corp, prin piele”. Când a ajuns acasă femeia a mâncat mărul. După 
câteva zile a simţit o ameliorare în toată fiinţa ei, i-au dispărut durerile, i-a revenit pofta 
de mâncare şi se simţea plină de viaţă. A venit şi timpul să meargă la control, la Braşov, 
apoi Cluj, Tg. Mureş şi Bucureşti, căci era în evidenţa lor. I-au făcut din nou analizele şi 
filmele. Comparând cu filmele dinainte toţi au exclamat: „Nu se poate. S-or fi schimbat 
filmele sau altceva nu este în regulă”. Nu mai avea nici urmă de cancer. Acum, femeia a 
ajuns la bătrâneţe şi - aşa cum i-a spus Părintele - a început să-i curgă apă prin piele 
(Bogdan Juncu - Făgăraş) 

 
• La un moment dat intră în biserică o bătrână la braţ cu o altă femeie. Părintele, 

cum o vede, îi spune: „Tu ai scleroză în plăci”. Ea nu ştia de boală, aşa că-i enumără 
simptomele şi observând un domn în apropiere, Părintele îl îndeamnă să zică mai departe 
simptomele bolii; domnul s-a blocat, nu a putut scoate un cuvânt - se gândea de unde ştia 
Părintele că este medic! Femeii i-a spus că dacă nu făcea scleroza era pe cale să devină 
desfrânată. (D-na Prof. C. F.) 

 
• Ne povestea maica Teodosia Laţcu (poeta Zorica Laţcu) că a ajuns să-l cunoască 

foarte bine pe Părintele, căci în perioada în care împreună cu părintele Stăniloae traducea 
Filocalia, dânsa ajuta la traducere, stilizând textul. Apoi, o vreme destul de îndelungată a 
întrerupt legătura cu Părintele - probabil perioada cât a fost închis şi când a fost dus la 
Canal. În acest timp însă, maica s-a îmbolnăvit de cancer, care avansase până la faza de 
metastaze şi internându-se în spital îşi aştepta, după spusa medicilor, sfârşitul vieţii. La un 
moment dat însă, a apărut Părintele aievea lângă patul ei şi i-a spus pe numele dinainte de 
călugărie: „Zorica, am venit să te vindec!”, după care a dispărut la fel cum apăruse. În 
următoarele ore a început să elimine tot răul din ea, după care s-a ridicat din pat şi a doua 
zi a fost găsită de medic pe coridorul spitalului, plimbându-se. După externare s-a dus la 
Părintele să-i mulţumească, Părintele reproşându-i de ce nu l-a mai căutat: „Dacă s-ar fi 
întâmplat ceva între timp [dacă ar fi murit], ai fi fost lipsă la apel”(se referea la apelul 
turmei sale de păstoriţi). A mai trăit câteva zeci de ani, murind după vârsta de 80 de ani în 
mănăstirea unde-şi avea metania şi care s-a redeschis după 1989 - Vladimireşti. (Maica 
Adriana - Schitul Cornet) 

 
• Sfaturi şi îndemnuri ale Părintele Arsenie: 
- Bolile încep de la suflet, de la minte, de la concepţia despre lume, de la 

dezechilibrul mintal. 
- Paralizia loveşte de obicei pe cei nesătui de avere şi poate fi moştenită. 
- De obicei pătimesc de cancer cei care nu postesc niciodată. Cancerul încă nu are 

leac şi apare fără alte explicaţii, decât ca o frână pedepsitoare a desfrânării stomacului. 
Se vede că prin el se pedepseşte lăcomia mâncărilor şi obârşia desfrânării. 
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- Bătrâneţea-i un cavou ajutător... Să nu cârtim la necazuri. 
- Fumatul slăbeşte nu numai plămânii, ci şi mintea omului, încât credinţa nu o mai 

vezi atât de curat. 
- Cei bolnavi să ţină regimul bolii în loc de post. 
 

Căsătoria. 
„Copiii nefăcuţi strică pe cei făcuţi” 

 
• I-am spus Părintelui că fratele e bolnav de nervi şi a zis: „Măi, moşteneşte pe un 

bunic beţiv. Acestea sunt urmările la beţie iar educaţia unui copil se dă în timpul sarcinii. 
Cât este copilul în pântecele mamei, atunci se dă educaţie. Dacă mama în timpul sarcinii 
fumează şi bea, ăla va ieşi precis un destrăbălat. Dacă se duce la operă sigur îi place 
muzica, îi place arta. Dacă va merge la biserică, copilul respectiv va merge la biserică”. 

De multe ori veneau copii la 14 ani cu mustaţă şi când îi vedea spunea că în timpul 
sarcinii soţul nu are voie să aibă relaţii cu soţia. Dacă în timpul sarcinii sunt relaţii din 
astea, atunci ei nasc şi cresc măgari. Sunt expresii dure, dar asta e realitatea. 

O cunoştinţă de a mea a înfiat un copil, un nepot. Era de vreo 5 anişori. Acest copil 
era foarte-foarte rău şi doamna respectivă a luat copilul şi s-a dus la Părintele şi când a 
văzut Părintele copilul, a pus mâna pe capul lui şi i-a spus aşa: „Nu te mai chinui măi, 
acest copil a fost zămislit într-o zi de sărbătoare şi aşa va rămâne” şi într-adevăr acum 
este în vârstă şi aşa este de rău! 

Tot legat de înfiatul de copii. O cunoştinţă bună s-a dus la dânsul şi a zis: „Părinte, eu 
n-am copii şi vreau să înfiez un copil” şi Părintele îi spune aşa: „Să nu înfiezi, că nu ştii 
al cui este, tu mai bine orientează-te asupra unui copil de mic şi urmăreşte-l şi ajută-l 
până când acel copil îşi va avea banii lui”. (Ana Riţivoiu, Sibiu) 

 
• A venit o femeie din Apuseni şi se plângea Părintelui Arsenie că o bate bărbatul 

Părintele i-a spus să „dezgroape” pe cei 4 copii pe care i-a îngropat, căci acei copii îşi 
blestemă părinţii pentru că sunt la întuneric. Părintele i-a dat canon să citească o carte 
despre Iisus Hristos şi să se împace cu bărbatul ei. O perioadă de timp femeia se stricase 
la cap aflând în ce pericol a ajuns din cauza faptelor sale. Apoi atât ea cât şi soţul au ajuns 
buni creştini. (Bârsan Elena - Sâmbăta de Sus) 

 
• În privinţa avorturilor era mai aspru! A fost cineva la Părintele şi a zis: „Părinte, 

am necazuri, copiii fac aşa şi aşa”; „Ce te miri mă, câţi copii ai?”; „Doi părinte”; „Ceilalţi 
până la cinci unde sunt? Pe cei care erau buni i-ai omorat şi i-ai ţinut pe ăştia care te 
chinuie”. 

S-a dus un bărbat la Părintele: „Părinte, mă bate copilul”; „Mă, tu gândeşte-te ce i-ai 
făcut lui când era el în pânlece. Acuma îţi dă înapoi!”. Deci copiii se aduc pe lume în 
curăţenie. 

Iubea copiii, dar le spunea la părinţi că pentru faptele lor o să fie copilul bolnav. 
Păcatele părinţilor le trag ei, copiii. Le spunea ce păcat au făcut şi ce să facă pentru a-l 
ispăşi mai uşor. Vorbea pe înţelesul tuturor. (Gheorghe Silea, 45 ani - Sâmbăta de Sus) 

• O bună parte din învăţăturile Părintelui vizau familia; era cu desăvârşire împotriva 
avorturilor. Odată, era o doamnă la Părintele şi se plângea că are un singur băiat care nu 
se căsătoreşte. Părintele i-a spus: „Nici nu o să se căsătorească, aici ţi se opreşte neamul.” 
Tot din cauza avorturilor. 

Părintele spunea că în momentul în care o femeie avortează, ceva bun din ea se pierde 
şi copiii care vor urma o să aibă de suferit ca urmare a acestei lipse generate de avort. 
Pentru ca să se evite avortul atunci când sarcina este interzisă, am auzit când Părintele 
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Arsenie a recomandat unei femei care avea Rh negativ să meargă la ginecolog pentru a i 
se stabili perioada de fertilitate şi ca în felul acesta să nu se afecteze legătura firească 
dintre soţi. (Mariana P - Făgăraş) 

 
• La Drăgănescu o femeie a spus că are un băiat bolnav, beţiv, care face rele când se 

îmbată, Părintele i-a zis: „Ştii de ce? Fiindcă, n-ai fost atentă când ai rămas însărcinată cu 
soţul”. Bărbatul ei a fost beţiv. Altă femeie a spus că băiatul ei a furat, Părintele zice: 
“Dar şi tu ai.furat când ai.fost însărcinată cu el”. Se uita doar la om şi spunea! Altcineva 
zice: „Eu am avut un necaz...”. Părintele zice: „Ştii de ce? Fiindcă tu ai iubit mai mult 
copilul decât pe Dumnezeu, în loc să-i mulţumeşti lui Dumnezeu de copilul pe care ţi l-a 
dat”. (Miloşan Vionela, Recea, 71 ani) 

 
• Era clarvăzător Părintele! Spunea la femei: tu ai umblat rău sau ai făcut avorturi. 

O vecină de aici, nu avea copii, se simţea dreaptă. Zicea: „Eu copii n-am avut aşa că n-am 
făcut păcate, am ştiut un singur bărbat”. Ea nu s-a cununat însă cu bărbatul ei: „Bărbatul 
se mutase la mine şi am ştiut că ăsta e bărbatu’ meu”. Şi s-a dus şi ea la mănăstire cu 
gândul că Părintele nu are ce să-i spună. Era multă lume acolo şi a arătat-o Părintele cu 
degetul şi i-a spus: „Tu trăieşti cu bărbatul tău în fărădelege, în curvie”, că ea n-a fost 
cununată cu el şi a divorţat. A găsit-o mai păcătoasă ca toate. (Mailat Elena, 87 de ani, 
Dejani) 

 
• Dânsul era împotriva avorturilor. I-a spus unuia: „Du-te repede acasă, că nevas-tă-

ta vrea să meargă acuma să-şi facă chiuretaj (avort), du-te repede că încă o prinzi şi să nu 
facă păcatul acesta”. 

A mers odată la sfinţia sa o femeie cu un copil bolnav, şi i-a zis femeii: „Copilul ăsta 
te chinuieşte cât ceilalţi 9 pe care i-ai omorât”. 

Când cineva are în casă un beţiv, atunci tu, ca preot, te lupţi ca să nu destrami o 
familie, dar Părintele spunea deseori: „Lasă-l, că uite, te omoară, se întâmplă ceva. Mai 
bine lasă-l!” Şi atunci înţelegeau tinerii căsătoriţi sau mai în vârstă, să se despartă, pentru 
că s-ar fi ajuns la o crimă în familia aceea; ştia Părintele ce le spune. (Pr. Ioan 
Ciungara, Copăcel) 

 
• O vecină avea un copil handicapat şi s-a gândit să se ducă la Părintele Arsenie la 

biserica Drăgănescu. Părintele Arsenie i-a zis cu blândeţe: „Ce vreţi măi de la mine să vă 
spun?”. I-a spus de copil şi Părintele i-a răspuns: „Ginerele a trăit cu soacră-sa. De aceea 
a dat Dumnezeu palma aceasta. Du-te acasă şi mai adu pe lume un copil ca să aibă cine să 
aibă grijă de amărâtul acela”. Şi a mai născut o fată. (Dobrin Rosalia, Arpaşu de Jos) 

 
• Părintele Arsenie se bucura foarte mult de tineri, să-i unească, să-i binecuvânteze, 

să le dea poveţe ce să facă ca să aibă copilaşi curaţi, să meargă pe calea lui Dumnezeu. 
Pentru asta a luptat mult Părintele. Mi-a zis odată: „M-am silit mult şi cu rugăciunea şi cu 
predica şi cu toate, dar tot n-am putut.face ce-am vrut eu. Omul ascultă, dar tot cum ştie el 
face”. (Cismaş Gheorghe, Făgăraş) 

• Ne spunea Părintele: „Dacă vreţi să aveţi copii curaţi, să aveţi împreunare cu 
bărbatul numai marţi şi joi, pentru că celelalte sunt zile oprite; să nu fiţi băuţi. Odată ce ai 
rămas gravidă să nu mai ai împreunare cu bărbatul. Nici cât timp alăptezi”. 

Fata mea cea mică avea un suflet bun, dar nu se putea lega de nimeni. Şi cântăreaţă şi 
deşteaptă, cunoştea băieţi buni, dar la toţi le găsea vină. Îmi spunea: „Mamă, stau de 
vorbă cu el cât stau şi de-abia aştept să plece, să nu-l mai văd”. M-am dus la Părintele la 
biserica Drăgănescu şi i-am spus că fata mea are 30 de ani şi nu se poate lega de nici un 
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băiat şi l-am întrebat dacă să se mai căsătorească sau nu. Mi-a spus că o să se 
căsătorească. S-a căsătorit, dar acela era beţiv şi după o lună a bătut-o; era hotărâtă să 
divorţeze, dar am fost să-l întreb şi pe Părintele care mi-a zis: „Să-l lase! Câţi beţivi care 
se lasă de băut ai văzut? Poţi să-i numeri pe degete!”. Fata spunea că îi este milă de el, 
că va ajunge un mare beţiv şi va dormi prin şanturi amărât ca vai de capul lui. Şi ne-am 
rugat pentru el şi s-a rugat şi Părintele Arsenie că s-a lăsat de băut şi de fumat şi nu mai 
era nici rău ca înainte, ca un câine. Acum e foarte cumsecade. După 6 ani au avut o 
fetiţă. (Parashiva Anghel, Dejani) 

 
• S-a dus la Părintele o femeie însărcinată care nu vroia să aibă copii. Părintele i-a 

zis: „Dacă tu nu.faci copilul ăsta, fata asta, omori mama a doi preoţi”. Peste vreo 20 de 
ani fata a născut la rândul ei doi gemeni. Nu am aflat dacă au ajuns preoţi, dar sigur aşa 
este. (Taflan Maria, com. Mândra) 

 
• Părintele ne spunea să nu ne împreunăm pe timpul sarcinii şi alăptării, căci 

păcatele şi obiceiurile rele ale părinţilor vor trece asupra copiilor. La doi tineri care au 
venit la Părintele, pentru binecuvântare în vederea căsătoriei, le-a spus că le dă 
binecuvântarea numai dacă sunt de acord să nu umble la numărul copiilor (să nu facă 
avorturi), care va fi doisprezece. 

Odată, m-am dus la Părintele cu o femeie. Ea credea că are tenie, dar medicii nu i-au 
spus ce are. Părintele i-a spus:„Dacă nu ţi-au spus doctori îţi spun eu.Tu ai cancer. Du-te 
şi pregăteşte-te de plecare căci Dumnezeu ţi-a scurtat viaţa. Trebuia să ai 7 copii şi nu ai 
decât unul”. Ea a recunoscut că are numai unul, dar a spus că şi acela-i face necazuri. 
„Nu-ţi face destul” i-a zis Părintele. „Pentru că în tribunalul pământesc, dacă omori pe 
cineva, trebuie să plăteşti cu viaţa... Dar tu nu poţi plăti cele 7 vieţi căci ai o singură 
viaţă. Ai să plăteşti dincolo în veşnicie, la nesfârşit. Du-te şi pregăteşte-te de plecare!” A 
început a plânge şi a spune că soţul e vinovat, că el a îndemnat-o. „Nu, tu eşti vinovată. 
Tu nu trebuia să faci avort, chiar dacă te omora. Tu nu trebuia să faci asta.” În timp ce-i 
vorbea, Părintele era cu spatele la ea şi picta în faţa altarului. În gândul meu întrebam: 
„Părinte, de ce nu veniţi jos să stăm de vorbă?”. Mi-a ştiut gândul, s-a întors şi mi-a 
răspuns: „Nu pot să vin să stăm de vorbă căci trebuie să dau lucrarea asta gata. Vă spun 
de aici.” După un timp iar am avut gândul acela şi iar Părintele mi-a răspuns: „Măi,      
ţi-am spus că nu pot să vin, n-am timp.”(Morar Gheorghe, Ucea de Sus) 

 
• ...Era în război. O femeie din Sibiu, Cătălina, a aflat că soţul ei a murit. A luat în 

braţe copilul şi fugea cu el prin Sibiu. În pântece avea alt copil. La un moment dat a văzut 
că era plină de sânge. O schijă îi omorâse şi copilul din braţe. Deznădăjduită şi 
descumpănită s-a dus şi a avortat copilul din pântece. Auzind apoi de Părintele Arsenie   
s-a dus şi ea la Mănăstirea Sâmbăta. După Sf. Liturghie Părintele a ieşit şi a strigat: 
„Cătălină, Cătălină, ce ai.făcut! Ştiu că ţi-a murit soţul şi copilul. Ai fost încercată. Dar 
dacă-l lăsai pe cel din pântece... Ai omorât un copil cu care Dumnezeu avea un plan 
mare!”. 

Vedeţi că azi Irod e în fiecare familie. Noi îl judecăm pe Irod (şi în colinzi) că a 
omorât copiii, dar îl acceptăm aproape în fiecare familie. Ne omorâm singuri copiii prin 
avorturi. Şi omorâm aleşi ai lui Dumnezeu. De aceea neamul nostru nu progresează. 
Când, după revoluţie, am auzit că ăştia liberalizează avorturile, am zis: „Îi gata cu noi”. 
Zicea Părintele că “din cauza avorturilor ne vor stăpâni ţiganii”. Şi printre ei sunt 
creştini. Da, creştini adevăraţi! Iar noi am ajuns „mai rău decât necredincioşii”. (Pr. 
Petru Vanvulescu) 
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• O femeie din Ucea de Sus, deşi era credincioasă şi ştia că avortul este păcat, a 
hotărât să avorteze pentru că avea un bărbat care o bătea, era beţiv, era rău. În noaptea de 
după avort a avut un vis în care Părintele Arsenie (deşi nu-l cunoştea) îi spunea: „Ce ai 
făcut Georgeta? Ce-ai făcut! Ţine minte: decât să omori, mai bine să mori!” 

După câteva luni a avut o dorinţă puternică de a-l vedea pe Părintele Arsenie şi s-a 
dus la Drăgănescu. Când a intrat la el, Părintele i-a spus: „Ce ai făcul Georgeta? Decât să 
omori, mai bine să mori.” (Pr. Ciprian Negrean) 

 
• Într-o duminică, când mergeam spre mănăstirea Brâncoveanu împreună cu 

surorile Elena şi Olimpia şi cu o fată din sat, Varvara, a apărut deasupra noastră o pasăre 
mare, a făcut trei ocoluri asupra noastră, văitându-se! Când am ajuns la mănăstire, 
monahul Sebastian ne-a spus că au un necaz mare: „L-au luat pe Părintele”. A fost dus 
(închis) în Cetatea Făgăraşului. Aici a fost vizitat numai de preoteasa Ciocănelea, căreia 
Părintele i-a spus că o va ajuta şi el când ea va trece dincolo. 

Eu, văzând că diavolul face ce vrea şi în mănăstire, mi-a slăbit credinţa şi am plecat 
în lume, trăind ca orice necredincioasă. După aproximativ 20 de ani, sora Olimpia 
(atunci locuia în Victoria) a aflat că Părintele este la Biserica Drăgănescu, lângă 
Bucureşti. A plecat acolo. Când a intrat şi l-a văzut a început a plânge. Părintele s-a 
apropiat şi i-a spus: „Degeaba plângi, că Dumnezeu încă n-a hotărât ce face cu 
criminalele” (ştia, fără să-i spună nimeni, că ea făcuse avorturi). Odată l-a dus şi pe soţul 
ei la Părinte, căruia i-a spus: „Cu tine nu am ce discuta căci eşti necredincios. Iar pe ea ai 
s-o pierzi”. Olimpia a murit după 2 ani de cancer. Până să moară, ea tot timpul a făcut 
milostenie, a botezat şi cununat, pentru a-şi ispăşi din păcate. A murit cu fotografia 
Părintelui pe piept. 

...Am plecat şi eu la Biserica Drăgănescu. Când am intrat în biserică (care era plină de 
lume), l-am văzut pe Părintele în faţa altarului, cu o lumină (aureolă) în jurul capului. 
Atunci m-am retras într-o strană plângând, căci nu eram vrednică să vorbesc cu el, cu 
toate păcatele mele. Nu ascultasem nimic din ce ne-a spus la mănăstire. Dar până la 
urmă m-am resemnat şi eram mulţumită şi numai pentru faptul că puteam să-l văd. Când 
Părintele a trecut prin dreptul la fiecare, ajungând la mine, mi-a pus mâna pe cap 
spunându-mi: „Tu eşti mulţumită numai că mă vezi”. 

Cu toate acestea, am păcătuit în continuare. Soţul, întorcându-se din străinătate, a 
adus medicamente cu care se putea întrerupe sarcina (mai aveam 5 copii). Am luat 
pastilele, am pierdut sarcina, dar m-am îmbolnăvit foarte rău. Am plecat la Părintele cu 
remuşcări şi plângând continu. Acolo am aşteptat de la ora 8 la 15. Nu ajungeam la 
Părintele şi de frică şi din cauză că erau mulţi care intrau în faţă. Am zis în gândul meu: 
„Şi aici merge ca la comunişti, căci şi Părintele ia pe cine vrea”. Atunci Părintele m-a 
chemat la dânsul şi mi-a zis: „Da mă, aşa merge, ca la comunişti. Şi ce ai mă? Eşti 
bolnavă?”. „Sunt bolnavă şi sufleteşte şi trupeşte”. „De ce eşti bolnavă sufleteşte? Pentru 
că a murit Limpi? (eu îl judecam în gând pe Părintele de ce a lăsat-o pe Olimpia să 
moară). Cu capitolul Limpi ai terminat. Când vei trece dincolo vei şti de ce a murit. Şi tu 
eşti bolnavă, pentru cele trei pastile pe care le-ai luat. N-ai să te mântuieşti dacă nu ai al 
şaselea copil în viaţă”. „Părinte, sunt bătrână, am 40 de ani şi mă râde lumea”. „Dar când 
te-ai duce în iad nu te-a râde lumea?”. Am început să plâng. „Până la 43 de ani ai timp să 
faci al şaselea copil”, mi-a spus la despărţire. Soţul nu vroia. Dar până la urmă am rămas 
însărcinată de 2 ori, pierzând însă sarcinile. La exact 43 de ani am născut însă o fetiţă. La 
numai 6 săptămâni fetiţa- Maria - s-a îmbolnăvit grav. Când plângea îşi înghiţea limba şi 
nu mai putea respira. Se înnegrea la faţă. Făceam orice numai să nu plângă, totuşi de trei 
ori a avut aceste crize. După un an am plecat la Părintele, care mi-a spus doar atât: „Să 
nu o duci la doctor că o omoară”. Era vineri. Duminică am fost la Mănăstirea 
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Brâncoveanu, la izvorul Părintelui. Când am ajuns la izvor, naşa fetiţei, Malcovici Elena, 
care o ţinea în braţe, s-a împiedicat de o rădăcină de brad şi i-a căzut copila din braţe. 
Am sărit repede să o iau de jos în braţe, căci ştiam că dacă începe să plângă îşi înghite 
limba. Dar fetiţa, cu lacrimi în ochi a zis „Mamă!”. Acesta a fost semnul că s-a vindecat 
căci atunci când începea să plângă nu mai putea vorbi şi se învineţea. Acum are 22 de 
ani şi n-a mai avut acele crize. (Bălan Silvica - Făgăraş) 

 
• Era în mulţimea aceea de oameni şi un preot din împrejurimile Făgăraşului (din 

Drăguş), care a zis: „Părinte, vreau să vă spun ceva între patru ochi”. Părintele Arsenie îi 
spune: „Nu între patru ochi, ci tare mă, tare, că aşa veţi învăţa unul de la altul. Zi mă, 
care-i baiul’?” Însă preotul a spus că nu poate să spună tare, la care Părintele Arsenie a 
spus „Drumul, mă”, altfel spus, putea să plece dacă nu vroia să zică.  

Desigur că omul venind aşa de departe nu a mai avut ce să facă şi a zis: „Părinte, soţia 
mea este foarte nervoasă de o vreme şi nu ştiu ce să mă mai fac cu ea”. Atunci Părintele 
Arsenie îl întreabă: „Chiar mă, nu şti de ce este aşa?”. Preotul răspunde: „Nu, Părinte”. Îl 
mai întreabă o dată Părintele: „Chiar nu ştii mă?”. „Nu, Părinte”. Atunci Părintele 
Arsenie îi spuse: „Ba ştii, mă!”. După aceea a făcut o paranteză şi s-a adresat mulţimii 
din biserică, zicând: „Măi oameni buni, eu aş putea să vă vorbesc în termeni medicali, 
dar nu o să înţelegeţi toţi, de aceea o să vă vorbesc în termeni populari, să mă înţeleagă 
toată lumea”. Părintele a mai spus apoi un lucru extraordinar şi anume că „nu e ruşinos 
să se vorbească despre lucrurile fireşti oriunde s-ar afla omul, dar a face lucruri 
împotriva firii, acela este lucru ruşinos”, şi a continat zicând preotului: „Mă, este 
adevărat că în lipsa ta, dar cu acordul tău, a venit cineva şi i-a legat trompele ca să nu 
mai poată face copii.” Şi a adăugat: „Ştii tu ce urmări asupra psihicului femeii are loc 
când se săvârşesc astfel de lucruri?”, şi a continuat să spună lucruri de-a dreptul 
uimitoare la adresa sănătăţii psihice şi fizice asupra acestor femei, care recurg la aceste 
anormalităţi. După ce a ascultat ce a spus Părintele Arsenie, preotul a întrebat: „Ce să fac 
Părinte? Să o spovedesc şi să o împărtăşesc?”, de unde Părintele îi răspunde „Da mă, dar 
nu tu; un altul să o spovedească şi să o împărtăşească”. 

O tânără în vârstă de 19-20 de ani, avea în mâna ei două fotografii cu doi tineri şi a 
încercat să spună ce este cu aceştia din fotografie. Părintele Arsenie i-a spus: „Lasă, mă, 
nu-mi spune tu...” şi a adăugat: „Aşa-i că pe ăsta - arătând către una din cele două 
fotografii - îl vor ai tăi şi că îi place să bea?”. Fata i-a răspuns că da, iar Părintele a 
adăugat: „Lasă-l mă tu pe ăsta, ia-l pe ăsta - arătându-l pe celălalt din fotografie - pentru 
că şi părinţii tăi, până la urmă, vor zice ca tine”. Fata a dat să plece, dar Părintele i-a 
spus: „Stai, mă!”. Fata s-a întors, iar Părintele privind-o de sus până jos şi de jos până 
sus, i-a spus: „Mă, înainte ca să te măriţi, să-i spui viitorului tău soţ că nu poţi să faci 
copii”. Fata îi răspunde: „Ba pot Părinte”. Părintele îi repetă: „Ba nu poţi mă, şi ştii de ce 
nu poţi?”. Fata răspunse că nu ştie. Părintele îi zice: „Mă, tu lucrezi în mediu cu raze 
Rőntgen (X), aşa-i mă?” „Da, Părinte”, îi răspunse fata. Părintele adăugă: „D-aia nu poţi 
mă, că tu eşti iradiată”. 

Când Părintele Arsenie a ajuns în dreptul unei femei tinere din Făgăraş, femeia a 
început să plângă în hohote şi i-a spus Părintelui că are mari necazuri cu soţul ei, Nicolae 
G., şi nu ştie ce să mai facă cu el. Părintele a întrebat-o dacă nu are o fotografie cu el. 
Femeia i-a dat Părintelui fotografia cu soţul ei, dar nu a îndrăznit să spună Părintelui mai 
mult, de ruşine (soţul acestei femei era homosexual). Părintele, privind fotografia, a zis 
cu glas tare: „Mă, pe ăsta se dărâmă zidul, lasă-l mă!”. Femeia a divorţat de el la scurt 
timp. 

O mamă s-a dus cu fiul ei, care avea în jur de 18 ani, la Părintele Arsenie. Când 
femeia s-a aflat în dreptul Părintelui, a început să-şi laude copilul şi a zis: „Părinte, am 
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un băiat cuminte, nu bea, nu fumează, nu are treabă cu fetele. Este un băiat foarte 
cuminte!” Părintele, privindu-l, a zis cu un glas domol, zâmbind: „Da mă, îi cuminte”, 
apoi a adăugat tare să audă toată lumea: „Mă, nu mai preacurvi cu mâna, mă!”, lăsând-o 
blocată pe biata femeie şi pe copilul ei. Un coleg de serviciu, Radu C., s-a dus la 
Părintele Arsenie pentru că avea mari probleme cu soţia lui, fiind foarte nervoasă. Şi i-a 
spus Părintelui Arsenie că nu ştie ce să mai facă cu ea. Părintele îi spune: „Mă, câţi copii 
aveţi?”. Colegul îi spune: „Unul Părinte, că viaţa îi grea şi nu am cu ce să-i cresc”. 
Părintele i-a spus imediat: „Mă, nu unu-doi, ci patru-cinci copii să ai mă, ai înţeles?!”. 
Omul a plecat supărat fără să spună un cuvânt, şi când a ajuns în dreptul uşii bisericii să 
dea să iasă afară, Părintele i-a strigat tare: „Lasă mă copiii să vină, nu unu-doi, ci patru-
cinci mă, că ducă nu va înnebuni, mă. Să ţii minte ce ţi-am spus!”. Desigur că acest 
avertisment l-a îngrozit. Ajuns acasă, i-a spus nevestei ce i-a spus Părintele. Astăzi, au 
cinci copii, iar soţia lui este cât se poate de liniştită, de calmă, se înţeleg foarte bine şi au 
şi cu ce să îi hrănească pe copii. Au tot ce le trebuie. 

Doi ingineri, soţ şi soţie din fabrica unde am lucrat şi eu, au divorţat din vina 
părinţilor lui. Când l-a văzut pe Părintele Arsenie, femeia (Elena G.) a început să plângă 
şi să-i spună de situaţia ei, că a divorţat de soţul ei din vina socrilor şi că are şi o fetiţă şi 
nu ştie ce să facă. Părintele Arsenie îi spune, zâmbind: „Lasă, mă, nu mai plânge, că 
după 7 ani, vă veţi împăca”. Nu ştiu dacă inginera l-a crezut sau nu pe Părintele Arsenie, 
pentru că 7 ani, nu sunt 7 zile sau 7 săptămâni, sau 7 luni, ci ...7 ani. Cert este că exact la 
7 ani s-au împăcat, au mai făcut un copil, iar astăzi trăiesc în pace şi bună armonie. 
(Bogdan Juncu - Făgăraş) 

 
• Părinţii mei s-au căsătorit cu binecuvântarea Părintelui Arsenie, dar timp de 2 ani 

n-au avut copii. De aceea, s-au dus şi i-au spus Părintelui că dacă ar şti că nu pot avea 
copii, atunci ei ar dori să ducă o viaţă curată, cum zicea şi pravila Părintelui 
(„binecuvântată e numai zămislirea de prunci”). Părintele însă le-a zis: „Nu mă, 
Dumnezeu să vă binecuvânteze căsătoria cu copii”. A rămas apoi însărcinată, dar se 
simţea foarte-foarte rău. S-a dus la Părintele la Sâmbăta, iar Părintele i-a spus: „Suferă şi 
tu, că şi suferinţa asta are un rost”. Când a ajuns la maternitate, din cauza complicaţiilor, 
au venit să o consulte un medic şi o asistentă şi s-au mirat foarte tare: „Extraordinar, cum 
de ai rămas însărcinată!”. Aşa am apărut eu pe lume. Îi datorez viaţa Părintelui Arsenie şi 
de aceea am curaj să mărturisesc despre el. 

O femeie din oraşul Victoria (lângă Făgăraş) era foarte rău bătută de soţul ei pentru că 
mergea la biserică. Soţul era propagandist de partid şi probabil avea neplăceri la 
serviciu. Femeia mergea pe ascuns la mănăstirea Sâmbăta de Sus de unde se întorcea cu 
nişte saci de urzici, pentru a nu da de bănuit unde fusese. La un moment dat, soţul ei şi-a 
dat seama de unde vine şi, după o bătaie straşnică, a trântit-o şi s-a repezit la ea cu un 
cuţit ca s-o omoare. În disperare, femeia l-a strigat în gând pe Părintele şi în acel 
moment, soţul a încremenit cu cuţitul în mână deasupra ei. Când s-a dus la Părintele, i-a 
povestit toate cele întâmplate iar Părintele i-a răspuns: „L-am tot lăsat, dar cănd am 
văzut că depăşeşte măsura, am zis «Până aici!»”(Maica Adriana - Schitul Cornet) 

 
• Au venit doi concubini la Părintele să-l ispitească, întrebându-l dacă se potrivesc. 

Le-a spus Părintele: „Mă, tu du-te la soţia ta, că ai patru copii. Iar tu du-te la soţul tău, că 
ai trei copii”. Au rămas aceia uimiţi: De unde ştie!? (Pr. Nicolae Boboia) 

 
• În 1939 mă aflam la Mănăstirea Brâncoveanu, de Izvorul Tămăduirii. Văd şi 

acum acea scenă când o femeie îşi ducea în braţe copilul handicapat, apropiindu-se de 
Părintele Arsenie. Părintele, înainte de a o întreba cum o cheamă şi de unde este, i-a zis: 
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„Ei, ce să-ţi fac maică dragă. Ai zămislit acest copil în noaptea de Paşti. Aşa este?”. 
„Aşa” a zis femeia. 

Acum, când familia este atât de discreditată, când, ca şi Sf. Apostol Pavel, putem 
spune că ne e şi ruşine a grăi despre aceasta, mă gândesc: Oare n-a lăsat Părintele 
Arsenie în nimeni acest duh al mustrării, care să ne aducă aminte de justiţia divină, de 
pedeapsa divină pentru cele ce se întâmplă azi? Căci spune înţeleptul Solomon: „Când 
nu mai există vedenie de prooroc, poporul acela se pustieşte”. 

Când poporul Israel, din cauza căsătoriilor cu femeile străine, era în pericol să-şi 
piardă rădăcina, sămânţa şi numele, Ezdra a chemat poporul la pocăinţă şi rugăciune şi 
au făcut un nou legământ. La fel, singura salvare a neamului nostru ca să rămână cu 
nume, cu sămânţă şi cu rădăcină, este reaşezarea sfinţeniei familiale. Nici o problemă nu 
l-a preocupat mai mult pe Părintele Arsenie ca sfinţenia vieţii familiale. De aceea, mi-aş 
îngădui, în numele Părintelui Arsenie, să încercăm un legământ către Dumnezeu, să 
încercăm reabilitarea vieţii noastre familiale. Avem obligaţia să nu lăsăm ţara calomniată 
prin prostituţie şi înjosiri ale familiei. Aşa cum Ezdra a rupt legăturile cu femeile străine, 
să rupem şi noi orice legătură cu toate cele străine de familie (avorturile, întreruperile de 
sarcini, divorţurile, toate cele ce au compromis familia) şi să o facem prin legământ 
(cum a făcut Ezdra), aici la mormântul Părintelui Arsenie. (Pr. Ioan Sabău) 

 
• Sfaturi şi îndemnuri ale Părintelui Arsenie: 
- Pe cei necununaţi să nu-i împărtăşeşti. 
- Părul pe ochi la băieţi şi fete le strică şi mintea. 
- Copiii - şcolari să se culce la ora 10 (22) seara şi să se scoale la ora 5 dimineaţa, ca 

să poată învăţa. Şi să se ferească de prieteniile rele. [numai în timpul somnului dintre 
orele 22-24 organismul uman produce un hormon de creştere şi refacere a celulelor. 
Când dormim în afara acestor ore, celulele (şi organismul întreg) se odihnesc, dar nu se 
repară, nu se refac. Rezultatul: cei ce nu dorm între 22-24, îmbătrânesc mai repede şi nu 
au detentă (spontaneitate) fizică şi mentală]  

- Cine face curte nu face carte; 
- Onania are urmări foarte grave. 
- Tinerele fete, după 20 de ani să se căsătorească, să nască copii, căci ispitele mari 

sunt. Singurătatea nu e bună: şi o fată poate cădea uşor.  
- Examenele se iau mai uşor în stare de înfrânare, de castitate, pentru că se convertesc 

mai uşor energiile în inteligenţă. Se ştie că marii savanţi îşi convertesc, endocrin, energia 
lor aproape total şi nu au avut nevoie de femeie. 

- Căsătoria e sacul cu păcate, mărită-te şi ia-l în spate. 
- În timpul sarcinii, mama să nu stea în fum şi să nu ia medicamente.  
- Dacă nu-i dă pace la copil în vremea sarcinii, copilul va avea precocitate sexuală. 
- Decât cancer mai bine copii. Iobagii aveau câte 16 copii. Şi erau slugi!  
- Copiii născuţi numai după distracţii şi destrăbălări au ieşit răi.  
- Copiii nefăcuţi strică pe cei făcuţi. 
- Cei care opresc copiii de la credinţă sunt osândiţi mai rău ca sinucigaşii.  
- Dacă nu poţi vorbi cu copiii despre Dumnezeu, vorbeşte cu Dumnezeu despre ei. 
- Căsătoria-i pentru mântuire şi prunci, nu pentru plăceri şi desfrânare.  
- Din cauza avorturilor ne vor stăpâni ţiganii. 
- Tinerii să se mute de la bătrânii care le strică casa.  
- Pantalonii la femei - mult mai grav ca lipsa de basma la rugăciune.  
- Abstinenţa sexuală dă vigoare, dar din când în când, rar, trebuie soţii să se 

împreuneze, în afară de posturi (Sfântul Ap. Pavel). Femeia (luată din bărbat) are nevoie 
de completare endocrină, prin contact, de la bărbat.  
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- Vrei copii puţini? Nu lăsa bărbatul să se atingă de tine. Însă, ca să puteţi face lucrul 
acesta, trebuie să vă înfrânaţi cu postul, iar eu zic cu foamea. Căci trupului acestuia de 
noi nu-i pasă dacă ne bagă în focul iadului. De aceea ar trebui ca nici nouă să nu ne pese 
de poftele lui, ci să le mai ucidem cu postul.  

- Femeia e necesar să fie căsătorită, de la vârsta împlinirii fiziologice, după 20 de ani. 
Pentru menţinerea sănătăţii are nevoie de combustibil masculin, care se poate obţine 
numai în viaţa conjugală, legală civil şi bisericeşte; ce se face prin desfrânare este spre 
pedeapsă. Femeile care nu primesc combustibil masculin, fie din lipsa căsătoriei, fie că 
se abţin de la raporturi conjugale, ajung la anxietate (stare de nelinişte, de aşteptare 
încordată, însoţită de palpitaţii, jenă în respiraţic etc, întâlnită în unele boli de nervi), 
nevroze, idei de sinucidere, agresivitate etc. Acestea pot fi şi efecte ale văduviei forţate 
(moartea prematură a soţului) sau ale sterilităţii. 

 
Catolici, greco-catolici, sectanţi, legionari 

„Sectanţii sunt proorocul mincinos” 
 
Catolici 
• Eu eram catolică, dar Părintele Arsenie avea un chip, o înfăţişare, ceva aparte de 

lume şi mi-a intrat la inimă. Nu pot sta fără fotografia lui. Nu m-am spovedit la Părintele 
Arsenie, nu i-am cerut ajutorul niciodată, dar odată am vrut să fac un lucru rău şi el m-a 
oprit. Când spunea predica părea că îmi spune numai mie. Ziceam: „Doamne, oare ştie ce 
am eu în gând să fac?!”. Am venit acasă plângând. Aveam de gând să fac o prostie, dar  
n-am mai făcut-o. Mă tot întrebam cine i-a spus şi de unde ştia ce am eu în gând să fac? 
(Murar Maria, 77 ani, Arpuşu de Sus) 

 
Greco - Catolici 
• Aici în Copăcel, copăcenii noştri nu ştiu mai nimic despre Părintele Arsenie. În 

vremea aceea Copăcelul era în marea majoritate greco-catolic şi Părintele nu primea pe 
greco-catolici şi pe catolici. Zicea: „Mergeţi la Voila, la biserica voastră, la preoţii 
voştri”, chiar dacă oamenii se duceau de dragul lui. Părintelui nu puteai să-i spui că eşti 
altceva decât eşti, că te ştia cine eşti. 

În ’48 când a fost revenirea (greco-catolicilor la ortodoxie), Părintele a fost trimis la 
Alba Iulia. Acolo, în biserica aceea, unde erau adunaţi şi catolicii şi ortodocşii, el a fost 
trimis ca delegat de la Sibiu. S-a încins acolo o ceartă de nu se mai înţelegea om cu om. 
Ai noştri (ortodocşii), căutau să-i lămurească, ceilalţi se opuneau şi bineînţeles a ieşit un 
scandal mare în Biserică. 

Părintele parcă nu avea nici un cuvânt să-i lămurească. A ieşit afară din biserică, şi nu 
departe era o pădure şi a chemat lupii din pădure, şi a început să-i mângâie, aşa cum 
Daniil îi mângâia pe lei. Şi cineva a zis „Măi, Părintele ăsta Arsenie a chemat lupii din 
pădure?! Ia vedeţi, ce face acolo?”. Şi când au ieşit din biserică a început să-i mângâie şi 
a zis: „Măi, şi cu lupii ăştia mă înţeleg, numai cu voi nu mă pot înţelege” şi din clipa 
aceea imediat s-a schimbat atmosfera. Părintele şi-a spus cuvântul şi revenirea n-a mai 
fost cu probleme. (Pr. Ioan Ciungara, Copăcel) 

 
• Erau greco-catolici atunci, dar care simţeau ortodox. Foarte multă lume din sat de 

aici mergea acolo la mănăstire pentru că era ortodoxă. La început nu i-a primit la 
împărtăşanie pe greco-catolici, dar le-a dat binecuvântare ca să meargă să ceară aprobare 
de la vlădică, de la episcop, ca să fie împărtăşiţi. Şi a venit Mitropolitul Bălan şi a spus că 
se pot spovedi şi împărtăşi. (Greavu Toma, 55 ani) 
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Sectanţi 
• Zicea să nu ne prindem mintea cu sectanţii pentru că nu putem să reuşim cu ei, 

căci sunt atât de înrăiţi încât: „Mie, au sărit şi mi-au rupt cartea”. Părintele a hotărât să le 
argumenteze din Biblie şi ei dacă au văzut că nu pot să-i răspundă au sărit să-i rupă 
cartea. (Gheorghe Silea, 45 ani - Sâmbăta de Sus) 

 
• Pocăiţilor le spunea că, dacă nu cred în Iisus Hristos, în Maica Domnului şi în 

Sfânta Cruce, vor merge în iad cu Biblia în mână! (Cismaş Eugenia, 78 ani, Făgăraş) 
 
• Părintele Arsenie zicea:„sectele sunt proorocul mincinos”. (Nelu Bica, 76 de ani) 
 
• Despre sectari ne-a zis să nu ne legăm, să-i lăsăm în pace, că vor da socoteală. 

(Morar Gheorghe, Ucea de Sus) 
 
• Nişte oameni din Viştea l-au invitat pe Părintele să facă vecernia în Viştea de Sus. 

Erau mulţi sectari acolo. Când a ajuns acolo, Părintele a zis: „Dar ce văd aici? O mulţime 
de persoane care nu-şi pot face Sfânta Cruce. Să iasă toţi afară!”. Încet-încet, deşi se 
codeau, au ieşit. Le-a spus Părintele: „Eu vă cunosc pe voi căci aveţi pecetea satanei 
pe.frunte şi vă arăt cu degelul”. După ce au ieşit toţi, Părintele şi-a rostit cuvântul. 
(Beleaua Ileana, Recea) 

 
• Părintele Arsenie nu-i suferea pe pocăiţi. Odată a stat mai mult de vorbă cu unul 

din ei şi apoi ne-a spus: „Câte i-am spus. Pe aici a intrat, pe aici a ieşit. N-a ţinut nimic 
minte din toate ce i-am spus”. 

Într-o zi de „Duminica Ortodoxiei” Părintele vorbea despre Cruce, despre icoane şi 
altele. Erau şi doi pocăiţi în acea mulţime venită din toată ţara care spuneau că icoanele 
sunt chipuri cioplite şi că e păcat să te închini lor. Erau departe de Părintele, dar acesta a 
strigat: „Tu, ăla de acolo. Taci din gură că-ţi cos gura cu drotul!”. Şi a continuat a vorbi 
despre icoane. Aceia iar au comentat între ei, iar Părintele a zis: „Mă, n-aţi înţeles? Vă 
cos gura cu drotul!”. Aceia au înţeles că despre ei este vorba şi au plecat. Erau din 
Urăguş. Celor ce se uitau după ei le-a spus: „Nu vă mai uitaţi după ei că şi pe voi vă voi 
vedea în curând umblând pe alte cărări”. 

Când Părintele era încă la Mănăstirea Sâmbăta, sora mea, Leana, vroia să se 
pocăiască. M-am dus la ea să o conving să vină măcar o dată la mănăstire, dar n-am 
reuşit. I-am spus Părintelui şi mi-a zis să mă rog pentru ea: „O să mă rog, dar rugaţi-vă şi 
dumneavoastră, căci n-aş vrea să o văd la pocăiţi”. Dar a venit securitatea şi l-a luat pe 
Părintele. Eram tare supărată. Părintele însă nu m-a lăsat. Erau în Recea doi bătrâni, soţ 
şi soţie, cu numele Niculici. Bătrânul a fost nebun, dar Părintele Arsenie l-a făcut 
sănătos. În fiecare duminică şi sărbătoare luau pe băiatul lor şi mergeau cu căruţa la 
mănăstire. Iar femeia a visat că s-a dus Părintele Arsenie la ea şi i-a zis: „Marie, să te 
duci la sora Leana a lui Comşa din Recea şi la sora Victoria a lui Floca, să le chemi la 
mănăstire”. Şi s-a dus şi le-a spus că duminică ei merg la mănăstire şi să-i aştepte în 
capul drumului să-i ia cu ei în căruţă, că aşa a spus Părintele Arsenie. Victoria n-a venit 
în acea duminică, ci mai târziu. Sora Leana însă s-a dus şi, deşi nu era Părintele Arsenie 
acolo, aşa o dragoste a prins de mănăstire, că mergea mereu. A fost şi la biserica din 
Drăgănescu. Nu-l cunoştea pe Părintele, iar Părintele nu mai lăsa pe nimeni să vină din 
cauza securităţii. Dar când a ajuns acolo, chiar Părintele i-a deschis uşa şi i-a zis: „Hai 
soră Leană în biserică” şi a stat de vorbă cu ea. A devenit sora Leana foarte credincioasă. 
Ţinea toate posturile şi nu lipsea de la biserică în nici o duminică şi sărbătoare. Era cu 
frică de păcat şi se ruga pentru fetele ei. Era prezentă oricând era ceva de făcut pentru 
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biserică. Le-a întors şi pe pocăite, care deşi nu merg la biserică, nu mai merg nici la 
pocăiţi. A murit la 88 de ani. 

Era la noi unul Toader, căruia Părintele i-a zis că are în pod nişte cărţi de la pocăiţi şi 
să le dea jos, să le distrugă. Toader a recunoscut că are într-adevăr aruncate prin pod 
acele cărţi. Apoi Părintele i-a zis că, drept răsplată că l-a scăpat de acele cărţi, să-l ducă 
duminică la mănăstire pe vecinul lui Gheorghe. Acesta era un om gras care mereu 
spunea că el este un om tare, puternic. Cu greu a reuşit Toader să-l ducă pe Gheorghe la 
mănăstire. După Liturghie, Părintele a ieşit din biserică şi i-a luat pe cei doi, ducându-i 
spre lacuri până au ajuns lângă un bolovan rotund, foarte mare şi i-a spus lui Gheorghe 
să-l ridice. N-a reuşit nici împreună cu Toader, nici măcar să-l mişte puţin din loc. „Păi 
întoarce-l măi, dacă eşti aşa de tare”, zice Părintele. Apoi s-a aplecat şi l-a întors el. Lui 
Gheorghe i s-a făcut frică când a văzut. „În primul rând să te rogi la Dumnezeu şi nu să 
spui că eşti tare”, i-a zis Părintele. „Să ai credinţă tare!”(Paraschiva Anghel, Dejani) 

 
Legionari 
• Eu am fost martor cum Părintele Arsenie le transmitea şi le dădea traistele acestea 

pline cu alimente pentru cei din munţi.[ ...] Am asistat la convorbirile de pe malul lacului 
dintre Părintele Arsenie şi cei paraşutaţi prin anii aceia din Germania, care veneau să 
organizeze rezistenţa românească. Cred că printre ei era şi Vică Negulescu, cel care a 
scris de curând o carte şi nu spune că Părintele Arsenie era legionar cumva. Nu! El o 
făcea în numele credinţei creştine şi în numele datoriei lui îi ajuta pe cei persecutaţi. 
(Amintirile Mitropolitului Antonie Plămădeală, Ed. Cum, Bucureşti, 1999) 

 
• Odată a venit la Părintele un partizan, dintre aceia care au opus rezistenţă 

comunismului în munţi, şi i-a spus Părintelui: „Părinte ce să fac? Să mă duc cu puşca în 
munţi sau nu?”, la care Părintele îi spune că nu poate lupta cu două arme: ori cu puşca, ori 
cu crucea. (Gheorghe Silea, 45 ani, Sâmbăta de Sus) 

 
• Le da sfaturi la tineri să se ducă să-şi facă datoria pe front. Partizanilor care s-au 

împotrivit regimului comunist le spunea însă că nu puteau să fie şi cu crucea şi cu arma în 
mână. Ei erau şi cu Dumnezeu, dar erau şi cu arma. Unii ascultau, alţii nu ascultau. 
(Ierod. Ieronim Coldea) 

 
• Despre legionari spunea că-s oameni credincioşi, dar prea se jură; acesta era 

„salutul” lor: „Jur!” Juratul este un păcat. (Paraschiva Anghel, Dejani) 
 
• Cunosc pe cineva care s-a dus la Părintele să-i dea binecuvântare să meargă în 

munţi, şi Părintele i-a spus: „Nu lupta cu două arme, ori cu puşca ori cu crucea” şi a lăsat 
acela crucea şi s-a dus în munţi. (Pr. Ioan Sabău, 89 de ani) 

 
• Sfaturi şi îndemnuri ale Părintelui Arsenie 
- Numai sila unei prigoane peste tot pământul împotriva creştinilor îi va hotărî să lase 

la o parte orice vrajbă confesională şi să fie una, cum au lost la început. Nu vor scăpa de 
sub tăvălugul urgiilor istoriei până nu vor veni şi la mintea aceea să asculte şi să 
împlinească, măcar la sfârşit, rugăciunea cea mai de pe urmă a Mântuitorului în lume. 
Poate că în vremile acelea abia vor mai fi creştini, dar oricâţi vor rămâne, aceia trebuie 
să treacă peste ceea ce ar fi foarte bine să treacă creştinătatea vremii noastre şi să fie una. 
Primejdia comună s-a arătat în lume, unirea creştinătăţii întârzie Doamne, până când? 

- Se vorbeşte de unirea Bisericilor, deci de ajungere la sobornicitate. La 
sobornicitatea Bisericii ajung cei ce renunţă la confesionalitate... Tendinţa Papei de a 
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atrage în acelaşi staul pe toţi creştinii nu se va realiza niciodată. Papa nu va ajunge 
niciodată la o turmă şi un Păstor în staulul Romei, deoarece Biscrica are un singur 
Păstor: Iisus Hristos.  

- Sectarii au provocat o libertate catehetică care-i duce la erezie.  
- Diavolul ştie şi el Scriptura, însă diavoleşte, deoarece mintea lui fiind nebună, 

strâmbă înţelesul oricărui cuvânt, de vreme ce el nu stă în adevăr, ci în minciună. 
- Dracii nu au putere asupra creştinului ortodox, botezat după rânduială, în Biscrică. 

Botezul pocăiţilor (de tot felul) este lepădare de primul botez drept şi e păcat.  
- Nu da cu bâta în viespele sectare.  
- Ba unii vor ajunge ca, cu ajutorul demonilor, luându-se după amăgiri satanice, să 

pogoare chiar foc din cer amăgind chiar şi pe sfinţii adevăraţi. Aceştia sunt mucării de 
azi, din mijlocul vostru, adică sectarii, care atunci când vor fi lepădaţi de dreptul 
Judecător vor zice: „Doamne nu am făcut minuni în numele Tău? Nu ne-am închinat noi 
Ţie?” La toate acestea Dumnezeu le va răspunde: „Duceţi-vă de la Mine blestemaţilor 
fiindcă nu vă cunosc pe voi” 

 
Dacă vreţi preoţi buni, naşteţi copii creştini 

 
• Au venit odată nişte studenţi de la teologie la Părintele Arsenie la Sâmbăta: 

„Părinte, ieşim şi noi preoţi dacă Dumnezeu ne va rândui. Cu ce putem noi să demonstrăm 
la lume că există Dumnezeu?”. A zis Părintele:„Foarte bine, bună întrebare, dar să-mi 
răspundeţi voi mie cu ce demonstraţi că există Dumnezeu”. S-au apucat, au luat după 
Scriptură, nu răzbeau nicicum; i-a lăsat Părintele până seara şi n-au putut să spună 
răspunsul perfect. La care Părintele Arsenie le spune aşa: „Mă, prezenţa voastră trebuie 
să demonstreze existenţa lui Dumnezeu, când te vede lumea pe tine, să zică că există 
Dumnezeu”. Mai zicea Părintele Arsenie: „Dacă vezi un preot beat în şanţ, ridică-l şi 
du-l acasă şi a doua zi du-te şi te spovedeşte la el, că harul nu i se ia”. (Gheorghe 
Silea, 45 ani - Sâmbăta de Sus) 

 
• Părintele dădea sfaturi de convieţuire conjugală creştinească, sfaturi de 

moralitate, de lăsarea poftelor rele, de felul cum trebuie aduşi copiii pe lume: în credinţă 
şi în rugăciune. Le spunea oamenilor: „Dacă vreţi să aveţi preoţi buni, aduceţi pe lume 
copii buni, din care să iasă preoţi buni” (Pr. Ioan Sofonea) 

 
• Pe cei ce furau îi descoperea; pe femeile vopsite le certa; pe fumători îi oprea de la 

fumat; pe preoţii care fumau îi certa aspru şi le zicea: „Voi sunteţi purtători de Hristos că 
vă Împărtăşiţi şi-L aveţi pe Hristos în voi, şi voi îi puneţi lui Hristos ţigara în gură. Foc îi 
daţi lui Hristos, foc vă va da şi El vouă!” (Ierod. Dometie - Măn. Brâncoveanu) 

 
• Părintele ne-a spus aşa: „Eu am fost pictat în pântecele maicii mele, fiindcă 

mama mea când o văzut că-i însărcinată s-a uitat la icoana Maicii Domnul şi a zis: 
„Maica Domnului, eu doresc acest copil să nu-mi fie pentru mine, ci să-ţi slujească ţie; 
pentru tine Doamne”. Ea mergea în câmp la sapă şi vedea înaintea ei, la sapă, cum săpa, 
icoana Maicii Domnului la care s-a închinat. Tot timpul ea vedea icoana aia. Mama a 
pictat icoana Maicii Domnului în sufletul ei şi eu am ieşit pictor. Am fost pictat din 
pântece!”. Şi mai spunea Părintele: „De ce nu faceţi şi voi femeilor aşa, să vă rugaţi la 
Dumnezeu cât sunteţi însărcinate, să citiţi Paraclisul Maicii Domnului, să citiţi cărţile 
bisericeşti? Apoi, dacă nu faceţi rele, vă iese şi copilul aşa cum îl doriţi”. (Miloşan 
Vionela, Recea, 71 ani) 
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• Eram la şcoala normală când l-am cunoscut pe Părintele Arsenie. Ne ducea în 
pădure şi acolo ne adunam mulţi studenţi, printre care multe fete care astăzi sunt stareţe 
de mănăstiri. Trăiam o viaţă foarte frumoasă. Părintele Arsenie zicea atunci când se 
duceau femeile la mănăstire: „Măi Mărie, de ce nu te duci la biserică în satul tău?”; 
„Apoi vezi Părinte, părintele nostru mai pipă, mai bea, nu-i ca dumneata.”; „Ai copii, ai 
fete măritate; să te duci şi să spui la fetele tale să zămislească copii care să se facă preoţi 
aşa cum vă place vouă”. 

Părintele Arsenie ne spunea şi căuta să spună la lume şi la tineret, că atunci când se 
căsătoresc e un moment mare. Spunea: „Măi, nu rasism, nu sângele albastru trebuie urnărit, ci 
să naştem copii creştini”. Eu am fost în 1985 în America şi când am văzut biserica lui 
Satan am rămas uimit: iată că satanismul e o realitate. De aceea nu mai avem nici 
preoţi. (Pr. Dâmboiu Victor, Râuşor) 

 
•  Odată mi-a spus: „Măi, să nu cumva să judecaţi pe preoţi, căci cei ce judecă pe 

preoţi ajung la judecata lui Dumnezeu. Şi ei greşesc, şi ei sunt oameni. Dacă zice cineva 
ceva rău de preoţi, să mă dai exemplu pe mine...”. 

„Bate-voi păstorii şi se vor risipi oile”. Biserică fără preoţi nu există şi nici preoţi 
fără Biserică. (Morar Gheorghe, Ucea de Sus) 

 
• Soţia Părintelui Răduleţ era însărcinată cu Anişoara care acum e la facultate şi i-

a arătat fotografia cu părintele şi zice Părintele Arsenie: „Mă, ce smerenie. Ceilalţi 
preoţi care slujesc la Sfântul Altar l-ar mânca!”. (Ana Riţivoiu, Sibiu) 

 
• M-am dus ca preot şi m-a întrebat: „Tu de ce nu ai barbă”. „Părinte, sunt preot 

tânăr şi...”. S-a uitat la mine (era multă lume) şi a zis: „Nu-i nimic, o să-ţi laşi tu”, şi mi-a 
arătat aşa trei degete, le-a înclinat spre mine. Şi exact după 3 luni a murit tata, şi atunci a 
trebuit să-mi las barbă. Şi am ţinut canonul ăsta de atunci, şi dacă voi fi preot, voi fi preot 
cu barbă, că aşa e rânduiala. 

Părintele a spus unui preot din Voivodeni: „Măi, puţini preoţi sunt ca tine!”. Acest 
preot nu exagera cu nimic, nu slujea decât numai în duminici şi sărbători şi avea aşa o 
vorbă aşezată şi un pas aşezat. Pe omul ăsta eu aşa l-am ştiut 40 de ani cât am fost 
împreună. El a fost lăudat de Părintele Arsenie, pentru felul lui aşezat, domol; niciodată nu 
se grăbea, nici la pas, nici la vorbă, cu un echilibru moral deosebit. 

L-am întrebat pe Părintele, ca preot, despre acele dezlegări ale Sfântului Vasile şi mi-a 
spus: „Tu să nu le faci! Tu cunoşti pe preotul din Hârseni, Nicolae Ţeposu, care zice: 
«Părinte Arsenie, eu citesc dezlegări şi am succes... vin creştinii la mine ...». Măi, nu le 
mai citi, că nu-s pentru tine, lasă, să le citească călugării: «Nu Părinte, eu nu mă pot 
lăsa». Măi Nicolae, are să te bată Dumnezeu, diavolul are să vină asupra ta. Nu m-a 
ascultat şi vezi cum l-a bătut diavolul, soţia l-a părăsit, familia s-a destrămat, copiii l-au 
părăsit în parohie, i-a stricat diavolul viaţa de preot”. Zic: „Părinte, dezlegările acestea 
sunt puse în Molitfelnic. Explicaţi puţin taina asta, de ce totuşi dacă poţi să-l ajuţi pe 
om, să nu-l ajuţi?” Şi iată ce mi-a spus: „Dacă Dumnezeu vrea să îndrăcească pe cineva, 
lasă să rânduiască Dumnezeu ce va fi cu el, nu trebuie să te amesteci tu în planurile lui 
Dumnezeu, pentru că Dumnezeu aşa vrea să-l mântuiască pe omul acela”. Biserica 
Romano-Catolică a canonizat o îndrăcită pentru munca ei cu ispitele timp de o viaţă, 
lucru care a stârnit uimire în Răsărit. Părintele aşa spunea: că Dumnezeu, dacă vrea pe 
cineva să-l îndrăcească, să-l chinuie, ştie pentru ce. Păcatul poate să vină şi de la al 
şaptelea neam Dacă cineva mergea cu un copil bolnav, un necaz, îi spunea: „Păi da, uite, 
păcatul ăsta l-a avut stră-străbunicul şi va trebui plătit de 7 generaţii”. Sau păcatul merge 
până la al 7-lea neam, cum spunea Părintele. Părintele spunea că diavolul stă liniştit acolo ca 
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un trântor întru-un stup; dacă te duci cu băţul şi zgândări acolo, albinele vin asupra ta; şi 
bineînţeles că, dacă nu-l laşi în pace, şi-l pomeneşti în dezlegările acestea, şi nu eşti bine 
pregătit sau nu e familia bine pregătită, nu e bine şi nu e potrivit. (Pr. Ioan Ciungara, 
Copăcel) 

 
• Sfaturi şi îndemnuri ale Părintelui Arsenie 
- Vine timpul, şi e foarte aproape, când toţi preoţii vor repara bisericile, iar alţii vor 

construi altele noi, dar nelucrând ei la sufletul omului, vor rămâne bisericile goale, 
cucuvelele vor cânta într-însele. Roadele slăbirii în dreapta credinţă a teologilor în 
facultăţi şi seminarii vor fi preoţii, care vor fi şi mai slabi ca învăţătorii lor; mai ales în 
Transilvania ortodoxia aproape că va dispare, ultima redută va fi Sibiul, dar va cădea şi 
acesta. Dumnezeu nu forţează mântuirea nimănui. Cine are minte să ia aminte. 

- Fraţilor, ascultaţi de Biserică, fiindcă cei ce ascultă de preoţii ei, aşa cum sunt, de 
Dumnezeu ascultă. 

 
Maica Zamfira  

„Sunt însurat şi am copii, unii chiar mai bătrâni decât mine!” 
 
• Într-o duminică, când la Drăgănescu slujea Părintele Bunescu, iar Părintele 

Arsenie era în altar (citea pomelnicele şi era fără haine preoţeşti, neavând voie să 
slujească), a intrat în biserică Maica Zamfira. Atunci, o femeie din acel sat a zis către 
alta tot din sat: „A venit şi nevasta pictorului”. După slujbă, Părintele a zis, pentru 
cele două femei, dar şi pentru mine care auzisem vorba lor: „Măi, eu sunt călugăr şi sunt 
aşa cum m-a făcut mama”. (Bălan Silvica - Făgăraş) 

 
• Într-o zi a venit la dânsul o fată cu gând să-l ispitească, dar Părintele îi zise: „Tu, 

fată, văd că îţi cauţi mirele, dar pregăteşte-te că e pe drum şi vine să te ducă”. Şi după 
câteva zile i-a venit mirele (moartea) şi a dus-o. (Ierod. Dometie-Mân. Brâncoveanu) 

 
• A fost întrebat odată de cineva dacă este căsătorit şi el a răspuns: „Da, sunt însurat 

şi am copii, unii chiar mai bătrâni decât mine!”(Pr. Ioan Sabău, 89 de ani) 
 
• Maica Zamfira l-a ocrotit foarte mult pe Părintele Arsenie. (Gherghe Silea, 45 ani 

-Sâmbăta de Sus) 
 

Alte mărturii despre darurile şi sfinţenia Părintelui Arsenie 
 
• Părintele Arsenie în timpul rărboiului era căutat de foarte multă lume, fiind 

foamete şi sărăcie. Mai trimiteam şi noi la mănăstire câte o pâine de secară. Cei mai 
înstăriţi aduceau pe lângă alimente şi bani. Aceşti bani erau puşi într-un vas, iar Părintele 
Arsenie zicea numai către cei săraci să ia din vasul acela, ţinându-l în mână. Le spunea să 
ia mai întâi cei de departe ca să aibă bani de drum şi alimente (el nu punea mâna pe bani 
zicând că sunt deşertăciunea deşertăciunii şi spurcăciunea pământului). Era o ţigancă 
lacomă care lua şi de 3 ori bani din vas. (Bârsan Elena - Sâmbăta de Sus) 

 
• Tatăl meu povesteşte că într-o duminică dimineaţa a pornit, împreună cu încă 

cineva, spre mănăstirea Sâmbăta de Sus, cu bicicletele; însă drumul este lung şi greu din 
satul său natal, Hârseni. Plecaseră şi cam târziu de cum procedau de obicei şi sperau să 
ajungă măcar la predică. Din satul Lisa, urcuşul fiind şi mai greu, aveau tendinţa de a 
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renunţa, însă simţeau un îndemn să se silească încă. Părintele terminase Sfânta Liturghie 
şi le spusese oamenilor că o să mai întârzie cu predica căci trebuie să mai ajungă cineva 
de pe drum. De abia după ce au ajuns, a început predica. Bunica, care era de faţă la 
slujbă, s-a mirat mult când a văzut pe cine a aşteptat Părintele cu predica. 

Tot tatăl meu povesteşte, că a fost de faţă când s-a întors de pe front un tânăr, pe  
care-l spovedise Părintele cu o lună înainte de a pleca şi îi spusese să vină la împărtăşit 
după o lună de la întoarcerea de pe front. Mărturiseşte că avea mantaua toată ciuruită de 
gloanţe şi din buzunarul de la piept a scos un glonţ pe care i l-a arătat Părintelui şi i-a 
spus că se oprise acolo. Părintele i-a răspuns: „Dumnezeu nu se lasă împuşcat de 
gloanţe!” (Maica Adriana Şerb - Schitul Cornet) 

 
• Preotul care este acum la Drăgănescu, părintele Petcu Lucian, vorbea cu o fată din 

Voila cu care era coleg de grupă la Facultatea de Fizică din Bucureşti; erau prieteni şi ea 
era credincioasă, mergea la biserică, iar mama sa era unul din ucenicii părintelui Arsenie. 

Mergea la Patriarhie cu prietena lui. Era foarte deştept. Ea l-a convins să meargă la 
Părintele Arsenie. Când a intrat la Părintele şi l-a văzut, a simţit un curent de sus şi până 
în călcâie. Din momentul acela s-a convertit. Printre discuţiile ce le-au avut atunci, 
Mărioara, prietena părintelui Lucian, i-a spus părintelui Arsenie: „Părinte, dintre noi doi 
nu ştim care-i mai bun”; „Mă, întotdeauna cel care merge la biserică este mai bun decât 
cel care nu merge la biserică”. După mai mulţi ani s-au căsătorit cu binecuvântarea 
părintelui Daniil, pe care l-au avut ca duhovnic şi care i-a îndemnat să se căsătorească. 
După ce s-au căsătorit Părintele Daniil i-a spus lui Lucian: „Te duci şi faci teologia”. A 
doua zi era ultima zi de înscriere la teologie. S-a dus şi s-a înscris la teologie şi a 
terminat, apoi a făcut şi masterul. După aceea s-a preoţit ca preot misionar şi s-a dus 
preot la Drăgănescu. (Gheorglre Silea, 45 ani - Sâmbăta de Sus) 

 
• A venit odată un om bătrân, mai necăjit, a venit cu puţină făină şi cu un pomelnic 

şi bani. Şi zice: „Am adus şi eu Părinte, să-mi faci şi mie o rugăciune”; „O moşule, du 
făina acasă şi banii şi adu pomelnicul”. 

În Braşov, mi-a spus cineva că e o femeie care deschide cartea şi de fiecare dată când 
am vrut să mă duc la ea, s-a întâmplat câte ceva de nu m-am putut duce. Şi Părintele   
mi-a spus: „Unde ai vrut să te duci? La o femeie care ştie şi spune? Să nu laşi Biserica 
pe femei şi pe ghicituri şi altele de felul acesta. La biserică să te duci.” (Streza Maria) 

 
• L-am căutat pe Părintele la Drăgănescu cu o problemă mare. Şi a zis Părintele: 

„Ştiu că aveţi un necaz mare, dar nu trebuie să vă supăraţi, ştiu că băiatul vostru este 
închis. Să nu vă fie teamă, el nu are vină nici în valoare de 50 de bani, el a fost mult mai 
în urmă ca ceilalţi”. Doar un avocat din Piteşti, singurul, la rugămintea mea l-a susţinut pe 
fiul nostru, după puterea lui. Nici un avocat nu vroia. A fost un proces cu uşile închise 
(Popa Gică a fost preşedintele Congresului de Judecată, care l-a judecat şi condamnat pe 
Ceauşescu la moarte. Atunci îi judeca pentru ani grei de puşcărie pe cei care erau 
împotriva lui Ceauşescu şi apoi îl judecă şi pe Ceauşescu!). (Şerban Ioan - Voila) 

 
• Unui om din Sâmbăta de Sus i-a zis Părintele: „Tu când mori o să fii anunţat”. Şi 

el zice: „Dar cine mă va anunţa”. „Lasă că o să vezi tu atunci”. După vreo 20 de ani a 
venit la mănăstire ca paznic şi o dată spune: „Mă duc până la Părintele că nu mă simt 
chiar bine, să mă ajute puţin”. Şi când s-a dus, Părintele l-a recunoscut şi i-a spus: „Să te 
pregăteşti de o cale lungă”, dar el n-a întrebat ce fel de cale şi când a venit acasă mi-a zis: 
„N-o fi ăsta anunţul de care mi-a spus Părintele?” Peste 2 săptămâni a murit omul. 
(Ierod. Ieronim Coldea) 
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• Erau la mănăstire doi oameni, Gheorghe şi Gheorghe, cu acelaşi nume; pe drum, 
unul din ei aprinse o ţigară de la celălalt şi Părintele când i-a întâlnit le-a zis: „Gheorghe a 
dat, Gheorghe a luat” şi au rămas oamenii aşa miraţi. Nu accepta patimile astea! 

Am avut o mătuşă care era foarte bolnăvicioasă, a avut vreo 5 operaţii la stomac. 
Unchiul era un om cât un munte şi a mers la Părintele într-o zi şi i-a zis: „Părinte, am 
amarul ăsta de femeie, se mai face bine?” şi Părintele îi spune: „Vezi tu, brazii ăia din 
vârful muntelui, ăia cad mai repede decât tufele astea care se ascund aşa de vânt, 
totdeauna vântul bate-n brazi nu-n tufe”, n-a durat mult şi unchiul a paralizat, 3 ani a stat 
pe pat, apoi a murit şi mătuşa a trăit 80 şi ceva de ani; era numai o mână de femeie, 
foarte energică şi foarte puternică şi bineînţeles că îl pomenea mereu pe Părintele 
Arsenie. 

Când predica odată, acolo în pădure, a început să se facă de ploaie, cum vine ploaia la 
munte, repede; toată lumea a început să se mişte pe acolo cu umbrelele. Părintele le-a 
spus: „Pune-ţi măi umbrelele, că nu plouă”. Era furtună, dar acolo nu ploua. Părintele avea 
şi puterea asta de la Dumnezeu, să stăpânească natura. 

Tot la Sâmbăta, într-o perioadă, Părintele n-a vorbit, îmi spunea o vecină, deşi slujea.  
Şi-a luat un canon al tăcerii, nu ştiu ce s-a întâmplat. Când graiul i s-a deschis şi şi-a dat 
drumul era în timpul prefacerii; când a zis „Luaţi, mâncaţi” a început să se cutremure 
mănăstirea, zidurile, de toată lumea s-a înfricoşat... 

La Drăgănescu venise cineva de la Târgu Mureş şi plângea, iar Părintele i-a zis:  
„Lasă-l pe bărbatul tău că e securist şi te omoară; taică-său a fost beţiv, bunul său a fost 
beţiv, ce vrei să ştii mai mult, du-te şi lasă-l repede, că ăla te omoară”. 

La fiecare îi spunea câte ceva şi nici nu se uita la oameni (căci picta), era biserica 
plină şi spunea: „[Cutare] ieşi afară, du-te mai fă copii, sau du-te mai îmbracă copii, sau 
du-te mai botează, pentru că o să ajungi rău de tot”. Nu era zi sau săptămână să nu fie 
trenul plin de făgărăşeni, să nu fie biserica plină de făgărăşeni. 

Am adus la Părintele pe o doamnă de la Braşov. Nu a avut până atunci „tangenţă” cu 
Dumnezeu. Fiul ei, plecând pe munte în concediu cu nişte străini din domeniul 
universitar, nu s-a mai întors. A fost omorât acolo în munte. Ajunge la Părintele Arsenie 
(femeia aceasta începuse să facă cu ciubărul!) iar Părintele îi zice: „Tu, să nu mai faci cu 
ciubărul că n-o să rezişti la ce vezi acolo”. Şi într-adevăr, ne-a destăinuit femeia ce a 
văzut acolo, cum l-au luat, cum l-au chinuit, cum l-au legat, cum l-au omorât. 
Părintele le-a spus unde să-l caute şi exact acolo, după îndrumarea Părintelui, după 6 
luni de zile, au găsit rămăşiţe din cel decedat. Femeia aceea, din clipa aceea, 
împreună cu soţul, s-au apropiat în aşa măsură de Dumnezeu încât, pentru familie, 
Părintele Arsenie era un sfânt. Numai în Părintele îşi găsea linişte. Aşa plângea biata 
femeie când am adus-o de la Prislop până la Făgăraş, pentru că îşi pierduse cel mai 
mare sprijin moral, pe Părintele Arsenie. (Pr. Ioan Ciungara, Capăcel) 

 
• O femeie din familia noastră a mers la Părintele şi nu prea avea curaj să se apropie 

de el să-i spună pentru ce a mers şi a stat, a stat şi dintr-o dată a zis Părintele: „Hai tu 
Leano, hai că tu ai năcaz”. A început să plângă şi îi era frică să se ducă. „Hai că sunt aici 
femei foarte păcătoase şi mint, dar le-am spus eu adevărul” şi s-a dus acolo şi  i-a spus: 
„Părinte uite, am băiatul ăla bolnav de...” iar Părintele i-a răspuns: „Să ştii că dacă mai 
trăieşte până la 7 ani şi nu moare, atunci să ştii că mai trăieşte în continuare”.Trăieşte 
până astăzi! 

Mi-a spus că erau o dată la Părintele nişte femei din Lisa, şi aveau 2 băieţi care au 
făcut lucruri murdare. Două bătrâne s-au dus la mănăstire la Paşti, şi ei fiind beţi pe 
acolo, că e restaurant lângă mănăstire, şi-au bătut joc de ele; mamele n-au spus nimic, la 
nimeni, dar Părintele le-a spus: „Dar voi de ce nu ziceţi de băieţii voştri ce au făcut? Ce 



88 
 
au avut cu femeile alea bătrâne care s-au dus cu ulcica să ia paştile de la Sfânta 
Mănăstire?”. N-a mai zis nici una nimic, au pus capul în pământ şi au plâns. (Pria 
Ludovica, 80 de ani) 

 
• O femeie foarte frumoasă din Sibiu, numită Olimpia, din familie mare, a venit la 

mănăstire şi a zis că nu mai pleacă de acolo, că în lume a făcut prea multe păcate. Era ca 
Maria Magdalena. Nu-i scăpa nici un băiat frumos. De mai multe ori a vrut să se 
spovedească, dar Părintele i-a zis să mai stea că încă nu este timpul. Odată însă, ea n-a 
mai rezistat, de încărcătura păcatelor, şi s-a dus la spovedanie. Şapte şerpi au ieşit din ea, 
zbiera Olimpia în mănăstire, iar Părintele îi spunea: „De ce ai venit? Eu ţi-am spus să mai 
stai.” Şi aşa a fost curăţită şi mântuită. Apoi a trimis-o la o mănăstire de maici, aici fiind 
de călugări. (Paraschiva Anghel, Dejani) 

 
• Odată a venit o femeie, Maria. Părintele i-a zis: „Tu, Marie să nu mai faci vrăji! 

Cu vrăjile tale pe mulţi ai vrăjit. Vezi cărarea aceea? Du-te pe ea şi nu te mai opri!”. Şi   
s-a dus, dar aşa se ducea încât ziceai că o duce cineva. 

Mie mi-a zis că o să mă duc la mănăstire, dar n-o să rezist. Şi aşa a fost. Am fost 
soră la Mănăstirea Bistriţa. (Beleaua Ileana, Recea) 

 
• Regelui Mihai i-a spus că pentru nelegiuirile tatălui său va pierde coroana. 

(Cismaş Eugenia, 78 ani, Făgăraş) 
 
• Ştiţi cum a ajuns piatra aceea mare de la Mănăstirea Sâmbăta? Un om din Calbor 

s-a dus la Părintele ca să-l roage să facă nişte slujbe pentru soţia lui care era la pat, grav 
bolnavă. Dar când a ajuns, Părintele i-a luat-o înainte şi i-a spus: „Măi omule, ia        
vino-ncoace. Te duci acasă şi nevasta ta te va aştepta în portiţă...”, „Păi e-n pat Părinte... e 
în pat, e bolnavă”, „Ascultă ce-ţi spun eu. Ea te aşteaptă în portiţă. Tu ai o piatră mare în 
curte. Am nevoie de piatra asta. Pui boii la car şi o pui în car.”, „Dar cine o pune în 
car?” , „Tu cu nevasta, unul de un cap, celălalt de altul.”, „Dar Părinte, are sute de kile!”, 
„Măi, de ce nu vrei să înţelegi? Crezi în Dumnezeu? Puterea lui Dumnezeu te ajută”. S-a 
dus acasă, a pus boii şi a pus mâna pe piatră cu toată încrederea, au ridicat-o, au pus-o în 
car şi au dus-o la Sâmbăta. (Lazăr Rudolf- Rudi, Ucea de Sus) 

 
• Povestea o bătrânică că atunci când a murit mitropolitul Mladin (era bolnav) după 

chinuri mari, a venit multă lume la mănăstire deoarece a fost foarte îndrăgit, alături de 
Părintele Serafim Popescu şi Părintele Arsenie. Înaltul Mladin spunea predici foarte 
frumoase despre Maica Domnului şi venea multă lume să asculte. Când acesta a murit, 
Părintele Arsenie era la Drăgănescu, controlat de Securitate. Şi bătrâna povesteşte că a 
luat o plasă cu mere şi altele, ca să dea de pomană. După înmormântare a văzut undeva, 
mai la margine, un bătrân mai amărât şi i-a spus: „Uite, ia astea pentru sufletul lui 
Mladin.” Omul i-a zis „Mulţam” şi a plecat cu tot cu plasă. Ea nu intenţiona să-i dea şi 
plasa, care era greu de găsit, era ţesută din lână. Da, dacă omul nu i-a dat-o, i-a lăsat-o şi 
nici nu l-a mai văzut pe acolo. După cam un an, femeia s-a dus la Părintele Arsenie, la 
Drăgănescu. După ce a spovedit-o, Părintele a scos de sub scaun o traistă şi i-a spus:    
„Ia-ţi traista!” 

Două maici (surori) de la Schitul Cornet povesteau că erau nehotârâte dacă să intre 
sau nu în monahism. S-au dus la biserica Drăgănescu, dar acolo era puhoi de lume. 
Stăteau şi se gândeau ce ar putea face căci peste o jumătate de oră pleca autobuzul şi     
n-aveau cum ajunge la Părintele Arsenie. În acelaşi timp, una din ele se gândea cum să-i 
pună întrebarea: „Părinte, ce să fac, să mă căsătoresc sau să intru în monahism?”. Stătea 
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cu capul în jos gândindu-se cum să întrebe, când, deodată, a simţit un gând clar, lucid. 
Simţea că nu-i gândul ei, căci ea nu gândea aşa de clar şi de lucid: „Dacă vrei să fii 
monah trebuie să duci şi păcatele tale şi ale neamului, ale neputincioşilor, este o cruce 
grea, etc. etc.”. Ştia că nu e gândul ei; era peste puterea ei de a gândi atunci. Acel gând  
i-a mai venit încă o dată şi atunci a ridicat capul şi s-a uitat de departe la părintele 
Arsenie, care peste mulţime, i-a zis: „Ei, ai înţeles? Acum du-te la autobuz”. Părintele 
Arsenie ştia gândurile oamenilor, îi citea ca pe o carte. (Pr. Ciprian Negrean) 

 
• Spunea Părintele Arsenie: „Creştinul adevărat este de tot timpul, în fiecare clipă 

trebuie să-l întruchipezi în propria ta persoană pe Iisus Hristos”.(Pr. Prof. Simion 
Todoran) 

 
• Prin anii 1948 mă aflam la mănăstirea de la Sâmbăta de Sus şi munceam în cadrul 

mănăstirii la bucătărie şi în alte locuri. În acea perioadă la mănăstire era sfântul Părinte 
Arsenie care era asaltat de mult popor ce venea din toate părţile ţării; alături de el erau 
adesea doi oameni de încredere ce făceau ordine, căci era multă lume pentru 
binecuvântare, iar părintele era de multe ori obosit deoarece muncea foarte mult şi fizic 
scoţând pietre din râu - mănăstirea atunci se reconstruia. 

Eu eram mai retrasă şi nu îndrăzneam să-l abordez pe Părintele, dându-mi seama de 
valoarea lui. În 1948, am mers şi eu să-mi dea binecuvântare căci urma să plece definitiv 
de aici. Atunci ne-a spus să ne ţinem de Biserică şi să învăţăm cele patru Evanghelii, 
să nu uităm pe „lazării” de la poartă, să ne schimbăm viaţa şi să devenim mai buni; 
toate acestea ni le-a lăsat ca pe un testament. Despre mine a spus: „Pe tine nu te trimit la 
mănăstire, tu să stai să rabzi anii vieţii, aici, în mănăstirea Sâmbăta”, care e mănăstire de 
călugări. (Sora Aurica Tinca, Sfânta Mănăstire Sâmbăta) 

 
• La câţiva ani după ce l-am cunoscut pe Părintele, mama mea a paralizat rămânând 

imobilizată la pat. Am fost nevoită să mă internez cu ea în spital. După externarea din 
spital, într-o dimineaţă, au sunat la poarta casei noastre două fete, spunând că sunt din 
Bucureşti. Le-am pus mai multe întrebări pentru a putea să le cunosc mai bine, după care 
le-am poftit în casă şi le-am întrebat de scopul vizitei lor, la care ele m-au întrebat dacă 
pot să rămână câteva zile pentru a-mi veni în ajutor la îngrijirea mamei. Surprinsă, le-am 
întrebat cine le-a trimis şi de unde aveau adresa mea. Fetele     s-au eschivat şi nu au 
răspuns. Am acceptat să rămănă câteva zile, dar în aceste zile am fost anunţată de la 
Râmnicu Vâlcea că tatăl meu a murit. Abia după anunţarea morţii tatălui meu am realizat 
că au fost trimise de Părintele Arsenie pentru a fi lângă mama, eu putând astfel să particip 
la înmormântarea tatălui meu. Una din fete este măicuţă la Tismana, cealaltă locuieşte în 
Turda. 

Un anume Gheorghe, care locuia în apropierea mănăstirii Brâncoveanu, a mers la un 
târg din Tălmaciu să cumpere purcei. În târg s-a întâlnit cu doi călugări cu care se 
cunoştea şi care l-au rugat pe Gheorghe să le ducă şi purceii lor. După ce au cumpărat, 
au pornit la drum, dar, înnoptându-se, s-au oprit în satul lui Gheorghe. Noaptea, 
Gheorghe cu soţia lui şi la cererea ei, au schimbat purceii, considerând că purceii 
mănăstirii sunt mai frumoşi. Dimineaţa şi-au continuat drumul spre mănăstire. La 
intrarea spre stăreţie, dimineaţa la ora 5, în dreptul porţii mari, au fost întâmpinaţi de 
părintele Arsenie, care i-a zis lui Gheorghe: „Ce făcuşi mă astă noapte, schimbaşi 
purceii?”. După toate astea, Gheorghe a suferit o cădere psihică petrecându-şi restul 
anilor mai mult pe la mănăstirea Frăsinei. 

De câte ori mergeam la Drăgănescu, întâlneam o credincioasă, Mariana Dodi din 
Bucureşti, care pregătea pliculeţe cu mir şi le împărţea la credincioşi. La această femeie 
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Părintele îi spunea mereu că ea are „să scape din toate”. Acest lucru s-a adeverit şi cu 
ocazia cutremurului din 1977. Locuind la un bloc cu nouă etaje, foarte vechi, împreună 
cu o femeie care urma să nască şi pe care o găzduia, în timpul cutremurului au intrat sub 
tocul uşii, aşa cum se obişnuieşte în asemenea situaţii. Instalaţiile fiind foarte vechi, 
blocul a explodat, aruncându-le pe amândouă în mijlocul străzii scăpând astfel cu viaţă 
în timp ce restul locatarilor au murit. S-a scris chiar o carte la Bucureşti care este 
intitulată „Mariana Dodi”. (D-na M.A.) 

 
Sfârşitul lumii depinde de purtarea lumii 

 
• Părintele Arsenie spunea că sfârşitul lumii depinde de purtarea lumii, nu de 

Dumnezeu, că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă să fie viu, dar noi 
prin faptele noastre îl forţăm pe Dumnezeu să ne gate odată, că nu ne mai poate suporta. 

Am auzit că ar fi lăsat la maicile de la Sinaia un buchet de lumânări, pentru 3 zile şi 3 
nopţi, când va veni vremea sfârşitului. Dar nu ştim când va fi acesta. Dacă trăim mai 
mult poate-l prindem. Dumnezeu are un plan, dar Dumnezeu nu măsoară timpul în ani, 
zile; El n-are timp. Şi cum a făcut Dumnezeu cu profetul Iona din pântece şi nu i-a 
pedepsit pe oameni pentru că a văzut credinţa lor, aşa şi noi dacă ne căim, Dumnezeu 
poate să mai ţină lumea mii de ani. (Gheorghe Silea, 45 ani - Sâmbăta de Sus) 

 
• Spunea că în vremurile din urmă călugării vor fi ca mirenii şi mirenii ca dracii. 

(Ana Riţivoiu, Sibiu) 
 
• Părintele Arsenie zicea: „Eu vă ajut şi când n-oi mai fi”. Când a murit (1989), a 

zis: „Eu mai puteam să trăiesc, dar nu mai vreau să trăiesc pentru că Apocalipsa e foarte 
aproape, chiar trăim în timpul Apocalipsei”. Nu ştiu la ce timpuri să ne aşteptăm, nu 
vreau să fiu un pesimist, dar cei care au fost în preajma Părintelui când a murit aşa spun. 
(Pr. Ioan Ciungara, Copăcel) 

 
• Părintele Arsenie spune că, în Apocalipsă, când se spune că „vor cădea stelele 

cerului pe pământ” e vorba de oamenii credincioşi, de oamenii lui Dumnezeu care vor 
cădea în păcat. E vorba de cei despre care profetul Daniel spunea: „Cel ce va întoarce pe 
cineva din necredinţă la credinţă, se va mântui pe sine şi va acoperi mulţime de păcate şi 
va străluci ca stelele cerului”. Dar aşa de mari vor fi ispitele în vremea aceea că până şi 
aleşii lui Dumnezeu vor cădea în păcat. De aceea se spune că cei ce vor crede în vremea 
din urmă vor fi mult mai mari înaintea lui Dumnezeu decât cei ce au crezut în vremea de 
început, chiar dacă nu vor face ceea ce au făcut cei dintâi. De aceea străduiţi-vă să credeţi 
cu adevărat. (Pr. Ciprian Negrean) 

 
• Sfaturi şi îndemnuri ale Părintele Arsenie 
- „Nu este stăpânire fără numai de la Dumnezeu” (Rom. 13, 1). Deci primim divinul 

stăpânirii, dar refuzăm păcatul ei... Să fiţi deci pregătiţi să puneţi capul pe butuc dacă 
credinţa o va cere.  

- Unei stăpâniri de stat (sau şef), care nu se supune lui Dumnezeu, nici Sfânta 
Biserică (şi slujitorii ei) nu trebuie să i se supună. 

- Din toate timpurile se ştie că, atunci când puternicii vremii ridicau mâna asupra 
slujitorilor lui Dumnezeu, n-a mai dăinuit puterea lor. 

- Ungurii vor mai mult decât Ardealul. 
- Vor veni necazuri mai mari decât Munţii Făgăraşului 
- Rugăciunile şi jertfa Sfinţilor Brâncoveni m-a adus pe mine pentru ţara aceasta a 
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noastră. 
- Va lua ţara foc din Prislop [e vorba de „focul” Duhului Sfânt: Lc. 12, 49] 
- Nu va putea avea omul pace pe pământ de nu va avea pace cu Dumnezeu! (I 

Tesaloniceni 5, 3; Luca 21, 55; Isaia 39, 11). Aşadar în numele lui Hristos vă rugăm ca 
şi cum Dumnezeu v-ar ruga prin noi: împăcaţi-vă cu Dumnezeu (II Corinteni 5, 20). 

- Să băgăm de seamă ca nu cumva creştinismul să se ia de la noi. Pe simplul motiv că 
noi, creştinii, nu aducem roadele acestui creştinism: oameni după chipul lui Iisus. 

- Mântuirea nu se câştigă cu o faptă răzleaţă, ci presupune o faţă socială; nimeni nu se 
mântuieşte singur; de mântuirea sa se mai leagă o mulţime de oameni. 

- Mântuirea noastră nu e numai un dar de la Dumnezeu, ci şi o faptă a libertăţii 
noastre. 

- Cei vechi ştiau pricina pentru care nu se arăta Antihrist în zilele lor, căci Sfântul 
Pavel vorbeşte despre taina aceasta în chip ascuns, dar n-o numeşte (II Tesaloniceni, 2, 
3). E Sfânta Liturghie sau Jertfa cea de-a pururi, despre care a grăit Domnul prin Daniil 
(Daniil 12, 10) şi apoi Însuşi ne-a învăţat. Ea este cea care opreşte să nu se arate 
Antihrist sau omul nelegiuirii (II Tesaloniceni 2, 3) decât în vremea îngăduită lui de 
Dumnezeu. Căci pentru mulţimea farădelegilor, de mult ar fi trebuit Dumnezeu-Tatăl să 
sfârşească lumea, însă Dumnezeu-Fiul, Cel ce este iubirea de oameni şi de toată firea, 
mereu Se aduce pe Sine Jertfă Sfântă înaintea lui Dumnezeu-Tatăl, mijlocind 
milostivirea de la El.  

- Precum Taina Pocăinţei e un dar al cerului, sub chip smerit, pentru mântuirea 
fiecărui suflet în parte, aşa Sfânta Liturghie, marea taină, ascunsă iarăşi sub chip smerit, 
mântuieşte lumea sau o fereşte de urgiile lui Antihrist. Iată de ce, toată lumea ar trebui să 
vie la Sfânta Liturghie, că pentru dăinuirea lumii e darul acesta pe pământ.  

- Sfânta Liturghie mai ţine lumea. 
- Când fărădelegile vor încleşta mintea şi inima oamenilor şi-i vor sălbătici aşa de 

tare, încât vor zice că nu le mai trebuie Dumnezeu şi Biserică şi preoţi, încât va fi 
sălbăticirea şi nebunia urii (Lc. 6, 11) peste tot pământul, atunci vine sfârşitul. 

- Pentru o alunecare a omului de la nume la număr, au să dea seama toţi înzestraţii 
lui Dumnezeu, cei cu daruri, cu răspunderi, cu măriri, cu puteri şi cu tot felul de haruri. 
Regele David, înzestrat deodată cu darul stăpânirii şi cu darul proorociei, a căpătat o 
straşnică pedeapsă, numai fiindcă a îndrăznit să numere poporul (II Regi 24). Darul 
proorociei i s-a luat o vreme, iar din popor i-au murit 70.000 de oameni - şi doar el 
greşise, nu poporul (II Regi 24,17). Deci, înaintestătătorii şi deţinătorii puterii au să dea 
seama, chiar de venirea sabiei după dreptate.  

- Neamurile au un destin ascuns în Dumnezeu. Când îşi urmează destinul, au apărarea 
lui Dumnezeu. Când şi-l trădează, să se gătească de pedeapsă. 

- El e „acela” care va veni în numele său - nu al lui Dumnezeu - evreu de neam, care 
va tirăni sub ascultarea sa tot pământul. Căci „acela” va primi să fie împărat peste 
strălucirea tuturor împărăţiilor pământului (Mt. 4, 8-9)... Cel rău vrea să ocupe scaunul 
lui Dumnezeu. 

 
Moartea Părintelui 

„Ştiu unde mă duc, am mai fost acolo!” 
 
• În postul Paştilor, anul 1989, mă aflam cu fratele Andrei (fiul protopopului Galea 

din Sibiu) la Drăgănescu. Părintele Arsenie îl vede pe Andrei şi bătându-l pe umăr îi 
spune că este „ultimul calendar”. Noi ne gândeam că urmează sfârşitul lumii dar, în 
realitate, urma sfârşitul Părintelui Arsenie: 28 XI 1989. (D-na M. A.) 
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• În 1989 m-am gândit să mai cercetez pe Părintele. În 27 octombrie 1989, cu o 
lună înainte de a-l chema Dumnezeu la cele veşnice, mi-a spus la despărţire: „Este ultima 
dată când ne vedem”. Eu am gândit că e ultima dată în luna aceea. Ştiind gândul meu mi-
a răspuns: „Nu, eu am să plec pentru totdeauna”. Îmi părea rău, pentru că mă legasem 
sufleteşte de Părinte. Dar mi-a spus: „Mă duc, dar de acolo de unde mă voi duce, am să 
vă ajut mult mai mult decât am făcut până aici”. În 28 noiembrie 1989 am primit un 
telefon care m-a întristat mult de tot, căci am aflat că Părintele a plecat din lumea aceasta. 
La înmormântare am avut impresia puternică că văd moaştele unui sfânt şi mi-am zis: 
„Părinte, ai fost mare în viaţă, mare te-a lăsat şi moartea aceasta”. Ceea ce doresc să vă 
spun este că, dacă autoritatea superioară a Bisericii declară pe cineva sfânt, numai atunci 
el intră oficial în sfinţenia poporului, dar noi - şi eu personal - trebuie să fim martorii care 
să determinăm luarea acestei decizii. De multe ori, ceea ce se scrie despre Părintele 
Arsenie este cu tendinţă... Credeţi dumneavoastră că dacă Părintele a avut opozanţi în 
timpul vieţii, acum nu mai are pe nimeni? (Pr. Prof. Simion Todoran) 

 
• Părintele Arsenie a vrut să fie înmormântat la Mănăstirea Sâmbăta, iar părintele 

Veniamin, care a fost stareţ, a acceptat acest lucru, dar nu de la început. Când s-a hotărât, 
Părintele i-a spus: „Acum e prea târziu. Să mă înmormânteze la Prislop, că e mănăstire 
săracă” - ştia că va veni multă lume în pelerinaj. 

Unul din cei care au fost la înmormântare, Constantin Jurcovan din Recea, a spus că 
atunci când săpau groapa Părintelui, a apărut pe cer un nor alb, ca o ceaţă, pe care scria 
cu negru Enoh, cu litere tot din nori formate. Cei care au văzut au spus că a fost duhul 
lui Enoh în Părintele Arsenie. (Paraschiva Anghel, Dejani) 

 
• Cu un an sau doi înainte de a muri, mi-a spus Părintele Nicodim (care a ajuns 

ucenicul Părintelui Arsenie printr-o minune), că a mers la Prislop cu Părintele Arsenie, 
care i-a zis să ia 4 pociumpi (ţăruşi): „Bate unul aici, unul acolo, unul acolo şi unul 
acolo”, iar după ce i-a bătut a zis: „Pe mine aici mă veţi îngropa”. Până atunci se ştia că 
Părintele va fi înmormântat aici, la Sâmbăta. După câte gândesc eu, Părintele s-a rugat la 
Dumnezeu să-i fie îngăduit să fie înmormântat la Prislop şi când a primit îngăduinţă de la 
Dumnezeu, atunci a zis că acolo să fie înmormântat.  

Odată, am ajuns la mănăstire la Prislop şi nu avea cine să acopere cu şindrilă 
acoperişul porţii. Era numai meseriaşul, domnul Vâlcea, care a făcut şi crucea Părintelui 
Arsenie, după cum i-a spus Părintele. Când a scris pe cruce anul morţii „1989” i-a zis 
Părintelui Arsenie: „Nu grăbim?”, şi Părintele a zis: „Nici un ceas din 1990”. 

Când a murit Părintele Arsenie a fost pentru prima dată în viaţă când am avut ocazia 
să-l ating. Obrajii îi erau roşii. Era acolo şi Părintele Sebastian. Părintele Sebastian era 
nevăzător, a avut o defecţiune la ochi şi a rămas fără vedere, iar Părintele Arsenie l-a 
întrebat la vremea respectivă: „Mă omule, vrei să-ţi dau vederea şi să te fac preot?”. El 
răspunde: „Nu vreau să mai văd deşertăciunile acestei lumi” şi a murit ca simplu monah. 
A fost şi părintele Dometie, care nu exista să pomenească de Părintele Arsenie şi să nu-i 
dea lacrimile. Ori de câte ori îl pomenea îi dădeau lacrimile. A murit joi şi l-au 
înmormântat luni şi era ca viu atunci. Împrejurul sicriului se simţea mireasmă de mir. Eu 
îl pomenesc pe Părintele Arsenie la morţi când fac pomelnic cu morţii şi când închei 
rugăciunile mă rog ca la un sfânt. La înmormântare, când i-am sărutat mâna, am văzut că 
avea unghiile la mână. Eu nu zic că nu a fost torturat, dar unghiile le avea. Nu au fost la 
înmormântare atât de mulţi, cum mă aşteptam. A trecut la cele veşnice neîmpăcat pentru 
că a plecat cu multe taine pe care nu a avut cui să i le dezvăluie. A vrut să slujească 
Sfânta Liturghie într-un grup restrâns, numai cu obştea mănăstirii Prislop şi n-a primit 
binecuvântare. N-a putut să slujească. Cred că acolo vroia să dezvăluie celelalte taine.  
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După moartea Părintelui mi-a spus Părintele Lucian că un om avea nişte necazuri 
mari: a cumpărat o casă, a dat arvună o sumă mare şi mai trebuia să dea şi nu mai avea 
de unde să strângă. Era necăjit omul şi i-a spus părintelui Lucian, care este acum la 
Drăgănescu, iar acesta i-a spus: „Să te rogi la Părintele Arsenie că te va ajuta”. S-a rugat 
la Părintele Arsenie şi după vreo două săptămâni vine la mănăstire şi-i mulţumeşte 
părintelui că l-a îndrumat să se roage la un aşa sfânt care l-a ajutat, pentru că nici nu-şi 
dă seama cum a făcut rost de bani să plătească. Asta este una din minunile Părintelui 
Arsenie. S-a întâmplat în anul 2001. (Gheorghe Silea, 45 ani, Sâmbăta de Sus) 

 
• Am fost şi la înmormântare. Stând pe margine acolo am auzit pe unii, că ar fi spus 

Părintele lui Ceauşescu: „După o lună de zile după ce mor eu, mori şi tu”. Aşa s-a 
întâmplat. În timpul slujbei de înmormântare noi ne-am dus pentru puţină vreme ca să 
mâncăm. Când am ajuns înapoi lumea era ieşită afară şi cânta „Sfinte Dumnezeule, Sfinte 
Tare, Sfinte fără de moarte...”, dar nu mai înainta, toţi stăteau pe loc. Au intrat în alertă că 
nu ştiau ce-i acolo. Când să iasă din biserică Părintele ar fi deschis ochii, fiind descoperit 
la faţă. Eu nu am văzut treaba asta, dar cunosc doi băieţi care au văzut. Ieşind, i-au legat o 
năframă neagră şi au plecat cu el mai departe. (Şerban Alexe, 73 de ani, Lisa) 

 
• La Prislop am fost şi eu, era iarnă şi pe mormântul dânsului erau flori. Le-a spus 

la măicuţe: „Cât am fost în viaţă, nu v-am putut ajuta, dar o să vă ajut după moarte”. 
(Dobrin Ioan, 67 ani, Săvăstreni) 

 
• Părintele Arsenie a zis odată către mine: „Mă, tu ai văzut o cruce... şi nu trebuia să 

o arăţi la lume”. Asta a fost după 1970. Când m-am dus la Prislop i-am mai spus de-o 
arătare şi zice „Mă, de ce arăţi, te rog să nu mai arăţi, că lucrurile cereşti nu se arată”. Dar 
atunci nu am ştiut de ce vorbeşte el aşa. Eu am făcut groapa Părintelui la Prislop, am 
zidit-o cu cărămidă. Când s-a făcut slujba de înmormântare din Biserică, eram toţi afară, 
şi a apărut o cruce albă de pe clopotniţă până la el (în văzduh) şi crucea a pornit. Şi când a 
venit crucea a venit şi un nor mare. Am văzut eu asta. Şi s-a dus norul să prăvălească 
crucea albă şi nu a prăvălit-o şi a venit alt nor cu altă viteză şi s-a nimicit norul şi crucea 
s-a dus către miazăzi. După aceea a fost dus în biserică. În acest timp, din chilia lui, pe 
după mănăstire, a apărut semnul unei cruci în formă de „X”, de un argint auriu ce 
strălucea ca soarele, dar dacă el a zis să nu arăt, n-am arătat nimănui. Dar am văzut-o... 
Cred că Părintele Arsenie a lucrat cu un duh de la un Sfânt. (Ioan Bica, 76 de ani; 
Voivodeni) 

 
• La înmormântarea Părintelui, am văzut că avea degetele mâinilor sub dulamă.  M-

am mirat şi m-am întrebat de ce au făcut aşa. Nu ştiu de ce, dar am auzit în predica 
părintelui Bunescu (la înmormântare) ceva ce m-a uluit. A spus aşa: „Ai trăit ca un cuvios 
şi ai murit ca un martir”. Tot la înmormântare, când s-a întors sicriul cu 180 de grade, 
pentru a pleca spre cimitir, am văzut foarte clar cum Părintele Arsenie a deschis ochii! I-
am văzut clar ochii albaştri. Eram foarte aproape de sicriu (0,5 metri). Când am auzit că şi 
alţii au văzut acest lucru, am înţeles că nu a fost o nălucire. (Maica Adriana, Schitul 
Cornet) 

 
• Părintele s-a şi rugat să moară mucenic şi Dumnezeu i-a împlinit dorinţa. Deşi el a 

fost mucenic în fiecare zi, a avut cruce grea, pe măsura harului. A murit pe 28 noiembrie, 
ca şi Cuviosul Mucenic Ştefan cel Nou, a cărui mucenicie tocmai o pictase [profeţie] pe 
absida altarului din biserica Drăgănescu! Pe pictură este scrisă vina pentru care a fost 
omorât Sfântul Ştefan cel Nou: „Ştefan mi-a făcut temniţa mănăstire”. Există o 
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asemănare mare între viaţa acestui sfânt şi viaţa Părintelui Arsenie. Ca şi acesta, încă din 
pântece a fost ales. (Pr. Petru Vanvulescu) 

 
• La înmormântare nu m-am dus că era tare frig. Eu sunt mai mofturos. Mie nu-mi 

place unde e lume multă. Eu am zis că dacă mă duc la Părintele mă duc când nu e lume. 
Părintele mai zicea şi lucrul acesta: „Eu după ce mor vă ajut mai mult ca până trăiesc” şi 
mai spunea aşa: „Eu ştiu unde mă duc, eu am mai fost acolo!”. (Ierod. Ieronim Coldea) 

 
• Un preot care a fost ucenic al Părintelui Arsenie a adormit în Domnul. Soţia lui nu 

ştia ce să scrie pe crucea de marmură de la mormânt şi a întrebat un preot. Acesta i-a zis 
să scrie: „De ce căutaţi pe cel viu printre cei morţi”. Şi aşa a scris. Aşa ar trebui scris 
pe crucile celor ce cred în Hristos, căci cel adormit nu e acolo ci la Hristos pe care l-a 
iubit. Scrie Părintele Arsenie în Cărarea Împărăţiei: „Hristos vine oriunde este chemat şi-l 
cheamă iubirea.” (Pr. Ciprian Negrean) 

 
• Ţin minte că-n ziua în care am aflat că Părintele Arsenie va fi înmormântat la 

Prislop, eram în casa unei creştine şi am plecat direct la înmormântare. Cât a durat 
drumul cu trenul mi-a tot venit să plâng. Nu pot uita, când au scos sicriul din biserică, în 
spatele meu era o femeie îmbrobodită, plânsă, şi un bărbat foarte înalt, amândoi ţărani din 
părţile Făgăraşului, şi brusc, bărbatul a rămas ca paralizat, cu ochii mari, înspăimântaţi, 
şi-a îndreptat mâna spre inimă şi deodată a făcut aşa, în mare şoaptă: «uoaaaahhh!». I-am 
urmărit prin curtea mănăstirii doar-doar voi afla ce-o fi văzut bărbatul acela, şi când 
mergeam cu toţi spre groapă, am tras cu urechea şi am auzit: cu toate că era amiază, omul 
văzuse sus, pe cer, o cruce de stele. 

O minune legată de Părintele Arsenie, după moartea lui, am văzut şi eu la mănăstirea 
Sâmbăta în 1990, unde venisem cu o fată foarte credincioasă, bolnavă grav de scleroză 
în plăci de 17 ani. Nu putea merge decât cel mult 5-10 paşi; o duceam cu un cărucior 
pentru invalizi. Astfel am urcat împreună spre un izvoraş, cam la 2 kilometri mai sus de 
mănăstire. Şi cum stăteam amândoi lângă izvorul acela, în poiană apare o bătrână a cărei 
înfăţişare era imposibil să nu-ţi atragă atenţia. Părea de vreo sută de ani, înaltă, 
gârbovită, dar cu ochii albaştri, plini de viaţă. Eu povesteam cu fata asta, cu voce 
înceată. Zic: „No, mâine aş vrea să urc până la chilia Părintelui Arsenie, sub poalele 
Făgăraşului...”. Deşi se afla cam la o sută de paşi, bătrâna a ridicat ochii spre mine şi m-a 
întrebat: „Chiar vrei să mergi la chilie...?”. Nu vă pot spune ce voce avea femeia asta... 
Un glas ce ajungea până la noi cu o ireală putere, un glas aproape mustrător şi totuşi nu, 
un glas ce venea parcă să ne certe din lumea cealaltă... Eu am spus că da, merg la chilie. 
Bătrâna a zis: „Bine”, şi-a luat apă de la izvor şi, când a dat să plece, s-a întors către noi 
şi ne-a întrebat: „Nu vreţi un măr?”. Noi am spus: „Da”. Ea şi-a băgat mâna în straiţă şi a 
scos două mere mari, galbene, unul pentru mine, celălalt pentru fată şi atunci m-am uitat 
la piciorul ei. Un picior nefiresc de mare pentru o femeie, numărul 45 sau chiar 46. 
Bătrâna s-a îndepărtat şi fata îmi zice: „Măi, parcă intrau ochii ei prin mine, simţeam că 
trece privirea ei prin mine, că-mi intră în carne, în corp...”. Iar eu puteam să jur că erau 
aceiaşi ochi mari, albaştri şi umezi, pe care-i văzusem atunci la Drăgănescu. Deodată, pe 
amândoi ne-a străfulgerat un gând: „Să vezi că a fost Părintele!”. Am alergat după 
bătrână dar, cu toate că nu trecuseră nici două minute de la plecarea ei, n-am mai găsit-o 
nicăieri. Mai mult, pe poteca aceea veneau spre noi nişte turişti care ziceau la rându-le, 
că n-au văzut nimic, nici o bătrână. Am mai zăbovit puţin şi când a fost să plecăm, fata 
zice: „Hai, că încerc să merg până la cărucior”. Când a ajuns la cărucior zice: „Mai 
încerc doar să cobor până în drum, c-am văzut că m-ai tras cam greu pe panta asta”. 
Când am ajuns jos, la drum, spune: „Măi, nu ştiu, parcă simt aşa, o putere în picioare...”, 
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iar eu am îndemnat-o în glumă: „Măcar dacă ai merge până la mănăstire, să nu mă tot 
obosesc să împing de cărucior prin grohotişul ăsta”. Atunci ea s-a oprit, s-a uitat spre cer 
şi a devenit foarte serioasă: „Doamne, n-aş vrea să merg decât ca să nu-i mai supăr pe 
alţii!” şi a mers cei doi kilometri pe jos. Făcuse aşa o febră musculară că sâmbătă n-a 
mai coborât de la chilie. Însă din acea zi şi până astăzi, fata aceea merge pe picioarele ei. 
(Părintele Dumitru, Mănăstirea Sf. Ilie - Albac) 

 
• La înmormântarea părintelui Arsenie Boca, în 1989, părintele Bunescu (preotul 

paroh din Drăgănescu), spunea: „Aici, astăzi, suntem cei chemaţi de Părintele Arsenie 
Boca; toţi aceştia ne vom întâlni cu Părintele în rai”. 

La înmormântarea Părintelui, lumea vorbea că Maica Stareţă de la Prislop se consulta 
odată cu Părintele despre greutăţile materiale pe care le avea. Părintele i-a răspuns că va 
veni vremea când toată valea aceasta va fi plină de lume şi atunci va scăpa de necazurile 
materiale. La scurt timp Părintele a murit; de atunci şi până acum este o afluenţă mare de 
oameni în pelerinaj la mormântul Părintelui Arsenie Boca. (D-na Prof. C.F.) 

 
• Părintele va fi veşnic în amintirea făgărăşenilor! Şi eu, ca preot, am un loc aparte 

pentru el în sufletul meu; nu putem să nu vorbim despre el, despre ce a fost şi a făcut 
Părintele. Nu am fost la înmormântare, dar am auzit că preoţii care l-au dus la mormânt 
pe Părintele Arsenie, au văzut o lacrimă pe faţa Părintelui, lacrimă care s-a imprimat pe 
faţa Părintelui şi nu s-a mai şters niciodată, aşa cum s-a imprimat şi pe fotografie. (Pr. 
Ioan Ciungara, Copăcel) 

 
• Schimbarea mea s-a petrecut cu viteza şi tăria unui fulger. Îmbrăcată subţire, cu 

pantofi decupaţi şi talpă de plută, mă plimbam ca un fotomodel printre oameni. La 
mormântul Părintelui însă, ceva s-a năruit în mine. Am început să plâng fără contenire 
şi prin faţa ochilor îmi treceau toate păcatele pe care le săvârşisem. Nu ştiu cât timp am 
stat la mormânt, dar când am revenit în curtea bisericii, aveam un dor cumplit de 
mântuire, un dor sfăşietor să rămân acolo, să nu mă mai despart de Părintele. Era peste 
puterile mele să mai plec. Prietenii care mă aşteptau la maşină nu au înţeles nimic. 
Credeau că am înnebunit, că trec printr-o criză de delir mistic. Într-o secundă am lăsat în 
urmă tot: o carieră strălucită, o casă superbă în cartierul Primăverii din Bucureşti, luxul şi 
toate deşertăciunile vârstei. Am câştigat infinit mai mult: ajutorul şi mângâierea 
Părintelui. (Maica Maria - Măn. Prislop) 

 
• Pentru mine Părintele Arsenie este un Ioan Botezătorul al românilor. Spun unii că 

nu se mai desface mormântul căci aşa spune cartea [„Să-mi lăsaţi trupul în mormânt. Să 
nu-l deranjaţi până la A Doua Venire”]. Sigur că da, smerenia călugărească aşa trebuie să 
fie. Şi Sfântul Ioan Iacob a lăsat scris să se roage pentru el că se va duce în iad deoarece 
n-a făcut fapte vrednice de mântuire. Dar, după 20 de ani de la înmormântare, ne-am 
închinat la moaştele lui. Sau Sfântul Ioan cel Nou de la Neamţ, la care n-a mai lăsat 
Dumnezeu să calce oameni păcătoşi peste el. Aşa şi cu Părintele Arsenie. Să aşteptăm să-
l scoată Dumnezeu din mormânt, fără voia noastră. Aşa cum a descoperit Dumnezeu 
arhimandritului grec să vină la Sfântul Ioan Iacob şi să-l descopere pentru a-l găsi aşa 
cum l-au găsit, tot aşa şi la Sfântul Arsenie de la Prislop va veni cineva care va spune că 
neapărat trebuie să-l descoperim pentru că i s-a arătat. Şi se va arăta multora. 

Mi-a părut rău că nu a fost dezgropat la 7 ani de la înmormântare. Atunci era o ploaie 
liniştită care mi-a inspirat cuvintele: „Iubiţi credincioşi, daţi umbrelele la o parte, căci 
aceasta nu este o ploaie normală. Acestea sunt lacrimile Părintelui, pe care le-a vărsat 
pentru poporul acesta”. La începuturi, am auzit că Părintele vărsa lacrimi multe când 
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slujea şi predica. Dar mai încoace, ajunsese la maturitate spirituală căci nici nu plângea, 
nici nu râdea, ci spunea, ca din partea lui Dumnezeu, cuvântul autorizat: „Mă, să nu mai 
faci cutare!”. (Pr. Nicolae Boboia) 

 
• Sfântul Ilie, cât de mare prooroc era, avea nevoie, simţea nevoie ca poporul să se 

apropie de el. „Apropiaţi-vă de mine” zicea Sfântul Ilie către poporul rătăcit al lui Israel. 
„Apropiaţi-vă de mine”, parcă ar vrea să ne spună preacuviosul Părintele nostru Arsenie, 
în toate zilele de prăznuire ale acestei sfinte mănăstiri, în toate zilele de pomenire, în toate 
zilele de hram şi de praznic, şi în duminici şi sărbători. „Apropiaţi-vă de mine” pentru că 
cine se apropie de Sfinţi se apropie de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu transpare prin 
Sfinţi şi ni se descoperă prin Sfinţi. Sfinţii, spun teologii ortodocşi, sunt întru-un fel 
„întruparea Duhului Sfânt”. „Apropiaţi-vă de mine!”. Şi tot poporul s-a apropiat de 
Sfântul Ilie. A părăsit poporul pe preoţii lui Baal, s-a depărtat poporul de cei care-l 
duceau în rătăcire şi idolatrie, şi poporul s-a apropiat din nou de omul lui Dumnezeu de 
Sfântul Ilie. Aceasta este salvarea, aceasta este soluţia şi pentru neamul nostru ortodox de 
pretutindeni, să se apropie de Hristos apropiindu-se de sfinţi, să se apropie de sfinţi ca să 
se poată apropia de Dumnezeu. Simţim cu toţii, iată, după aproape 14 ani de la plecarea 
în veşnicie a Părintelui Arsenie, că poporul nostru românesc simte cine a fost, cine este şi 
cine mijloceşte în mod deosebit. Simte poporul şi se apropie de mănăstirea Prislop, de 
Părintele Arsenie, de mormântul sfinţiei sale, aşa cum avea să spună cu puţin timp înainte 
să plece dintre noi: „Va lua ţara foc din Prislop!”. E vorba de focul ceresc, de focul 
Duhului Sfânt, de focul harului lui Dumnezeu şi prin tot ceea ce se scrie bine, şi prin tot 
ceea ce se publică bine despre Părintele Arsenie, se simte că poporul are o sete 
duhovnicească deosebită care nu i se poate astâmpăra decât prin cuvântul cel viu şi 
adevărat al lui Dumnezeu, transmis nouă prin Sfinţii Părinţi, de la Sfinţii Apostoli şi până 
la Sfinţii zilelor noastre. (PS. Daniil Partoşanul) 

 
• Sfaturi şi îndemnuri ale Părintele Arsenie 
- Rar să găseşti un om care să dea sens religios morţii, adică s-o aştepte cu bucurie, ca 

pe-o izbăvire sigură din împărăţia păcatului. 
- Când sora moarte ne dezleagă de trup, ne face un mare bine, fără să ştim şi fără să 

vrem. Tot ce e rău în lumea asta: neştiinţă, neputinţă, întunerecul, păcatul cu miile lui de 
gheare, prin moarte încetează. Răul e osândit de moarte, deci moartea ni-i un ajutor. Nu 
trupul este răul, dar prin moarte se omoară răul cu desăvârşire, de aceea, la vreme, trupul 
va învia din morţi. În moarte-i învierea. 

- Împliniţi-mi dorinţele, sfaturile minime şi vă schimbă Dumnezeu situaţiile, 
problemele voastre, fără să fiu eu prezent, căci Dumnezeu e Cel ce le schimbă. 
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VOLUMUL II5 
O viaţă închinată schimbării vieţii noastre 

 
• Din umilinţă şi din smerenie, părintele n-a vorbit foarte desluşit niciodată despre 

ce i s-a întâmplat în 1939, la Sfântul Munte. Decât odată, şi chiar şi atunci, puţin. 
Ucenicii lui povestesc că, mergând el acolo, pe munte, prima dată s-a dus într-o pădure 
deasă, să se roage. Şi s-a rugat mult la Domnul Iisus Hristos, Mântuitonil nostru, să-i 
trimită un duhovnic, un povăţuitor bun, să-l îndrume pe calea cea grea şi fără de prihană a 
călugăriei, spre mântuire. După un timp Părintele Arsenie a început să se roage mai cu 
osârdie, singur, acolo, în pădure, la Maica Domnului. Şi, după cum a povestit chiar 
Părintele însuşi, Maica Fecioara i s-a arătat coborând dintre nouri, şi venind la el, l-a luat 
de mână şi l-a urcat pe un munte aşa de înalt, că nici nu puteai să priveşti în jos. Şi acolo, 
pe creasta muntelui aceluia ameţitor, l-a lăsat Maica Domnului pe mâna unui sfânt. Era 
sfântul Serafim din Sarov (1833), ce vieţuise pe pământ cu vreo două veacuri în urmă. 
După care, Sfânta Fecioară s-a topit în văzduh tot aşa lin cum se arătase. Vreme de 40 de 
zile Părintele a primit pe acel munte învăţătura de la Sfântul Serafim, urcând în fiecare zi, 
fără teamă, creasta dintre abisuri. Şi în tot acest răstimp de 40 de zile, Părintele a postit 
încontinuu post negru, că-l întărea Maica Domnului. După patru luni de zile, când s-a 
întors la Mănăstirea Sâmbăta, era cu totul alt om: căpătase darul acela al său faimos, al 
proorociei, şi puterea lui cea mare, că dacă se uita la tine, te cutremurai şi te umileai pe 
loc. Şi-ţi ştia pe dată toate gândurile şi numele, fără să te cunoască, şi faptele toate, 
păcătoase sau bune, că nu puteai să le ascunzi. Aşa s-a schimbat viaţa Părintelui 
Arsenie, şi mai apoi, vieţile noastre, pe lângă a sa. (Valentin Iacob, în „Buletinut 
parohiei Sfânta Cruce” -USA, vol.XIII, nr. 9/ 2004) 

 
• Prima dată, pe mine m-a dus la Părintele Arsenie o femeie. Aceasta îl cunoscuse 

pe Părintele Arsenie prin Moş Ilie. Uneori îi duceam Părintelui lemne în chilie la 
Sâmbăta. Atunci aveam vreo 12 ani. Am văzut că el nu avea pat. Avea un panou pe care 
picta şi o masă lungă la capătul căreia era un craniu (n.n.: pentru a avea tot timpul 
moartea în minte, pentru a nu uita că viaţa aceasta este trecătoare, pentru a nu uita că în 
viaţa pământească trebuie să ne pregătim pentru viaţa veşnică, cum ne învaţă Sfinţii 
Părinţi) (Bica Ioan, Voivodeni) 

 
• Părintele Arsenie ne-a spus odată cum a început el activitatea la Sâmbăta. Era în 

postul Crăciunului şi picta o icoană a Măntuitorului, pe care n-a terminat-o. În timp ce 
picta a auzit o voce tainică: „Arsenie, nu Mă mai picta pe icoană, că vremea s-a apropiat. 
Mergi şi pictează în inimile oamenilor, prin cuvântul tău. Spune-le că vin peste ei 
necazuri şi suferinţe”. Atunci a auzit din nou: „... Vei fi mut... Dar asta îţi va aduce multă 
lume”. Îmbolnăvindu-se cu coardele vocale, nu mai putea să vorbească. A stat aşa de la 
Crăciun până în joia din Săptămâna Mare, în postul Paştilor (în acest timp a scris 
însemnările numite „Gura mutului”, într-un carneţel pe care-l are maica Pahomia de la 
Sâmbăta). Atunci, când se împărtăşea (era diacon, numai în acea primăvară l-a făcut 
preot), primele cuvinte ce le-a rostit când i-a venit vocea, cuvinte ce le-a auzit şi lumea 
din biserică, au fost: „Cred Doamne şi mărturisesc...”, cu o voce ce a cutremurat biserica, 
căci oamenii, când au auzit vocea lui, toţi au căzut în genunchi şi au plâns şi au lăudat pe 
Dumnezeu că i-a dat vocea, pentru că multă lume venea după sfat. Astfel, a început din 
nou să stea de vorbă cu oamenii, la clopotniţa din faţa mănăstirii. 

                                                 
5 Cişmileanu Ioan, Noi mărturii despre Părintele Arsenie Boca ,ed. Agaton, 2005 
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Părintele se străduia mult pentru regenerarea poporului român prin schimbarea vieţii. 
Minunea cea mai mare a Părintelui Arsenie era schimbarea vieţii noastre. În predici ne 
vorbea mai mult referindu-se la Vechiul Testament (Saul, David, Solomon etc.). Fiind 
întrebat de ce nu ne vorbeşte mai mult din Noul Testament, a răspuns că viaţa creştinilor de 
acum se aseamănă mai mult cu cea a celor din Vechiul Testament, că n-avem progresul 
celor din Noul Testament [dacă nu trăim sub har, cădem sub legea veche]. 

La început, Părintele Arsenie avea o viaţă foarte aspră: mânca o dată pe zi (pâine şi 
apă) şi dormea pe jos. Uneori pleca câte o săptămână la munte, doar cu Biblia. Sâmbăta 
seara cobora pentru a ţine duminica Sfânta Liturghie, pe care o slujea în lacrimi. Nu 
puteai să nu plângi la liturghia lui. După predică, iar pleca în munte. Ducea o viaţă 
extraordinară, de pustnic. (Pr. Sofonea Ioan, Sibiu) 

 
• Tatăl Părintelui Arsenie lucra în America. Făcea câte un drum dus şi întors, timp 

de câte 5-6 luni pe an. Fiind odată acasă, soţia rămâne gravidă, după care, imediat, el 
trebuie să plece iar la 5-6 luni. 

Mama Părintelui a fost o femeie foarte evlavioasă. De îndată ce soţul ei pleca la 
drum, dumneaei lua drumul bisericii, adică mergea mai des la biserică şi se cumineca 
mai des, ştiind faptul că ceea ce mănâncă mama, mănâncă şi pruncul din pântece. Ea se 
ruga lui Dumnezeu să-l păzească pe soţ, ca să se întoarcă sănătos acasă şi în acelaşi timp, 
se ruga şi pentru pruncul din pântecele său. 

Fiind însărcinată şi soţul fiind plecat, ea nu a mai avut de-a face cu bărbat în perioada 
sarcinii. Deci copilul a venit curat pe lume. Acest lucru a avut asupra viitorului lui o 
influenţă foarte mare. Acest exemplu este bine să-l urmeze şi părinţii din ziua de azi. 

Părintele Arsenie Boca s-a născut în anul 1910, într-un sat mic, Vaţa de Sus, din 
Munţii Apuseni. Timp de 14 ani, a urmat şcoala primară în satul natal, după care s-a dus 
la Liceul teoretic din comuna Brad. Apoi, în 1929, a venit la Sibiu şi a intrat la Institutul 
Teologic. În timpul acesta, s-a împrietenit cu părintele Nichifor Teodor şi părintele 
Miron Mihăilescu de la Ocna Sibiului, preoţi foarte buni, mai mici ca vârstă decât 
Părintele Arsenie. 

A absolvit facultatea de 4 ani în anul 1933, apoi a plecat la Bucureşti şi a intrat la 
Şcoala de arte frumoase, pentru a învăţa pictura. A terminat această şcoală şi apoi s-a 
înscris la Facultatea de medicină, unde a învaţat anatomia omului cu cel mai bun 
profesor de pe timpul acela. Se vede că a vrut să cunoască anatomia omului, cauza şi 
tratamentul bolilor şi că a dorit să vindece oamenii şi sufleteşte şi trupeşte. Astfel, el 
poate fi socotit doctor fără arginţi, pentru că nu a luat de la nimeni nimic, dar a dat 
sfaturi necesare pentru fiecare om în parte. Mulţi s-au vindecat, respectându-i sfaturile. 

O perioadă de câteva luni a fost în Grecia, la Muntele Athos, unde a văzut viaţa 
călugărească de acolo şi a învăţat multe. 

Înainte de 1945, a plecat în Basarabia, la Chişinău, având dorinţa de a învăţa pictura, 
căci, se ştie, acolo erau foarte buni pictori de sfinţi şi de biserici. A mai învăţat acolo şi 
poleitul icoanelor. În primăvara lui 1945, a plecat din Basarabia spre România, primind 
bani de drum, unelte pentru poleitul icoanelor şi un cozonac. 

Ajungând în gara Chişinău, a observat o fluctuaţie mare de oameni, militari şi civili, 
intrând şi ieşind din gară. În timpul cât a stat acolo, a văzut că la marginea unui zid era o 
persoană foarte slab îmbrăcată - deşi timpul era rece - care privea înspre gară. Părintelui 
i s-a făcut milă şi a vrut să scoată cozonacul din rucsac şi să i-l dea. Spre mirarea lui 
însă, persoana dispăruse. S-a uitat în toate părţile, dar nu a mai văzut-o. A simţit o mare 
putere şi a zis că a fost o arătare a Mântuitorului. Părintele a venit în România cu ultimul 
tren care mai circula liber, pentru că, după aceea, acolo s-a format graniţă sovietică. 

Ajungând în ţară, Părintele Arsenie s-a dus la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, unde s-a 
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călugărit. La slujbă a participat şi mama lui, care voia să vadă ce viaţă duce el ca şi 
călugăr şi s-a interesat de masă şi de casă. Când a văzut dormitorul, i-a spus cu durere în 
suflet, ca o mamă care l-a iubit mult: „Vai, dragul mamii, vii aici să dormi pe acest pat 
de scândură, acoperit cu o rogojină, în loc de saltea şi pătură!”. 

Părintele Arsenie a rămas la Sâmbăta şi a început să-I slujească lui Dumnezeu şi 
oamenilor, cu ajutorul Duhului Sfânt. La Sâmbăta de Sus a slujit ca preot şi era solicitat 
de foarte multă lume, care venea din toate colţurile ţării. 

După un timp, Mitropolitul Bălan, aflând cât de solicitat este Părintele Arsenie de 
toată lumea, s-a hotărât să-l transfere de la Sâmbăta şi să-l ducă la Mănăstirea Prislop. 
Aşadar, Mitropolitul Bălan (împreună cu preotul vicar al Mitropoliei) l-a luat pe 
Părintele Arsenie în maşină şi l-a dus la Prislop. Părintele a ascultat, ca un bun călugăr. 
I-a spus că Mănăstirea Prislop a fost la greco-catolici şi că a trecut la ortodocşi, că este 
părăsită, că trebuie pusă în funcţiune şi că e mult de lucru. Părintelui Arsenie i-a fost 
foarte greu să plece de lângă oamenii care îl solicitau şi îl iubeau şi să se trezească, dintr-
o dată, singur, cu un paznic şi un câine. Cea mai apropiată localitate este Silvaşul de Sus, 
la 3 km. (Moş Nicolae, Sibiu) 

 
• Arestările şi deportările prin lagăre, dar mai ales viaţa de hărţuială necontenită 

prin care a trecut, sunt tot atâtea dovezi că, în fond, cele două feluri de suferinţe 
(sângeroase şi nesângeroase) fac parte din acelaşi plan de slăbire, de nimicire a credinţei 
creştine din sufletul poporului român. 

Zian-Vălean Boca (aşa se numea înainte de călugărie Părintele Arsenie) a văzut 
lumina zilei în ziua de 29 septembrie 1910, în comuna Vaţa de Sus, aflată în apropierea 
oraşului Brad. Cu toate că vreme de patru ani, în timpul studiilor de la Institutul de 
Teologie din Sibiu, am şezut alături, în aceeaşi bancă, n-am ajuns să-i pot cunoaşte toate 
adâncurile sufletului. Reţin totuşi câteva aspecte pe care le socot concludente. 

Poate faptul că în tinereţe nu s-a prea bucurat de căldura unei vieţi familiale explică 
firea sa puţin sociabilă, retrasă, introvertită. Vacanţele le petrecea adeseori la o rudenie a 
sa. Ne-a impresionat tăria, voinţa cu care răbda frigul, el fiind adeseori îmbrăcat sumar. 
Tot astfel, demn de menţionat este faptul că se abţinea de la bucate mai grele; de 
exemplu, renunţa regulat la „porţia” de carne din institut. 

Nu l-au pasionat prea mult studiul limbilor străine; cunoştea totuşi foarte bine limba 
franceză. Citea cu aviditate studii de psihologie, de caracteriologie, de grafologie, 
căutând să se adâncească în descifrarea tainiţelor sufletului. A iubit de mic desenul, 
sculptura şi mai ales pictura. Îmi amintesc şi acum de uşurinţa cu care interpreta la flaut 
compoziţii destul de pretenţioase. Toate acestea erau tot atâtea dovezi care ne ajutau să 
întrevedem în el pe pictorul şi pe duhovnicul de mai târziu, care căuta să redea în 
compoziţii clare şi în analize psihologice destule adâncuri ale sufletului omenesc. (Pr. 
Prof Teodor Bodogae - în „Telegraful Român”, nr. 2-4, 1990) 

 
• Când s-a întors de la Canal l-am vizitat la Mănăstirea Prislop. Era foarte slăbit, 

tuns, bărbierit. Mi-a atras atenţia că sunt securişti care-l urmăresc. Când l-am vizitat la 
Drăgănescu era tot urmărit de securişti... După aceasta ne-a zis: „Nu vă necăjiţi de mine, 
că eu astfel mă hrănesc cu mană cerească... Măi, să răbdaţi şi voi prigonirile lui antihrist, 
că numai prima durere o simţi, restul suportaţi cu ajutorul lui Dumnezeu”. (Septimia 
Maniş, 80 ani, Codlea) 

 
• I-am cerut binecuvântare Părintelui Arsenie să merg la mama sa, în Vaţa, lângă 

Brad. Când în sfârşit am plecat, ca să ajungem acolo a trebuit să trecem peste munţi. Am 
mers trei persoane, dintre care una cunoştea drumul. Când am ajuns am întrebat pe cineva 
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unde locuieşte familia Boca. Mama Părintelui Arsenie era bolnavă. Ne-a trimis să-i 
cumpărăm nişte medicamente.  

Era necăjită că fiul ei, Părintele Arsenie, a fost închis la Canal. Spunea că mai are o 
lună şi vine, dar n-a trecut acea lună şi ea a murit. (G.M., Făgăraş) 

 
• Am multe amintiri cu Părintele Arsenie. Am fost închişi politic, împreună cu alţi 

foarte mulţi deţinuţi de rang înalt (episcopi, preoţi, profesori, doctori, chiaburi, oameni 
politici ai vremii şi alte categorii, toţi condamnaţi fără judecată, chinuiţi, bătuţi fără 
motive, prost alimentaţi şi folosiţi la munci grele. Cine nu-şi făcea norma nu primea 
mâncare şi era dat morţii. 

Când era la Drăgănescu, atât Nicolae Ceauşescu, cât şi Elena Ceauşescu veneau 
discret la Părintele Arsenie, neînsoţiţi de securişti. Veneau destul de des şi se consultau 
cu Părintele. Cu aceste ocazii, Părintele le atrăgea atenţia: „Lăsaţi bisericile, nu le 
demolaţi. Ce aveţi cu Dumnezeu? Nu mai stricaţi bisericile lui Dumnezeu că este mare 
păcat”. Dar ei nu-l ascultau. Parcă se înrăiseră mai tare, căci aveau planificat să distrugă 
mii de localităţi rurale, unele cu o biserică, altele cu mai multe. Aşa stând lucrurile, cu 
siguranţă că au fost anunţaţi şi că vor fi umiliţi şi omorâţi, dar nu au crezut. (Anonim, 
Bucureşti) 

 
• Odată, la Sibiu, m-am înţeles cu o soră să mergem la gară, să ne luăm bilet de tren 

şi să mergem la părintele Mihăilescu. Ne-am întâlnit şi ne-am aşezat la casa de bilete, 
când, îl vedem pe Părintele Arsenie. Era în civil. Părintele îşi luase bilet şi stătea într-o 
parte. Ne-am apropiat de dânsul, dar dumnealui a zis: „Fără gesturi mă, fără gesturi”. 
Adică, să nu-i sărutăm mâna şi să nu zicem „Blagosloviţi-ne Părinte” (de obicei era 
urmărit). Părintele ne întreabă dacă vrem să-i spunem ceva. Noi îi spunem că da. 
Părintele zice: „Haideţi acolo, în colţ, unde se vând ziare”. După ce i-am spus fiecare    
ce-am avut, Părintele zice: „Îmi vine trenul de Făgăraş. Fără gesturi mă, fără gesturi”. S-a 
urcat în tren, a deschis geamul şi ne-a făcut cu mâna până dincolo de pod. (Maica 
Glicheria) 

 
• Pentru că Părintele îi spusese să le dea pâine la copii, înainte de revoluţie, soţia lui 

Ceauşescu a dat ordin să-l ducă pe Părintele de la Sinaia la Bucureşti şi să-l bată.     L-au 
dus doi. Unul stătea la uşă şi unul dădea în Părintele. ÎI lovea la tâmplă. Părintele a zis: 
„Daţi mă, daţi, că şi-n voi va da şi şeful vostru va zbura cât de curând”. Acela care a dat 
în Părintele Arsenie, a căzut jos mort. Atunci, cel care păzea a dat telefon la Ceauşescu şi 
i-a spus ce s-a întâmplat. Ceauşescu i-a zis: „Îmbrăcaţi-l şi duceţi-l mai repede de unde   
l-aţi adus”. (Maica Glicheria) 

 
• L-am revăzut pe Părintele Arsenie la Prislop, după ce a venit de la Canal. Luase 

pe părintele Dometie de la Sâmbăta, ca să îl ajute, căci era singur la Prislop. Părintele 
Arsenie a restaurat Mănăstirea Prislop. La început nu ştia să picteze. A făcut apoi şcoala 
de pictură la Galaţi. La Galaţi am fost şi eu. Aici l-am întâlnit pe cantorul Bârsan de la 
Sâmbăta, care ne-a povestit următoarea întâmplare: „Eram în post, dar mi-am zis să 
mănânc şi eu un bulz (n.n.: mămăligă cu brânză), seara, că doar nu era carne. Dimineaţa, 
când m-am dus la mănăstire să facem slujba, zice Părintele Arsenie: „Mă, ai mâncat un 
bulz, dar du-te înapoi şi vezi ce fac lupii cu scroafa ta”. Când m-am întors, lupii îmi 
mâncaseră scroafa. M-am dus din nou la mănăstire să-i spun Părintelui. Părintele slujea, 
era în altar. Dar era cu jumătate de metru deasupra pământului, iar sub picioarele lui era 
foc! 

La Drăgănescu, Părintele Arsenie a umblat îmbrăcat şi cu o haină maro. De multe ori, 
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după ce spunea un cuvânt de învăţătură în poiana de lângă izvorul de la Sâmbăta, ne 
dădea la toţi câte o linguriţă de miere. Ştiţi că şi Sfântul Ioan Botezătorul mânca miere. 
Când am făcut racla Sfântului Ioan Botezătorul pentru Mănăstirea Bucium, tot Părintele 
a pictat scenele, când era la Schitul Maicilor din Bucureşti. Sculptura raclei a făcut-o 
altcineva. (Bica Ioan, Voivodeni) 

 
„Duhovnicul ne dezgroapă talanţii Împărăţiei” 

 
• Din scrierile Părintelui Arsenie: 
• Arătarea şi împlinirea în firea noastră a tuturor darurilor naşterilor noastre de sus, 

din Duhul Sfânt, e ceea ce numim desăvârşirea, cea la măsura fiecărui ins. 
Fiecare e înzestrat şi trimis să împlinească un rost al lui Dumnezeu între oameni. 

Dezvelirea şi înţelegerea acestui rost sau destin ascuns în noi [talant], în fiecare, după 
atotştiinţa de mai înainte (Romani 8, 29) a lui Dumnezeu, nu poate fi dezgropat fără 
cunoştinţa şi luarea-aminte a unui duhovnic iscusit. 

Duhovnicul sau stareţul ajută şi dezvăluie toate intenţiile lui Dumnezeu din fiii Săi, 
dăruite lor după măsura credinţei, ce vor avea s-o aibă. 

 
• Toţi nevoitorii trebuie să-şi găsească duhovnic, deoarece în cele duhovniceşti, tot 

ce nu e din povăţuire orânduită şi sub ocrotirea smereniei duce la înşelare şi la mai mare 
rătăcire, decât înseşi patimile. 

 
• Prin acea prietenie a duhovnicului cu Dumnezeu, despre care nu ne mai tocmim, 

el va întoarce sau va atrage voia omului la voia Lui Dumnezeu, făcându-l să vrea şi el ce 
vrea Dumnezeu. 

Duhovnicul va întoarce şi mintea noastră de la atâta umblare pustie în afară şi o va 
face scaun al lui Hristos-Dumnezeu, în care sunt ascunse toate comorile cunoştinţei şi 
ale înţelepciunii (Coloseni 2, 3). 

Soţul preot poate fi şi duhovnicul soţiei. 
 
• Necazurile vieţii sunt grai mai aspru al lui Dumnezeu către oamenii mai grei sau 

mai vicleni la minte... Relele de pe pământ aşa de mult vor strânge oamenii, încât nu mai 
rămâne istoriei altă soluţie decât sfârşitul ei... Să nu uităm că una e lupta şi suferinţa 
omului mărturisit şi alta e suferinţa omului nemărturisit. 

 
• Toate darurile închise în destinul nostru sunt îngrădite cu suferinţe, şi numai la 

atâtea daruri ajungem, prin câtă suferinţă putem răbda cu bucurie. Numai atâta mângâiere 
putem aduce între oameni, câtă amărăciune putem bea în locul celor ce vrem să-i 
mângâiem. Atât de puternice vor fi mila şi adevărul în noi, câtă văpaie de ură înfruntăm 
bucuroşi pentru Dumnezeu şi pentru oameni. 

 
• Convertirea talentelor este un mare talent. Înzestrările lui Dumnezeu nu sunt date 

ca simple ornamente de care să ne bucurăm numai noi.  
Când ţi-a găsit Dumnezeu vreo treabă pentru Împărăţia Sa între oameni, ai isprăvit 

toate obligaţiile lumii... Cel mai frumos dar pe care îl putem face lui Dumnezeu e să ne 
dăruim Lui, pe noi înşine, toată viaţa... Creştinismul nu e numai o afacere de duminică, 
ci e o strădanie de toate zilele. 
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Să nu calci legea iubirii 
 
• Bilet scris de Părintele Arsenie câtre Maica Teoctista din Voila, atunci când nu 

putea vorbi: 
„...Ziceţi mai pe scurt. Eu nu mă răzbun. Are cine. N-aş crede să vorbească ca ei”. 
„Tu fă bine şi aşteaptă răul. Binele ţi-l va răsplăti Dumnezeu. Dacă oamenii, rudele, 

ţi-ar face bine, ţie ce cruce ţi-ar mai rămîne? 
Tu esţi călugăriţă şi, ca atare, trebuie să te bucuri de necazuri, ca să câştigi plata de la 

Dumnezeu pentru tot ce suferi - cu bună stiinţă şi răbdare - de la fraţi. 
Deci roagă-te pentru cei ce te blastămă, fă bine celor ce-ţi fac rău; celui ce-ţi cere       

- nedrept - dă-i tot ce-i trebuie lui, din lăcomie. Cu alte cuvinte, nu te împotrivi răului 
când te asupreşte cu nedreptate, ca să nu calci legea iubirii de Dumnezeu şi de oameni, 
indiferent cum sunt ei. Tu fii cum trebuie. 

Tu să ai grijă să nu zici rău absolut nimănui, indiferent ce nedreptate ţi-ar face,           
- pentru că iertându-le toate, aşa urmezi lui Iisus, - aşa ţii (împotriva firii, sau mai bine 
zis mai presus de fire) legea lui Dumnezeu - a iubirii. 

Că toţi sunt fiii lui Dumnezeu, chiar dacă ei tăgăduiesc asta, iar tu trebuie să ştii că şi 
ei au un suflet de mântuit”. 

 
„Cine vine şi mă caută, nu vine degeaba!” 

 
• Spunea Părintele Arsenie că „cine vine şi mă caută, nu vine degeaba”. Eu am fost 

de vreo 300 de ori la Părintele, timp de 20 de ani. Apoi am fost la toate parastasele lui.   
L-am visat de multe ori, dar în ultimul timp nu l-am mai visat. Mi-a zis odată Părintele: 
„Să povestiţi despre mine, că eu sunt între voi”. Şi am povestit mult, că spunea cineva: 
„Opriţi-o pe asta, să nu mai vorbească despre Părintele Arsenie”. Aş povesti şi acum, dar 
n-am cuvinte, nu mai am ţinere de minte. (Chiş Aurelia, 93 ani, com. Boiu, jud. 
Mureş) 

 
• Părintele Arsenie spunea: „Mă, nu veniţi numai voi. Aduceţi-i, şi pe cei care nu au 

fost aici niciodată. Este destul dacă aţi venit o dată sau de două ori, că la dreapta judecată 
am şi eu un cuvânt de spus. Unde veţi fi, pun mâna în capul vostru şi vă scot afară. Dar 
este o condiţie: să fiţi buni, să faceţi fapte bune, să mergeţi pe linia Bisericii şi să fiţi tot 
timpul pregătiţi, cum vă învaţă preoţii Bisericii”.(Maria Matronea, Sibiu) 

 
• M-am căsătorit cu o credincioasă, Emilia, eu fiind ateu pe atunci. Prin ea l-am 

cunoscut pe Părintele Arsenie Boca, prin 1972. Soţia mi-a propus să mergem la Părintele 
Arsenie la Drăgănescu, dar nu ne-am înţeles. I-am dat chiar o palmă soţiei, dar până la 
urmă am plecat împreună la Drăgănescu. Acolo era lume multă, din toate părţile. La 
întâlnirea cu Părintele, acesta mi-a zis mustrător: „Ai venit mă, ai venit? Tu care bei vin 
Coteşti, ai cotit-o”. A stat de vorbă cu toată lumea, apoi iar mi-a zis: „Mă, n-ai încredere 
în mine. Vrei s-o baţi iar”. La plecare mi-a zis: „Să mai vii la mine”. M-a atras ca un 
magnet şi l-am vizitat ori de câte ori am avut ocazia.  

Şi a doua oară când am venit l-am găsit pe Părintele înconjurat de multă lume. M-am 
plâns Părintelui de locul de muncă (eram vopsitor, lucram în mediu de gaze) şi mi-a zis: 
„Lasă mă, că ai să te duci la cei cu halate albe”. Peste 2 săptămâni, fratele meu, care 
lucra la spital, mi-a zis că este un post de zugrav la spital. M-am transferat cu locul de 
muncă la spital, unde am lucrat până în 1992, când am ieşit la pensie de boală. Când am 
mers iar la Părintele Arsenie, mi-a zis: „Cum e, măi, la halate albe?” şi i-am spus: „E 
foarte bine Părinte. Vă mulţumesc că m-aţi ajutat”. 
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De la o vizită la alta simţeam că mă încărcam cu energie. Când plecam de la Părintele 
Arsenie mă simţeam uşurat. O dată m-am plâns Părintelui că soţia mea e cam rea. Atunci 
Părintele a făcut o experienţă cu mine. Mi-a spus că sunt altele şi mai rele, apoi m-a 
rugat să duc nişte bagaje la casa parohială, peste drum. Am dus bagajele, am intrat şi 
apoi am întrebat dacă e cineva acasă. A ieşit o persoană cu gura mare: „Ce vrei mă? De 
ce baţi? Vrei să chem miliţia?”. „Doamnă - am zis - v-am adus nişte bagaje”. Ajungând 
din nou la Părintele, acesta mi-a zis: „Ai văzut că sunt altele şi mai rele?”. Altă dată mi-a 
zis: „Rabdă, măi, realitatea, altfel vă veţi despărţi”. (Eugen Butum, 52 ani, Făgăraş) 

 
• Am auzit de Părintele Arsenie de la credincioasele care mergeau la catedrală şi 

ştiam că era o problema să ajungi la dânsul. Problema consta în faptul că, dacă nu aveai 
„chemare” din partea Părintelui, nu aveai cum să ajungi să stai de vorbă cu dânsul. 

Am dorit mult să ajung la Părintele şi am început să mă rog şi să postesc, după putinţa 
mea. Într-o noapte, am visat o scenă biblică care reprezenta Naşterea Domnului Iisus; 
mai precis, am visat steaua care i-a călăuzit pe magi. Apoi, am visat că sunt pe o 
platformă, împreună cu mai multe persoane. De pe cer şi-a făcut apariţia Sfânta Treime 
şi Maica Domnului, iar Domnul Iisus Hristos m-a binecuvântat. După aceea, nişte raze, 
care porneau de sus, din cer, m-au inundat mângâindu-mă. 

Mă simţeam atât de fericită, de puternică şi ocrotită şi tot binele îl simţeam când eram 
scăldată de acele raze aurii; nu am cuvinte şi cred că nici nu există cuvinte în lumea 
noastră limitată care să explice fericirea care m-a inundat. Cu acea fericire am rămas în 
suflet şi peste zi, când eram la serviciu sau cu treabă prin casă. Acea fericire era ca un fel 
de magnet, care m-a făcut să simt că trebuie să plec imediat la Părintele Arsenie. 

Aşadar, simţeam „chemarea” şi totul a mers perfect. Eu şi sora încă ne-am dus la gară 
şi am luat acceleratul de Bucureşti. Nu ştiam cum să ajungem în comuna Drăgănescu, 
dar totul a fost dinainte pregătit de Părintele. Când am ajuns la Bucureşti, pe peronul 
gării s-au apropiat de noi două călugăriţe şi ne-au spus să mergem la Drăgănescu şi să 
luăm autobuzul de la o autogară. Ne-am bucurat că la Bucureşti am fost întâmpinate şi 
îndrumate. Când am ieşit din gară, nu ştiam cu ce tramvai să ajungem la acea autogară. 
Atunci, un bătrân s-a apropiat de noi, ne-a spus că şi el merge la acea autogară şi ne-a 
chemat să-l urmăm. Aşa am făcut. 

Am ajuns la autogară, am găsit autobuzul de Drăgănescu, dar pe acel bătrân nu l-am 
mai văzut. Iată, aşa proceda Părintele nostru când mergeam la dânsul. Odată instalate în 
autobuzul de Drăgănescu, eram amândouă foarte bucuroase, dar, în scurt timp, a căzut 
peste mine o oboseală de nedescris. Ieşisem din tura de noapte, a urmat apoi încă o 
noapte de călătorie cu trenul şi sigur, urma oboseala. Când, în sfârşit, am ajuns la 
Drăgănescu, în preajma staţiei, ne-a apărut din nou acel bătrân şi ne-a arătat cu mâna pe 
unde să o luăm. Aşa am şi făcut. Ajungând la biserică, obosite dar şi curioase, ca nişte 
tinere ce eram pe atunci, am păşit în curte, am deschis uşa bisericii şi am păşit înăuntru. 
Şi iată, Părintele nostru era pe schelă şi picta exact visul pe care l-am avut, acela cu 
steaua care i-a condus pe magi la ieslea Domnului Iisus. În biserică era slujbă. Părintele 
picta, dar s-a întors spre noi şi m-a cuprins în privirea lui albastră ca cerul, atât de 
pătrunzătoare, clară, iubitoare şi totuşi fermă. M-am apropiat de schela pe care era urcat, 
aproape de altar şi i-am spus: „Părinte, la dumneavoastră am venit”. „Ştiu, acum stai în 
genunchi şi te roagă” - a zis el, după care a continuat să picteze. Am stat eu cât am stat, 
dar nu mai puteam de oboseală. Din nou m-am apropiat de schelă şi, ridicându-mi capul 
şi mâinile spre dânsul, i-am spus că vreau să-i vorbesc. Dar el din nou m-a scrutat cu 
privirea şi mi-a spus să mă duc să mă rog în genunchi. Aşa am făcut, deşi vroiam să stau 
de vorbă cu dânsul. 

Apoi, nemaiputând sta pe genunchi, m-am aşezat în strană şi mă tot uitam la pictura 
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ce mi-a apărut în vis, pictură la care sfinţia sa tocmai lucra. Şi iată că coboară Părintele 
şi, foarte repede, trece prin biserică spre ieşire. Atunci eu, fuga după dânsul. L-am prins 
chiar când închidea uşa. Am ţinut uşa şi l-am apucat de braţ, spunându-i insistent că sunt 
din Sibiu, că vreau să-i vorbesc şi că, în nici un caz, nu vreau să-l pierd. Atunci, sfinţia 
sa a râs şi mi-a spus că eu n-o să-l pierd niciodată. Mi-a mai zis să: mă întorc la 
rugăciune, pe genunchi. Aşa am făcut. 

Dar, văzând că trece timpul şi că Părintele nu mai apare în biserică, m-am alarmat şi 
am ieşit repede afară, în curte. Părintele se plimba în faţa bisericii şi mi-a spus, plin de 
bunăvoinţă, că m-a aşteptat. Apoi, ne-a poftit, pe mine şi pe sora mea, să ne aşezăm pe o 
lespede de mormânt din curtea bisericii, ca să stăm de vorbă. I-am spus că sunt atât de 
obosită, încât nu mai pot ţine ochii deschişi. Sfinţia sa m-a privit zâmbind şi, în acel 
moment, am simţit cum a pătruns, parcă, în întreg sufletul meu şi mi-a luat întreaga 
oboseală. Între noi s-a stabilit un fel de comuniune spirituală. Părintele îmi făcea, parcă, 
un fel de transfuzie, iar eu mă hrăneam. 

Repet, aceste cuvinte sunt sărace, sunt limitate în a descrie puterea ce se revărsa din 
privirea Părintelui. Dar am ştiut că, în acel moment, sufletul meu a fost, colţişor cu 
colţişor, cercetat de Părintele. Am simţit că acele clipe mă vor marca pentru toată viaţa 
şi, într-adevăr, de atunci încolo am avut sentimentul că aparţin altei vieţi şi altei lumi. 

De fapt, eu am venit la Părintele cu sufletul încărcat de întrebări. Dânsul, însă, m-a 
curăţat de toate întrebările pe care doream să i le pun şi mi-a lăsat doar una, pe care i-am 
pus-o la sfârşit. L-am întrebat atunci: „Cu mine ce va fi, eu ce voi fi?”. Dânsul m-a 
cuprins în întreaga sa privire iubitoare de Dumnezeu şi de oameni şi mi-a pus: Tu vei fi 
o luminată. 

De vorbit mi-a vorbit foarte mult, căci abia când am ajuns înapoi, la Sibiu, nişte 
credincioşi care m-au întâlnit la catedrală mi-au spus că am stat aşa mult de vorbă cu 
Părintele, încât ei nu au mai ajuns să vorbească cu dânsul. Ziceau că am stat ore întregi, 
dar eu nu am simţit să fi stat aşa de mult. 

Părintele a vorbit despre teologie, filozofie, medicină, astronomie, psihope-dagogie şi 
chiar - ridicându-se, punându-şi mâna pe frunte şi uitându-se înspre cer - mi-a vorbit 
despre lumea nevăzută, dar care există, tot aşa cum stelele există pe bolta cerului şi ziua, 
chiar dacă noi nu le putem vedea. 

Apoi, făcând câţiva paşi spre mine, mi-a spus: „Am avut o pereche de cai nărăvaşi, pe 
care îi iubeam mult, dar care, nu vroiau să tragă la căruţă. Atunci, am săpat o râpă de o 
parte şi de alta a drumului şi m-am urcat în căruţă, trăgând de hăţuri. Şi iată, caii mei au 
înţeles că trebuie să meargă liniştit la drum, aşa cum îi dirijez eu, căci altfel, dacă şi-ar 
da curs firii lor nărăvaşe, ar cădea în râpă”. Şi Părintele m-a scurtat cu privirea, ca şi 
când mi-ar fi zis: „No, acum ai înţeles cum trebuie să fii?”. Dar eu, sincer vă spun, la 
vremea aceea nu am prea înţeles această parabolă. Doar când am trecut prin multe 
strâmtorări, am înţeles că acestea erau spre binele meu, căci îmi struneau firea nărăvaşă. 
Şi sora mea la fel. Chiar şi acum, când este preoteasă, are parte de strâmtorări 
educaţionale din partea Părintelui! De ce spun „chiar şi acum”, de vreme ce dânsul nu 
mai este printre noi? Pentru că Părintele mi-a spus, liniştitor şi autoritar totodată, că eu 
nu-l voi pierde niciodată! Asta înseamnă că dânsul veghează asupra noastră, ca şi când 
ar fi în trup lângă noi şi ne transformă, pas cu pas, firea rebelă, într-o fire aptă de a fi în 
veşnicii cu toţi aleşii Domnului, căci acolo este adevărata viaţă după care tânjim mereu. 
Pentru aceasta, însă, noi trebuie ca aici, pe pământ, să ne desăvârşim firea, trecând prin 
şcoala Domnului Hristos, care a lăsat pe pământ, din timp în timp şi din loc în loc, pe 
sfinţii săi, sfinţi care să ne înveţe cum să vieţuim frumos, în concordanţă cu preceptele 
biblice. 

Apoi, Părintele mi-a spus: „Ştii, pe acolo pe unde am copilărit am avut nişte 



105 
 

porumbei. După ce au avut pui, pe aceştia i-a băgat într-o colivie. Când puii s-au făcut 
mari, le-am dat drumul să zboare, dar ei nu prea vroiau să-şi părăsească casa. Atunci      
i-am alungat, iar ei, neavând încotro, au zburat, căutându-şi singuri hrana şi făcându-şi 
cuibul lor”. Astfel, pe parcursul conversaţiei când decidea dumnealui, Părintele îmi 
dădea răspuns la unele din întrebările care mă presau, dar pe care nu apucasem să i le 
pun. 

Am mers şi cu alte persoane la Părintele. Odată, i-am dus-o pe fiica mea ca s-o 
binecuvânteze. Altădată, am fost cu nişte colege ca să-şi rezolve problemele lor. Din câte 
persoane au fost la Părintele, ştiu că dânsul la toate le-a schimbat viaţa. 

Eu, ori de câte ori am căzut, imediat am fost ridicată. Părintele ne însoţea şi când 
plecam de la dânsul, pe tot parcursul călătoriei noastre şi mai încolo. Asta o simţeam 
văzându-i ochii, care îmi spuneau ce aveam de făcut mai departe. Dacă nu-i urmam 
sfatul atunci urma disciplinarea, căci disciplinarea este biblică (vezi proverbele lui 
Solomon). A săpat Părintele şanţ adânc, deoparte şi de alta a destinului meu; şi iată că, 
după atâţia ani, ori de câte ori mă abat din drum, văd râpa şi mă întorc. Căci aşa este 
omul, de ştie multe, tot se mai abate din drum, căci dacă nu ar fi aşa, am fi toţii sfinţi 
deja. 

Mulţumim Domnului că ne-a lăsat modele demne de urmat, în decursul întregii istorii 
a omenirii şi a Bisericii. Amin. (anonimă, Sibiu ) 

 
• Îmi amintesc cum odată, aflându-mă chiar lângă pervazul prispei, Părintele m-a 

chemat la dânsul, m-a ridicat pe genunchii sfinţiei sale, ţinându-mă aşa mai multe minute, 
timp în care conversa cu oamenii. Doamne, cât de stingher m-am simţit atunci! Şi acum 
simt acel sentiment de copleşire totală, generat de nevrednicie. Însă, prin gestul său, 
Părintele voia, parcă, să repete cuvintele Mântuitorului: „Lăsaţi copiii să vină la Mine”, 
aşa, ca să înţeleagă ceva cei care erau de faţă. Pe mine însă, m-a întărit pentru tot restul 
anilor vieţii mele. 

Răspunsurile pe care le dădea diferitelor întrebări şi probleme, ale unuia sau altuia, 
conţineau mesaje pentru viitor - asemenea unor prorocii - fără înţeles sau noimă pentru 
prezent, însă cu descifrare în anii care urmau. Pe cele ale mele, eu le-am înţeles abia 
peste ani şi ani, pe unele, abia acum, la vârsta a treia. Mitropolitului Nicolae Mladin, fost 
coleg de mănăstire la Sâmbăta, i-a zis: „Niculae, Niculae, ei te-au pus mitropolit şi tot ei 
[comuniştii] te vor da jos” . (Pr. Bunea Victor, Sibiu) 

 
• La lacurile Mănăstirii Sâmbăta se aflau trei persoane: un călugăr şi o femeie cu 

fiul ei. Mama zice către fiul: „Cine o mai fi şi acest călugăr?” (călugărul era îmbrăcat în 
haine de lucru). Când a spus aceste cuvinte către fiul ei, femeia a vorbit în limba engleză, 
ca să nu înţeleagă călugărul. Dar ce să vezi, călugărul le-a răspuns în limba franceză! 
Acel călugăr îmbrăcat simplu era Părintele Arsenie, stareţul Mănăstirii Sâmbăta. Cei doi 
n-au ştiut cum să plece mai repede de acolo. Nu numai că aveau de a face cu un om cult, 
care a răspuns în limba franceză la remarcile lor spuse în limba engleză, dar aveau în faţă 
un om cu har, un om sfânt! Cu blândeţea care-l caracteriza, Părintele i-a chemat însă la el 
şi a povestit cu ei prieteneşte. 

Odată, m-am dus la Drăgănescu să vorbesc cu Părintele. În biserică n-am văzut nici 
un om cu barbă, îmbrăcat în haine călugăreşti - aşa cum îmi închipuiam că trebuie să 
arate Părintele Arsenie. Acolo era doar un om îmbrăcat în halat alb şi cu bonetă pe cap. 
Văzând că nu pot lua legătura cu dumnealui, m-am hotărât să plec. Atunci, numai ce văd 
că omul acela îmbrăcat în halat vine către mine şi mă întreabă: „Ce cauţi?”. Eu m-am 
întors către dânsul şi i-am răspuns că îl caut pe pictorul Arsenie. „Ce ai cu pictorul 
Arsenie?” - mă întreabă dumnealui. „Am şi eu ceva” - i-am răspuns. Omul zice: „Vino 
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mai aproape”. Şi iar mă întreabă ce am cu pictorul Arsenie şi eu iar îi spun că am şi eu 
ceva. Apoi dau să plec. Omul acela îmi zice cu vorbă blândă: „Hai, mă, să-ţi spun eu ce 
ai cu pictorul Arsenie”. Şi începe să-mi spună de ce îl caut pe Părintele.Văzând că-mi 
spune gândurile, că-mi spune de ce am venit la dânsul mi-am dat seama că omul acela în 
halat alb nu poate fi decât Părintele Arsenie Boca. I-am zis: „Dumneata eşti pictorul şi 
Părintele Arsenie”. Şi dumnealui îmi zice: „Pe ce te bazezi când spui că eu sunt?” şi eu îi 
zic: „Mi-aţi spus gândurile mele şi de ce am venit; ori altcineva nu putea să mi le spună 
decât Părintele Arsenie”. Şi-am mai zis: „Părinte, încă un om ca dumneavoastră nu mai 
este în România”. Atunci, dumnealui îmi zice: „Du-te, mă!” şi mă mângâie pe faţă cu 
mâinile. 

Atunci am stat de vorbă cu Părintele cam o oră. Mi-a spus multe, dar nu le voi spune 
aici, fiindcă orice om are tainele lui, totuşi, pot să spun ceva din discuţia cu Părintele şi 
anume că dumnealui mi-a descris exact locul unde stătusem de vorbă cu nişte fete, pe 
care le-am întâlnit în timp ce veneam la biserică. Mi-a zis că dacă aş fi fost aşa de serios 
precum mă ţineam, n-aş fi stat de vorbă cu fetele, ci aş fi mers direct la dânsul. „Nu eşti 
băiat aşa de serios pe cum te ţii. Mă, altădată să fii cum te ţii, ai înţeles?” - mi-a zis. „Am 
înţeles Părinte” - am zis. 

O fată din Făgăraş a plecat spre Drăgănescu, la Părintele Arsenie deşi nu ştia dacă va 
putea să vorbească cu dumnealui. Era sfârşi de toamnă şi era tare frig. Cum stătea ea pe 
peron, în gară la Făgăraş a dat peste o ţigancă necăjită care nu avea ciorapi în picioare. 
Fata, care avea în picioare două perechi de ciorapi, s-a dus la toaletă, şi-a dat jos o 
pereche. I-a adunat frumos şi i-a dat ţigăncii să se încalţe cu ei, ca să nu-i mai fie frig. 
Când a ajuns la Drăgănescu, Părintele i-a ieşit în cale şi i-a zis: „Hai tu fată, că de când 
te aştept, că ştiu de fapta ta cea bună pe care ai făcut-o pe peronul gării, cu femeia aia 
necăjită la care i-ai dat ciorapii tăi, să se încalţe cu ei”. 

Odată, s-a dus la Părintele o femeie care şi-a făcut o operaţie la nas, ca să fie mai 
frumoasă. Părintele i-a zis: „Tu, femeie, de ce te-ai schimonosit aşa?”. Femeia zice: 
„Cum Părinte?”. „De ce ţi-ai făcut operaţie la nas? Crezi că dacă Dumnezeu ar fi vrut să 
fii cum eşti acum, nu te-ar fi putut face aşa de la început? Du-te de aici, că nu vreau să 
stau de vorbă cu tine.” 

Odată, m-am dus la Drăgănescu, la Părintele Arsenie. Când am ajuns acolo, în curtea 
bisericii era adunată multă lume. Părintele era cam la vreo 30 de metri, iar în faţa mea, 
cam la vreo 2 metri, era un băiat de vreo 19 ani. Părintele strigă la băiat şi-i zice: „Măi 
băiete, ce ţigări fumezi tu?”. Băiatul răspunde: „Nu fumez de nici unele, Părinte”. 
Părintele zice: „Măi, eu văd că acum nu ai ţigări nici în mână, nici în gură, dar te întreb 
ce ţigări fumezi când eşti cu băieţii şi cu fetele?”. Băiatul spune că nici atunci când este 
cu băieţii şi cu fetele nu fumează. Părintele zice: „Bagă mâna în buzunarul stâng de la 
pantaloni şi vezi că acolo este un pachet de ţigări Delta. Ia vezi, cine ţi l-o fi băgat?!”. 
Atunci, eu mă dau în spatele băiatului şi-l văd că scoate un pachet de ţigări Delta 
neînceput, din buzunarul stâng. Părintele a plecat, iar băiatul, nedumerit, a zis: „Ce 
părinte mai e şi părintele acesta!?”. (Biliboacă Matei, Săvăstreni) 

 
• Odată am dus trei femei din Sibiu la Părintele, la Drăgănescu şi am stat o zi 

întreagă acolo, căci ele nu-i vedeau decât spatele (în timp ce picta). Spre seară, mi-a zis: 
„Adă-le aici” şi le-am dus în faţa Sfinţiei Sale. La una i-a zis: „Tu ai venit aici, că ţi s-au 
furat cutare lucruri, dar, mai întâi, tu ai furat şi de aceea pătimeşti acum”. La a doua i-a 
zis numărul avorturilor pe care le-a făcut. Acesteia până la sfârşitul vieţii nu i s-au uscat 
lacrimile şi a făcut milostenie cu nemiluita. La a treia i-a zis: „Ai făcut trei case din furt, 
dar nu vei avea niciodată mulţumire şi pace”. Şi aşa a fost; a avut o boală cumplită. (Ana 
Bichi, Sibiu) 
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• S-a dus un cetăţean la Drăgănescu şi Părintele Arsenie era pe schelă, pictând. De 
cum l-a văzut pe Părintele, omul a strigat: „Părinte, eu am dreptate, dar tribunalul nu-mi 
dă dreptate şi mi-a luat moştenirea”. Părintele coboară repede de pe schelă şi-i spune: 
„Mă omule, dacă oamenii îţi fac dreptate, atunci Dumnezeu ce să-ţi mai facă?”. Şi l-a 
calmat pe cel în cauză, încât a plecat omul liniştit şi foarte împăcat, renunţând de bună 
voie la moştenire! (Silvia Pătrucean, Sibiu) 

 
• Păriritele Arsenie, cu rugăciunile lui, a vindecat-o pe maică-mea de o boală şi i-a 

spus: „Tu de mănăstire să nu te depărtezi”. Între timp ea a avut o suferinţă sufletească: 
când eram foarte mic, nu mult după leagăn, „m-a dat celui rău”. Mai târziu, într-o noapte, 
am visat că trecea Iisus cu apostolii. M-am luat şi eu după ei, dar unul din apostoli s-a 
întors către mine şi mi-a spus: „Tu nu poţi să vii cu noi, căci te-a dat mama ta răului când 
ai fost mic”. Mama s-a dus la Părintele Arsenie şi i-a zis necazul acesta. Părintele i-a spus 
să vin la sfinţia sa, că Dumnezeu va face ceva şi pentru mine. După ce m-am dus la 
Părintele nu m-am mai oprit de pe drumul mănăstirii; făceam naveta de la Drăguş la 
mănăstire. Aveam 14 ani şi eram foarte atent la predicile Părintelui, simple, dar cu mult 
înţeles. Din predici descopeream cauzele suferinţelor noastre şi a copiilor (păcatele), căci 
veneau mulţi oameni suferinzi, care nu înţelegeau de ce trebuie să sufere, nu acceptau 
suferinţa. (Pr. Sofonea Ioan, Sibiu) 

 
• Părintele a spus că „este mai mare pacea ca dreptatea”. (Burs Maria, Ucea de 

Sus) 
 
• „Beţivii au urmări şi până la al treilea neam: părinţi, bunici, străbunici. Ce este de 

făcut? Rugăciuni, milostenii, Sfinte Liturghii, sfinte masluri, parastase, dezlegări. Toate 
făcute cu înţelegere şi cu dreaptă judecată” - a zis Părintele Arsenie. (Maria Matronea, 
Sibiu) 

 
• Fratele Silea Miron zicea că a băgat şi el apă în lapte pentru ca să-şi poată achita 

datoria. După aceea s-a îmbolnăvit şi l-au internat în spital. A stat mult în spital. Odată, 
zicea el, am auzit uşa salonului unde eram eu. Mă uit, nimeni. Se deschide uşa şi se 
închide. Nimeni. Imediat, simt că se lasă arcurile de la patul meu; după un timp, se ridică 
iar arcurile, se deschide uşa şi se închide, dar nu văd pe nimeni. După ce m-am făcut 
sănătos, m-am dus la Părintele Arsenie şi l-am întrebat: «Părinte, nu cumva aţi fost la 
mine când am fost în spital?». «Ba da, mă, am fost şi ţi-am văzut suferinţa». Şi i-a spus că 
aceasta i s-a întâmplat din cauză că a băgat apă în lapte. Toate necazurile sunt îngăduite 
de Dumnezeu, pentru păcatele noastre. 

Doi fraţi au ajuns la proces de judecată la tribunal. Unul dintre ei, ştiindu-l pe 
Părintele Arsenie bun sfătuitor, s-a dus şi l-a rugat să-l ajute să câştige procesul cu 
fratele său. Părintele i-a promis că o să-l ajute, dar cu o condiţie: să-şi facă cruce corect 
şi să zică, până ajunge la judecată: „Aşa-mi trebuie”. Omul nu ştia însă că şi fratele său îl 
căutase pe Părintele Arsenie, că l-a rugat acelaşi lucru şi că Părintele i-a zis că-l ajută să 
câştige procesul numai dacă-şi face semnul crucii şi zice mereu până la proces: „Aşa-mi 
trebuie”. Şi astfel, cei doi fraţi îşi făceau semnul crucii în toate zilele şi spuneau 
neîncetat: „Aşa-mi trebuie”. Când au primit citaţiile şi unul şi celălalt au zis: „Aşa-mi 
trebuie”. Pe urmă, în drum spre tribunal, fiecare dintre fraţi spunea neîncetat: „Aşa-mi 
trebuie”. Când a început procesul, instanţele judecătoreşti i-au împăcat imediat iar ei au 
devenit fraţi adevăraţi. Le-a dispărut ura pentru totdeauna. Şi unul, şi celălalt au câştigat 
procesul aşa cum le-a promis Părintele Arsenie Boca şi ca recunoştinţă s-au dus şi i-au 
mulţumit de sfatul dat. (Morar Gheorghe, Ucea de Sus) 
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• Era prin anul 1953. Foamete mare. Părinţii nu aveau ce să ne dea de mâncare. 
Eram 11 fraţi acasă şi mama stătea iar să nască. Atunci, tata s-a hotărât să meargă la 
Mănăstirea Prislop la Părintele Arsenie Boca. Când a ajuns a văzut că acolo erau mulţi 
oameni de pe Valea Oltului, îmbrăcaţi frumos. Tata era foarte rău îmbrăcat, că nu avea 
haine bune. S-a aşezat la uşa bisericii. Părintele era la strană.. Dintr-o dată, l-a chemat pe 
nume: „Vino, măi, încoace, Cercel Popoviciu! De ce stai acolo?”. 

După ce s-a terminat slujba, au plecat cu toţii la masă. O parte din oameni s-au dus la 
pădure să taie lemne pentru mănăstire, că pe vremea aceea era în construcţie. După 
amiază, Părintele a ieşit să le dea nişte pâine şi o damigeană cu vin. Seara, Părintele 
Arsenie şi Părintele Dometie au ţinut rugăciune în biserică. Aşa au trecut două zile. Tata 
se pregătea să plece, că mama trebuia să nască. Am uitat să vă spun că Părintele cânta 
într-una „Ierusalime, Ierusalime, mi-e tare dor de tine”. 

Pentru că voia atât de mult să vorbească cu Părintele, a treia zi, seara, tata s-a apucat 
să-l urmărească. Văzând că intră în bucătărie, tata s-a dus la tăietor, a luat un braţ de 
lemne şi s-a îndreptat cu ele spre bucătărie. Între timp, însă, Părintele a ieşit. Atunci, tata 
a aruncat lemnele jos, i-a ieşit în cale Părintelui, l-a salutat şi...s-a uitat după el cum urcă 
la mansardă. Când a ajuns sus, Părintele i-a zis: „Ce mă, vrei să vorbeşti cu mine?”. „Da, 
Părinte” - zice tata. Părintele a coborât la tata: „Spune, mă, ce ai?”. „Am o casă de copii 
şi sunt sărac lipit”. „Aşa cum eşti, să mergi la Sfânta Biserică. Mă, dacă vă este greu cu 
mulţi copii, trăiţi ca fraţii, în curăţenie. Altă cale nu este”. Tata zice: „Nu pot, o cunosc şi 
mă cunoaşte”. „Atunci ce-i de, făcut?”. „Părinte, ce să vă mai spun, ce am avut nu mai 
am. Toate s-au terminat: şi vitele, şi porcii, şi păsările”. Atunci, Părintele i-a spus să 
aştepte şi a urcat din nou la mansardă. A coborât după puţin timp, aducând cu sine un 
plic şi o pereche de şosete de lână. „Ia, mă, sămânţa asta şi vom vedea. În seara asta să 
pleci. Să n-o iei pe drum, ci s-o tai prin pădure drept înainte. Când ieşi din pădure, o să 
dai de un drum sau de o cale ferată. Şi aşa să te duci acasă. Acum du-te la Părintele 
Dometie şi ia binecuvântarea”. 

Când a ajuns în gara Sibiu, tata a aflat că în noaptea aceea Părintele fusese arestat de 
Securitate şi dus din post în post. Noi, până în toamnă, am avut vacă cu lapte, scroafă cu 
purcei şi bucate. Pe fratele care s-a născut l-au botezat Rusalim, că tata s-a dus la 
Părintele de Sfintele Rusalii. În plic, tata a crezut că Părintele scrisese legi. Dar au fost 
500 lei. Bani de sămânţă. (Maria Matronea, Sibiu) 

 
• Altădată, când m-am dus la Drăgănescu, m-am nimerit cu un student din Haţeg. 

Părintele Arsenie ne-a primit în casa parohială. Studentul l-a întrebat pe Părintele: 
„Părinte, am auzit că dumneavoastră deschideţi Cartea”. Părintele Arsenie îi răspunde: 
„Eu nu deschid Cartea, ea deschide mintea”. (Morar Gheorghe, Ucea de Sus) 

 
• Prin anul 1985 am fost la Părintele Arsenie cu o fotografie a părinţilor mei. Când 

a văzut fotografia mi-a zis: „Măi, să ştii că la taică-tău îi va tăia piciorul şi va rămâne în 
pensie”. Acest lucru s-a şi întâmplat, dar nu imediat, ci după 7 ani şi 2 luni. Părinte 
Arsenie ne ştia şi trecutul şi viitorul. (M.S., Victoria) 

 
• A venit în biserică un om şi l-a întrebat pe Părintele dacă să mai mănânce fructe şi 

legume din grădină, că sunt radiaţii multe Părintele a zis: „Măi, să pice din cer otravă pe 
pământ şi să mănânci; cine are credinţă, nu are nimic”. (Burs Maria, Ucea de Sus) 

 
• Odată, cineva a întrebat: „Părinte, oamenii care mor de cancer se mântuiesc?”. 

„Mă, ştiţi, «ca’n cer». Aţi înţeles. Să spună „Doamne, ai milă de mine!”. Să fie împăcaţi 
cu toată lumea şi prin suferinţa lor vor avea parte de cer, de mântuire”. La această 
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întrebare, Părintele Ilarion Argatu răspundea că aceşti oameni sunt mucenici prin 
suferinţă, răbdare, rugăciune, împăcare cu toată lumea, spovedanie şi mărturisire. (Maria 
Matronea, Sibiu) 

 
• Bunica mea, Scutea Ana, mergea mult la mănăstire, la Părintele Arsenie. Dar 

diavolul l-a ispitit pe bunicul şi într-o zi a luat sapa şi a lovit-o pe bunica în spate. Nu 
după mult timp a murit din cauza rinichiului care fusese lovit cu sapa. În ziua de Rusalii 
am îngropat-o. Având o mare durere în suflet, bunicul a mers la Părinte Arsenie să-şi 
mărturisească păcatul, împreună cu mama mea, care rămăsese orfană la 12 ani. Părintele 
a binecuvântat-o şi i-a spus că Dumnezeu o va ocroti; după ce se va căsători va naşte un 
copil ce se va ruga mult la Dumnezeu. Aşa s-a şi întâmplat. La vârsta de 2 ani, m-a dus la 
mănăstire şi Părintele m-a binecuvântat. Am crescut în credinţă şi frică de Dumnezeu, 
cercetând biserica şi pomenindu-l mereu pe Părintele Arsenie, a cărei fotografie, rămasă 
de la bunica, mama o păstra în Psaltire. 

Mama mi-a spus că Părintele a sfinţit o cruce (nu ştiu anul când a fost sfinţită). Este 
vorba de „Crucea din români” (partea din sat unde locuiau românii, deoarece Chirpărul 
era sat săsesc). În anu 1999, când mă rugam la Icoana Maicii Domnului făcătoare de 
minuni, izvorâtoare de mir şi tămâie de la mine din casă, într-o zi de miercuri, am auzit 
un glas: „Coboară Icoana la Cruce şi spune preotului să facă maslu pentru sat” (deoarece 
multe rele se adunaseră asupra satului nostru). Totul s-a împlinit. Rugăciunea a fost 
miercuri dimineaţa, iar Sfântul Maslu s-a făcut la „Crucea din români” în ziua de 8 mai 
1999 (de Sfântul Arseiue). 

O dată cu Sfântul Maslu de la „Crucea din români”, au început şi alte slujbe şi 
misiuni. În data de 2.07.1999 s-a făcut un alt maslu pentru sat, cu 7 preoţi, într-un loc 
unde, cu ani în urmă, călcase şi Părintele Arsenie. Aici, Maica Domnului mi-a spus să-i 
zidesc locaş de închi-nare în care să pun Icoana făcătoare de minuni care acum se află 
sub ocrotirea bisericii noastre, precum şi sfânta cruce găsită de familia noastră în lemnul 
unei sălcii. Deasupra locului, Maica Domnului îmi transmite să ridic o cruce mare. La 
mormântul Părintelui m-am rugat să mă ajute să ridic crucea şi să se roage pentru 
sufletul mamei mele, că era moartă doar de 3 luni. 

Când am ajuns acasă, Părintele îmi arată pe mama mea lângă mine şi-mi zice: „Nu te 
teme. Am venit să-ţi spun să nu faci crucea din fier; s-o faci din lemn”. Dânsul mi-a 
călăuzit paşii spre locul unde trebuia să fac crucea, la un om ce-l căutase pe Părintele 
când era în viaţă, din Viştea de Sus, la nenea Sandu. 

După ce am adus Crucea, l-am rugat pe Părintele să mă ajute s-o ridic. Încă nu am 
reuşit s-o ridic, că nu am terminat actele, iar pentru ridicare îmi trebuia proiect. 
Încercările au fost mari, dar Părintele m-a luat de mână şi mi-a zis: „Dacă Iisus Hristos 
ţi-a pus Crucea asta-n mână, de cine ţi-e frică!?”. (Mioara Stănuleţ, Chirpăr, Sibiu) 

  
• Crucea de piatră de la Mănăstirea Brâncoveanu, aflată între clopotniţă şi biserică, 

a fost adusă de Părintele Arsenie de la Săsăuş (comuna Chirpăr, jud. Sibiu). Când se afla 
în acea localitate a spus: „Măi, daţi-mi mie crucea aceasta şi am s-o pun la loc de cinste la 
Mănăstirea Sâmbăta”. Locuitorii au fost de acord. Crucea a fost scoasă din locul unde era 
(la capătul satului) şi dusă cu căruţa la Sâmbăta. Nu se cunoaşte istoricul acestei cruci 
vechi (pare a fi vorba de „Crucea din români” din mărturia de mai sus). De asemenea, în 
grădina mănăstirii, lângă stupină, Părintele Arsenie a adus o piatră mare din Jibert şi a 
aşezat-o peste trei pietre mai mici. Odată a zis: „Măi, chiar dacă ar rămâne doar pietrele 
astea, voi tot să veniţi pe aici”. (Victoria Turtea, 72 ani, Făgăraş)  
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„Dacă nu alăptaţi copii, veţi alăpta cancer!” 
 

„Nu creşteţi câini creşteţi copii. Nu vreţi copii? Trăiţi ca fraţii” 
• În 1941 a venit la Părintele pentru sfat şi un frate al meu Vasile, căsătorit în satul 

Calbor, lângă Făgăraş. Venise pentru că se gândea că va fi chemat şi el în război şi să 
primească binecuvântare. Când a ajuns în faţa Părintelui, fără să-i spună cine este, 
Părintele i-a spus: „Vasile, tu ţi-ai ales avere, nu muiere. Pentru asta vei suferi toată 
viaţa”. Atât i-a spus. Şi aşa a fost. El îşi luase o fată bogată cu pământ nesfârşit. Când au 
venit comuniştii, i-au luat şi pământul de sub casa lui. (Pr. Sofonea Ioan, Sibiu) 

  
• Stăteam cuminte şi aşteptam să-mi vină rândul. Păriniele tuna şi fulgera împotriva 

păcatului, la creştini, iar eu mă făceam tot mai mică, pe măsură ce mă apropiam de el. Cu 
epitrahilul tras peste un halat, cu o căciulă pe cap şi cu pantofii încălţaţi în galoşi, 
Părintele Arsenie catehiza, predica, mustra şi binecuvânta, dezvăluind păcatele fiecăruia, 
după măsură. Am fost martora unor scene care m-au înfricoşat... 

Un bărbat de vreo 50 de ani se arsese pe faţă cu azot şi era desfigurat. Dar nu pentru 
asta venise la Părintele, ci doar pentru a-i înmâna un modest pomelnic. Duhovnicul l-a 
străpuns cu privirea, după care l-am auzit spunând: „De ce crezi tu, creştine, că te-ai ars 
chiar pe faţă, ca să fii respingător pentru toată lumea?”. Bărbatul amuţise. „Să-ţi spun eu 
de ce...Ţi-ai bătut joc de o fată în tinereţe, dar nu ai luat-o de nevastă. A rămas singură, 
până la vârsta asta şi este şi stearpă pe deasupra” fiindcă a avortat, ca să evite ruşinea 
unui copil fără tată, iar de atunci n-a mai putut rămâne însărcinată. Ai păcătuit şi tu, dar 
ai împins-o şi pe ea spre păcat! Acum plăteşti cu suferinţa asta...”. Omul îşi plecase ochii 
în pământ şi plângea înfundat, cu pomelnicul uitat într-o mână. 

O femeie trecută de 60 de ani, din Sâmbăta de Jos, se plângea că fiul ei s-a apucat de 
băut şi o bate cu lanţul de câte ori se îmbată. Părintele a ascultat-o, privind ţintă în ochii 
săi, apoi l-am auzit cum ridică vocea: „Pe tine te bat de fapt cele 22 de avorturi pe care 
le-ai făcut! Ştii ce însemnă asta? Auzi acum: asta însemnă tot atâtea suflete care s-au dus 
pe lumea cealaltă, fără a fi fost botezate şi nu vor putea intra în Împărăţia Cerurilor din 
cauza ta! În schimb, tu ai strâns bani şi ţi-ai făcut ditamai cavoul, de parcă după moarte 
vei rămâne acolo”. (Lucia Chima, Şinca Veche) 

 
• Eu sunt la a doua căsătorie, binecuvântată şi aceasta de Părintele Arsenie. Când 

eram căsătorit cu prima soţie, l-am rugat să mijlocească ca să ne binecuvânteze bunul 
Dumnezeu cu copii. Apoi i-am spus că soţia avusese două sarcini extrauterine. Dânsul 
mi-a răspuns: „Minte, mă, dar dacă n-a vrut să alăpteze copii, va alăpta cancer”.          
Într-adevăr, a murit de tânără, cu cancer la piept. (Dumitru Matronea, Sibiu) 

 
• A venit un om la Părintele Arsenie. Îi zice Părintele: „Ai venit împreună cu soţia 

şi cu fetiţa”. „Da”. „Mă, dacă se duce de 7 ori la uşa cămării şi nu ştie de ce s-a dus, îşi 
pierde mintea. Mă, de ce nu lăsaţi copiii să vină la rând? Şi tu ţi-o pierzi mă; să te laşi de 
băutură şi de fumat”. 

Odată, o femeie însărcinată de la Sibiu s-a dus la Părintele Arsenie, la Drăgănescu. 
Când a văzut-o, Părintele i-a zis: „Mă, du-te repede să nu scapi trenul”. „Păi, Părinte, 
zice, eu am venit să...”. „Nu mă, mergi repede să nu scapi primul tren”. Femeia a plecat 
supărată, gândindu-se: „De ce n-o fi vrut Părintele să vorbească cu mine?”. A ajuns în 
Sibiu noaptea la ora 1. Când a intrat în casă i s-a rupt apa. A dat telefon după Salvare, iar 
la ora 4 a născut un copil, pe care l-a botezat Ioan. 

Altădată, stăteam la Sibiu, la coadă la pâine. În spatele meu s-au aşezat doi domni. 
Unul dintre ei zice către celălalt: «Am un prieten, Mihai, care a venit la mine plângând, 
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spunând că are cancer. A fost la o grămadă de doctori, la Bucureşti, la Mediaş, la Cluj. 
Toţi i-au spus că are cancer. Eu îi zic: „Am auzit că există un om care-ţi spune de toate. 
Hai să mergem la el. Omul acela stă dincolo de Bucureşti, la Drăgănescu”». Atunci,   
mi-am dat seama că e vorba de Părintele Arsenie. Domnul din spatele meu continuă: 
«Când am intrat pe poartă, în curtea bisericii, văd că omul acela iese din biserică şi-mi 
zice: „Hai, măi, că de când te aştept. Ai reuşit în şfârşit să-l aduci?” şi către prietenul 
meu bolnav: „Mă, să nu te mai duci la doctor, că ştii ce-ţi spune: sapa şi lopata. Mă, n-ai 
cancer, dar să te laşi de băutură şi de fumat. Şi să lăsaţi copiii să vină la rând”. Acum s-a 
făcut sănătos; nu-l mai doare nimic, s-a lăsat de băutură şi de fumat, au copii. Vine la 
mine bucuros». 

S-au dus două doamne la Drăgănescu, la Părintele. Părintele o întreabă pe una dintre 
ele: „Câţi ani ai?”. Ea zice: „33”. „Şi câţi copii ai avut? Îţi spun eu: 32”. Eu mă gândeam 
că nu putea să aibă tot câte un copil la un an, dar ea a spus apoi că facea chiuretaje şi de 
3-4 ori pe an. Pe urmă, Părintele a întrebat-o şi pe cealaltă doamnă câţi copii a avut şi i-a 
spus că a făcut semne la piciorul de la masă şi a ajuns până sus. Zice Părintele: „Doi 
dintre ei ţi-au spus: «Mamă, de ce nu ne-ai lăsat să venim pe lume, că ne făceam sfinţi». 
Vezi mă, pe ea am putut-o ierta, dar pe tine nu te iert”. 

Părintele Arsenie ţinea foarte mult ca mamele să lase copiii să vină pe lume. Zicea că 
sfârşitul lumii vine când copiii nu se mai nasc şi când mulţi oameni vor muri înecaţi sau 
ca urmare a accidentelor, crimelor, fulgerelor. Multe rele vin peste noi, că noi trebuie să 
plătim sângele şi păcatele celor ce nu vor să ştie ce e păcatul, ale acelora care umblă în 
plăceri şi omoară (părinţii pe copii şi copiii pe părinţi). 

Să nu ne mulţumim numai că l-am cunoscut pe Părintele Arsenie, ci să şi ascultăm ce 
ne-a învăţat. Să iubim pe Dumnezeu şi pe aproapele nostru, ca să-i facem o mare bucurie 
lui Dumnezeu. (Maica Glicherin) 

 
• Într-o zi de joi, dimineaţa, în vara anului 1973, am ajuns la Drăgănescu. Biserica 

era deschisă şi nu erau credincioşi ca de obicei. Am intrat şi am sărutat icoana de la 
tetrapod, apoi am îngenuncheat şi am început să plâng, reproşându-mi şi zicând în gând: 
„De ce voi fi venit şi eu aici? Să mă vadă şi pe mine Părintele Arsenie cât de netrebnică şi 
păcătoasă sunt?”. Atunci am auzit o voce tunând din altar: „Cine-i măi, acolo, care plânge 
şi nu vrea să vină?”. Ne-am ridicat şi ne-am îndreptat spre altar. Soţul meu, fiind preot, a 
intrat. Apoi, Părintele mi s-a adresat şi mie, zicând: „Hai şi tu, să-ţi văd , faţa”. Am dat la 
o parte, cu sfială, perdeaua de la uşa diaconească şi l-am salutat. Părintele   mi-a răspuns: 
„Ai faţa luminoasă”. 

Apoi a început să vină lume cu diverse probleme. Părintele ne spunea tuturor că, 
pentru sănătatea femeii, e bine să avem 3-4 copii. Dacă nu naştem câţi vin, păcatul cade 
pe cei care sunt în viaţă. Eu nu puteam să suport ca din cauza mea să sufere copiii. 
Având patru copii, mă gândeam că eu sunt bine... Dar când a ajuns la mine, i-am arătat o 
fotografie de familie cu noi doi, cei 4 copii şi mama mea. Privind-o, mi-a zis: „Tu să mai 
faci un copil”. Am răspuns: „Dacă va vrea Dumnezeu”. Avusesem o problemă cu o 
sarcină care s-a oprit din evoluţie şi nu ştiam dacă voi mai putea naşte. I-am mărturisit 
acest lucru Părintelui şi dumnealui mi-a zis: „Tu să trăieşti viaţă normală, fie să mori la 
datorie. Nici abuz, nici refuz şi viaţă curată în timpul sarcinii”. Apoi a zis: „Ai grijă şi nu 
asculta sfaturile soacrei, dar cinsteşte-o ca pe o mama”. Mama zicea către mine, când 
vedea că sunt însărcinată: „Nu vedeţi cât vă e de greu? Ce veţi face când vor fi mari?”. 
Am reprodus şi alte argumente, dar Părintele a zis, parcă mâhnit: „Ca să trăiţi, măi, ca să 
trăiţi”. Nu ştiam ce vrea să spună, atunci.  

Au urmat alte încercări. Mergeam la Părintele şi el îmi repeta: „Viaţă normală, fie să 
mori...”. După alte trei opriri din evoluţie şi o sarcină moartă (înainte cu 3 zile de a se 
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naşte) m-am dus iar la Părintele. În ziua aceea Părintele nu vorbea cu nimeni. Totuşi, cu 
soţul a schimbat câteva vorbe. Eu i-am sărutat mâna. Mai târziu, plângând şi rugându-mă 
în gând, am zis: „Ajută-mă Părinte Arsenie...”. S-a oprit din lucru şi s-a uitat la mine. În 
8 mai 1978, aud o voce în somn: „Eşti însărcinată!”. După vreo săptămână, mi-am dat 
seama că e adevărat. S-a născut al cincilea copil, o fetiţă mai voinică decât toţi. Apoi, în 
1981 s-a mai născut încă o fetiţă. 

Anii au trecut. Copiii cei mari au fost toţi la Părintele. Învăţau foarte bine, aveau 
burse (bursă republicană sau bursă obişnuită). Fetele mai mici au avut burse pentru 
străinătate, de câte trei luni. Mama a trăit 92 de ani. Până să moară, zicea tot timpul: 
„Am văzut puterea lui Dumnezeu”. Adică, toţi copiii mei au ajuns bine: fata cea mare, 
profesoară; o fată, medic; băieţii, unul preot locotenent colonel şi celălalt arhiereu; o 
fată, cadru universitar şi ultima născută, încă studentă. 

În anul 2001, înainte ca cel de-al şaselea copil să-şi termine studiile, soţul meu a fost 
victima unui atac de cord foarte grav. Doctorii nu i-au mai acordat nici o şansă de 
supravieţuire. În disperarea mea, am strigat şi la Părintele Arsenie, spunându-i: „Părinte 
Arsenie, eu te-am ascultat şi am făcut cum ai zis, acum ce fac? Ajută-mă!”. Minunea s-a 
întâmplat. Soţul a fost salvat. Dumnezeu ne-a miluit pentru sfaturile şi rugăciunile 
Părintelui Arsenie. (Emilia Şpan, Sibiu)  

 
• Odată, am plecat spre Drăgănescu în pantaloni, crezând că e un lucru bun şi 

gândindu-mă că am să mă schimb în fustă înainte de a da ochii cu Părintele. Când am 
ajuns la Drăgănescu, am făcut ceea ce îmi propusesem, în spatele bisericii. Apoi am intrat 
în biserică, unde era foarte multă lume. După câteva minute, Părintele s-a întors şi a spus: 
„Mă, a mers un bărbat după biserică; aştept să intre, dar nu mai apare. Unde-o fi?”. De 
atunci n-am mai îmbrăcat pantaloni. Tot legat de pantaloni, o doamnă l-a întrebat odată 
pe Părintele dacă, în caz de neputinţă, poate purta pantaloni. Părintele i-a spus că poate 
purta, dar numai pe sub fustă. Referindu-se la căsătorie, Părintele a spus că fiecare sac îşi 
găseşte petecul lui. Şi mai zicea Părintele: „Nu creşteţi câini; creşteţi copiii care nu au 
părinţi”.(o credincioasă - 1; Sibiu) 

 
• Când a venit mama prima data de la Părintele, de la Drăgănescu, era plină de 

bucurie: găsise Calea. Găsise un om care voia să facă ceva pentru ea, pentru noi şi pentru 
casa noastră, un om dispus să ne înveţe şi să ne ajute să facem voia lui Dumnezeu. Mama 
voia să se elibereze de tot răul din lumea aceasta. A mers şi cu tata la Drăgănescu. 
Văzându-l, Părintele i-a spus mamei: „Da, l-ai adus şi pe el”. L-a iubit Părintele pe tata, 
deşi, în vremea aceea, tata era un om fără răbdare. Îmi povestea mama că Părintele avea 
puterea să scoată tot duhul rău din om. După ce mergeau la Părintele, se simţeau eliberaţi, 
bucuroşi, liniştiţi. 

Mama a spus să mergem şi noi (eu şi soţul meu) la Părintele. I-am spus că noi nu 
avem probleme. Totuşi, era ceva care mă îngrijora şi anume cum să-mi împac eu viaţa 
conjugală, în aşa fel încât să nu ajung să săvârşesc un păcat mare, cum este avortul. 

Ajungând în biserică, am văzut că oamenii aşteptau să dea pomelnice sau să se înscrie 
pentru a putea vorbi în ordine, în faţă fiind părintele Bunescu. M-am aşezat şi eu la rând 
şi soţul meu a mers la intrarea în biserică ca să cumpere lumânări. Părintele Bunescu s-a 
dus la el şi i-a spus că Părintele Arsenie ne aşteaptă în faţă, la strană. Sunt momente în 
viaţă când timpul stă parcă în loc, când nu mai e nimic în jur, când mintea e înălţată şi 
desprinsă de cotidian şi doar bucuria şi liniştea te învăluie. 

Minunat lucru ne vorbea Părintele Arsenie despre ceea ce cugetam în tren. Noi 
trebuie să lăsăm să împlinească Dumnezeu mila Sa cu noi. Să lăsăm să se nască copiii, 
să nu recurgem la practici pe care, noi fiind asistenţi medicali, le cunoşteam bine. Şi ne-a 
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exemplificat mijloacele „anticoncepţionale” din vremea aceea. Asemenea unui medic 
desăvârşit, ne-a explicat fiecare metodă la ce patologie duce, dintre bolile expuse cea 
mai gravă fiind cancerul. De asemenea, ne-a spus că lipsa unor relaţii normale în familie 
duce la starea rea de nervozitate, tulburări psiho-afective, dereglări endocrine sau 
legături extraconjugale. 

Iar ca un preot desăvârşit, ne-a explicat faptul că avortul este un mare păcat şi că 
odată făcut, vom suferi prin copiii pe care îi avem prin boli şi neputinţe, ca să ne dăm 
seama de păcatul săvârşit. Ne priveau doi ochi albaştri, senini; Părintele ne vorbea cu o 
voce blândă, caldă. I-am sărutat mâna care ne-a binecuvântat, care ne-a mângâiat 
sufletul. Eram cei mai fericiţi. 

A doua oară când l-am căutat, eram însoţită de tatăl meu. Când Părintele s-a oprit în 
faţa mea, deşi biserica era plină de oameni, aveam aceeaşi nelinişte, pe care am 
mărturisit-o cu glas tare: „Cum să fac să nu am prea mulţi copii?”. Era glasul lumii în 
cuvintele mele. Probabil mă îngrijora să fac voia lumii, să fiu în rând cu lume dar nici să 
nu greşesc, să nu supăr pe Dumnezeu. Vorbele mele au fost ca un tunet pe cer senin 
pentru femeile din biserică, pentru tata; probabil ştiam asta, dar în faţa Părintelui nu 
eram doar cu mintea, eram şi cu sufletul. În faţa Părintelui, nu puteai să măsluieşti 
lucrurile, să le „îmbrobodeşti” şi să pară altfel decât sunt. Probabil aşa vom răspunde şi 
în faţa lui Dumnezeu - păcatele vor fi descoperite, nu învăluite în aburul minciunii. Cât 
s-a mai mâhnit Părintele auzindu-mă! Mama mi-a zis: „Cum ai putut să spui aşa ceva?” 
şi toată lumea a auzit: „Dacă mai ţii în suflet grija asta, nici să nu mai vii la mine. Dacă 
s-ar mai întâmpla să gândeşti aşa, o să fii ca o mamă criminală, o să fii în stare să ucizi. 
Nu vrei copii, trăiţi ca fraţii”. 

Am ieşit supărată de acolo, dar nu eram supărată pe Părintele. Oare ce ne stăpâneşte 
mintea şi voia şi de ce nu am putut primi cu tot sufletul şi fiinţa mea cuvintele spuse 
când l-am întâlnit prima data pe Părintele? Cum am putut trăi cu neliniştea aceea atâţia 
ani câtă rătăcire stăpâneşte lumea şi pe fiecare om, dacă nu se lasă deplin în voia lui 
Dumnezeu şi dacă se abate de la „Cărarea Împărăţiei”. 

Am plecat totuşi, gândind că nu trebuia altceva, decât să privesc în sufletul meu şi să 
văd cât îmi sunt de dragi copiii mici. Câtă durere e să ucizi lucrul cel mai minunat de pe 
lumea aceasta, cel mai frumos şi desăvârşit dar al lui Dumnezeu - copilul, viaţa. Nimic 
nu se aseamănă cu o fiinţă nou născută. Nimic nu schimbă viaţa omului atât de mult ca 
momentul când se naşte un copil. (o credincioasă - 2; Sibiu) 

 
• Prima mea întâlnire cu Părintele a fost la Drăgănescu. Biserica era plină de lume. 

Se sta la rând; Părintele vorbea cu fiecare persoană, dar puţin; după ce vorbea cu tine, ieşeai 
afară, căci lumea venea continuu. 

Eram căsătorită şi aveam doi copii. Soţul bea mult. Era gras şi roşu. Când m-a văzut, 
Părintele a spus: „Tu ai să rămâi văduvă”. M-am cutremurat şi nu am mai putut zice nici 
o vorbă. M-am întors acasă, fără să spun nimic soţului şi copiilor. Mă gândeam că soţul va 
păţi ceva la serviciu. Dar nu! A tot băut şi a făcut ciroză la ficat. A murit după ce s-a 
pensionat de boală. La 32 de ani am rămas singură cu doi copii. 

La o altă întâlnire cu Părintele, l-am întrebat ce să fac: să mă mai căsătoresc sau nu. 
Mi-a spus că dacă mă recăsătoresc - alţi copii, alte necazuri. Am hotărât să nu mă mai 
căsătoresc. (Burs Maria, Ucea de Sus) 

 
• Odată, Părintele Arsenie i-a spus unui tânăr care venise la el: „Dacă vrei să 

mai.faci o facultate, promite-i lui Dumnezeu că nu vei lua şpagă de la nimeni. Şi să mai 
laşi femeile. Atunci îţi va mai reveni vederea, că văd că porţi ochelari şi vei reuşi să 
ajungi doctor” (Biliboacă Matei, Săvăstreni) 
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• Părintele a făcut Sfânta Liturghie într-o duminică, la Sălişte. La sfârşit a miruit. A 
trecut prin faţa lui o doamnă cu fetiţa în braţe. Părintele Arsenie îi zice: „N-ai răbdat până 
nu te-ai culcat cu bărbatu-tău azi noapte. Du-te, du-te”. Şi a miruit numai fetiţa. 

În biserică la Drăgănescu, o cetăţeancă îi spune Părintelui: „Părinte, băiatul meu are 
38 de ani şi nu se poate însura”. Părintele i-a zis: „E şi normal! Doar pe ceilalţi copii i-aţi 
trimis pe apa sâmbetei, iar acum, familia voastră se stinge. De aceea băiatul nu se poate 
însura”. (Silvia Pătrucean, Sibiu) 

 
• Odată, Părintele era în biserica de la Drăgănescu şi vorbea cu lumea. Îl chema pe 

fiecare aproape de dânsul şi îi zicea păcatele în auzul tuturor. L-a întrebat pe un bărbat de 
46 de ani, cu femeia bolnavă: „Câţi copii aveţi, măi?”. Omul a zis că are 3 copii. „Şi 
ceilalţi unde-s, măi? Ori i-aţi aruncat pe gârlă?”. Omul i-a spus că n-a aruncat nici un 
copil pe gârlă. „Şi atunci - zice Părintele - atunci unde sunt ceilalţi? Ştiu că nu i-aţi înecat 
în gârlă, dar i-aţi „aruncat” aşa cum faceţi voi. Uite, ce-ţi spun. Du-te şi lămureşte-ţi, 
femeia să mai facă încă un copil şi nu va mai fi bolnavă. Dacă va mai da naştere încă unui 
copil, vă va ierta Dumnezeu o parte din păcate, dar să ştiţi că vă mai rămân multe păcate. 
Ai înţeles, măi?”. „Am înţeles Părinte” - a zis omul. (Biliboacă Matei, Săvăstreni) 

 
• Mă bucur cât voi trăi că l-am cunoscut pe Părintele Arsenie, reuşind prin aceasta 

să-mi menţin credinţa şi să mi-o întăresc. Eram bolnavă şi slăbită [din cauza avorturilor 
făcute sub ameninţările soacrei] şi am fost pentru un sfat la Maica Teoctista, care zăcea la 
pat, în Voila (răbda multă durere, fiind bolnavă cu coloana vertebrală şi auzind un sunet 
insuportabil în cap). Ea m-a îndrumat să merg la Părintele Arsenie, la Drăgănescu. Când 
am ajuns la Drăgănescu, Părintele era în curtea bisericii cu mai mulţi creştini. Le ştia 
păcatele la fiecare şi-i îndruma cum să o ia pe calea cea bună, să se lase de păcate. Când 
mi-a venit rândul, ştiind de ce sunt acolo, mi-a zis: „Unde-s ceilalţi?”. I-am spus: 
„Părinte, sunt pierdută” şi cu lacrimi în ochi l-am rugat să-mi ajute să-mi cresc copiii şi în 
starea în care mă aflam. Mi-a spus că nu sunt pierdută, că trebuie să-mi duc crucea, 
dându-mi porunca să merg cât mai des sub patrafir. A doua oară când am mers la 
Drăgănescu aveam 32 de ani. Mi-a zis să mai fac un copil: „Cu greu, o să mai ai un 
copil”. Aşa a fost. După ce am rămas însărcinată am mers iar la dânsul şi mi-a zis să stau 
sub supravegherea medicilor. La naştere însă, n-am avut nici un medic. Surorile se agitau, 
iar eu mi-am văzut moartea cu ochii. Am născut greu, prin declanşare de sarcină, o fetiţă 
care, din cauza surorilor care au tras de ea, nu putea mişca mânuţa dreaptă. Am fost cu ea 
la doctori la Bucureşti, iar aceştia mi-au spus că mânuţa nu se mai poate reface şi că va 
rămâne cu ea aşa (nemişcată şi mai scurtă). Atunci, o sora a mea, Nela, a mers la 
Părintele Arsenie şi mi-a adus mir de la Sfântul Maslu. Am uns fetiţa mereu cu mir şi    
m-am rugat cu lacrimi la Dumnezeu şi - minune - într-o bună zi fetiţa şi-a mişcat mânuţa. 
Am fost cu ea la control la doctorii din Bucureşti, care au rămas uimiţi zicând: „Numai 
printr-o minune dumnezeiască s-a putut vindeca”. Eu mulţumesc lui Dumnezeu, Măicuţei 
Sfinte şi Părintelui Arsenie, care m-au ajutat şi mă ajută. 

De multe ori am fost la Părintele Arsenie cu surorile mele şi de câte ori mergeam, 
veneam de acolo cu o linişte sufletească şi cu o putere pe care nu le pot descrie. Ne 
încărcam cu o putere care ne ajuta să ne ducem crucea. (Viorica Fărcaş, 48 ani, Voila) 

 
• Pe Părintele Arsenie, l-am cunoscut prima dată lă Drăgănescu, unde picta în 

biserică. Mai întâi, a vorbit cu soţia despre boli, cum că toate bolile pe care le are sunt din 
cauza nervilor. I-a zis că femeile rămân sănătoase prin naşterea de copii, iar cele care nu 
au încă copii sau nu au destui copii, se îmbolnăvesc de nervi şi le doare capul, de nu are 
nimeni ce să le mai facă. Ne-am dus acasă şi, în aproximativ o lună de zile, tot timpul îmi 
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venea să plâng şi simţeam o mângâiere, o bucurie şi o pace în suflet, de nu se poate spune 
cuiva, în cuvinte. La fel a fost şi cu soţia. Eu, din momentul acela şi până la plecarea lui 
la cele veşnice, m-am dus mereu la dânsul. Îmi făceam drum şi doream ca măcar să îl văd 
şi după aceea să plec acasă. 

În timpul cât am fost în biserică, un om s-a dus la Părintele Arsenie şi a zis: „Părinte, 
am un băiat care vorbeşte cu o fată şi eu aş vrea să nu se ia”. Părintele a zis: „Mă, tu eşti 
o pacoste pe capu femeii tale. Tu trebuia să ai şapte copii şi nu ai decât doi. Să ştii că, cu 
aceştia doi, s-ar puteu să ajungi la bătaie şi să fie mai iuţi de mână decât tine. Aceştia doi 
răzbună pe ceilalţi fraţi pe care nu i-ai făcut. Tu nu mergi la biserică şi dacă ţi-ar fi spus 
preotul vostru ce ţi-am spus eu, l-ai fi bătut. Dar mie nu mi-e frică de tine şi ţi-aş spune 
şi mai multe, dar s-ar putea să mai fie aici, de la tine din sat, şi să-ţi auzi vorbe”. (Morar 
Gheorghe, Ucea de Sus) 

 
• Despre fetele tinere, Părintele Arsenie spunea că „trebuie să se mărite, însă mai 

uşor se mântuieşte un bărbat, decât se mărită fericit o fată”. Mie îmi argumenta avantajele 
vieţii de căsnicie, dar atunci nu l-am înţeles... (Pr. Bunea Victor, Sibiu) 

 
• Câteva din sfaturile Parintelui Arsenie: 
- Dacă ai ajuns la căsătorie, ia aminte ce faci. Căsătoria a doua de obicei este mai rea 

ca prima. 
- Decât fuga de riscurile eredităţii şi decât feririle de a avea copii, mai bine moartea la 

datorie. 
- Nu este bine să te bagi în căsătoria cuiva. 
- În vremurile de pe urmă se vor scula copiii asupra părinţilor de a-i ucide şi părinţii 

asupra copiilor de a-i ucide. (Maria Matronea, Sibiu) 
 

„Judecata de Apoi” şi „Calea Veţii şi calea morţii” 
în pictura Părintelui Arsenie Boca 

 
• Scena „Dreptului Judecător” este reprezentată astfel: Mântuitorul Iisus Hristos 

se află pe scaunul de judecată, iar de o parte şi de alta sunt Maica Domnului şi Sfântul 
Ioan Botezătorul. Icoana acesta se numeşte Deisis... Dar cum ajungem noi la judecată? Şi 
mai ales, care e cea mai apropiată judecată? Pentru că sunt două judecăţi: judecata 
particulară şi judecata finală, obştească, de la sfârşitul veacurilor. Părintele a transpus, de 
fapt, scena „judecăţii particulare”. 

Şi a pornit de la începutul începutului! Când vrem să facem început de drum spre 
Hristos, noi trebuie să fim într-o stare de pocăinţă, trebuie să ne mărturisim nimicnicia 
noastră, să curăţim impurităţile care ne îngreuiază şi să mergem spre Hristos. Deci, 
prima scenă e scena Spovedaniei. Este o scenă vizionară; e ca şi cum ai visa lucrarea 
sfântă care se produce în actul Spovedaniei. Cel care se spovedeşte stă în genunchi în 
faţa Sfântului Altar, a iconostasului, şi citeşte o jalbă mare de păcate. Preotul îi dă 
binecuvântare şi pune mâinile pe capul lui, iar Hristos din icoana împărătească îi dă 
iertare păcatelor. Lucrarea aceasta, binecuvântarea lui Hristos, este împlinită de slujitorul 
lui Hristos, adică de înger - în uşile împărăteşti stă un înger care ia jalba, o primeşte şi 
şterge cu buretele toate păcatele mărturisite astfel încât jalba apare curată. 

Iată, jalba păcatelor devine curată şi ea este dusă, în planul al doilea, în balanţa 
Dreptului Judecător. Balanţa aceasta e ţinută de un deget, de o mână care ţine sufletele, 
mâna care ţine sânul lui Avraam. Dar sufletul este pus acolo, în faţa judecăţii, într-o 
întruchipare stranie, fiind înfâţişat speriat, îngrozit, pentru că în registrul următor este 
scena infernului, unde vedem că diavolii abia aşteaptă ca sufletul să iasă din trup şi să-l 
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prindă. Atâta timp cât sufletul mai este în trup, noi nu putem vedea duhurile; numai 
părinţii trăitori, cei care au ajuns la o viaţă înduhovnicită pot vedea duhurile. Deci, 
văzând lupta aceasta extraordinară, sufletul stă îngrozit. 

Deci apare balanţa. Demonii se prind de balanţa păcatelor să o tragă în jos, dar dacă 
jalba este curată, păcatele sunt uşoare, iar faptele, puţinele fapte bune, pe care le facem 
noi, trag în balanţă şi atunci, sufletul merge în rai. 

Iată o transpunere extraordinară a acestei lucrări spirituale, care e de fapt viaţa 
noastră. Dacă ar trebui să precizăm care sunt metodele câştigării vieţii veşnice, n-am 
putea să spunem altceva decât ceea ce am primit de la Botez, adică: curăţia, nevinovăţia 
prunciei, haina curată (pe care însă am întinat-o cu păcatele noastre). Deoarece Botezul 
nu se repetă, avem totuşi un al doilea „botez” - botezul lacrimilor - care ne dă 
posibilitatea să ne unim iarăşi cu Hristos, să ne împărtăşim cu Hristos. Luându-L pe 
Hristos în noi, trăind bucuria Învierii, noi, cei păcătoşi, suntem martorii Învierii, suntem 
cei care Îl propovăduim pe Hristos prin viaţa noastră. 

Pictura Părintelui a fost o pictură vizionară! A creat ceva ce iese din canonul obişnuit, 
din rânduiala obişnuită; a creat nişte compoziţii. Noi suntem obişnuiţi să vedem numai 
scene clasice: sfinţi, portrete, medalioane de sfinţi, dar Părintele creează două scene 
mari: scena „Nunţii fiului de împărat”, o scenă care cuprinde multe taine în sine, şi scena 
„Calea Vieţii şi calea morţii”. 

Fiul de împărat este Hristos Împăratul. Ca să ajungem la Nuntă, putem merge pe două 
căi (două căi ale Vieţii): prin calea obişnuită, a creştinului obişnuit şi prin mucenicie, 
calea cea mai grea, calea directă. Într-o parte se arată moartea creştinului, adică exact ce 
spunem noi la Sfânta Liturghie: să ne dea Dumnezeu sfârşit creştinesc vieţii noastre, fără 
durere, neruşinat, în pace... Se arată acolo, în scenă, moartea unui călugăr evlavios. În 
partea cealaltă este mucenicia, calea cea mai grea, calea directă. Şi pentru ca Părintele să 
reprezinte calea muceniciei, este prezentată acolo scena mucenicilor care au murit în 
Sevastia. Interesantă este imaginea centrată pe o cunună primită din cer pentru cel de-al 
patruzecilea mucenic, care s-a lepădat, iar locul lui a fost preluat de un ostaş roman. 
Ostaşul roman văzând că cerul i-a încununat pe aceşti oameni aruncaţi în iezer, în 
gheaţă, s-a dezbrăcat şi i-a luat locul pentru a primi şi el cunună. 

Ca să ajungem la Nuntă trebuie să trecem prin Cartea Vieţii, pentru că la masa 
împăratului se află Cartea Vieţii, iar jos, pe faţa de masă, se află toate scenele istoriei 
mântuirii de la creaţie până la a doua venire, până la sfârşitul lumii. Viaţa creştină e o 
viaţă de sfinţenie, e şansa de a gusta aici pe pământ bunătăţile care ni se vor da deplin în 
Împărăţia Cerurilor. Deci, Euharistia este, într-adevăr, şansa vieţii noastre. 

Cea mai apropiată de zbuciumul nostru, de viaţa noastră cotidiană este scena 
intitulată: Calea Vieţii şi calea morţii. În literatura bisericească au existat multe scrieri cu 
acest titlu: calea Vieţii e calea creştină şi calea morţii e calea iadului. Imaginaţi-vă un 
pătrat despărţit printr-o diagonală: partea de sus e calea Vieţii şi partea de jos e calea 
morţii. Calea Vieţii arată un urcuş, calea morţii e un coborâş spre infern. Calea Vieţii 
este deschisă de imaginea răstignirii Mântuitorului Iisus Hristos. 

Se vorbeşte în Teologie de semnificaţia aceasta a răstignirii cu braţele întinse, ca 
semn al iubirii; Hristos, din iubire totală s-a dăruit pentru noi. Dar mâna dreaptă a lui 
Hristos este smulsă de pe cruce şi întinsă spre noi cu chemarea: „Veniţi la Mine toţi cei 
osteniţi şi împovăraţi... ”. 

Iată că există în permanenţă un apel al lui Dumnezeu către noi, există o chemare 
sfântă pe care noi trebuie să o ascultăm, să o auzim şi să o recepţionăm, dar şi să 
răspundem la ea. Dacă nu răspundem, deşi auzim, suntem surzi. Cum se poate ajunge la 
calea Vieţii? Se arată un model: deasupra ei, mult mai sus, apare chipul răstignirii unui 
călugăr. El este pe axa aceasta diagonală. El stă într-adevăr pe o temelie care e Hristos. 
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Împrejurul călugărului sunt nişte demoni însă. Demonul e atât de urât şi atât de 
înverşunat...(înjură şi spune: „Ticălosule, dă-te jos de pe cruce! De ce te răstigneşti?”) 
pentru că această fiinţă umană stă răstignită cu două lumânări în mână, pe o cruce, fără 
să aibă piroanele bătute în mâini. Lumânările reprezintă dragostea şi smerenia pe care 
demonii nu o au. De aceea, demonii sunt înfuriaţi pe „călcarea voii” pe care o are 
călugărul. 

Dar, mai importantă pentru noi, mai sugestivă, este partea a doua - calea morţii. Nu ca 
să ne îngrozim, ci profilactic, să ne păzim. Sunt desenate acolo, deasupra, foarte multe 
globuri (19). Părintele le numea gogoşi sau minciuni ale diavolului şi pe fiecare dintre 
ele scrie câte ceva. Una care se potriveşte foarte bine tinerilor este la centru. Diavolul îi 
spune tânărului să nu se ducă acum la biserică, să nu se pocăiască acum, căci e tânăr, are 
timp atunci când va fi bătrân. Nu spune „Nu crede în Dumnezeu”. Astfel este cea mai 
abilă şi mai vicleană amăgire. Poţi să crezi în Dumnezeu, poţi să faci ce vrei, dar nu 
acum. Lasă că ai timp; acum du-te la discotecă, petreceţi de sărbători. O altă minciună a 
diavolului, care de fapt este o avertizare - chiar deasupra scrie: „Ziceţi că nu sunteţi răi? 
Aţi auzit vreodată ca un drac să-şi vândă fratele?”. Apoi iarăşi la îndemâna tinerilor: 
„Vând yoga, vând spiritism...”, toate aceste filosofii şi practici orientale care fac azi 
ravagii printre unii tineri, tineri care n-au ştiut ce-i metania, n-au cunoscut ce-i 
rugăciunea, căci metania-i mai mult decât un exerciţiu yoga, mai mult decât o lucrare din 
aceasta de concentrare. Trăirea în Hristos, concentrarea în rugăciune, îţi oferă într-adevăr 
şansa eliberării tale. 

Sunt foarte multe din aceste gogoşi, din aceste minciuni, din aceste ispite cărora 
trebuie să le facem faţă. Jos, în schimb, iarăşi vizionar, Părintele a pus doi dintre cei care 
au pus temelia acestui sistem diabolic, de a guverna fără Dumnezeu, de a face iubirea 
fără Dumnezeu. Sistemul comunist nu a fost altul decât altruism fără Dumnezeu, adică 
fac bine numai eu; eu vreau să fiu cel care împărtăşesc dreptatea. A fost înlocuirea lui 
Dumnezeu cu omul şi omul acela a devenit dictator. Sunt puşi doi în costum de proletar, 
fără nume; nu le-a scris numele pentru că era în mare pericol; biserica putea fi dărâmată. 
Au fost Nietzsche şi Renan? I-a trecut acolo şi pe marii teologi. Mai sunt şi alţii care pot 
fi descifraţi într-o luptă. Infernul e reprezentat ca un război. Cu mitraliere care mai de 
care mai sofisticate, iar jos scrie că într-adevăr aşa se va distruge pământul. Omul va 
distruge pământul prin lucrarea aceasta pe care o va face diavolul. 

{ Alte „gogoşi” (şoapte ale diavolilor): 
- Citiţi Biblia cum vă taie capul că şi noi o ştim pe dinafară şi „sfinţi” în fantezie vă 

vom face! 
- Nu vă mai trebuie minte, vă teleghidăm noi la toate nebuniile.  
- Veniţi la noi, căci vă dăm aşa o libertate încât vă puteţi şi sinucide! 
- Nu este diavol, nu este suflet, nu este Dumnezeu, totul este biochimie. 
- Ştiinţa are ultimul cuvânt. 
- Adevărul? Stafia filozofilor. In vino veritas.  
- Totul e minciună şi minciuna este adevărul.  
- [Ereticul Arie]: Hristos este făptură.  
- [Bultmann]: Iar eu cu Bâlă l-am demitizat. 
- [Renan şi Nietzsche]: Ţi-am spus: fii pe pace. Oamenii L-au creat pe Dumnezeu. Iar 

eu L-am omorât. Eu sunt marea vieţii. Veniţi la mine, că pe toţi vă înec; altfel la ce mai 
trăiţi. Aici pe pământ e „raiul” şi iadul. Dracul deschide uşile „raiului”... şi porţile 
balamucului. 

- De fricoşi ce sunteţi vă rugaţi şi lui Dumnezeu, dar ştiţi că în inima smeritului şade 
dracu greceşte, aşa că nu vă stricaţi nici cu noi! 

- Vindem yoga, teozofie, spiritism, magie, cultul lui satan. Eu sunt Wotan, Mamona, 
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Priap. Cei ce mă urmaţi sunteţi ai mei.  

- Onirismul, artele absurdului, cu frumuseţea luaţi-o după noi... urâtelor! [femeile 
desfrânate, mândre]. 

- Eului, care-i dumnezeul omului, numai lui să i te închini. 
Gogoşile se termină cu concluzia la care trebuie ca omul să ia aminte: „Fărădelegile 

atrag pustiirea pe pământ”} 
Ca îndemn pentru tineri, vreau să spun să nu vă opriţi la jumătatea drumului. Aţi 

primit Botezul, Mirungerea şi Euharistia, aţi ajuns odată până la poarta Raiului, dar prin 
păcatele făcute v-aţi îndepărtat de poarta Raiului. Încercaţi mereu să bateţi la această 
poartă, încercaţi să trăiţi Sfânta Liturghie împreună cu Hristos şi atunci Treimea 
împlinită prin Împărtăşanie vă va da tot ceea ce aveţi nevoie, căci dacă-L avem pe 
Hristos, nu ne mai trebuie altceva. Să vă aduce la biserică nu dorinţa de a vă ajuta 
Dumnezeu la examene etc., ci să ne aducă pe noi la biserică foamea şi setea după 
Hristos! 

Calea Vieţii este chemarea lui Hristos. Hristos vine şi spune: „Veniţi la Mine”, iar în 
scena respectivă este arătat răspunsul pe care-l dă omul. În privinţa aceasta este luată ca 
model chemarea la nuntă. Au fost mulţi invitaţi şi au început să se scuze: unul că      
„Mi-am luat boi şi nu pot să vin”, altul că „Mi-am luat ţarină şi mă duc s-o văd”, altul  
şi-a luat soţie... Dacă încercăm să pătrundem mai adânc, e ceva vizionar acolo: un fotoliu 
care are în faţa lui un aparat: “videotelefon” - poţi vorbi cu cineva la telefon şi să vezi 
persoana respectivă. Deasupra sunt nişte antene mari parabolice. Deci, răspunsul omului 
este că nu are timp, e prea ocupat. Acesta e răspunsul pe care-l dăm noi, sugerat în 
imagine. S-a gândit părintele şi la posibilitatea aceasta a transmiterii, a primirii bisericii 
în casa ta! Auzi la radio, vezi la televizor toată Sfânta Liturghie ... Dar sacrul nu se 
transmite prin imagini. (Preot Profesor Liviu Streza, Sibiu, 1992 - acum PS. 
Laurenţiu Streza) 

 
• Fostul mitropolit Nicolae Bălan l-a trimis cu bursă la Academia de Arte frumoase 

din Bucureşti, unde a făcut studii deosebite cu profesorul Costin Petrescu. Acesta i-a 
încredinţat pictarea scenei cu Mihai Viteazul, la Ateneul Român. Cine vrea să se 
convingă că în urma acestor studii, Părintele Arsenie n-a pus în fresca de pe pereţii 
bisericilor la care a pictat doar scene şi compoziţii creştine remarcabile, ci a sesizat, în 
linii şi culori, adevăruri vii şi luminoase ale vieţii harice, cum puţine s-au realizat la noi, 
acela n-are decât să cerceteze pictura bisericească din Drăgănescu (Ilfov), ca să nu mai 
vorbim atâtea lucrări de coloristică şi de modelaj cunoscute atât la Sâmbăta, cât şi la 
Prislop. Nu trebuie uitate nici copertele minunate ale primelor patru volume ale Filocaliei 
şi ale Vieţii în Hristos. (Pr. Prof Teodor Bodogae - în „Telegraful român”, nr. 2-4, 
1990) 

 
• Îmi aduc aminte că odată, la Drăgănescu, am avut deosebita plăcere să-i fiu 

Părintelui ucenic de o zi, dându-i la mână pensulele şi culorile. Într-o pauză de lucru, am 
coborât de pe schelă şi am început să mergem prin biserică, pe lângă pereţii deja pictaţi ai 
naosului. Părintele Arsenie îmi explica semnificaţia fiecărei scene. Pe peretele din stânga, 
în interior, era gura de foc a iadului în care alunecau păcătoşi de tot felul, printre care şi 
un teolog occidental, Bultmann, pe atunci în mare vogă în Occident, teolog care susţinea 
că a demitizat Biblia. 

Semnificativ este faptul că Învierea Mântuitorului stă aşezată imediat lângă scena 
iadului, în directia spre altar. Trupul (transparent) al lui Iisus înviat depăşeşte pictural 
toate canoanele erminiilor tradiţionale. Ne-am despărţit cu gândul şi cu promisiunea de a 
ne mai revedea. 



119 
 

De două ori am mai mers la Drăgănescu, o dată prin 1982-1983, şi o dată cu un mesaj 
din partea Î.P.S Mitropolit Antonie Plămădeală, care dorea să-l găzduiască pe Părintele 
la Sibiu. Însă, nu l-am mai văzut în viaţa aceasta pământească. Se retrăsese în întregime 
din lume. (Pr. Bunea Victor, Sibiu) 

 
• M-am dus la Părintele Arsenie, la Drăgănescu şi i-am cerut o explicaţie la o 

pictură din partea stângă, de la intrare, pictură care se numeşte „Calea contemplaţiei şi a 
nevoinţelor cu dreaptă socoteală”. Dânsul mi-a răspuns: „Mă, măcar de m-ar întreba 
mulţi de asta” şi, arătându-mi pictura, a zis: „Dacă ţii aceste două făclii ridicate în sus 
dragostea şi smerenia, te mântuieşti”. (Morar Gheorghe, Ucea de Sus) 

 
• La înmormântarea Părintelui Arsenie, părintele Bunescu a spus în predică: 

„Doctor nu ai fost, dar veneau doctorii să-ţi ceară indicaţii; inginer nu ai fost, dar veneau 
inginerii să le dai indicaţii. Pictura pe care ai făcut-o la Drăgănescu o să fie unică în 
lume”. A scris acolo (pe pictura de la Drăgănescu): „Nu va avea omul pace pe pământ, 
câtă vreme nu va avea pace cu Dumnezeu”. Un suflet - pe care l-a pictat acolo - mergea 
înspre Rai şi i-a ieşit Satana înainte şi i-a zis: „Nu veţi intra în Împărăţia în care n-aţi trăit 
de pe pământ”. (Nicolae Streza, Făgăraş) 

 
Despre darurile şi sfinţenia Părintelui 

 
• Odată, eu şi soţul meu, ne-am dus la Cernica, să-l căutăm pe Părintele Arsenie, 

dar, ajungând acolo, ni s-a spus că este plecat la Drăgănescu. Atunci, am cumpărat de la 
mănăstire doi struguri mari şi frumoşi, cu gând să-i duc Părintelui, la Drăgănescu. Pe 
drum, omul meu a mâncat cel mai mare strugure, iar eu m-am amărât rău şi am plâns. 
Când am ajuns la Drăgănescu, Părintele i-a spus soţului meu: „Tu eşti băiat de preot. De 
ce o necăjeşti atâta?”. Apoi, i-a arătat pictura cu diavolul şi a zis: „Dacă o mai necăjeşti, 
acela e stăpânul tău” şi l-a scos afară din biserică, cam o jumătate de oră. În acest timp, pe 
omul meu l-a chinuit un diavol, de tremura tot şi s-a făcut negru. Atunci Părintele l-a 
întrebat: „O mai năcăjeşti?” şi el a spus: „Nu”. (Ana Bichi, Sibiu) 

 
• Odată, mergând la Bucureşti, la nişte unchi de-ai mei, am vrut să-i duc pe aceştia 

la Părintele pentru nişte necazuri de-ale lor. Le-am spus ceva despre Părintele şi nu ştiu 
cum s-a făcut, dar acele fraze mi-au rămas întipărite în memorie. A doua zi, mergând la 
dânsul, Părintele mi-a redat cuvânt cu cuvânt, tot ce am spus în seara precedentă. Am 
rămas mută de uimire. Am căutat să mă uit în ochii Părintelui, dar nu am putut, pentru că 
ochii îi luminau atât de tare, încât nu-l puteam privi, aşa cum nu poţi privi nici soarele. 

Odată, un unchi de-al meu a călătorit în tren, împreună cu Părintele. Au discutat ei de 
una, de alta, dar unchiul meu nu ştia cine este. Când au ajuns la destinaţie, Părintele i-a 
spus: „Hai să coborâm, măi Petre!”. Unchiul meu a rămas uimit. Cum de ştia Părintele 
cum îl cheamă? Mai mult, după ce au coborât, Părintele i-a spus că, în curând, soţia sa 
va cădea bolnavă la pat, dar că el, cum va vedea aceasta, să vină cu ea la dânsul, că de 
nu, femeia va zace 21 de ani pe pat. Când s-a îmbolnăvit, unchiul meu nu l-a putut căuta 
pe Părintele, iar soţia lui a zăcut 21 de ani pe pat, paralizată. 

Părintele Arsenie ştia totul despre tine: cum te cheamă, de unde eşti, ce gândeşti, ce ai 
făcut, ce vei face. Ştia totul despre neamul tău, de unde ţi se trage cutare sau cutare, de la 
care bunic sau străbunic. Ştia tot-tot. În timpul vieţii, a fost un sfânt, aşa cum este şi 
acum. Îmi pare tare rău că am stat lângă un sfânt, că am vorbit cu un sfânt, dar că nu am 
realizat suficient acest lucru la momentul respectiv. Trebuia să-l fi ascultat întru totul, 
să-i fi urmat poveţele şi sfaturile referitoare la familia mea sau sfaturile date celorlalţi, 
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căci toate sfaturile şi poveţele pentru alţii, mi se potriveau şi mie. (Stanciu Maria 
Georgeta, Sibiu) 

  
• Pe atunci eram tânără şi mă dusesem la Părintele să-i mărturisesc dorinţa de a 

avea un copil, deşi medicii îmi spuseseră să-mi iau gândul de la aşa ceva, fiindcă 
sufeream de o boală. Abia m-am căsătorit şi ţineam foarte mult să devin mamă. Înainte 
de-a apuca să deschid gura, Părintele Arsenie m-a întrebat: „De ce te-ai dus la doi 
doctori?”. Deşi fusesem martoră la scenele petrecute înaintea mea cu alţi creştini, parcă 
tot nu-mi venea să cred! Părintele a continuat blând: „Ţine-te de un singur doctor, primul, 
acesta e mai bun şi nu mai lua atâtea medicamente. Mergi doar la băi termale. Tu ai avut 
o răceală la 7 ani, dar o să treacă totul. Deabia te-ai cununat, aşa că fii încrezătoare. Peste 
câţiva ani ai să naşti o, fetiţă blondă, de toată frumuseţea, care îţi va aduce multe bucurii 
în viaţă. Acum, dă-mi plicul din geantă. Numai banii ăştia îi primesc pe ziua de azi, 
pentru pomelnicul pe care mi l-ai adus de la consăteanca ta, fiindcă sunt trimişi cu mare 
credinţă şi nefericire”. În acea clipă am început să plâng. Tremuram din tot trupul. 

Într-adevăr, aveam la mine un plic cu o hârtie de 100 de lei şi un pomelnic, de la 
Năstuca Muştină, o fată foarte amărâtă de la noi din sat. Era handicapată, vorbea gângav, 
se cocoşase şi părea îmbătrânită înainte de vreme, de aceea noi îi şi spuneam „Tuca 
babii”. Trăia de pe o zi pe alta mai mult din mila celorlalţi. Când a auzit că plec în 
pelerinaj să-l întâlnesc pe Părintele Arsenie Boca, mi-a dat ultimii bani pe care îi mai 
avea în casă şi mi-a dictat un pomelnic cu toţi morţii ei dragi, pe care şi-i mai amintea. 
Eu am insistat să-şi păstreze banii, spunându-i că îi voi plăti eu pomelnicul, însă ea nu a 
vrut în ruptul capului. După ce am ajuns la Părintele Arsenie şi m-am aşezat la rând în 
biserică, am observat că el îi mustra pe cei care încercau să îl plătească, fie şi sub formă 
de danii. Le spunea: „Daţi la săraci, nu mie!”. Atunci m-am simţit ruşinată şi am ascuns 
plicul în geantă. Mă hotărâsem să îl rog pe Părintele să primească pomelnicul fără să mai 
pomenesc ceva de bani. Când am auzit că-mi cere plicul, am îngheţat... Îmi dădeam 
seama că el ştia, pur şi simplu, totul! Dar Părintele a adăugat: „Ăştia sunt banii văduvei 
sărace din Scriptură! Suta asta de lei este mai preţioasă decât un munte de aur. Aşa se 
dovedeşte credinţa! Du-te şi spune-i că pe lumea asta este cea mai amărâtă fiinţă, fiindcă 
o mai aşteaptă şi alte nenorociri, dar pe lumea cealaltă îi promit că va fi desfătată de 
fericire. Acolo se va întâlni cu mine, după cum tânjeşte astăzi”. 

M-am întors la Şincă Nouă copleşită de această primă întâlnire cu Părintele Arsenie 
Boca. Parcă eram fermecată. Timpul trecea, dar eu nu mă puteam desface de amintirea 
lui. Peste trei ani, am făcut un alt pelerinaj, reîntâlnindu-mă cu marele duhovnic. 
Semnele prorocirilor sale se împliniseră. „Tuca babii” fusese omorâtă de un hoţ, într-o 
noapte, iar eu am născut o fetiţă blondă, ca un înger. Am plâns în faţa Părintelui când l-
am revăzut, căci el îmi cunoscuse îndoiala! Abia la a doua întâlnire am simţit că mă 
primise cu adevărat în turma fiilor săi duhovniceşti. Chiar şi astăzi circulă vorba printre 
oameni că Părintele ţinea minte absolut toate numele creştinilor cărora le-a dat 
binecuvântarea. La Judecata de Apoi îi va lua sub aripa sa ocrotitoare pe toţi aceia care 
au crezut cu adevărat în puterea lui. (Lucia Chima, Şincă Veche) 

 
• Am mers la Părintele cu o femeie din satul meu. Cu o zi înainte, se schimbase 

mersul trenurilor, dar noi nu ştiam acest lucru. Ne gândeam că trebuie să ajungem la 
Bucureşti în Gara de Nord, dar trenul mergea în gara Băneasa. Când să ne apropiem de 
Băneasa, vine la noi o persoană necunoscută şi ne zice să coborâm în gara Băneasa şi să 
luăm cursa cutare până la Drăgănescu. Când am ajuns la Părintele, dumnealui mi-a zis: 
„Măi, era să ajungi la mare”. Am rămas mută de uimire. 

Aveam în corp o nelinişte: tremuram toată. Părintele m-a ascultat, mi-a pus mâna pe 
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cap şi mi-a zis: „Mă, să nu mai fii şi tu aşa”. De atunci, Dumnezeu fie lăudat, nu mi s-a 
mai întâmplat. 

Altădată, am mers la dânsul cu o damigeană cu lapte şi o oală cu zer. Părintele a zis: 
„Măi, lasă-le cu totul aici”. Familia cu care eram, a zis: „Cum, le laşi!?”. Dar eu am 
spus: „Le las, că vin ele acasă”. După un timp, a venit o persoană cu ele acasă. Am spus 
celor cu care fusesem la Părintele că damigeana şi oala au venit acasă. Nu le-a venit să 
creadă! 

Să-i mulţumim Părintelui de toate binefacerile pe care ni le-a făcut la toţi. (Barbot 
Maria, Ucea de Sus) 

 
• La o întâlnire cu Părintele, i-am spus că băiatul meu nu bea, nu fumează, nu 

umblă prin discoteci, dar că mi-e teamă ca din cauza insucceselor pe care le-a avut, să nu 
cumva să cadă în panta cea rea şi să-mi aducă supărări. Părintele mi-a spus că îl va urmări 
cu gândul şi că nu se va întâmpla aşa ceva. Am rămas mirat cum se pot urmări oamenii cu 
gândul. (Moş Nicolae, Sibiu) 

 
• Îmi aduc aminte că pe vremea când eu eram copil, sora mea Maria s-a căsătorit cu 

un perceptor. Odată, soţul ei a luat o sumă mare de bani pentru achiziţii, însă n-a ajuns să 
cumpere ce trebuia, pentru că a băut toţi banii cu prietenii lui. În urma acestei fapte, 
cumnatul meu a fost arestat, familia i-a fost scoasă din casă, iar pe uşă i-a fost pus sigiliu. 
Sora mea, şi înainte, dar mai ales acum, mergea mereu la Mănăstirea Sâmbăta împreună 
cu alte femei din Sibiu. Într-o zi, pe când se afla la mănăstire, a văzut că Părintele, care 
atunci era stareţ, vindea nişte cărţi. Sora a vrut să cumpere şi ea, dar nu avea bani. Atunci 
a împrumutat bani de la o femeie din Sibiu cu care venise şi s-a dus la Părintele să 
cumpere cărţi. Părintele nu numai că nu i-a primit banii, dar i-a spus să-i dea înapoi de 
unde i-a luat. Ea a început să plângă, spunând că vrea cărţile şi că va da înapoi banii 
împrumutaţi când ajunge la Sibiu. Părintele i-a spus însă: „Dă banii înapoi, că nici la 
Sibiu nu ai. Bărbatul tău e arestat şi aveţi sigiliu pe casă”. Apoi i-a dat cărţile fără bani. 
Părintele nu avea de unde să cunoască situaţia familială a surorii mele decât prin putere 
divină. 

Sora mea spunea că odată, în timpul unei predici, Părintele a spus: „Tu, care ai intrat 
cu satana în Sfânta Biserică, scoate-l afară”. Nu s-a sesizat nimeni. Cel în cauză era un 
om bătrân şi cam surd. Atunci, Părintele s-a dus la el şi i-a spus: „Moşule, scoate sticla 
cu rachiu afară”. Omul s-a conformat. (Dumitru Matronea, Sibiu) 

 
• Pe vremea când eu încă nu mă născusem, un unchi al mamei lucra împreună cu o 

echipă de meseriaşi la restaurarea unei părţi a aşezământului mănăstiresc de la Sâmbăta. 
Într-o bună zi a mai fost adus încă un meşter, chiar de la noi din sat. Când bărbatul a 
intrat în curtea mănăstirii, unde era dezordine ca într-un şantier, s-a împiedicat de un 
capăt de buştean, pe care l-a înjurat năprasnic. În aceeaşi zi, spre sfârşitul amiezii, 
Părintele Arsenie, abia întors de la Sibiu, se grăbea să ajungă la biserică pentru slujba 
vecerniei. El s-a oprit lângă acel străin, în curte, de faţă cu unchiul mamei şi l-a mustrat: 
„Mă, Gheorghe, ce vină are lemnul că tu te-ai împiedicat de el? Să nu mai înjuri în sfânta 
mănăstire niciodată, ca să nu te certe Dumnezeu în locul meu!”. Unchiul, împreună cu cei 
aflaţi în preajmă, au împietrit, iar meşterul vinovat se uita la tânărul călugăr cu gura 
căscată. Părintele nu avusese de unde să afle nici întâmplarea cu pricina, nici numele 
bărbatului din Şinca, pe care îl vedea pentru prima oară în viaţă.. . 

Altădată, îmi povestea mama, o familie de creştini din Tohan, s-a dus la Sâmbăta 
pentru un maslu. Cu aceeaşi ocazie, ţăranii s-au plâns că li se furaseră caii de curând. 
După ce i-a ascultat, Părintele le-a răspuns scurt: „Duceţi-vă până la Poiana Mărului, la 
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alde Ilie Tămădău, să vă luaţi caii înapoi, dar să-mi promiteţi că nu vă luaţi la harţă! Să-l 
iertaţi pentru fapta rea, ca să vă ierte şi vouă Cel de Sus alte păcate”. (Lucia Chima, 
Şinca Veche)  

 
• În timpul postului venea multă lume la mănăstire, cu căruţele cu cai. Odată, unuia 

i s-a furat hamul de pe cal şi i-a spus Părintelui Arsenie. Atunci, Părintele a zis să se dea 
la o parte toată lumea, ca să poată trece. S-a făcut cărare, dar un om nu a putut pleca din 
loc şi aceluia i-a spus Părintele: „Măi, du-te şi dă hamurile omului de la care le-ai furat”. 
(Maria Dumitraşcu) 

 
• Părintele Arsenie nu-l lua pe părintele Dometie, sus, la chilia din munte, de la 

Sâmbăta, ci-l lăsa să aştepte jos. Dar de jos, părintelui Dometie i s-a arătat de mai multe 
ori Părintele Arsenie, între cer şi pământ în semnul sfintei Cruci (cu mâinile întinse lat-
eral), deasupra locului unde este chilia (în fereastra Sâmbetei). (Dumitru Matronea, 
Sibiu) 

 
• Părintele îmi spunea: „De aici eu te privesc acasă şi până aici te aud cum mă 

strigi, căci îţi cunosc glasul”. (Balaban Ileana, Sibiu) 
 

Pomenirea morţilor 
 
• Faţă de părinţii mei, vecinul Ion a jucat rolul unui mare păcătos. S-a întâmplat că 

întâi a murit mama, apoi, după 4 ani, tata şi la un an a murit şi Ion. Pe atunci, aveam mare 
râvnă să fac colive şi pomeniri la morţi, iar la parastasele de obşte care se făceau la 
Catedrală, în sâmbetele din Postul mare, eram nelipsită. Ion a murit înaintea Postului; am 
zis „Doamne iartă-L şi pe Ion” şi l-am luat şi pe el la pomeniri. 

În prima sâmbătă, după Sfânta Liturghie, părintele Boţocan - fie iertat - era de rând în 
faţa meselor cu colive. Eu eram lângă doamna cu fata moartă. Şi numai ce dă părintele 
binecuvântarea şi cântă: „O, minunile tale, Doamne”, că îl şi văd pe Ion, ca într-un film, 
pe deasupra mesei lor, adus de doi draci care-l ţineau de subsuori. Era cocoloşit cu 
genunchii până la gură şi faţa îi era maro. La urmă, spun doamnei ce am văzut. 

În sâmbăta următoare, iarăşi eram cu cele trebuitoare pe masă, pentru pomenire. Cum 
s-a terminat Sfânta Liturghie, iată că vină o bătrână şi-mi zice: „Du-te în aulă, că-l 
sfinţeşte preot pe inginerul acela de la Braşov”. Era un om care mă interesa. Nu ştiam 
cum să mă împart, dar mi-am zis că e o ocazie cu care nu mă mai întâlnesc. Mi-am lăsat 
coliva în grijă la doamna mea şi m-am dus în aulă. Acolo nu era decât Mitropolitul 
Mladin - Dumnezeu să-l odihnească - şi cei din strană şi din altar. Eu stăteam într-un colţ 
şi numai ce văd că se deschide uşa cu furie şi vin cei doi draci, ţinându-l pe Ion de 
subsuori. A trecut apoi, a treia, a patra şi a cincea sâmbătă, dar Ion nu a mai venit. 

În Săptămâna Paştilor, m-am dus la Părintele Arsenie cu doamna cu fiica moartă şi cu 
încă o femeie care avea băiatul mort. Înainte să plecăm, o soră bătrână ne-a rugat să 
ducem din partea ei un pomelnic şi o cutie cu bomboane. 

Când am ajuns, acolo era lume puhoi. Am stat până către seară şi ca la o poruncă, noi, 
cele trei sibience, ne-am aşezat pe o băncuţă la dreapta, în faţa Sfântului Altar. La urmă, 
zice Părintele: „Hai, gata, plecaţi c-am vorbit destul de azi-dimineaţă”. Apoi, ia un 
scăunel, dă la o parte lumea şi se aşează în faţa noastră pe scăunel. În timp ce doamnele 
cu care am venit îi vorbeau de nu ştiu ce probleme, eu îi tot sărutam mâna. Când se 
ridică Părintele, mă ridic şi eu şi îi întind cutia. Zice atunci: „De ce umblaţi, măi, cu 
bomboane, că eu nu mănânc bomboane?” şi apoi: „Ai văzut ce film ţi-or arătat ţie dracii. 
Ţi-i greu, tu, ţie, cu lucrurile acestea”. Apoi, s-a întors şi a intrat în Sfântul Altar. 
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Doamna mea mă trage de mânecă să plecăm şi zice: „Vai, în faţa cui venim noi!”. Ea 
ştia toată povestea. Mi-am dat seama că tot Părintele a lucrat ca eu să mă conving că la 
slujba parastasului vin toate sufletele pe care le punem în pomelnic şi din iad, şi din Rai. 
De atunci, cât oi trăi, Ion nu lipseşte de la pomelnicul meu pentru morţi. (Sârbu 
Elisabeta, 73 ani, Sibiu) 

 
Dacă plec, vă ajut mai mult! 

 
• Părintele a spus odată: „Dacă plec, vă ajut mai mult” şi într-adevăr, cu darul ce i-a 

fost dat de Dumnezeu, a făcut multe minuni şi după ce a murit. 
Odată m-am dus după argilă cu un cărucior de mână, pe un deal foarte prăpăstios. 

Acolo vieţuiesc mulţi ţigani şi unde sunt ei, sunt şi mulţi câini. Eu ştiu asta şi mă 
îndepărtez cam un kilometru. Dar deodată, ca din pământ, văd că vine înspre mine o 
haită de câini, vreo 5-6, toţi mari, lătrând cu furie. M-am gândit: „Ăştia mă rup când 
ajung lângă mine”. Am strigat: „Nu mă lăsa, Părinte Arsenie”, m-am întors către ei şi am 
făcut o sfântă cruce. O, minunile tale Doamne, cum au tăcut toţi dintr-o dată şi au făcut 
cale întoarsă, de părea că-s dirijaţi! 

Cei care sunt creştini cu adevărat şi care l-au cunoscut pe Părintele, trăiesc tot cu 
dorul după Dumnezeu şi cu convingerea că dacă vremea ne cere jertfă, cu ajutorul 
Părintelui, vom merge şi la moarte. Când am fost la parastasul de şase luni al Părintelui, 
noaptea am visat că Părintele a venit la mine acasă, m-a miruit pe frunte şi mi-a zis aşa: 
„Tu vei muri moarte de martir şi s-or mântui şi fetele tale”. Dă, Doamne, aşa să fie! 
(Sârbu Elisabeta, Sibiu) 

 
• În 1990 am fost la mormântul Părintelui cu fiul nostru, Vasile, care nu vorbea 

bine. O minune s-a întâmplat cu el. De faţă era şi maica Andreea, care avea grijă de 
mormânt. După ce ne-am închinat băiatul s-a întors din nou, de la jumătatea poienii, cu 
mâinile ridicate în sus, spre cer, şi a spus primele cuvinte: „Mamă, pupă Lică cucea”. Am 
încremenit cu toţii. Fugea spre mormânt de nu ne puteam ţine de el. Ajungând la crucea 
Părintelui, a strâns-o în braţe cât a putut şi a sărutat-o. De atunci a început să vorbească 
bine. 

Maica Andreea îmi spusese dinainte să-l rog pe Părintele Arsenie, să-l roage pe Tatăl 
Ceresc ca Vasile să poată vorbi corect. L-am rugat pe Părintele nostru drag şi minunea  
s-a întâmplat. Îl rog pe Părintele Arsenie să mă ierte dacă am greşit, dar am mărturisit 
aceasta spre slava lui Dumnezeu şi ca să înţeleagă lumea că atunci când între noi avem 
aşa oameni aleşi, nu ştim să-i preţuim cât sunt încă în viaţă. De câte ori venim cu familia 
la Mănăstirea Prislop, ne simţim bine şi simţim ajutorul Prea Bunului Dumnezeu, prin 
rugăciunile Părintelui nostru drag, Arsenie Boca. (Anonimă, Sibiu) 

 
• Mama mea a fost greu încercată fizic. Suferise o intervenţie chirurgicală pentru o 

tumoare de gradul IV de evoluţie (ultima fază), cu prognostic de viaţă de 3 luni. Nu avea 
putere nici să se ţină pe picioare. Medicul chirurg făcuse tot ce se putea face. Pe atunci, 
mai aveam un frate încă necăsătorit, iar tata căzuse la pat - făcea mereu accidente 
vasculare cu uşoare paralizii. Aşadar, mama simţea că mai avea de împlinit lucruri mari 
pentru noi şi că trebuia să ne ajute. Nu îşi ştia diagnosticul şi prognosticul, dar ştia cum să 
se roage Părintelui Arsenie şi lui Dumnezeu. A zis că dacă se va duce la mormânt, la 
Părintele, ea se va face bine. A găsit o maşină şi a plecat. Eu mă gândeam că nu rezistă pe 
drum. După ce s-a întors, a mers acasă la ea şi a început să se ocupe singură de treburile 
gospodăreşti. Zece ani cât a mai trăit, a fost ca un om sănătos, roşie în obraji şi frumoasă 
şi l-a îngrijit aşa bine pe tata - care a stat la pat 5 ani, încât se mira şi ea cum îi dă 
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Dumnezeu putere să-l ridice singură şi să-l îngrijească. Era plină de viaţă, de bucurii, de 
bunăvoinţă. A ţinut postul şi rugăciunea. Nu lua medicamente decât foarte rar. 

Nu entuziasmul şi nici vreun act de voinţă ne poartă mereu paşii spre Prislop. E 
chemarea Părintelui Arsenie - o continua rugăciune pe care o face pentru noi înaintea lui 
Dumnezeu, ca să nu ne piardă pe noi, pe toţi. Nu spunea niciodată că face ceva pentru 
noi, ci Dumnezeu - Lui să-I mulţumim. Nici nu dădea oamenilor canoane, nici măcar de 
rugăciune, ci doar îi sfătuia cum să-şi schimbe viaţa, să-şi vadă păcatele. Se ruga 
Părintele pentru ei, pentru noi şi rugăciunea se împlinea. 

Noi suntem datori să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a dăruit, să încercăm 
să împlinim voia Sa cea sfântă între oameni, pentru ca să ne luminăm, să ne desăvârşim. 
(O credincioasă - 2; Sibiu) 

 
• Eram odată la Mănăstirea Cernica, în chilie la Părintele Nicodim Bujor. Acolo a 

venit şi Părintele Arsenie. Era îmbrăcat în alb şi avea ochii albaştri ca stelele. A zis: 
„Pentru amărâta asta am venit” şi apoi: „Să-ţi iei crucea şi să-mi urmezi şi să nu mă 
părăseşti toată viaţa ta. După ce mor să strigi la mine, că eu am „clopoţel” şi te aud. 
Spune şi la alţii, ca atunci când dau de un necaz, să zică de nouă ori Tatăl Nostru”. Apoi, 
Părintele Arsenie a dispărut fără urmă. L-am întrebat pe Părintele Nicodim unde-i 
Părintele Arsenie, dar Sfinţia Sa a ridicat din umeri şi m-a dus la masă. (Ana Bichi, 
Sibiu) 

 
• Într-o zi, când tocmai mă întorsesem dintr-un pelerinaj la mormântul Părintelui, 

mă simţeam ostenită, până aproape de capătul puterilor. În aceeaşi noapte, părintele 
Arsenie mi s-a arătat în vis şi mi-a spus: „Prislopul şi mormântul meu sunt departe de 
tine. Tu mă poţi găsi oricând ai nevoie de mine în bisericuţa de lemn de lângă casa ta, 
chiar în stânga altarului, la strană. Este un loc ales, ce a găzduit o mare trăire 
duhovnicească. Să îngrijeşti biserica, să o îmbraci, să o împodobeşti, după puterile tale, 
căci face parte din mântuirea suflelului tău”. Din acea zi, am devenit binefăcătoarea 
acestui locaş, dând ascultare încă o dată învăţătorului meu. De câte ori simt nevoia să stau 
de vorbă cu marele duhovnic, urc cei câţiva paşi, în deal, descui bisericuţa şi mă aşez  
într-o strană. În singurătatea liniştită a acelui loc, de unde se vede toată valea pârăului 
Şinca, mă întâlnesc cu sufletul Părintelui şi-mi amintesc de fiecare dată vorbele pe care 
mi le-a spus la ultima întâlnire: „Un sfânt se cunoaşte abia după trecerea timpului. Cu cât 
se adaugă mai mulţi ani după mutarea sa pe lumea cealaltă, cu atât va veni lumea spre el 
mai mult, dacă a fost cu adevărat un slujitor al lui Dumnezeu”. (Lucia Chima, Şinca 
Veche) 

 
• Pe data de 7 mai 1996, fiind râul Sâmbăta mare şi tulbure după topirea zăpezii şi 

după ploile abundente, trecând cu tractorul prin râu, tractorul a fost deviat de râul puternic 
înspre o râpă. Nu mai puteam ieşi din râu căci intram în râpă. Deoarece pe 8 mai doream 
să merg la Mănăstirea Prislop, la hram (pe 8 mai, pe lângă Sfântul Apostol şi Evanghelist 
Ioan şi Cuviosul Arsenie cel Mare, se făcea şi pomenirea Părintelui nostru Arsenie Boca), 
am avut un moment de regret că nu mai pot ajunge la mănăstire (mă vedeam deja 
răsturnat cu tractorul). Dar am cerut ajutor în gând de la Părintele Arsenie şi, dintr-o dată, 
am putut să ies foarte uşor cu tractorul din râu!! (Silea Gheorghe, Sâmbăta de Sus) 

 
De vorbă cu necuvântătoarele 

 
• În anul 1999 am mers la Prislop. Acolo, un om foarte serios mi-a povestit că odată 

l-a dus cu căruţa pe Părintele Arsenie, de la Lovnic la Făgăraş. Pe drum, au trecut printr-o 
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pădure şi Părintele i-a zis să oprească lângă o tufă. Omul opreşte caii şi Părintele zice: 
„Scoală, mă, leneşule, nu ţi-e ruşine să te culci în drum?”. Căruţaşul a crezut că vorbeşte 
cu vreun beţiv adormit după tufă. Când colo, numai ce vede că de după tufă iese o nămilă 
de lup, care se întinde cât era de mare! Părintele Arsenie i-a mai zis lupului: „Poţi speria 
vreun trecător; nu ţi-e ruşine să te culci până dă soarele pe tine?”. După aceea lupul a 
plecat prin pădure. 

Mergând mai departe prin pădure, omul a observat că deasupra căruţei se adunase un 
stol de păsărele care ciripeau vesele. Aşa l-au petrecut pe Părintele până au ieşit departe 
de pădure. Atunci Părintele le-a zis: „Duceţi-vă înapoi la locul vostru” şi păsărelele s-au 
întors în pădure. Căruţaşul s-a gândit că Părintele Arsenie Boca este cu adevărat omul lui 
Dumnezeu. 

Când Părintele lucra la chilia din munte, avea 12 oameni care îl ajutau. Unul din ei 
mi-a spus că odată, când urcau pe potecă, un urs le-a apărut în faţă, chiar pe potecă. N-au 
mai îndrăznit nici să urce, nici să coboare, deşi aveau şi securi la ei, şi l-au aşteptat pe 
Părintele Arsenie, care rămăsese puţin în urmă. Când a ajuns, Părintele Arsenie le-a zis: 
„Ce faceţi măi, fricoşilor?”, apoi s-a dus la urs cu mâinile goale, şi spre uimirea lor, l-a 
luat de o ureche şi i-a zis: „Du-te mă pe aici la vale. Tu nu vezi că la ăştia le e frică de 
tine?”. Şi ursul a plecat la vale! (Biliboacă Matei, Săvăstreni) 

 
• A venit un credincios la mănăstire şi l-a muşcat câinele mănăstirii. Atunci s-a dus 

la Părintele Arsenie şi i-a spus: „Bine Părinte, să venim la mănăstire şi să ne muşte 
câinele mănăstirii!”. Părintele Arsenie l-a întrebat: „Cunoşti câinele?”. „Cunosc”. „Hai şi 
mi-l arată!” şi i l-a arătat. Atunci, Părintele Arsenie i-a zis câinelui: „Să pleci şi să nu te 
mai prind pe aici!”. Câinele a pus capul în pământ, a plecat şi nu l-a mai văzut nimeni de 
atunci. (Morar Gheorghe, Ucea de Sus) 

 
• N-a trecut mult timp după ce plecase Părintele Arsenie în veşnicie, când, mergând 

eu iar la monnântul lui la Prislop, mă opresc nişte maici: „Frate - îmi zic monahiile - ştii 
tu cine străjuieşte noaptea la mormântul Părintelui?”. „Nu, de unde să ştiu?” - le-am zis. 
„Două căprioare!!!”. „Cum?”. „Uite-aşa: vin în fiecare noapte, se aşează şi dorm 
încovrigate, cu boturile una în alta, pe mormântul Părintelui. De parcă ar vrea să-l 
încălzească!... Şi când ne apropiem, pleacă, da’ încet, fără frică, şi pe urmă vin iar! În 
toată iarna lui ’89-’90, căprioarele au străjuit noapte de noapte la mormântul Părintelui, 
ca doi îngeri tăcuţi, credincioşi şi cuminţi...”. (Valentin Iacob, în „Buletinul parohiei 
Sfânta Cruce” - USA, vol. XIII, nr. 9/ 2004)  

 
Vindecări şi dezlegări 

 
• Era în timpul războiului. Părintele Arsenie era la Mănăstirea Brâncoveanu. La noi, 

în Recea, era un om, Gheorghe Miloşan, considerat nebun. Umbla tot timpul pe câmp şi 
prin păduri. Rudele lui l-au prins, l-au legat şi l-au dus cu căruţa la Părintele Arsenie. 
Când au ajuns la mănăstire, Părintele slujea în biserică şi a spus credincioşilor: „Spuneţi 
ca cel bolnav din faţa bisericii să fie adus în biserică”. Părintele a citit mai multe 
rugăciuni, după care Gheorghe Miloşan s-a purtat ca un om normal. Se putea vorbi cu el. 
A devenit un bun creştin. (Nicolae Urs, 70 ani, Recea) 

 
• M-am îmbolnăvit şi m-am dus la Drăgănescu. Biserica era plină de oameni, iar 

Părintele vorbea tare cu fiecare, ca să audă toată lumea sfaturile bune. Mi-a spus: 
„Trebuie să te pregăteşti să pleci”. Am plâns şi m-am rugat să mă ajute să mă fac 
sănătoasă, ca să ajut şi eu pe copii mei. Părintele m-a ajutat de m-am făcut sănătoasă. 
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Apoi, mi-a spus: „Nu eu!” (adică, nu el m-a făcut sănătoasă) şi a arătat cu degetul în sus, 
către Dumnezeu. 

Altădată, eram sănătoasă, când m-am dus la dânsul şi mi-a spus: „Ai să te 
îmbolnăveşti de nervi şi de inimă”. Am fost bolnavă, dar tot dânsul m-a făcut sănătoasă. 
Mi-a spus să zic: „Doamne, ce mi-ai dat; aceea îmi trebuie”. (Burs Maria, Ucea de 
Sus) 

 
• Prima dată am fost la Părintele Arsenie la Drăgănescu. Soţia era bolnavă. Eu 

aveam ulcer. Ne-a zis că trebuie să ne mai spovedim. Soţiei i-a spus că „femeile care nu 
nasc copii, ajung bolnave la bătrâneţe”, iar mie mi-a spus să nu mă operez la stomac 
(pentru ulcer), dar eu nu prea credeam că nu mă operez căci eram grav bolnav. 

Timp de o lună după ce l-am vizitat prima dată pe Părintele, atât eu cât şi soţia am 
avut o stare de bucurie nespusă, plângeam de bucurie. Şi într-o zi, vine la mine o 
persoană şi mă întreabă dacă nu vreau să cumpăr chefir, care e bun pentru tratarea 
ulcerului! Într-o săptămână n-am mai avut nimic la stomac. Atunci a zis soţia să ţinem 
post, să ne spovedim şi să ne împărtăşim şi aşa am făcut până în ziua de azi. Soţia e 
bolnavă şi acum. Dar ei nu-i spusese că se va vindeca. (Gheorghe Morar, Ucea de Sus) 

 
• A fost o vreme când mă durea stomacul îngrozitor. Văzând că nu-mi mai trece am 

plecat la Drăgănescu. Mă durea tot mai tare. Când am ajuns la poarta bisericii, de abia 
mai puteam respira şi am strigat, atât cât am putut, la Părintele Arsenie, să mă ajute. 
Părintele numai mi-a pus degetul arătător pe burtă şi de atunci nu m-a mai durut 
niciodată. 

Odată, era la Drăgănescu o femeie cu fiica ei bolnavă cu spatele, încovoiată. L-a rugat 
pe Părintele să-i facă ceva. Părintele i-a pus o mână pe piept şi una pe spate şi a 
îndreptat-o! (Chiş Aurelia, 93 ani, com. Boiu, jud. Mureş) 

 
• S-a dus maica Teoctista din Voila la Drăgănescu. Părintele era în biserică. De cum 

a văzut-o, i-a zis: „Nu te-ai lăsat până n-ai venit. Vrei să ştii cine l-a operat pe fratele tău? 
Doctorul Arsenie l-a operat”. 

Era Părintele Arsenie la închisoare în Braşov. În celula lui, au adus un doctor bătut de 
Securitate, care avea un picior vătămat din cauza bătăilor. Părintele l-a pus să stea cu 
piciorul în apa rece ce se scurgea pe lângă perete. I-a vindecat piciorul. Medicul a scăpat 
din închisoare şi i-a mulţumit după mulţi ani. (Silvia Pătrucean, Sibiu) 

 
• Într-o zi de Paşti, prin 1943 (eram copil), mergeam pe o alee cu Părintele Arsenie 

şi ne apare în faţă o bătrână, Maria, pe care Părintele o cunoştea ca fiind vrăjitoare. Îi 
spune „Hristos a înviat!”, dar ea nu-i răspunde. Îi spune de 3 ori, dar ea nu a răspuns. 
Atunci îi spune: „Marie, cu adevărat, hristos al tău n-a înviat; e diavolul la care tu 
slujeşti”. Apoi îi spune: „Uite ce m-am gândit, Marie. Te primim aici la mănăstire, cu o 
condiţie: să te laşi de vrăji. Noi îţi dăm casă şi masă până la sfârşitul vieţii tale. Alege: ori 
vrăjile, ori mănăstirea”. Ea a spus: „Eu nu mă pot lepăda de vrăji”. Atunci Părintele  i-a 
spus: „Nu mai ai ce căuta aici. În momentul acesta să pleci”. Dar ea era ca împiedicată, 
nu mai putea merge. În acel moment, lângă noi a apărut un băieţel de 12 ani, Ilie, care 
avea vedenii de la 6 ani. Îl întreabă Părintele: „Ce vezi?” şi îi răspunde băiatul: „Văd un 
şarpe încolăcit în jurul picioarelor ei şi nu o lasă să plece”. Părintele a adus patru bărbaţi, 
care au luat-o pe sus şi au scos-o în afara mănăstirii. (Pr. Sofonea Ioan, Sibiu) 

 
• L-am cunoscut pe Părintele Arsenie Boca în anul 1968, prin soţul meu. El a mers 

cu fotografia mea la dânsul, iar Părintele m-a chemat şi ne-a dat binecuvântarea. Nu voi 
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uita niciodată momentul când ne-a unit mâinile şi ne-a dat acele frumoase sfaturi pentru 
viaţă. De atunci l-am căutat an de an până în primăvara anului 1989. Când nu-l găseam la 
Biserica din Drăgănescu, îl căutam la locuinţa din Bucureşti. Îmi amintesc că odată eram 
la Părintele acasă şi mă simţeam mai rău. Sfinţia Sa mi-a oferit un scaun şi în acel 
moment, mi-a trecut din cap până-n picioare o putere pe care nu o pot descrie. Atunci    
m-am făcut bine. 

Mari şi multe au fost minunile Părintelui Arsenie Boca. Familia Jurcă avea un fiu care 
vorbea foarte greu. Când Părintele a ajuns la Sibiu, familia l-a dus pe copil la Părintele şi 
l-a rugat să-l binecuvânteze, spunând că toate păcatele dânşilor sunt asupra copilului. 
Părintele le-a spus că sunt păcatele mamei, pe care ea lea făcut cu un văr. Băiatul a 
primit binecuvântarea şi de atunci a vorbit corect. (Balaban Ileana, Sibiu) 

 
• În anul 1980 am fost operată de fiere, dar rezultatul analizelor după operaţie nu a 

fost bun. O prietenă de-a mea, doamna Păduraru Maria, mi-a dat telefon întrebându-mă 
dacă nu vreau să merg la Părintele Arsenie. Am fost de acord. Am plecat la Bucureşti şi 
de acolo în satul Drăgănescu, unde era Părintele. Era foarte multă lume venită din toate 
părţile. Am ajuns şi eu la rând. Eram foarte slăbită după operaţie şi i-am spus Părintelui 
că îmi este frică de moarte. Părintele s-a apropiat de mine şi mi-a spus să nu-mi mai fie 
frică, pentru că toţi murim. Apoi m-a privit cu atenţie. Am simţit ceva până în adâncul 
inimii şi de atunci nu mai ştiu de frică. Când i-am arătat poza cu cei doi copii ai mei, între 
care era o diferenţă de aproape 9 ani, Părintele m-a întrebat: „Ceilalţi unde sunt?”. Anii 
au trecut, aşteptam să mă prăpădesc, dar nu a fost aşa. Când Părintele m-a privit,  m-a 
vindecat de boală şi uite că trăiesc şi acum, după aproape 25 de ani. (Friciu Maria, 
Sibiu) 

 
• Părintele Arsenie şi maica Zamfira au trimis o echipă de meşteri din Prahova, prin 

anii 1984-1985, să lucreze la renovarea Mănăstirii Prislop. În fruntea echipei era un 
maistru foarte bun, pe nume Vâlcea, din Comarnic. Acest maistru, mergând odată acasă, 
vede pe soţia sa bolnavă şi o duce la spitalul din Ploieşti. Acolo i s-au făcut toate 
analizele şi i s-a spus că are cancer. A dus-o şi la Bucureşti, la spitalul Fundeni, unde sunt 
specialişti şi aparatura cea mai bună din ţară. După ce i-au făcut toate analizele i-au spus 
să o ducă acasă că nu se mai poate vindeca şi că va muri cât de curând. Aşa a şi făcut. 

Apoi, maistrul s-a întors la lucru, la Prislop. Era foarte supărat. Părintele l-a observat 
şi l-a întrebat: „Ce ai, măi, de ce eşti supărat?”. El a spus că necazuri trecătoare. Mai trec 
două zile şi iar îl întreabă Părintele: „Spune, măi, ce ai de eşti supărat?”. Atunci i-a spus 
că a fost cu soţia la spitalele din Ploieşti şi Bucureşti şi că toţi medicii i-au spus că are 
cancer şi că nu mai are mult de trăit. Părintele i-a luat mâna dreaptă şi cu mâinile sale i-a 
sucit-o şi pe-o parte şi pe alta şi la urmă i-a spus: „Măi, soţia ta nu are nimic, nu moare. 
Tu trebuie să ştii că noi avem mult de lucru aici. Vezi-ţi de treabă şi nu mai fi supărat”. 
După câteva zile, se duce acasă şi vede că soţia sa nu mai este bolnavă. 

Se pune întrebarea cine a mai vindecat de la distanţă. Singur Mântuitorul şi sfinţii 
Lui. În întâmplarea cu sluga sutaşului, Iisus Hristos a vrut să meargă să-l vadă pe bolnav, 
dar sutaşul a zis: „Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, ci zi numai cu 
cuvântul şi servul meu se va tămădui. Că şi eu am sub mine ostaşi şi-i spun unuia: Du-te! 
şi se duce; şi altuia: Vino! Şi vine”( Mt. 8, 8-9). (Moş Nicolae, Sibiu) 

 
• Sfaturi date de Părintele Arsenie: 
- Pentru rinichi este nevoie de ceaiuri multe, de lichide multe, pentru spălarea lor. 
- Dacă laşi tabacul, trece stomacul. Dacă merge moara, toate merg mai bine. 
- Cine este prieten cu paharul, nu are rezultate bune în viaţă. Alcoolul omoară regiuni 
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întregi de celule nervoase din creier. Şi ajungi să te împrieteneşti cu oameni cu mai 
puţină judecată. (Maria Matronea, Sibiu) 

 
• Părintele Arsenie a adus mari binecuvântări în casele oamenilor, din mai multe 

sate, acolo unde se adunau creştinii. Aşa s-au adunat şi în casa mamei mele, Scutea 
Victoria, în satul Săsăuş, comuna Chirpăr. În timpul rugăciunilor, oamenii au auzit un 
şuierat, iar dimineaţa, când s-au sculat, mama şi bunica au găsit toate găinile moarte. 

Odată, după ce m-am căsătorit, la vreo 5 ani, m-am certat cu soţul meu şi am plecat la 
părinţi. Citeam rugăciuni. Îmi luasem o fotografie cu Părintele Arsenie şi-l rugam să mă 
ajute şi să-mi spună ce se întâmplă cu noi. Iată că la vreo 7 zile după ce am citit, vine în 
casă la părinţii mei o femeie din sat şi-mi zice: „Bine că te găsesc singură”. Ai mei nu 
ştiu unde erau la lucru. Femeia îmi spune că soacra mea i-a dat un val de pânză să-l ducă 
la vrăjitoare în Făgăraş, să citească pe ea (pe pânză), ca fiul ei să se însoare, că avea 28 
de ani. Iar când a venit de acolo s-a însurat în 3 săptămâni, cu mine. Apoi, femeia a 
plecat acasă, s-a dus în grădină şi s-a urcat într-un pom să culeagă mere. A căzut, şi-a 
rupt piciorul şi apoi a murit. 

În ziua de 8 mai 2003, am dus la Prislop valul de pânză pentru fete de masă la 
bucătărie. Era un dar de nuntă de la soacra mea. Îl aveam de 23 de ani în dulap. Mă tot 
rugam: Părinte, ce să duc la mănăstire? Şi dintr-o data m-am dus la dulap, am luat valul 
şi am plecat cu el. Mă gândeam că poate dezleagă Dumnezeu toate păcatele noastre, dar 
şi pe cele ale soacrei mele, fără să gândesc altceva rău. 

Când m-am întors de la Prislop, am visat pânza ce o lăsasem la bucătăria mănăstirii (8 
mai 2003), iar pe ea, la o distanţă de 2 m erau tot cruci negre. Ce credeţi? După 2 
săptămâni, în 22 mai, moare soacra mea. Vine la noi, povestesc cu ea şi când ajunge în 
casă la ea cade şi moare. Casele sunt una lângă alta. (Mioara Stănuleţ, Chirpăr, Sibiu) 

  
• Fântâniţa Părintelui Arsenie. Acolo s-a vindecat o fată care 17 ani a fost în 

cărucior şi după 17 ani i-a venit puterea acolo, la fântâniţă. 
Părintele Ieromonah Dionisie Ignat de la Mănăstirea Albac povesteşte împrejurarea 

cum Maria Silaghi şi-a căpătat întregimea trupului la „Fântâna Părintelui Arsenie”. 
„Eram student în anul I la Teologie la Sibiu, sunt şi sibian, de loc din Cisnădie şi fiind în 
vacanţa de vară am primit ascultare de la I.P.S. Serafim acuma, atuncea era duhovnicul 
Institutului de Teologie, «să te duci să stai 2 săptămâni la Sâmbăta». Fiind prieten cu 
Maria Silaghi, fiindcă o ajutam tot mereu la biserică, îi duceam căruciorul sau o purtam 
în spate, pentru că avea scleroză în plăgi de 17 ani. Şi avea tot mereu nevoie de ajutor să 
o ducă cineva, să o urce, să o coboare scările, să o ducă la biserică. Cu vreo două zile 
înainte de a merge la Sâmbăta am trecut pe la ea şi i-am zis: uite, m-a trimis P.S. Serafim 
să stau acolo la Sâmbăta vreo două săptămâni şi zice: şi noi ne-am gândit să venim, dar 
ştim că e mai greu... da’ zic eu, haide să mergem că dacă sunt şi eu acolo vă mai ajut şi 
eu să vă mai duc cu căruciorul. Şi a zis că tare ar vrea să ajungă la izvor. Şi eu am zis că 
haide să mergem. Era într-o vineri când am ajuns acolo. S-a pregătit pentru spovedanie 
şi pentru Sfânta Împărtăşanie, chiar în vinerea aceea dimineaţa s-a spovedit, a fost la 
Sfânta Liturghie, s-a împărtăşit, după împărtăşanie a stat la Sfântul Maslu, iar după 
Sfântul Maslu, pe la ora 15 ne-am înţeles că, după ce se odihneşte, să o duc eu cu 
căruciorul până la izvor acolo, erau vreo 2 km. Era 3 august 1990. Şi pe la ora 14.30 s-au 
ridicat nişte nori de ploaie foarte mari şi dădea înapoi să nu mai mergem. Da am spus: 
haide să mergem, că ajută Dumnezeu, ne ajută Părintele Arsenie. Şi am pornit încet, 
încet. La pârâiaşul acela, peste care a trebuit să trecem, erau acolo nişte muncitori care  
s-au împotmolit cu maşina şi zice: trebuie să ne întoarcem înapoi, că mi-e ruşine să nu 
mă vadă că mă treci în spate. Şi am zis că nu-i nimica, trecem printr-altă parte. Şi am 
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ocolit puţin maşina aceea şi ne-am dus pe mai în jos puţin şi am trecut şi am împins 
căruciorul până acolo sus, la izvor. La izvor l-am tras în sus, că era mai uşor de tras, 
decât de împins şi l-am lăsat lângă drum acolo sus. Apoi am dus-o în braţe până la 
izvoraş. S-a spălat pe picioruşe, pe mâini, pe faţă, am spus «Cuvine-se cu adevărat» şi 
am mai spus nişte rugăciuni. 

Apoi au venit nişte turişti mai gălăgioşi şi am zis ca hai să mergem, că nu mai îi de 
noi aicea. Şi zice: mă ţin de tine, până când ne depărtăm, ca să nu vadă ăştia că mă duci 
în spate. Şi zic, bine, ţine-te. Şi s-a ţinut, a mers şi am ajuns până la cărucior. La cărucior 
zice: simt aşa o putere în picioare hai să mergem până la drum, că am văzut că ai tras 
greu căruciorul în sus, că era pietriş, erau bolovani. Şi când a ajuns la drum, tot aşa a zis: 
să ştii că nu mă dor picioarele. De obicei, când mergea mai mult de 10 metri i se 
întorceau picioarele, mâinile i se suceau. Şi când am ajuns la drum am spus că acuma, 
dacă tot mergem, să mergem până la mănăstire. 

Şi atuncea a mers până la mănăstire, a intrat în mănăstire pe picioarele ei. Era sora 
Iuliana, era sora Ana, adică Aurica acolo, care au văzut şi sau minunat. Însă făcuse febră 
musculară şi sâmbăta nu s-a mai putut ridica din pat. Dar Duminică la Liturghie s-a 
ridicat şi de atunci nu s-a mai aşezat în cărucior. Acuma este în obştea Schitului din 
Retezat, împreună cu sora ei, care o mai îngrijeşte”. (mărturie culeasă de părintele 
Arhimandrit Teofil Părăian şi publicată în cartea „Părintele Arsenie Boca - mare 
îndrumător de suflete din secolul XX”, Ed. Teognost) 

 
Cu Biblia în iad! 

 
• „Nu după scripturi (In. 19, 7) au răstignit ei pe Dumnezeu?” 
Se plângeau doi bătrâni că copiii lor se duc la sectari. Părintele Asenie le-a zis: 

„Acolo se duc cei ce au păcate multe, pentru ca diavolul să poată zice: «Tot ai mei 
sunteţi»”. 

Odată, se strânsese multă lume la Mănastirea Sâmbăta. Înainte de a începe slujba, 
Părintele Arsenie a zis: „Acum începem Sfânta Liturghie. Toţi mucării (sectarii) să 
plece”. Unii au plecat, alţii nu au plecat, iar cei care au rămas, au dormit tot timpul cât  
s-a ţinut Sfânta Liturghie. Când a terminat slujba, Părintele Arsenie le-a zis: „Acum, 
sculaţi-vă!”. Unii mucări au spus: „Părinte, vrem să ne întoarcem” (la credinţa 
ortodoxă). Iar Părintele le-a zis: „Întoarceti-vă, dar această pată nu se va şterge 
niciodată”. (Olimpia C., Sibiu) 

 
• Odată, la Sfânta Liturghie care se făcea la altarul din pădure, Părintele a strigat: 

„Mărie, din cutare sat, fă-ţi cruce!”; şi Măria: „Nu fac!”. Părintele îi zice a doua oară: „Fă 
Mărie cruce!”; ea din nou zice: „Nu fac!”. A treia oară strigă Părintele: „Fă Mărie cruce; 
piei diavole din zidirea lui Dumnezeu!”. Atunci biata Marie s-a trezit şi a zis: „Fac, 
Părinte, fac”. Mai târziu, Părintele îi zice: „Să vii să te botez, că ţi-ai dat mirul pe apă şi ai 
curvit cu fiu-tău la secta voastră”. A botezat-o Părintele şi i-a dat canon să umple cu gura 
o bute cu apă şi apoi să intre în ea şi să facă baie. Şi când a intrat în ea s-a umplut butea 
cu şerpi. (Sârbu Elisabeta, 73 ani, Sibiu) 

 
• O pocăită a mers la Drăgănescu şi, în timp ce în biserică se afla multă lume, a 

început să-l „lămurească” pe Părintele despre Maica Domnului şi Sfânta Cruce. Deodată, 
sfinţia sa ne-a spus tuturor să nu ne speriem. În acel moment a pocnit soba şi în biserică  
s-a făcut un fum mare. Părintele a ieşit afară, noi după dânsul. Când fumul s-a limpezit în 
biserică, Părintele a pus-o pe acea femeie să cureţe soba şi la urmă, i-a spus: „Aşa 
(murdară) cum eşti acum, vei fi cu Biblia subsuoară în iad”. (Balaban Ileana, Sibiu) 
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• Pe vremea când eu eram mică, părinţii mei au mers la Sâmbăta, la Părintele 
Arsenie. Dânsul le-a spus că vor divorţa şi aşa a fost. Tot atunci, în marea mulţime de 
oameni, se afla şi o femeie pe nume Maria, o sectară venită din nu ştiu ce sat. La un 
moment dat, Părintele i-a strigat: „Maria, din satul cutare, fă-ţi cruce!”. Ea a zis: „Nu-mi 
fac!”. Părintele a insistat şi abia a treia oară, femeia a făcut ascultare. Avea Părintele o 
putere în voce şi în privire, de te pătrundea până dincolo de tine. Când i-a strigat a treia 
oară, femeia a zis: „Îmi fac, Părinte, îmi fac!!!”. (Stanciu Maria Georgeta, Sibiu) 

 
• Odată eram la Drăgănescu şi, pe când mă rugam cu foc în faţa icoanei Maicii 

Domnului, în biserică au intrat un bărbat cu fiica lui. Amândoi tremurau tare. Bărbatul 
vine la mine, îmi spune că este profesor universitar şi că îl caută pe Părintele Arsenie care 
face minuni. În acel moment, intră în biserică Părintele şi îl întreabă pe acela: „De ce o 
întrerupi de la rugăciune?”. Omul îi zice că este iehovist şi începe apoi cu de-ale lui, că de 
ce să ne închinăm la icoane şi altele. Părintele zice: „Dacă nu te închini, n-avem ce 
discuta” şi apoi îmi spune să le arăt cum să se închine. Eu le explic cum trebuie să 
împreune cele trei degete, că acestea trei sunt Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh şi că celelalte 
două strânse în palmă sunt Maica Domnului şi Arhanghelii Mihail şi Gavriil, în genunchi 
în faţa Sfintei Treimi. Iehovistul sare ca ars şi spune că nu se închină. Atunci, Părintele 
ridică mâinile în sus şi zice: „Doamne, nu sunt răspunzător de sufletele acestea”. Imediat, 
cei doi au plecat împleticindu-se unul de altul, dar n-au putut ieşi din biserică, ci s-au 
întors, s-au închinat şi pe loc s-au făcut bine amândoi. (Ana Bichi, Sibiu)  

 
• Sfaturi pe care ni le-a dat Părintele, pentru noi şi pentru urmaşii noştri: 
- Orice lucrare facem, să o facem ca pentru Dumnezeu, indiferent că este vorba 

despre prieteni sau duşmani. 
- Să fim mai buni azi decât ieri. 
- Să nu părăsim credinţa ortodoxă ca să mergem la alte credinţe sau secte, că nu e 

bine. La pocăiţi este păcat să mergem, pentru că aceştia s-au lepădat de primul botez, de 
Sfintele Taine. 

- Să nu mergem la vrăjitori, căci aceştia sunt ucenicii diavolului. (Moş Nicolae, 
Sibiu) 

 
• A zis Părintele. „Să nu vorbiţi cu sectarii, că aruncaţi mărgăritare... Cărţile lor să 

le ardeţi”. (Maria Matronea, Sibiu) 
 
• De obicei mergeam cu alte fete din sat la Mănăstirea Brâncoveanu. Când era 

vremea bună, Părintele Arsenie făcea slujba afară, la un altar construit de dânsul. Odată, 
în timpul slujbei, a zis către doi cunoscuţi de-ai mei: „Măi, voi de acolo, mergeţi pe calea 
Drăguşului, că o femeie care vrea să vină la slujbă e oprită de nişte dulăi”. Cei doi au 
mers şi mai jos de pădure au întâlnit-o pe femeie înconjurată de mucări (sectari), care au 
oprit-o din calea spre biserică ţinând-o de vorbă cu ale lor rătăciri, ei fiind adventişti de 
sâmbăta. (Livia Jurcovan, Drăguş) 

• Odată, l-am întrebat pe Părintele Arsenie dacă avem voie să venerăm sfinţii 
catolici. Eu mă gândeam la Sfântul Anton de Padova. Părintele mi-a spus: „Da, putem, 
avem voie să-i venerăm, dar să nu-i uităm nici pe ai nostri”. (Morar Gheorghe, Ucea de 
Sus) 

„Temelia vieţii creştine este HRISTOS, PIATRA HRISTOS nu PETRU” - cuvânt 
scris pe pictura Bisericii Drăgănescu. 
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Postul şi rugăciunea 
Spovedania şi împărtăşania 

 
Postul şi rugăciunea 
• Părintele Arsenie Boca ne-a spus: „Să vă uscaţi anafură că omul lui Dumnezeu 

trăieşte o zi cu o bucată de anafură şi o înghiţitură de agheasmă” şi: „Mă, să nu beţi mult 
vin; puneţi vin de două degete şi restul apă. Învăţaţi-vă cu frigul şi mâncaţi cu linguriţa”. 
Cu altă ocazie, Părintele a spus că „celor mândri, Dumnezeu le stă împotrivă, iar celor 
smeriţi le dă har” - (1 Pt. 5, 5). (o credincioasă -1; Sibiu) 

 
• Două femei au venit la Părintele Arsenie, la Drăgănescu. Dar, cum au apărut le-a 

şi întrebat Părintele: „Ce aveţi în bagaje?” şi a şi băgat mâna în traista lor. A scos o rudă 
de salam şi le-a mustrat că în Săptămâna Mare ele mâncau salam. A aruncat salamul la 
cei doi câini ai părintelui Bunescu, dar nici câinii nu au mâncat. Mârâiau şi se uitau la 
Părintele Arsenie. (Paraschiva Ciucea, 73 ani, Ucea de Sus) 

 
• Mi-a zis odată să nu mai mănânc slănină dacă vreau să fiu sănătoasă. (Chiş 

Aurelia, 93 ani, com. Boiu, jud. Mureş) 
 
• Cu puţin timp înainte de cutremurul din 1977, Părintele Arsenie ne-a spus o 

istorioară: „Un sfânt avea un ucenic pe care-l ţinea aproape. Sfântul a plecat pentru un 
timp în altă parte, pentru nişte probleme. Ucenicul, rămânând singur, s-a gândit să meargă 
la o mănăstire, ca să vadă cum trăiesc călugării. Ajungând acolo, i-a plăcut nespus de 
mult, fiindcă se cântau cântece de slavă lui Dumnezeu. După ce se întoarce înapoi, îi 
spune sfântului părinte cum a fost la mănăstire şi ce a auzit, zicând: 

- Părinte, să ştii că noi nu ne mai mântuim. 
- De ce, mă? - îl întreabă părintele. 
- Părinte, dumneata te rogi numai atât: «Doamne miluieşte-ne!» ; ei acolo cântă 

frumos şi să ştii că eu mă duc acolo. 
- Du-te! - i-a spus, iar după ce a plecat ucenicul, sfântul s-a pus în genunchi şi a zis: 

«Doamne, arată-i adevărul». 
Când ucenicul a ajuns la mănăstirea aceea, călugării cântau, dar, iată că, dintr-o dată, 

începe un cutremur de pământ şi toţi călugării lasă cântările, se pun în genunchi şi încep 
să se roage: «Doamne miluieşte-ne». Atunci, ucenicul s-a întors înapoi la sfânt şi 
i-a zis : 

- Dacă au lăsat cântecele şi se rugau «Doamne miluieşte-ne», însemnă că «Doamne 
miluieşte-ne» e mai mare.” 

„Şi voi tot aşa să vă rugaţi”- a zis Părintele. Nu după mult timp, când a fost 
cutremurul acela de pământ (1977), Părintele Arsenie a auzit o voce care zicea: „Nu ieşi, 
că mori”. După cutremur, fiind salvat, şi-a făcut o cruce şi a spus: „Doamne, îţi 
mulţumesc că m-ai salvat!”. Aceasta ne-a spus-o soţia părintelui Bunescu, care ştia de la 
Părintele Arsenie. (Morar Gheorghe, Ucea de Sus) 

 
• Părintele ne zicea: „Mă, voi să mă întrebaţi şi eu vă răspund, că trebuie să pictez”. 

Fiind vorba de „Tatăl nostru”, a zis: „Măi, noi când zicem «Tatăl Nostru», Dumnezeu 
este Tatăl nostru, iar noi suntem fiii Lui. Deci, când vrei să te duci undeva, zi : «Tată, îţi 
place unde vreau să mă duc?». «Ba». Atunci nu te du. Sau «Tată, îţi place ce vreau eu să 
fac?». «Ba». Atunci, nu face. Sau: «Tată, îţi place ceea ce vreau să vorbesc eu?». «Ba». 
Atunci, nu vorbesc. Şi de gânduri să-L întrebaţi pe Dumnezeu, şi făcând aşa, vă 
mântuiţi”. (Morar Gheorghe, Ucea de Sus) 
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• Când am început să zic rugăciunea, cum mă învăţase părintele Arsenie („Doamne, 
Iisuse Hristoase, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”), am avut nişte furtuni de gând. Toate 
aceste gânduri se revărsau în timp (amintiri, urâciuni, vorbe, expresii murdare, vorbe pe 
care nu le-am zis niciodată cu cuvântul). Nişte furtuni de gând, nişte răutăţi pe care eu le 
purtam în mine şi nu ştiam de ele. Şi răutăţile acestea le-am purtat în mine în continuare 
până când lucrurile s-au limpezit, cu vremea - dar nu s-au limpezit foarte repede. 

Şi la Teologie mai aveam împotriviri din acestea. Ştiu că mă duceam în Capelă, mă 
duceam seara, mă duceam dimineaţa, mă duceam şi peste zi şi ziceam: „Doamne, Iisuse 
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu...” şi parcă venea vrăjmaşul cu toată suita lui să 
răscolească ceva prin mine. Şi îmi era frică. Mă gândeam: „Măi, mâine-poimâine 
înnebunesc, se întâmplă ceva cu mine, nu se poate!”. Dar pe de altă parte ziceam: «Nu se 
poate să se întâmple ceva rău cu mine, pentru că prin această rugăciune cer ajutorul lui 
Dumnezeu. Nu se poate să mă lase ajutorul lui Dumnezeu. Doar eu nu-s singur în 
înaintarea mea sufletească. Trebuie să mă ajute Domnul Hristos. Trebuie să mă ajute. Nu 
se poate să nu mă ajute! Că doar de ce zic: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui 
Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul” ». Şi-avem nişte furtuni, nişte frământări, 
nişte răutăţi, nişte lucruri care... până la urmă, s-au rezolvat ele, s-au rezolvat bine. Şi 
bineînţeles că acestea alternau cu stări de linişte sufletească. 

Mi-aduc aminte de vremea când eram elev în Timişoara şi mergeam spre şcoală. 
Mergeam cu rugăciune şi aveam aşa de multe bucurii în suflet, încât îmi era frică să    
nu-mi crape inima. Ziceam: «Doamne, nu pot suporta mai mult, nu pot. Asta e ultima 
posibilitate de bucurie pe care o pot suporta. Să nu-mi dea Dumnezeu mai mult». Asta 
ţinea cât ţinea, şi iarăşi veneau furtunile. Şi apoi, iarăşi veneau bucuriile. 

Odată - eram deja venit la mănăstirea Sâmbăta (în 1949 am venit) - am avut o bucurie 
ca cea de la Timişoara. Atunci m-am gândit: gata, pe asta n-o s-o mai pierd niciodată. 
Bineînţeles că nu s-a putut, pentru că omul nu poate să trăiască totuşi într-o permanentă 
tensiune. Nici la bine, nici la rău. Trăieşte normal. „Trăieşte undeva cam pe la mijloc şi 
de acolo înaintează sau de acolo scade. Nu eşti într-o euforie care nu se trece în veci. 
Însă eu totuşi am avut totdeauna o înclinare spre bucurie. Am fost un om al bucuriei. 
Sunt un răspânditor de bucurie, un lucrător de bucurie. Aşa e formaţia mea. Aşa m-a 
lăsat pe mine Dumnezeu: cu o înclinare spre mulţumire, spre bine. Şi... asta e moştenirea 
mea de la părintele Arsenie. (Arhim. Teofil Părăian, Mănăstirea Brâncoveanu) 

 
• Eram la Mănăstirea Brâncoveanu, unde am stat 2 săptămâni, prin 1943. Într-o zi, 

bucătăreasa a atras atenţia Părintelui Arsenie că s-au terminat alimentele. Părintele a zis: 
„Să trecem cu toţii la rugăciune”. Astfel, a doua zi, dis-de-dimineaţă, a venit o căruţă cu 
doi cai, încărcată cu pâine proaspătă, un sac de făină de grâu şi un sac de făină de 
porumb. (Septimia Maniş, 80 ani, Codlea) 

 
• O creştină îi zice Părintelui: „Părinte, eu citesc noaptea rugăciuni”. Părintele i-a 

zis: „Dacă îţi pierzi mintea, nici lui Dumnezeu nu-i mai trebuieşti”. Tu n-ai voie să citeşti 
noaptea! La Judecata de Apoi trebuie să ne prezentăm cu mintea întreagă. (Silvia 
Pătrucean, Sibiu) 

 
• Odată ne-a spus că atunci când vrem să-i cerem ajutor, putem să scriem 

rugăciunea pe o hârtie, apoi să ardem hârtia. Acest lucru l-am făcut o singură dată, când 
eram grav bolnavă, şi ajutorul Părintelui a venit imediat. 

 
Spovedania şi împărtăşania 
• Când eram tânăr şi nebun, am ajuns şi eu la Părintele Arsenie, la Mănăstirea 
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Sâmbăta. Dânsul m-a luat la spovedit trei ore şi apoi mi-a zis: „Eşti negru ca tăciunele şi 
vreau să te fac alb”. Când am ieşit de acolo, îmi venea să sar ca viţeii, când le dai drumul 
din grajd. De atunci am căpătat o putere mare, nu m-a mai interesat decât problema 
sufletului şi nu am mai avut altă dorinţă decât mântuirea sufletului. (Dumitru Pampu, 
Sibiu) 

 
• O femeie venea pe la Sâmbăta, la Părintele Arsenie. Odată, îi zice Părintele: „Nu 

te mai împărtăşesc dacă nu-ţi aduci soţul aici”. „O, vai, nici vorbă de aşa ceva. Părinte, 
soţul meu fumează”. Şi Părintele spune: „N-am nimic cu tutunul lui”. Se duce femeia 
acasă şi îi zice soţului să meargă şi el la Părintele. Scandal mare! Soţul zice că nu merge, 
că i-au stricat popii mintea, şi altele, şi altele. Femeia zice: „Dacă nu vii, mă fac 
desfrânată”. Apoi au intervenit copiii şi în sfârşit, au plecat. Pe drum, de la Voila până la 
mănăstire, tot ea a dus bagajul ca să nu-i fie lui greu. Când au ajuns la mănăstire, au 
ascuns ţigările, lângă un stejar. Când l-a văzut Părintele, i-a zis: „Hai, că de când te 
aştept”. Apoi, l-a luat la spovedit trei ore. La urmă, Părintele îi zice: „Ai spus tot?”, el 
zice: „Da!”. Dar părintele: „Trei nu le-ai spus!” şi i le zice Sfinţia Sa: „Ai desfrânat în 
tren, la cutare drum şi altădată, la alt drum, tot în tren. Şi când erai copil şi păşteai vitele 
pe lângă râul Gorjului, aţi făcut un foc şi aţi aruncat în foc o şopârlă. Şi ce mai râdeai şi 
chiuiai când o vedeai că se zbate în, foc”. Atunci, omul zice: „Vai, Părinte, sunt în faţa 
unui mare prooroc” şi Părintele zice: „Un ciot de om, mă!”. Apoi omul a devenit un mare 
creştin şi a suferit şi prigoană. (Sârbu Elisabeta, 73 ani, Sibiu) 

 
• O femeie din Gurahonţ venise pentru o slujbă de pomenire, fiindcă îi murise 

băiatul în armată, cu numai două săptămâni în urmă. Părintele a dojenit-o parcă mai 
blând: „Aminteşte-ţi păcatele tinereţii tale şi să-i mulţumeşti lui Dumnezeu că ţi-au mai 
rămas încă patru copii în viaţă, alături de tine, cu care te vei ajuta la bătrâneţe. Nimic nu 
se petrece la întâmplare, cum crede omul. Răul se abate asupra noastră, după măsura 
faptelor săvârşite. Ce rămâne neplătit pe lumea asta, plătim pe lumea cealaltă”. Apoi s-a 
adresat tuturor celorlalţi, care aşteptau în biserică, ridicând vocea: „Rugaţi-vă la 
Dumnezeu să vă pedepsească în această viaţă pentru faptele nespovedite de voi sau 
nedezlegate de duhovnicii voştri, căci în viaţa de apoi, amarnice sunt pedepsele Celui de 
Sus”. Parcă ne-a trecut un fior pe şira spinării şi s-a auzit, aşa ca un murmur, printre 
oamenii ce se aflau în biserică... Ne înfricoşaserăm toţi. Atunci am înţeles, mai bine ca 
niciodată, de ce i se spunea Părintelui „Biciul lui Dumnezeu”, cum îmi povestise mama în 
copilărie. (Lucia Chima, Şinca Veche) 

 
• Pe vremea când era la Drăgănescu, am dus la Părintele pe o soră de-a mea de la 

ţară, care se plângea că bărbatul ei o tot chinuieşte cu gelozia. Ea zicea că nu-i de vină şi 
că „nu umblă în pustiu”. Părintele i-a zis: „Eşti de vină, că ai făcut avort şi n-ai 
mărturisit”. Eu zic: „Părinte, o duc acum la Cernica, să se spovedească”, dar Părintele 
spune: „Nu o duce tu, la călugări, că-i dau canon de nu mai iese din el; du-o la preoţii 
voştri de mir”. (Sârbu Elisabeta, Sibiu) 

 
• Doi oameni din satul Săvăstreni, nenea Ioan şi nenea Victor se duceau la 

Mănăstirea Sâmbăta în toată duminica şi la toate sărbătorile; erau foarte credincioşi şi 
ţineau toate posturile. Într-o zi, după ce postiseră după rânduială, s-au hotărât să meargă 
la mănăstire să se mărturisească la Părintele Arsenie. De intenţia acestor doi credincioşi a 
aflat un alt om din Săvăstreni, nenea Iacob (nenea Iacob nu prea postea şi nu prea mergea 
la biserică; în schimb, fuma mult). A vorbit cu nenea Ioan şi nenea Victor, le-a spus că 
vrea să se spovedească şi el la Părintele şi, în sfârşit, cei trei au plecat împreună la 
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mănăstire. Când au ajuns la casa de vacanţă de lângă mănăstire (cam la 1,5 km distanţă 
de mănăstire), nenea Iacob şi-a pus ţigările într-o salcie scorburoasă. Apoi au mers la 
biserică, au ascultat Sfânta Liturghie şi la sfârşit, s-au dus la Părintele Arsenie la spovedit. 
Părintele i-a mărturisit şi i-a cuminecat numai pe nenea Ioan şi pe nenea Victor, fiindcă 
au postit. Pe nenea Iacob nu l-a mărturisit şi i-a strigat că îl va spovedi şi pe el, după ce va 
găta cu slănina din traistă şi cu ţigările din salcie! La urmă, i-a zis să aibă grijă la 
întoarcere să nu uite cumva ţigările în salcie, pentru că le vor găsi corbii şi le vor strica. 
(Biliboacă Matei, Săvăstreni) 

 
• „Mergeţi şi la preoţii voştri, că ei ştiu necazurile mirenilor şi greutăţile voastre. 

Voi aveţi preoţi buni la Sibiu. Nu mergeţi la mănăstiri să vă spovediţi, că vă dau canoane 
mari. Dar să mergeţi la mănăstiri pentru rugăciuni, liturghii şi dezlegări” - a zis odată 
Părintele Arsenie. (Maria Matronea, Sibiu) 

 
Sfânta Liturghie şi sfârşitul lumii 

Preoţii şi Biserica - salvarea noastră 
 
• Sfânta Liturghie şi sfârşitul lumii  
• Spunea Părintele Arsenie să ne spovedim şi împărtăşim mai des, că va sosi timpul 

când se va lua Sfânta Liturghie la cer şi nu se va mai săvârşi pe pământ. (Septimia 
Maniş, 80 ani, Codlea) 

 
• De când eram de vreo 10 ani, duminica tata obişnuia să ne ducă pe toţi la 

Mănăstirea din Sâmbăta de Sus, cu căruţa. Dar nu mergeam la mănăstire chiar în toată 
duminica. Mi-aduc aminte că într-o duminică dimineaţa, tata s-a apucat să cearnă nisip. 
L-am întrebat: „Tăticule, azi nu mergem la mănăstire?”. El mi-a zis că nu mergem la 
mănăstire, mergem la biserică (biserica din sat). Când au tras clopotele la biserică, tata nu 
se oprise încă din lucru. L-am întrebat dacă nu mergem la biserică şi mi-a zis că mergem 
după ce se trage clopotul a treia oară. Au tras clopotul şi a treia oară, s-a intrat la Sfânta 
Liturghie, dar tata tot mai lucra. S-a terminat Sfânta Liturghie, tata era tot cu lopata în 
mână. L-am întrebat de ce nu a lăsat lucrul ca să mergem la biserică. El mi-a zis că a vrut 
să termine de cernut grămada de nisip (lucra la casă), dar că duminica următoare mă va 
duce la Mănăstirea Sâmbăta şi-l voi vedea pe Părintele Arsenie. 

Duminica următoare tata nu m-a mai luat la mănăstire; s-a dus cu altcineva. A ajuns 
acolo la Sfânta Liturghie. Când l-a văzut, Părintele Arsenie - care predica - a strigat la 
tata. I-a zis: „De ce nu ai lăsat lucru duminica trecută când cerneai nisip şi când te-a 
întrebat băiatul tău de ce nu te duci la biserica din sat, cu băiatul de mână, ca de obicei şi 
i-ai zis că vii astăzi la mănăstire? Pentru că ai cernut nisip în timpul liturghiei, îţi dau 
canon să ţii post nouă vineri, să nu mănânci nimic până la apusul soarelui. Pe urmă, să 
vii să te spovedesc”. Apoi, ştiu că vinerele acelea le-a postit! Pe urmă, tata, s-a dus iarăşi 
la Părintele Arsenie. (Biliboacă Matei, Săvăstreni) 

 
• „Sfânta Liturghie şi sfârşitul lumii” în scrierile Părintelui Arsenie: 
- Dumnezeu coboară între oameni şi suie oamenii la Sine, pe scara Sfintei Liturghii. 
- Precum Taina pocăinţei sau mărturisirea este judecata milostivă a lui Dumnezeu, 

ascunsă sub chip smerit, şi iubitorii de smerenie dau de darul acesta, asemenea şi Sfânta 
Jertfă a Mântuitorului, din Sfânta Liturghie, ascunde, iarăşi sub chip smerit, o taină a 
ocârmuirii lumii. 

- Cei vechi ştiau pricina pentru care nu se arată Antihrist în zilele lor, căci Sfântul 
Pavel vorbeşte despre taina aceasta în chip ascuns, dar n-o numeşte (2 Tesaloniceni 2, 
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6). E Sfânta Liturghie, sau Jertfa cea de-a pururi, despre care a grăit Domnul prin Daniil 
(Daniil 12, 10) şi apoi Însuşi ne-a învăţat. Ea este aceea care opreşte să nu se arate 
Antihrist, sau omul nelegiuirii (2 Tesaloniceni 2, 3) decât în vremea îngăduită lui de 
Dumnezeu. Căci, pentru mulţimea fărădelegilor, demult ar fi trebuit Dumnezeu-Tatăl să 
sfârşească lumea, însă Dumnezeu-Fiul, Cel ce este iubirea de oameni şi de toată firea, 
mereu se aduce pe Sine Jertfă Sfântă înaintea lui Dumnezeu-Tatăl, mijlocind 
milostivirea de la El. 

- Sfânta Liturghie mai ţine lumea. 
- Sângele Mielului din Sfânta Împărtăşanie mai ţine sufletul în oase şi lumea în 

picioare. Precum Taina Pocăinţei e un dar al Cerului, sub chip smerit, pentru mântuirea 
fiecărui suflet în parte, aşa Sfânta Liturghie, marea taină, ascunsă iarăşi sub chip smerit, 
mântuieşte lumea, sau o fereşte de urgiile Antihristului. Iată de ce, toată lumea ar trebui 
să vie la Sfânta Liturghie, că pentru dăinuirea lumii e darul acesta pe pământ.  

- Deci, câtă vreme mai sunt oameni ce caută pocăinţa şi Sfănta Împărtăşanie, Satana 
n-are putere: îl opreşte Dumnezeu. Dar când oamenii se vor întuneca la minte aşa de 
tare, încât vor împiedica Sfânta Liturghie, cu toată voia lor, vrând necredinţă, în zilele 
acelea va înceta şi Jertfa cea de-a pururi, şi va începe urâciunea pustiirii, precum zice la 
Daniil: „Şi din vremea când va înceta Jertfa cea de-a pururi şi va începe urâciunea 
pustiirii, vor fi 1290 de zile” (Daniil 12, 11). 

- Când fărădelegile vor încleşta mintea şi inima oamenilor şi-i vor sălbătici aşa de 
tare, încât vor zice că nu le mai trebuie Dumnezeu şi Biserică şi Preoţi, încât va fi 
sălbăticirea şi nebunia urii (Luca 6, 11) peste tot pământul, atunci vine sfârşitul. 

 
• Preoţii şi Biserica - salvarea noastră 
• Odată, l-am găsit pe Părintele la Biserica din Drăgănescu. Freca pe un perete cu o 

perie pentru pardoseală. Îi zic: „Ce greu lucraţi aici, Părinte!”. Şi dânsul îmi zice: „Asta 
nu mi-i greu, tu; mi-s grele ale voastre!”. 

Îmi zice odată o femeie: „Ce sfânt e acela, de-i spune la una că moare de cancer şi la 
alta c-o omoară copilul ei?”. „Păi - zic - le-o zis la vremea potrivită, ca să se trezească şi 
să-şi vadă de suflet, că zice Părintele: «Sunt pus să salvez ce se mai poate salva. Slavă 
Domnului că avem biserici şi preoţi la care ne putem salva. Dar ce ne vom face când se 
vor închide bisericile?»”. (Sârbu Elisabeta, 73 ani, Sibiu) 

 
• Părintele Arsenie nu prea era de acord cu multe construcţii de ziduri, ci lupta sa 

era ca, prin munca sa, omul să se facă Biserică a Duhului Sfânt. Căci zicea: „Pe ziduri vor 
creşte bălării, dacă nu sunt biserici vii”. (Maica Pahomia) 

 
• Eram la Biserica Drăgănescu. Părintele Arsenie picta sus, iar eu stăteam jos, lângă 

schelă. La un moment dat, Părintele zice: „Măi, aşa-i că-s lacomi preoţii?”. Eu nu spun 
nimic. Părintele mă întreabă şi a doua oară şi mă întreabă şi a treia oară: „Măi, aşa-i că-s 
lacomi preoţii?”. Eu nu scot o vorbă. Atunci, Părintele se apleacă să vadă dacă mai sunt 
lângă schelă şi îmi zice: „Măi, tu nu auzi ce vorbesc eu cu tine?”. Eu zic: „Dar, Părinte, 
acum nu am vorbit de preoţi”. Părintele zice: „Da, măi, nu am vorbit acum de preoţi, dar 
tu, când eşti cu mai multe persoane şi vorbiţi de preoţi, numai de rău ziceţi de ei. Ziceţi 
că-s lacomi. Iată ce povaţă îţi dau eu: să nu-i mai vorbiţi de rău pe preoţi, fiindcă sunt 
slujitorii lui Dumnezeu şi nu aveţi voie să-i judecaţi voi”. 

După ce m-am întors de la Părintele, am deschis Biblia exact la paragraful care zice: 
„Cine eşti tu, omule, ca să judeci sluga altuia”. Exact ce-mi spusese Părintele Arsenie! 
De atunci, nu mai vorbesc pe nimeni de rău, mai ales pe preoţi, că Dumnezeu este 
singurul care poate să-i judece. (Biliboacă Matei, Săvăstreni) 
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• Odată, la o sărbătoare, la Drăgănescu, a venit şi un grup de oameni cu carte. 
Părintele a zis: „Cu ăştia trebuie să vorbesc limba păsărească, dar Dumnezeu a ales pe cei 
simpli şi nebăgaţi în seamă, ca să le facă de râs pe cele tari şi slăvite”. Şi eu mă gândeam: 
„Ce-o să vă faceţi, titraţilor, dacă nu vă smeriţi sub patrahirul unui preot, cât de 
neînsemnat?”. (Sârbu Elisabeta, Sibiu) 

 
• Mă duceam la Părintele împreună cu alţi credincioşi, bărbaţi şi femei, pentru a-i 

vindeca sau pentru a le rezolva problemele. Odată însă, mi-a zis Părintele: „Să ştii că şi 
binele are o limită... Sunt lucruri în care nici noi, preoţii, nu se băgăm”. (Bica Ioan, 
Voivodeni) 

 
• „Preoţii şi Biserica” în scrierile Părintelui Arsenie: 
- Preoţia Bisericii urmăreşte ca nici unul din fiii Tatălui să nu se învrăjbească în sine 

însuşi, sau să se rupă din obşte şi din duhul dragostei lui Hristos. Căci El e Cel ce uneşte 
obştea laolaltă, deci nimeni nu se mântuieşte răzleţindu-se de Biserică, oricât ar crede că 
într-însul sălăşluieşte Duhul lui Hristos. 

- A osândi pe preoţi e lucrul cel mai uşor şi cel mai fără rost. Să fim drepţi: slujba 
preoţilor e sfântă, darul lor e de la Dumnezeu, e sfânt. Că, firea lor pământească mai dă 
uneori prilej de sminteală, iar să fim drepţi: neavând cum să vină altfel decât prin naştere 
din trupuri pămân-teşti în care mişună pornirile fărădelegilor ca şerpii şi rod înclinările 
patimilor ca viermii, sigur că ei vor fi covârşiţi de moştenirea aceasta şi nu-şi vor putea 
îndeplini fără umbră trimiterea lor de la Dumnezeu. Chemarea le este învăluită, vor 
şovăi în hotărâri (Isaia 28, 7), biruindu-se de lume, în loc ca ei să biruie lumea. Sigur că 
aceştia, prin viaţa lor, nu vor lăsa poporul să creadă şi aşa se vor sălbătici oile asupra 
păstorului şi vor face bucurie lupilor în jurul lor se va întări întunericul a toată neştiinţa 
şi va începe foametea, nu de pâine, ci de cuvântul lui Dumnezeu, pâinea cea din Cer. 
Sarea pământului o vor călca-o oamenii în picioare şi aşa vine că: „Şi preotului i se va 
întâmpla ca şi poporului”(Isaia 24, 2). Dar, de toată starea asta rea a lucrurilor are să dea 
seama şi poporul, căci toată decăderea e de la părinţi începătură. 

- Multă pagubă face un preot în averea de păcate a oamenilor, ştergându-le cu darul 
datoriile agonisite diavolului, capitalizate în om. 

- Este un duh vrăjmaş care întunecă minţile oamenilor şi îi răscoală pe unii împotriva 
neputinţelor omeneşti ale păstorilor, dându-le impresia că nu sunt obligaţi să asculte de 
ei (de preoţi), fiindcă au păcate. Iisus nu a avut nici un păcat şi, cu toate acestea, ce 
puţini L-au ascultat! 

- Este un cerc vicios, în care se încurcă sufletul multora, a prea multor oameni: cercul 
rătăcirilor. Aceştia, din anumite „motive”, nu vor să asculte de preoţii Bisericii. Drept 
aceea, neascultând învăţătura dreptei credinţe şi a vieţii în Dumnezeu, îşi strică mintea 
cu părerile lor. Aşa se cufundă în păcate, din neascultare. Omul se întunecă dinspre 
adevăr şi ia rătăcirea de bună. Unii se trezesc că au trăit în rătăcire. Vrăjmaşul, de care 
prin amăgire au ascultat, nevrând să-i piardă din gheare, le pune înainte neputinţele 
oamenilor, ale slujitorilor legali ai Bisericii, acoperindu-le darurile şi harurile. Şi aşa îi 
duce de minte, să-şi facă singuri „credinţa”, care trece peste taina pocăinţei, administrată 
valid exclusiv prin preoţi şi arhierei, indiferent de neajunsul lor de oameni. 

- Ceea ce odinioară era corabia lui Noe peste puhoaiele potopului, aceea e Biserica lui 
Hristos - Cel cu cruce - peste puhoaiele pierzării. Deosebirea e aceea că corabia lui Noe 
a fost închisă pe dinafară de Dumnezeu şi nimeni n-a mai putut intra (Facere 7, 16), pe 
când corabia Bisericii - corabia cu crucea pe catarg - are intrarea deschisă şi mai pot 
intra oameni învălmăşiţi de puhoaie. Acolo era Noe, aci Hristos, iar în valuri ucigaşul, 
înecând pe oameni. 
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Se întâmplă însă ceva de neînţeles: că cei ce se chinuiesc în valuri, deşi toţi ţin să 
trăiască, totuşi nu toţi vor să scape în corabie. Mai mult chiar, scuipă mâinile ce li        
se-ntind de la intrarea corăbiei. Iar mâinile sunt braţele părinteşti: braţele celor şapte 
Sfinte Taine ale lui Dumnezeu care izbăvesc pe oameni din potop, născându-i din trup în 
Duh (Coloseni 2,12), din amărâta viaţă la viaţa cerească. 

- Fraţilor, ascultaţi de Biserică, fiindcă cei ce ascultă de preoţii ei, aşa cum sunt, de 
Dumnezeu ascultă.  

 
Moartea Părintelui 

„Părinte, nu am ştiut cine eşti!” 
 
• Într-o zi ne-a vorbit despre vămile văzduhului, că sunt greu de trecut. Ascultând, 

şi mişcat de înfricoşătoarele vămi, l-am întrebat: „Părinte, oare nu se poate ca sufletul 
omului să nu treacă pe acolo, ci să ocolească prin altă parte?”. Şi el a răspuns: „Nu se 
poate mă, nu se poate”. Preotul Petru Vamvulescu, care era cu mine, a zis: „Numai sfinţii 
trec prin vămi ca o pară de foc şi vameşii fug şi se feresc când trec ei”. Eu, prevăzând 
pericolul ce mă aşteaptă, am zis: „Părinte, mie mi-i frică de vămile acelea”. „Ţi-i frică, 
mă, ţi-i frică?”. 

Apoi, ştiindu-şi plecarea din lumea aceasta, ne-a spus: „Era un ciobănaş care, fluiera 
frumos şi oamenii îl auzeau, dar nu-l luau în seamă prea mult. Într-o zi, ciobănaşul a 
plecat şi toţi oamenii s-au alarmat, întrebând peste tot: «Unde a plecat ciobănaşul care 
cânta frumos?». Dar nu l-au mai găsit”. Sunt sigur că de dânsul a vorbit. (Morar 
Gheorghe, Ucea de Sus)  

 
• Mama se ruga lui Dumnezeu şi Părintelui; de acasă, ştia că o aude. S-a rugat lui 

Dumnezeu şi a plâns pentru Părintele când a auzit că este bolnav. A făcut tot ce a putut să 
ajungă la Prislop - a crezut şi nu s-a temut. A ajuns pentru întâia oară la Prislop, când a 
fost înmormântarea Părintelui. Tatăl meu i-a zis Părintelui, când l-am văzut ultima oară: 
„Să mai staţi, Părinte, cu noi” şi Părintele i-a răspuns: „Eu ştiu, măi, că voi vreţi, dar am 
şi eu sărindarele mele”. (o credincioasă - 2; Sibiu) 

 
• Odată mi-a spus Părintele: „Măi, când vezi arătări dumnezeieşti să nu spui la 

nimeni, că nu e voie”. Cu 3 luni înainte de a muri Părintele, de Adormirea Maicii 
Domnului, eram la Mănăstirea Brâncoveanu cu două femei din Şercaia. Seara pe la 9, 
înainte de prohod, am văzut pe munte o cruce de aur în stânga chiliei Părintelui Arsenie. 
Apoi a dispărut acea cruce aurie şi a apărut o cruce neagră, dar de-a curmezişul (pe 
orizontală), cu capul spre chilie. Ştiam unde-i chilia căci lucrasem acolo. Când am văzut 
acestea mi-am zis: „Gata, pleacă Părintele”. (Bica Ioan , Voivodeni) 

 
• Am mers de mai multe ori la Părintele Arsenie. Odată l-am auzit spunând: „Măi, 

mie mi se va trage moartea de la o femeie”. Unii spuneau că ar fi vorba de Elena 
Ceauşescu. (Maria Dumitragu) 

 
• Părintele Arsenie a murit pe 28 noiembrie, la Sinaia, unde preotul Bunescu l-a 

spălat, l-a îmbrăcat şi l-a aşezat în sicriu. După aceea, l-a dus la Prislop, unde avea locul 
mormân-tului ales şi pregătit de dânsul, când era încă în viaţă şi despre care zicea că este 
pecetluit să-i fie mormânt până la a doua înviere din morţi. 

Pe data de 4 decembrie 1989 a fost înmormântat. Eu am auzit că a murit şi m-am 
deplasat cu trenul de la Sibiu la Prislop. Am ajuns la ora 7:30 şi am mers direct la 
biserică, să văd dacă este adevărat. La ora aceea, în biserică era sicriul cu Părintele, 
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sicriu aşezat cu faţa spre altar şi 6 persoane de veghe. Am trecut de la capălul lateral al 
sicriului, pentru a-l vedea. Era foarte slăbit şi era îmbrăcat cu haine de preot. Faţa era 
descoperită, iar culianul era aşezat în partea stângă a capului. Spre mirarea mea, am 
văzut că numai degetul arătător de la mâna dreaptă era scos prin patrahir, pentru a fi 
sărutat de cine dorea; restul era tot acoperit. Am observat că sub amândoi ochii, pe 
obraz, avea o „arsură” de circa 2 cm diametru, iar pielea era transparentă, de culoarea 
galben-verzui. Pe la ora 8:15, a venit preotul Bunescu în biserică, s-a oprit între altar şi 
sicriu şi a spus: „Oameni buni, eu nu sunt vinovat de moartea Părintelui”. Conştiinţa nu 
l-a lăsat până nu a spus aceste cuvinte (aşa cum a făcut Pilat când s-a spălat pe mâini). 

Începând cu ora 8:30, a sosit multă lume, din mai multe oraşe pentru a-l conduce pe 
Părintele pe ultimul drum. Au fost mai mulţi preoţi, dintre care şase au luat pe umăr 
sicriul şi, după ce s-a terminat slujba de înmormântare, l-au dus pe Părintele la groapă. 

Este bine de reţinut că faptele pe care le-a făcut în viaţă, au fost în slujba lui 
Dumnezeu şi a oamenilor. A venit pe lume copil curat şi a căutat să ne înveţe tot ceea ce 
este necesar pentru mântuirea sufletelor noastre. 

În concluzie, se poate spune că a fost un mare sfânt, căci:  
a) A făcut minuni; 
b) A fost proroc; 
c) A fost cuvios; 
d) A fost doctor fără arginţi (multe minuni au loc şi în zilele noastre, la mormânt; 

multe exemple se pot da); 
e) A fost mucenic şi a murit în suferinţă; a fost de multe ori închis, chiar şi la Canalul 

Dunăre-Marea Neagră. (Moş Nicolae, Sibiu) 
 
• Locul mormântului a fost marcat de Părintele încă de când era în viaţă, de faţă 

fiind preotul Nicodim, duhovnicul mănăstirii şi părintele Daniil Partoşanul, astăzi 
Episcop în Banatul Sârbesc, cu reşedinţa la Vârşeţ. La înmormântarea Părintelui, în timp 
ce sicriul era dus spre cimitir, un preot a strigat: „Fraţilor, au apărut pe chipul Părintelui 
semne de moaşte”. (Silea Gheorghe, Ucea de Sus) 

 
• O femeie îşi pierduse un copil şi s-a dus la mormântul Părintelui ca să se roage. 

Dar nu prea credea, căci spunea: „Ce poate să facă un mormânt?! E un mormânt ca toate 
celelalte morminte”. Însă s-a întâmplat ceva cu ca, căci deodată a căzut în genunchi şi a 
strigat: „Părinte, nu am ştiut cine eşti! Părinte, te rog, ajută-mă!” (Emilia Butum, 
Făgăraş) 

 
• La înmormântarea Părintelui nu am văzut lucruri deosebite, cum au văzut alţii. 

Poate că nu am meritat. Totuşi, la unul din parastasele Părintelui, când se slujea Sfânta 
Liturghie, colegul de lângă mine, Silea Gheorghe, mi-a arătat un brad şi bradul era tot 
împodobit cu steluţe argintii, strălucitoare. De câte ori am mai fost la sfintele parastase, 
m-am uitat spre bradul acela dintre biserică şi parc, dar nu le-am mai văzut. (Morar 
Gheorghe, Ucea de Sus) 

 
Măicuţa Zamfira 

 Singurul meu ucenic! 
 

Fragment din „Cuvântul la priveghere” rostit de  
Prea Sfinţitul Părinte Dr. Daniil Stoenescu, Episcop-Locţiitor de Vârşeţ 

 
... Se va vorbi despre măicuţa Zamfira de acum înainte, ca şi până acum, de fapt, atâta 
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vreme cât se va vorbi de prea cuviosul părintele nostru Arsenie. Pentru că, nu 
întâmplător, prin anii ’77 -’78, aflându-mă numai cu Părintele şi Măicuţa aici, în casa de 
vizavi, în chilia de dincolo de uşa acestei sfinte biserici, mi-a spus Părintele, fiind de faţă 
şi sfinţia sa, maica Zamfira, că este „singurul meu ucenic”. Ştiţi că Părintele nostru nu se 
juca cu cuvintele şi a rostit această mărturisire, pe care iată, socotesc de cuviinţă să v-o 
destăinui în această seară de priveghere, de taină, de întâlnire şi de despărţire deopotrivă 
de măicuţa Zamfira. 

„Singurul meu ucenic”..., cuvinte pe care ni le-a spus părintele Arsenie despre 
măicuţa Zamfira. Iată ce recunoaştere! Iată ce însemnătate! Şi ce greutate au aceste 
cuvinte. „Singurul ucenic” pe care Părintele şi l-a recunoscut cu puţin timp înainte de 
plecarea la Domnul a fost şi este măicuţa Zamfira; poate de foarte mulţi neînţeleasă, 
poate şi de noi, uneori. Iată aşadar, că această seară este potrivită pentru ca, prin 
rugăciune, prin cântare, prin lacrimă şi prin priveghere, cu toţii să odihnim dincolo, cum 
n-am reuşit în această viaţă, sufletul şi duhul măicuţei Zamfira, care a trecut la Domnul, 
ca să se roage pentru noi, ca să se roage lui Dumnezeu şi Maicii Domnului şi ca să ducă 
mesajele inimilor noastre părintelui nostru Arsenie, împreună cu care se află acum în 
lumina lui Dumnezeu şi a Duhului Sfânt şi „să ne fie nouă bine” în anii sau puţinii ani pe 
care îi vom avea fiecare, după rânduiala lui Dumnezeu, pe acest pământ. 

Şi o a doua taină pe care v-o descopăr în această seară şi pe care e bine să o ţineţi 
minte toate maicile şi surorile acestei mănăstiri, vieţuitorii, ostenitorii, închinătorii... Ori 
de câte ori veţi privi icoana Maicii Domnului de aici de pe catapeteasmă, să ştiţi că 
mâinile Maicii Domnului au fost pictate de părintele Arsenie după mâinile Măicuţei 
Zamfira! Priviţi! Cei şi cele care aţi cunoscut şi aţi văzut şi v-aţi oprit privirea asupra 
mâinilor măicuţei Zamfira, priviţi aici mâinile Maicii Domnului care-L ţin pe 
Mântuitorul Hristos în braţe. Iată cum a înţeles părintele nostru Arsenie destinul 
măicuţei Zamfira, iată ce rol şi ce importanţă i-a recunoscut pentru viaţa noastră, pentru 
Ortodoxia românească, pentru monahismul românesc şi, în mod cu totul deosebit, pentru 
Sfânta Mănăstire a Prislopului... 

 
Cuvânt la înmormântarea 

preacuvioasei maici proestareţe Zamfira stavrofora 
 

de la Mănăstirea Prislop, rostit de  
Prea Sfinţitul Părinte Dr. Daniil Stoenescu, Episcop-Locţiitor de Vârşeţ 

„Adevărat vă spun vouă că multe femei văduve erau în Israel în vremea lui Ilie, când 
s-a încuiat cerul şi n-a plouat trei ani şi şase luni şi a fost o foamete mare pe tot 

pământul, dar la nici una dintre ele n-a fost trimis Ilie decât la o femeie văduvă din 
Sarepta Sidonului”. (Lc.4, 25-26) 

 
Prea Sfinţite Părinte Episcop, prea cuvioase părinte exarh, prea cucernice părinte 

vicar, prea cucernice părinte protopop, prea cucernici părinţi profesori, prea cuvioase 
maici-stareţe, prea cuvioase maici şi surori, iubiţi credincioşi şi credincioase, îndoliată 
adunare. Astăzi, 17 Martie, anul mântuirii 2005, în ziua de prăznuire şi pomenire a 
sfântului cuvios părintelui nostru Alexie, „omul lui Dumnezeu”, ne-am adunat aici, de la 
răsărit şi de la apus, de la miazăzi şi miazănoapte, pentru a înscrie o nouă pagină în 
„Plângerea Sfintei Mănăstiri a Silvaşului de la Prislop”, începută deodată cu ctitoria ei, 
în urmă cu şase sute de ani de către Sfântul Nicodim cel Sfinţit. Multe au fost zilele 
plângerii acestei sfinte mănăstiri, în istoria ei; poate cea dintâi zi a plângerii pentru 
obştea de demult va fi fost ziua plecării de aici a Sfântului Nicodim şi a întoarcerii la 
Mănăstirea Tismana. O altă zi de plângere va fi fost ziua adormirii în Domnul a domniţei 
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Zamfira, cea de-a doua ctitoră a acestei sfinte mănăstiri şi a prohodirii ei, iar mai înainte, 
ziua mutării moaştelor Sfântului Ioan de la Prislop. 

Poate cea mai cumplită zi a plângerii sau zile ale plângerii vor fi fost zilele de la 
începutul celei de-a doua jumătăţi a veacului al XVIII-lea, când biserica acestei sfinte 
mănăstiri a fost incendiată, deoarece călugării ortodocşi de aici, români, n-au vrut să 
părăsească legea cea adevărată - ortodoxă - şi să treacă la catolicism. De atunci, 
călugărul Efrem a început să scrie „Plângerea Sfintei Mănăstiri a Silvaşului de la 
Prislop”, descoperită în veacul al XIX-lea, la Căldăruşani, de către Cezar Bolliac. 

Au urmat mai multe plângeri, până când a venit aici, în toamna anului 1948, prea 
cuviosul părintele nostru Arsenie, adus de către Mitropolitul Nicolae Bălan de la Sibiu şi 
în 1950, prea cuvioasa maica noastră stareţă Zamfira stavrofora a primit crucea stăreţiei 
acestei sfinte mănăstiri. 

Au urmat alte zile de „plângeri”: ziua în care părintele Arsenie a trebuit să fie dus la 
Canal, la închisoare, în 1951, şi mai ales ziua în care sfinţia sa, deodată cu măicuţa 
Zamfira, în 1959, părăseau civili această sfântă mănăstire, în miezul prigoanei staliniste 
şi a regimului comunist de tristă amintire. 

A urmat ziua de bucurie a redeschiderii acestei sfinte mănăstiri, prin străduinţele 
măicuţei Zamfira, prin bunăvoinţa episcopului de vrednică pomenire Visarion al 
Aradului de atunci, pentru ca apoi toate acestea să fie copleşite cu marea zi de durere şi 
întristare şi plângere a trecerii la Domnul a Părintelui nostru Arsenie, în 28 noiembrie 
1989 şi apoi prohodirea sfinţiei sale aici, în ziua de 4 decembrie a aceluiaşi an. 

Au urmat zile de înflorire şi înviorare a vieţii creştineşti şi monahale la această sfântă 
mănăstire, în toate praznicele şi zilele de pomenire care au avut şi vor avea loc, pentru ca 
iată-ne astăzi să înscriem, cum am spus, o nouă „zi de plângere” a Silvaşului de la 
Prislop, prin prohodirea şi trecerea la cele veşnice, în ziua de 13 martie, duminică seara, 
a prea cuvioasei maicii noastre Zamfira stavrofora, stareţă şi proestareţă a acestei sfintei 
mănăstiri. 

Sfântul părinte Antonie cel Mare, patriarhul monahismului creştin, spune că „în tot ce 
vorbeşti să ai mărturia Sfintei Scripturi”. De aceea am ales la începutul cuvântului nostru 
cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, rostite la încheierea predicii 
din sinagoga din Nazaret, din cetatea copilăriei Sale pământeşti, unde Mântuitorul nostru 
Iisus Hristos, după ce a descoperit ascultătorilor şi concetăţenilor Săi misiunea Sa 
dumnezeiască, după cuvântul proorocului Isaia (cap. 61, 1-2): „Duhul Domnului este 
peste Mine...” şi celelalte, avea să-i mustre pe iudei, spunându-le că multe văduve erau 
în Israel în vremea propovăduirii şi a misiunii Sfântului Prooroc Ilie, dar nici una dintre 
ele n-a fost aleasă ca să-l primească şi să-l găzduiască pe Sfântul Ilie decât o femeie 
văduvă din Sarepta Sidonului, din ţara Feniciei sau Libanul de astăzi. 

Iată iubiţi credincioşi şi credincioase, întristată adunare, iubiţi ascultători, cum după 
700 de ani, Mântuitorul Hristos, prin singura referire neotestamentară la femeia din 
Sarepta Sidonului, scoate din uitare, din trecut, icoana frumoasă şi luminoasă a unei 
femei binecredincioase care a avut un mare rol în viaţa, activitatea şi misiunea Sfântului 
Ilie, pentru că citim în capitolul 17 din Cartea a treia a Regilor (versetele 1-24) cum 
Sfântul Ilie, prin cuvântul său, a încuiat cerul şi a venit o secetă mare peste ţara lui Israel 
şi peste tot pământul, datorită rătăcirii şi idolatriei lui Ahab şi a Izabelei şi necredinţei 
poporului lui Israel. 

La cuvântul lui Dumnezeu, Sfântul Ilie se retrage spre răsărit, în isihie, pe malul 
râului Cherit, care se varsă în Iordan, unde a stat în rugăciune şi unde corbii trimişi de 
Dumnezeu îi aduceau pâine şi carne, dimineaţa şi seara, până când a secat apa din pârâu 
datorită lipsei de ploaie, în vremea secetei. Atunci, Dumnezeu îi spune: „Scoală-te şi 
mergi în Sarepta Sidonului, pentru că iată am poruncit unei femei văduve ca să te 
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hrănească!”(III Regi 17,9) 
Iată iubiţi credincioşi şi credincioase, cum se începe desluşirea unei taine numai de 

Dumnezeu rânduită şi ştiută! Iată cum Sfântul Ilie pleacă din isihie în cetate, dar nu în 
ţara lui Israel, ci într-o ţară vecină, într-o ţară străină, şi nu la o femeie evreică, 
israeliteană, ci la o femeie de alt neam. Şi, ajungând la poarta cetăţii, ne spune Scriptura, 
Sfântul Ilie întâlneşte o femeie care aduna vreascuri, lemne uscate ca să-şi pregătească 
ultimul prânz sau ultima cină pentru ea şi pentru fiul ei; şi Sfântul Ilie îi spune: „adu-mi 
puţină apă ca să beau”. Plecând ea să-i aducă apă omului lui Dumnezeu, Sfântul Ilie îi 
spune: „adu-mi şi o bucată de pâine” şi atunci ea zice că nu are nici o bucată de pâine 
decât o mână de făină şi puţin untdelemn într-un ulcior şi adună vreascuri să pregătească 
o turtă ca să mănânce ea şi fiul ei şi apoi să moară. Şi atunci, Sfântul Ilie îi spune: 
„mergi şi pregăteşte mai întâi pentru mine şi apoi pentru tine şi pentru fiul tău, căci, 
adevărat este cuvântul: „făina din vas nu se va împuţina şi untdelemnul din ulcior nu va 
scădea”. 

Femeia din Sarepta Sidonului a ascultat glasul omului lui Dumnezeu, a făcut 
întocmai, l-a hrănit pe Sfântul Ilie şi Dumnezeu a săvârşit minunea înmulţirii făinii şi a 
untdelemnului în casa ei, ca rod al binecuvântării prezenţei sfântului lui Dumnezeu şi 
omului lui Dumnezeu sub acoperişul ei. Cunoaştem cu toţii cum, mai departe, tot din 
rânduiala lui Dumnezeu, pentru că, după mari binecuvântări vin mari încercări, necazuri, 
dureri şi întristări, s-a îmbolnăvit fiul acelei femei binecredincioase, care nu are 
asemănare în Sfânta Scriptură decât cu femeia canaaneiancă, a cărei credinţă a fost mult 
lăudată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. S-a îmbolnăvit şi a murit fiul ei. Şi ea cu 
întristare s-a dus la Sfântul Ilie şi a zis: „Ce ai cu mine, omule al lui Dumnezeu, că ai 
venit aici ca să aduci aminte lui Dumnezeu de păcatele mele?”. Şi Sfântul Ilie, 
cutremurat de durerea acelei femei la care găsise ospitalitate şi adăpost, în vremea furiei 
şi a prigoanei lui Ahab, a regelui necredincios de atunci, a luat copilul mort pe braţele 
sale şi s-a urcat în foişorul casei acelei femei, unde se ruga, se odihnea şi cugeta la cele 
ce avea să săvârşească, poate la pogorârea focului din cer pe Muntele Carmel şi la 
întâlnirea cu Dumnezeu pe Muntele Horeb. S-a rugat lui Dumnezeu cu putere şi cu tărie, 
a aşezat copilul pe pat şi a suflat asupra lui de trei ori şi copilul a înviat. L-a luat Sfântul 
Ilie pe braţe şi s-a pogorât cu copilul, l-a dăruit mamei sale şi a zis: „Iată, fiul tău este 
viu”; şi atunci ea a rostit: „Acum cunosc cu adevărat că eşti omul lui Dumnezeu pentru 
că cuvântul lui Dumnezeu este în gura ta” (III Regi 17, 24). 

Iată cum o femeie simplă din poporul Tirului şi al Sidonului, din cetatea Sarepta 
Sidonului, rosteşte aceste cuvinte care fac legătura între „omul lui Dumnezeu” (cum este 
numit şi Sfântul Alexie din ziua de astăzi) şi părintele nostru Arsenie, şi alţi sfinţi, şi toţi 
sfinţii şi „cuvântul lui Dumnezeu”. 

Femeia din Sarepta Sidonului simţea că Sfântul Ilie este omul lui Dumnezeu, căci 
cuvântul lui Dumnezeu era în gura lui şi nu mai vorbea omul, ci Duhul lui Dumnezeu 
prin gura omului. 

Parcă o vedem, iubiţi credincioşi şi credincioase pe măicuţa Zamfira ca pe o femeie 
binecredincioasă, maică, călugăriţă, din Sarepta Sidonului, din Bucureşti, din Prislop, 
din Sinaia, parcă o vedem pe măicuţa Zamfira, mică de statură, ca şi Zaheu din Ierihon, 
dar o fecioară înţeleaptă a acestui neam românesc, una dintre stareţele de frunte ale 
monahismului românesc. O vedem adunând „vreascuri”, adunând „lemne uscate”, adică 
osteneli, ca să facă foc, ca să întreţină „focul” în această vatră duhovnicească a 
mănăstirii Prislop. 

Parcă o vedem prin anii ’47-’48, venind de la Bucureşti, ca studentă în Teologie şi 
Filosofie la Mănăstirea Sâmbăta, acolo unde i se va schimba şi unde i se va contura şi 
desăvârşi destinul vieţii ei pe acest pământ. 
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Întâlnirea măicuţei Zamfira cu omul lui Dumnezeu, părintele nostru Arsenie, 
îndrăznesc să o asemăn cu Întâlnirea dintre Sfântul Ilie şi femeia binecredincioasă 
din Sarepta Sidonului. 

În vremea unei secete duhovniceşti, spirituale, nu de trei ani şi jumătate, ci de 40 de 
ani, măicuţa Zamfira a stat alături de părintele Arsenie şi a purtat grijă, aşa cum însuşi 
părintele Arsenie mi-a spus în urmă cu aproape 20 de ani, cum episcopul de vrednică 
pomenire Andrei Magieru al Aradului i-a dat poruncă şi ascultare măicuţei Zamfira, 
prevăzând ce vremuri vor veni, să aibe grijă toată viaţa de Părintele Arsenie; şi mi-a spus 
odată părintele Arsenie că: „dacă n-ar fi fost aşa, astăzi n-aş mai fi fost în viaţă”.  

Iată rostul sau unul din rosturile măicuţei Zamfira de a fi aproape de părintele Arsenie 
şi, aşa cum spunea minunat părintele vicar aseară în cuvântul duhovnicesc, maica 
Zamfira a trebuit să vorbească, atunci când părintele Arsenie a trebuit să tacă, când n-a 
putut vorbi sau nu i s-a îngăduit să vorbească în anii ’50, ’60 şi ’70. De aceea ne aflăm 
aici, pentru a-i însoţi rămăşitele pământeşti în mormântul gol din cimitirul acestei sfinte 
mănăstiri şi sufletul a i-l străjui cu rugăciunile noastre, cu iubirea noastră, cu gândul 
nostru cel bun, până înaintea scaunului judecăţii lui Hristos, pentru că mormântul 
măicuţei noastre Zamfira, de azi înainte, va fi un popas ca o treaptă înspre mormântul 
părintelui Arsenie şi toţi care vor merge la mormântul părintelui Arsenie vor privi 
cucernici şi smeriţi înspre crucea măicuţei Zamfira. 

Iubiţi credincioşi şi credincioase, făina şi untdelemnul nu s-au împuţinat din viaţa, din 
casa, din aşezământul Prislopului şi cel de la Sinaia, condus de măicuţa Zamfira, datorită 
prezenţei omului lui Dumnezeu, care a fost părintele nostru Arsenie, după cum a fost 
Sfântul Ilie în viaţa şi în casa femeii din Sarepta Sidonului. Aşa cum Sfântul Ilie a înviat 
pe fiul femeii din Sarepta Sidonului, tot astfel părintele nostru Arsenie, primindu-i 
sufletul înaintea lui Dumnezeu stă de strajă la intrarea sufletului Măicuţei în Împărăţia 
lui Dumnezeu. Parcă îl vedem pe părintele Arsenie ţinând pe braţe nu pe un fiu, ci pe o 
„fiică” a măicuţei Zamfira - Sfânta Mănăstire a Prislopului, încredinţându-i-o încă o dată 
şi zicându-i: „Iată, fiica ta, Mănăstirea Prislop este vie”, pentru că, aşa cum Sfântul 
Ilie a suflat de trei ori asupra fiului femeii din Sarepta Sidonului, Duhul Sfânt prin 
părintele Arsenie, de trei ori pe an, parcă suflă şi insuflă viaţa şi inimile vieţuitorilor, 
închinătorilor şi pelerinilor şi la 8 Mai - ziua Sfântului Evanghelist Ioan şi a Sfântului 
Arsenie cel Mare din Pateric, Şi la 13 şi 14 septembrie - ziua pomenirii Sfântului Ioan de 
la Prislop şi a Înălţării Sfintei Cruci şi la 28 noiembrie - pomenirea şi prăznuirea trecerii 
la cele veşnice a părintelui nostru Arsenie. Lângă toate aceste zile, ca într-un mănunchi 
de acum înainte, se va adăuga, cu voia lui Dumnezeu, şi ziua de 13 martie, zi de sfârşit 
de iarnă şi început de primăvară, când an de an, cu ajutorul Domnului, cât vom fi, ne 
vom întâlni la crucea şi mormântul măicuţei noastre Zamfira, căci cu adevărat şi măicuţa 
Zamfira a fost un „om al lui Dumnezeu”. 

A trăit în apropierea şi în preajma unui om al lui Dumnezeu. Măicuţa Zamfira a salvat 
manuscrisul „Cărării Împărăţiei” în vremea unei percheziţii făcute la Mănăstirea 
Sâmbăta în anii ’47-’48. 

Născută la Bucureşti, într-o nobilă familie de militari, în octombrie 1925, în ziua 
Sfântului Dionisie Areopagitul, a urmat Liceul „Regina Maria” din Bucureşti şi s-a 
înscris la Facultatea de Teologie şi Filosofie, inspirată şi îndrumată de marele mentor 
care a fost Nichifor Crainic. A avut mari profesori şi la Filosofie şi la Teologie, a luat 
licenţa în teologie la părintele Stăniloae cu o teză despre „Teologia Sfântului Maxim 
Mărturisitorul”. A intrat la cursurile de masterat pentru doctorat, pentru ca apoi, sub 
povăţuirea părintelui Arsenie şi la îndemnul profesorului de Istorie bisericească, Nicolae 
Popescu, să-şi închine viaţa şi să se jertfească pe altarul Sfintei Mănăstiri a Prislopului, 
primind în călugărie numele celei de-a doua ctitore a mănăstirii, domniţa Zamfira, nume 
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care însemnează „safir”, piatră strălucitoare, piatră preţioasă, nestemată. 
A fost stareţa acestei sfinte mănăstiri, a realizat cu părintele Arsenie o serie de lucrări, 

împreună cu obştea de monahii şi de surori din vremea aceea - minunata obşte şi 
neegalata perioadă când părintele Arsenie era duhovnic al acestei mănăstiri, în cei mai 
grei ani şi cea mai însemnată perioadă a ateismului şi stalinismului. L-a cercetat pe 
părintele Arsenie la canal, în timpul detenţiei şi l-a ajutat în vremea exilului pentru 
folosul sufletesc al poporului roman. În 1959, când au fost scoşi şi alungaţi civil de aici, 
din ordinul autorităţilor civile şi comuniste, dar, din păcate, nu şi fără sprijinul 
autorităţilor bisericeşti de atunci, măicuţa Zamfira l-a ocrotit pe părintele Arsenie în casa 
ei părintească din Bucureşti şi l-a ajutat, pentru ca apoi, după anii de la „Schitul 
Maicilor”, din 1968, părintele Arsenie să reuşească să poată picta, oarecum discret, 
celebra şi minunata biserică ortodoxă din satul Drăgănescu, de lângă Bucureşti. S-a 
străduit măicuţa Zamfira ca părintele să poată picta acolo deşi era vegheat şi 
supravegheat de organele de atunci. 

S-a străduit apoi ca, printr-o serie de intervenţii şi de memorii, inclusiv la 
conducătorii necredincioşi de atunci, din anii ’70 să se poată redeschide Mănăstirea 
Prislop, lucrul care s-a şi întâmplat în 1976, printr-o nouă obşte, dar nu străină de cea 
veche a Mănăstirii Prislopului. Şi de atunci, după cum am spus alaltăseară, aproximativ 
30 de ani de navetă între Sinaia şi Prislop, între Prislop şi Sinaia, şi săptămânal, şi la 
două săptămâni, şi lunar, şi mai des, interesându-se şi ajutând la bunul mers al vieţii 
complexe a acestei mănăstiri: material, spiritual, estetic, duhovnicesc şi, mai ales, prin 
ctitorirea, împreună cu Prea Sfinţitul Timotei, Episcopul Aradului şi Hunedoarei, a 
Seminarului Teologic Monahal „Sfânta Ecaterina” de la Mănăstirea Prislop. 

A urmat trecerea la cele veşnice a părintelui Arsenie şi, după cum bine ştiţi şi ştiu mii 
şi zeci de mii de credincioşi, măicuţa Zamfira a fost sufletul tuturor pomenirilor 
Părintelui, cu excepţia celei de anul trecut, de 15 ani, şi al hramurilor care au avut loc.  

A tipărit, cu concursul Episcopiei Aradului, „Cărarea Împărăţiei”, una dintre lucrările 
părintelui Arsenie, a reînviat revista „Gândirea”, serie nouă, iar în ultimul moment s-a 
străduit împreună cu noi şi cu maicile de la Sinaia pentru reeditarea istoricului Mănăstirii 
Prislop, ediţia a II -a şi pentru a scoate un album la care se lucrează tocmai acum, cu 
pictura părintelui Arsenie de la Drăgănescu. A fost îndurerată deodată cu trecerea la cele 
veşnice a părintelui Savian Bunescu, fostul paroh de la biserica Drăgănescu şi cumnatul 
sfinţiei sale. A fost prezentă, în ciuda bolii, şi la înmormântare şi la parastasul de 40 de 
zile, care a avut loc doar cu o zi înainte de sfârşitul măicuţei Zamfira. 

S-a dus de vineri la Drăgănescu, s-a odihnit acolo, în satul acela, unde, ca într-o 
Betanie, părintele Arsenie venea şi picta şi în acelaşi timp primea zeci şi zeci de mii de 
credincioşi, care veneau pe ascuns sau pe faţă şi-l căutau, şi-l cercetau pentru nevoile 
sufleteşti şi duhovniceşti. 

După ce s-a sfârşit parastasul, a fost la mormântul părintelui Savian şi la sora sfinţiei 
sale, vrednica de pomenire, preoteasa Ligia, care l-a adăpostit şi dânsa pe părintele 
Arsenie în casa parohială, vreme de 15 ani, cât a pictat acea sfântă biserică, pentru ca, 
întorcându-se apoi la Sinaia, după o zi, să se săvârşească în seara Duminicii izgonirii lui 
Adam din Rai şi a lăsatului sec de brânză, la orele 20:10 şi sufletul ei, după o suferinţă 
de peste o jumătate de ceas, să treacă la cele veşnice, luat de îngerul păzitor şi, sunt 
sigur, primit de preacuviosul părintele nostru Arsenie protosinghelul. 

Iată că măicuţa Zamfira s-a întors aici, alaltăseară, împreună cu noi şi cu maicile de la 
Sinaia, cu rămăşiţele sale pământeşti, pentru ca să urmeze două seri şi nopţi de 
priveghere aici, la Prislop, de unde plecase la sfârşitul lunii octombrie pentru ultima 
dată, neştiind că acela va fi ultimul drum. Iată-ne pe noi adunaţi aici, acum, în jurul 
sicriului sfinţiei sale. Şi aş dori să închei prin cuvintele prea frumoase care se pot citi pe 
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una dintre coroanele de flori care s-au adus şi care vor străjui mormântul sfinţiei sale, 
respectiv o coroană adusă de fostele eleve ale Seminarului din Prislop, studente la 
Teologie la Alba-Iulia: „Rămâneţi mereu Măicuţa noastră”. Cuvinte simple, 
profunde, înţelepte, cuvinte luminoase şi sincere. Măicuţa Zamfira rămâne Măicuţa 
noastră, cum spune Sfântul Apostol Pavel:. „De aţi avea mii de învăţători în Hristos, 
părinţi nu aveţi mulţi”. A fost unică şi aşa va rămâne. 

De aceea ne rugăm lui Dumnezeu să-i primească sufletul, să-i odihnească sufletul 
întru împărăţia Sa cea veşnică cu toţii sfinţii, cu Sfântul Nicodim cel Sfinţit, Sfântul Ioan 
de la Prislop, cu părintele Arsenie, cu toate maicile şi surorile care odihnesc în Prislopul 
cel de sus, din poieniţă. 

Dacă am greşit cu ceva, o rugăm să ne ierte pe toţi şi pe toate, pentru că: „Nu este om 
care să fie viu şi să nu greşească”, îi cerem iertare şi, în acelaşi timp, cu toţii îi acordăm 
iertare. Luându-şi rămas bun de la Sinaia şi Prislop, ne rugăm Bunului Dumnezeu să 
odihnească cu drepţii sufletul măicuţei Zamfira, iar pe noi, pe toţi, să ne miluiască cu al 
Său har şi cu a Sa iubire de oameni totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

 
Viitorul României de Dumnezeu ştiut 
„România va fi înconjurată de flăcări” 

 
• Spunea odată cineva: „Părinte, Ceauşescu strică bisericile”. „Nu el, mă, ci 

păcatele omenirii” - i-a răspuns Părintele. (Maria Matronea, Sibiu) 
 
• Odată, la Drăgănescu, am stat de vorbă cu Părintele Arsenie în biserică şi când să 

ies către poartă, cam pe lângă fântână, Părintele s-a oprit în faţa mea şi mi-a zis: „Măi, hai 
să-ţi spun ţie ceva, că sţiu că tu nu mă spui la nimeni”. Şi continuă: „Hai, să-ţi spun cum 
se va descotorosi România de comunism. Toate celelalte ţări comuniste vor face paşnic 
trecerea de putere de la comunism la capitalism - ca şi când dai cămaşa de pe tine şi iei 
altă cămaşă - numai România va face trecerea prin vărsare de sânge şi vor muri mulţi”.  
L-am întrebat pe Părintele dacă voi muri şi eu. Atunci, sfinţia sa s-a aşezat către Răsărit, 
cu mâinile împreunate, ca şi când s-ar fi rugat (nu cum fac preoţii, cu mâinile în sus). A 
stat aşa, cu faţa către cer, vreo 15 minute. Mi-a spus, apoi, că nu voi muri la revoluţie, dar 
că „ăsta” va muri în ziua de Crăciun. L-am întrebat: „Care ăsta?”. „Ăsta, mă, care ziceţi 
voi că nu vi-l mai schimbă Dumnezeu”. Am întrebat încet: „Ceauşescu, Părinte?”. Dânsul 
mi-a zis: „Da, mă, ăsta. Şi voi muri şi eu, cu vreo 3 săptămâni înaintea lui”. (Biliboacă 
Matei, Săvăstreni) 

 
• Odată mi-a zis că, într-o noapte, către ziuă, ne vor ocupa trei ţări: Ungaria, 

Bulgaria şi Rusia. Atunci eu am zis: „Ungurii or să ne ocupe pe noi?”, iar el mi-a spus: 
„Şi pe cei ce ne vor ocupa va veni ploaie de foc”. (Chiş Aurelia, 93 ani, com. Boiu, jud. 
Mureş) 

 
• Un cumnat, Ovidiu, a fost închis, pe vremea lui Ceauşescu, pentru trecerea 

frauduloasă a graniţei. Am fost cu sora mea, Nela, la Părintele Arsenie ca să-i spunem. 
Părintele ne-a zis: „Să-i pară bine că n-a fost puşcat”. Apoi s-a întors către lume şi a zis: 
„Măi, să ştiţi că mulţi vor pleca din ţară, dar puţini se vor întoarce. Va veni vremea când 
ar dori să se întoarcă şi n-or mai putea, căci România va fi înconjurată de flăcări”. 
Părintele nu prea era de acord să-ţi părăseşti ţara. 

Înainte de revoluţia din 1989 Părintele ne-a spus că miroase a praf de puşcă şi aşa a 
fost. Ne-a mai spus că o să ne pască un mare cutremur şi blocurile din Bucureşti vor 
ajunge ca şi cutiile de chibrituri. 
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Părintele Arsenie a fost şi rămâne în inimile noastre ca un sfânt. Acum mergem la 
mormântul Părintelui Arsenie şi ne rugăm acolo şi de câte ori îl chemăm în rugăciune, el 
ne ajută şi ne ocroteşte. (Viorica Farcaş, 48 ani, Voila) 

 
• Mi-a spus odată Părintele: „Bucureştiul are să, fie al doilea Ierusalim (după cele 

spuse în continuare nu rezultă că acest lucru este neapărat bun, căci poate fi Ierusalimul 
oraş sfânt, dar poate fi şi Ierusalimul în care nu mai rămâne „piatră peste piatră”! ). Să nu 
vă fie frică, căci Ţara Făgăraşului este păzită de Maica Domnului. Stă Maica Domnului în 
coate şi genunchi şi se roagă pentru Ţara Făgăraşului”. Iar eu i-am spus: „Vai, Doamne, 
cum să fim noi aşa de vrednici, noi - nişte păcătoşi, ca să stea Maica Domnului în 
genunchi să se roage pentru noi!?”. Şi mi-a răspuns: „Ascultă aici, Silvia, la voi e 
mănăstire la Sâmbăta, se face mănăstire la Bucium, se face la Berivoi, se face la Dejani şi 
se mai face una... Deasupra la munţii voştri veţi vedea o stea cu coadă. Când o veţi vedea 
se va întâmpla ceva [atunci a început revoluţia]. Şi tot în Munţii Făgăraşului se va arăta o 
cruce de stele, iar atunci va mai fi ceva: un eveniment mare. (Toacşe Silvia, Copăcel) 

 
• „Ne-a mărturisit că nu va mai dura mult timp şi va pleca spre Împărăţia Tatălui 

Ceresc, dar că va părăsi această lume datorită unui complot mişelesc, al cărui scop va fi 
acela de a-l otrăvi. Totuşi, el nu va împiedica aceasta, deoarece atunci misiunea lui 
spirituală pe pământ va fi deja terminată. Apoi a scos dintr-un cufăr o carte groasă şi 
foarte uzată, scrisă în greaca veche, care provenea de la sfinţii creştini de la Muntele 
Athos. „În ea - ne-a spus părintele Arsenie - se găseşte descrierea hidrei cu răsuflarea 
otrăvitoare, care va urmări prin toate mijloacele să împiedice lumina şi voinţa 
dumnezeiască... Veţi vedea şi veţi înţelege spurcăciunea peste tot în jurul vostru: la 
serviciu, în magazine, în instituţiile statului, în conducerea lui şi mai ales în politică. Din 
nefericire, ea va intra pe furiş chiar şi în sânul Bisericii, murdărind unele suflete de aici. 
Aproape că oamenii îşi vor pierde speranţa. Doar cei care îşi vor păstra credinţa adevărată 
vor fi salvaţi şi mare va fi atunci Slava lui Dumnezeu peste ei”. 

Apoi, părintele Arsenie a dezvoltat subiectul şi a spus ca această „lucrare 
diavolească” nu este ceva ce a apărut în vremurile noastre, ci ea durează din antichitate, 
de mii de ani, pregătind încetul cu încetul terenul pentru lupta finală care se apropie. 
Planul „lucrării diavoleşti” este minuţios şi, prin puterea banilor şi a viciilor, între care 
minciuna, prefăcătoria, intriga şi omorul sunt cele mai importante, cei care o săvârşesc 
au ajuns destul de aproape de ţelul lor principal, care este controlul şi dominarea întregii 
lumi... Aici, însă, părintele a făcut o afirmaţie neaşteptată, care a avut darul să ne 
şocheze într-o oarecare măsură. El a spus că, în mod paradoxal şi într-un interval de timp 
scurt, atenţia lumii se va concentra asupra ţării noastre, datorită schimbărilor 
extraordinare care vor avea loc şi a semnelor specifice care vor depăşi cu mult puterea 
limitată de înţelegere a cunoaşterii materialiste”. (Radu Cinamar- Viitor cu cap de mort 
- în culisele puterii, Editura Daksha) 

 
• Mi-a mai povestit cineva că Părintele s-a rugat insistent la Dumnezeu pentru 

americani, să nu-i pedepsească, să-i ierte că şi ei sunt creaţia Lui şi să aibă milă de ei. Şi 
l-a dus Dumnezeu pe Părintele Arsenie să vadă ce e pe acolo - prin America - şi a zis 
Părintele: „Da, Doamne, sunt vrednici de pierzare”. Cum l-a dus? Nu ştiu. Nu cred că l-a 
dus cu trupul L-a dus cu duhul. Ca urmare a ceea ce a văzut cu duhul, Părintele a pictat la 
Drăgănescu, deasupra scenei Învierii, mai multe clădiri moderne (turn) în flăcări, 
reprezentare care ar putea fi profetică (vezi cele două turnuri din „11 septembrie”). 

Prea Sfinţitul Daniil, la înmormântarea Părintelui Arsenie, a spus că ar fi zis Părintele 
Arsenie aşa: „Vor veni necazuri mai mari decât Munţii Făgăraşului”. Ne-om duce la 
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munţii Făgăraşului şi la dealul Prislopului să se prăvălească peste noi că nu mai putem 
rezista («Atunci vor începe să spună munţilor: Cădeţi peste noi!, şi dealurilor:  
Acoperiţi-ne!» - Lc.23, 30). Şi ne-om duce la morminte să iasă afară şi să intrăm noi de 
vii că nu mai putem rezista. 

 
• Părintele a iubit mult Munţii Făgăraşului; venea mereu pe la cabana Podragul şi 

pe la Turnuri. Spunea Părintele: „Munţii Făgărusului şi dealurile Prislopului vă vor 
acoperi pe voi”. 

Părintele a fost şi este un sfânt între noi. O femeie i-a spus: „Părinte, când o fi la 
judecată, să ne treci cu grămada”. Părintele a zis zâmbind: „N-ai spus rău, măi”. A trecut 
de multe ori pe la noi prin sat. Unii îl cunoşteau, alţii nu-l cunoşteau, dar Părintele 
spunea: „Oamenii la voi sunt cam răi, dar totuşi, fac milostenie multă şi asta îi ajută”. 
(Olimpia Fuciu, Ucea de Sus) 

 
• Eram cu Părintele Arsenie şi l-am întrebat: „Ce să facem Părinte, că acum este 

foarte rău”. Părintele zice: „Va veni şi mai rău”. Zic: „Parcă toate sunt otrăvite. Nici nu 
ne mai vine să mâncăm”. „Mă, face-ţi semnul sfintei cruci pe tot ce mâncaţi: apă, ceai, 
cafea, prăjitură, fructe, băutură, mâncare, pâine. De ar fi dat chiar şi cu otravă, Sfânta 
Cruce anulează tot ce este otrăvit”. (Maria Matronea, Sibiu) 

 
• Zicea Părintele Arsenie, parcă pentru toţi românii: „Îmi pare rău de voi că sunteţi 

slăbiţi în credinţă. Veţi cădea din cauza fricii. Frica-i de la diavol; nu vă fie frică pentru a 
vă salva sufletele. Vor veni vremuri foarte grele, dar toate sunt îngăduite de Dumnezeu, 
Care este tovarăşul de drum al fiecăruia, de la naştere până la moarte. Vor cădea şi cei 
aleşi. Îmi pare rău că sunteţi cei pe urmă. Vă vor cerne. Vor pune impozite, taxe şi alte 
îngrădiri. Vor lua totul!” (Sora Septimia Măniş, 81 ani, Codlea) 

 
• Îmi spunea părintele Bunescu că Părintele Arsenie se ducea în miez de noapte la 

biserică, îngenunchea în întuneric lângă masa sfântului altar şi două-trei ore se ruga 
pentru poporul român. (Pr. Bunea Victor, Sibiu) 

 
• Făceam serviciul în Braşov, la uzina Astra. Odată a venit Părintele Arsenie la 

biserica Blumena (Biserica Sfântului Nicolae din Schei), unde a participat la slujbă. 
Atunci a spus: „Trebuie să ne întărim spiritualiceşte, că altfel viaţa noastră este moartă, 
chiar dacă ne merge numele că trăim. Luaţi exemplu de la Ştefan cel Mare, care cu o 
mână de oameni întăriţi spiritualiceşte, ţinea pe tătari la Nistru şi pe turci la 
Dunăre”.(Nicolae Streza, 84 ani, Făgăraş) 

 
Cântare 

(compusă de studenţii de la Facultatea de Teologie din Sibiu) 
 

Veniţi creştini, să primim harul, 
Veniţi acum ca să luăm darul 
La mănăstirea Brâncoveanu, 

Veniţi creştini cât mai e vreme 
Ne cheamă Părintele Arsenie 

 
Refren: 

Ne cheamă la sfinţenie 
Părintele Arsenie; 
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Veniţi, veniţi, veniţi, 
Veniţi, veniţi, veniţi, 

Şi crucea lui Hristos primiţi! 
Mărire ţie, mănăstire, 

Pridvor ceresc în prag de munţi, 
Ce vijelia vieţii mele, 
Biruitoare o înfrunţi. 

 
Tu eşti altar de întărire, 

Credinţei noastre-n Dumnezeu, 
Tu eşti cetate de scăpare 
Şi reazim sufletului meu. 

 
Izvor adânc de mângâiere, 

Năpăstuiţilor liman, 
Înviforaţilor pe marea 
Ispitelor, din an în an. 

 
Şi’ ngenunchind la rugăciune, 
Să zicem toţi şi toate’n cor : 

„Greşit-am Doamne, iartă Doamne, 
Păcatul meu şi-al tuturor”. 

 
Când va sosi şi ceasul nostru, 

Să punem traiului sfârşit, 
Atunci să fim, Părinte Arsenie, 

De-a pururea nedespărţiţi. 
 

Şi-acolo’n cer, cu osanale, 
Slujind cu drag lui Dumnezeu, 

Să fim cu toţi o mănăstire 
Frumoasă, lângă tronul Său. 

(primită de la Gheorghe Morar) 
 

Sfântul 
 

„Ar râde-n hohot iadul un milion de ani”! 
Răspuns-am celor care, neprieteni sau duşmani 

Bârfeau cu-nverşunare o ramură de gând, 
Adânc înfipt în ceruri, desprins de pe Pământ. 

 
Crescut din glia Tisei cu sânge frământată, 

Scăldat în unda albă de lacrimi rourată. 
Sorbind puteri sublime din al Iubirii puţ, 

La fel oblăduit-a sărmani, ca şi avuţi. 
 

Un om ce-avea pe faţă durerea lumii-ntregi 
I-a apărut aievea. Şi-n ciuda oricăror legi, 

Voind să-l miluiască în clipa ce-a urmat, 
Puhoi de cunoştinţe în minte i-au urmat. 
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Puhoaie pustiit-au grădina ce-o-ngrijea. 
Zvârlit a fost în bezne un far ce lumina 
Noiane de-ntuneric. Dureri fără de glas, 

Nemângâiate inimi orfane au rămas. 
 

O, mare e durerea unui creştin lovit. 
Mai mare e durerea unui popor robit. 

De neasemuită e a lui Dumnezeu 
Durere fără margini pentru poporul Său. 

 
Pierise omul-umbră precum s-a şi ivit, 

Şi în aceeaşi clipă „sfântul” s-a răspândit: 
„Eu n-am să-i mai fac chipul pe pânze şi carton, 
Ci-n suflete şi-n inimi de-acuma am să-l torn”. 

 
Şi băţul drumeţiei în mână a luat. 

Desaga omeniei pe umeri a-ncărcat. 
Şi-n scurtă vreme lumea năvală da să-l vadă, 
Cuvântul să-i asculte, la poale să îi cadă! 

 
L-împresurau strivindu-l, veşmântul să-i atingă, 

Cu fruntea în ţărână, aleanul să li-l stingă. 
Belşugul de miresme a Harului Ceresc, 

Prin dreapta lui sfinţită cu Dar dumnezeiesc. 
 

Pe unde-i fi acum, luceafăr între stele, 
Toiag al neputinţei puţinătăţii mele 

Ce-ai vrut să faci din om un Om să fie-n stare 
S-ajungă fiu şi frate al Fiului cel Mare? 

 
Chilia ta din stâncă grăi-va peste veacuri 

De scurta ta şedere; vraci purtător de leacuri... 
Cât munţii sta-vor oblu şi ţapăn în picioare, 
Şi codrii frământa-vor în murmur de izvoare, 

 
Şi fiarele pădurii-mblânzite de-a ta mână! 
Şi paserile-n ramuri, mioarele la stână, 

Şi peştii de prin iazuri, şi merii din livadă... 
Fruntaşi din lumea largă, mulţimile-grămadă 

 
Veni-vor să-ţi admire icoanele-n biserici! 

„Cărarea Mântuirii” în aur să o fereci. 
Cu Nicodim, Şofron sau Daniil Sihastrul, 

Zugravul „sfânt” Arsenie luci-va ca un astru! 
 

Pr. D’or Uragan 
Pentru credincioasele de la Biserica din Groapă 

Cu blagoslovenie! 
Părintele Pătru 
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Rugăciuni primite de la 
Părintele Arsenie Boca 

 
• Rugăciune de dimineaţă, scrisă de Părintele Arsenie: 
Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mă ca astăzi toată ziua să mă lepăd de mine însumi, 

că cine ştie din ce nimicuri mare vrajbă am să fac şi astfel, ţinând la mine, să Te pierd pe 
Tine. 

Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca rugăciunea Preasfântului Tău nume să-mi 
lucreze în minte mai mult decât fulgerul pe cer, că nici umbra gândurilor rele să nu mă 
întunece, căci iată păcătuiesc în tot ceasul. 

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm     
împiedicându-ne prin întuneric. Patimile au pus tină pe ochii minţii, uitarea s-a întărit în 
noi ca un zid, împietrind în noi inimile noastre şi toate împreună au făcut temniţa în care 
Te ţinem bolnav, flămând şi fără haină, aşa risipind în deşert zilele noastre, umbriţi şi 
dosădiţi până la pământ. 

Doamne, Cel ce vii între oameni în taină, ai milă de noi şi pune foc temniţei, aprinde 
dragostea în inimile noastre, arde spinii patimilor noastre şi fă lumină sufletelor noastre. 

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, vino şi Te sălăşluieşte întru 
noi, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Tău cel Sfânt. Căci Duhul Sfânt se roagă pentru noi 
cu suspine negrăite, când graiul şi mintea rămân neputincioase. 

Doamne, Cel ce vii în taină, ai milă de noi, căci nu ne dăm seama cât suntem de 
nedesăvârşiţi şi cât eşti de aproape de sufletele noastre şi cât ne depărtăm noi prin 
păcatele noastre. 

Ci luminează lumina Ta peste noi, ca să vedem lumină prin ochii Tăi, să trăim în veci 
prin viaţa Ta. 

Lumina şi Bucuria noastra, slavă Ţie! Amin. 
(primită de la Gheorghe Moraru şi Maica Eftimia Ciungan, mănăstirea Hurezu) 

 
• Mi-a spus că de sus ne va ajuta mai mult decât de jos şi să-l chemăm aşa: „Preot 

monah Arsenie, trimite-mi duhul tău paznic şi dă-mi sănătate şi linişte. Depărtează de la 
casa mea necazurile şi suferinţele, că ai Duh Sfânt”. (Chiş Aurelia, 93 ani, com. Boiu, 
jud. Mureş) 

• Rugăciune a Părintelui Arsenie (ridicând ochii minţii către cer): „Milostive 
Doamne, Care vrei ca toţi oamenii să se mântuiască şi să ajungă la înţelegerea adevărului, 
fie voia Ta, miluieşte şi mântuişte pe robul lui Dumnezeu... [numele]. Primeşte această 
dorinţă a mea ca pe un strigăt de dragoste poruncit de Tine. Amin”. (Maria Matronea, 
Sibiu)  

 
• Nouă ne-a spus că cea mai puternică rugăciune este „Doamne, Iisuse Hristoase, 

Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”. (Gheorghe Silea, Sâmbăta de Sus)  
 

Creşteţi şi vă înmulţiţi! 
 
„Omul” înainte de concepţie - sufletul 
- „Întru El ne-a ales, înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără de prihană 

înaintea Lui”. (Ef. 1, 4)  
- „Harul ne-a fost dat în Hristos Iisus mai înainte de începutul veacurilor”. (2 Tim. 1, 

9) 
- „Înainte să te fi urzit în pântece, te-am cunoscut, şi înainte ca să te fi născut din 

pântecele mamei tale, te-am sfinţit şi te-am rânduit prooroc pentru popoare”. (Ieremia 1, 
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5) 

- „I-au pus numele Iisus, cum a fost numit de înger, mai înainte de a se zămisli în 
pântece”. (Lc. 2, 21; 1, 30-31) 

 
Omul înainte de naştere - fătul 
- Samson: „Că iată ai să zămisleşti şi ai să naşti un fiu...pruncul acesta va fi chiar din 

pântecele mamei sale nazireu al lui Dumnezeu”. (Jud. 13, 4-5). 
- Sfântul Ioan Botezătorul „...încă din pântecele mamei sale se va umple de Duh 

Sfânt” (Lc. 1, 15). „Când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, pruncul a săltat de bucurie 
în pântecele ei şi Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt” (Lc. 1, 41).  

- „Vai de cel ce zice către părinte: „Pentru ce dai naştere?” şi femeii „Pentru ce ai 
copii?” Îndrăzniţi voi oare... să daţi poruncă lucrului mâinilor Mele?” (Isa. 45, 10-11). 
„Oare femeia uită pe pruncul ei şi de rodul pântecelui ei n-are milă?” (Isa. 49, 15). 

 
Omul după naştere - copilul 
- „Fericit este omul care-şi umple casa de copii” (Ps. 126, 5).  
- „Oricine va primi un copilaş în numele Meu, Mă primeşte pe Mine”(Mat.18, 

5). 
- „Lăsaţi copiii să vină la Mine”  (Lc .18,  16). 
 
Pastile antiavort! 
- „Domnul stă la judecată cu locuitorii pământului, fiindcă nu mai este credinţă, nici 

iubire, nici cunoaştere de Dumnezeu în ţară. Toţi jură strâmb, mint, ucid, fură şi sunt 
desfrânaţi... Voi pedepsi purtarea lui [poporului], iar faptele lui le voi întoarce împotriva 
lui. Vor mânca dar nu se vor sătura; când se vor desfrâna nu se vor înmulţi, că au părăsit 
pe Domnul” (Osea 4). 

- România este fruntaşa Europei la numârul de avorturi: 0,5-1 milion/an (din 3 prunci, 
unul se naşte şi doi se avortează). Una din 5 femei rămâne sterilă în urma avortului, una 
din 5 femei nu se mai poate mântui prin naştere de copii (Când se vor desfrâna nu se vor 
înmulţi, ca au părăsit pe Domnul). Părintele Arsenie Boca spunea că viitorul unui neam 
este cu atât mai negru cu cât numărul de avorturi este mai mare. 

- Juristul italian Rafael Ballestrini: „Cea din urmă dovadă că un popor a ajuns la cel 
mai de jos punct al decăderii sale morale va fi atunci când avortul va fi considerat ca 
ceva obişnuit şi tolerat de societate” 

- La o întâlnire internaţională a medicilor, unul din ei a spus: „Eu sunt cel mai mare 
criminal al omenirii. Am ucis 600.000 de suflete prin avort. În momentul în care mă 
apropiam de bisturiu ca să tai cordonul vieţii, copilul se retrăgea căutând salvarea. Aşa 
că eu sunt împotriva avortului. Am ucis prea mult”. 

- În unele ţări europene se plăteşte o amendă dacă se ucide vrabia sau privighetoarea 
în ou. Sute de animale sunt ocrotite prin lege de acţiunea omului. Omul însă e liber să-şi 
ucidă moştenitorii încă din pântece. „A împiedica naşterea înseamnă a te grăbi să ucizi” 
(Tertulian). 

- „Ea [femeia] se va mântui prin naştere de fii, dacă va stărui, cu înţelepciune, în 
credinţă, în iubire şi în sfinţenie” (I Tim. 2, 15). 

 
Jurnal neterminat 

- pledoarie împotriva avortului - 
 
5 octombrie: Astăzi a început viaţa mea. Părinţii mei încă nu ştiu. Sunt mai mică 

decât un sâmburaş de măr, dar de acum sunt eu însămi, o fiinţă umană. Şi, deşi sunt atât 
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de puţin formată, e sigur că voi fi o fetiţă. Voi avea părul blond şi ochii albaştri şi ştiu că 
voi îndrăgi florile. 

19 octombrie: Am mai crescut puţin, dar sunt încă prea mică şi nu pot face nimic. 
Mama face aproape totul pentru mine. Ceea ce este curios este faptul că ea încă nu ştie că 
mă poartă în pântecele ei şi că mă hrăneşte cu sângele ei. 

23 octombrie: A început să mi se formeze gura. Ia gândiţi-vă puţin! Peste un an am 
să râd. Mai târziu am să vorbesc. Cine poate susţine că nu sunt o adevărată persoană? 
Sunt cineva; aşa cum firimitura de pâine, oricât de mică ar fi, este totuşi pâine. 

27 octombrie: Inima mea a început să bată de la sine. De acum înainte, ea va bate 
mereu în tot cursul vieţii mele, fără să se oprească vreodată ca să se odihnească. Şi apoi, 
după mulţi ani, va obosi, se va opri, şi eu voi muri. Dar, până atunci, eu sunt la începutul 
existenţei mele, nu la sfârşitul ei. 

2 noiembrie: Cresc puţin în fiecare zi. Braţele şi picioarele mele prind să capete 
formă. Dar va trebui să mai aştept o bună bucată de vreme până ce picioruşele mele să 
mă poarte şi eu să pot alerga să mă arunc în braţele mamei mele şi până ce braţele mele 
să-l poată îmbrăţişa pe tatăl meu. 

12 noiembrie: Acum au început să se formeze minuscule degete la mâinile mele. E 
de mirare că sunt atât de mici şi totuşi ele vor fi minunate! Ele vor şti să mângâie un 
căţeluş, să arunce o minge, să culeagă o floare, să atingă o altă mână... Degetele mele... 
Poate că într-o zi vor cânta la vioară sau vor picta un tablou. 

20 noiembrie: Astăzi, pentru prima oară, doctorul i-a spus mamei mele că eu sunt 
acolo, într-adevăr, plină de viaţă. Eşti fericită mamă? 

25 noiembrie: Tatăl şi mama mea nici nu ştiu că sunt o fetiţă. Poate că ei aşteaptă un 
băiat. Dar eu o să le fac o surpriză şi o să mă cheme Ecaterina, ca pe mama. 

10 decembrie: Mi s-a format şi faţa. Sper că o să semăn cu mama. 
13 decembrie: Am început chiar să văd, dar e încă întunecat totul în jurul meu. În 

curând însă ochii mei se vor deschide la lumina soarelui, a florilor, a copilaşilor. N-am 
văzut încă nici marea, nici muntele, nici curcubeul. Oare cum vor fi în realitate? Şi tu, 
mamă, cum eşti în realitate? 

24 decembrie: Mamă, aud cum îţi bate inima. Mă întreb dacă şi tu auzi inima mea cum 
bate aşa de încet: tap-tap, tap-tap. O să ai o fetiţă sănătoasă şi voinică, mamă, ai să 
vezi. Abia aştept să mă cuibăresc în braţele tale, să-ţi mângâi faţa, să te privesc în ochi. 
Şi tu mă aştepţi, cum te aştept şi eu, nu-i aşa? 

28 decembrie: Mamă, mamă, de ce i-ai lăsat să pună capăt, vieţii mele? Am fi fost 
atât de fericite împreună! ... 

 
Cum să faci din propriul copil un delicvent 

 
Departamentul de poliţie din Houston (SUA) a difuzat o listă cu 12 sfaturi folositoare 

în educarea progeniturilor. Părinţii cărora le este destinat textul, trebuie însă să citească 
îndemnurile pe dos. Căci ei sunt învăţaţi nu ceea ce ar trebui, ci ceea ce n-ar trebui să 
facă dacă doresc ca odrasla să nu ajungă mai târziu un delincverit. Iată, deci, cele 12 
poveţe. Nimănui nu-i strică să le ştie...  

1. Încă de mic, daţi-i copilului tot ce vrea. În felul acesta va creşte cu convingerea că 
toată lumea trebuie să-i ofere orice are el nevoie. 

2. Când spune cuvinte urâte, râdeţi în faţa lui. Asta îl va face să creadă că este 
amuzant. 

3. Nu-i asiguraţi nici o formare spirituală. Aşteptaţi până va împlini 21 de ani şi lăsaţi-l 
atunci „să decidă pentru sine”. 

4. Evitaţi să-i spuneţi „nu este bine”, pentru că i-aţi putea crea un complex de 
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vinovăţie. Mai târziu, când va fi arestat de poliţie, asta l-ar putea face să creadă că 
societatea este împotriva lui, iar el - un persecutat. 

5. Strângeţi ceea ce lasă aruncat pe jos. Faceţi totul în locul lui, astfel încât să se 
obişnuiască a arunca responsabilitatea asupra altuia. 

6. Fiţi de partea lui în disputele cu vecinii, profesorii şi poliţiştii. Asiguraţi-l că toţi   
s-au unit împotriva lui. 

7. Certaţi-vă des în prezenţa copiilor. În felul acesta ei nu vor fi şocaţi când, mai 
târziu, totul va merge rău în familie. 

8. Daţi copilului câţi bani de buzunar vrea. Nu-l lăsaţi niciodată să şi-i câştige singur. 
9. Faceţi-i pe plac şi împliniţi-i toate dorinţele în materie de confort şi hrană. Dar 

aveţi grijă să i le satisfaceţi cu vârf şi îndesat, copleşindu-l. 
10. Lăsaţi-l să citească orice text şi să asculte orice muzică îi cade în mână. Aveţi 

grijă să sterilizaţi bine vesela şi paharele, dar lăsaţi-i spiritul să se hrănească cu deşeuri. 
11. Când are probleme serioase, scuzaţi-vă spunând: „niciodată n-am ştiut ce să mă 

fac cu el”. 
12. Aşteptaţi-vă la o viaţă grea. Probabil veţi avea nevoie să fiţi pregătiţi din timp 

pentru asta. 
 

Cum trăiesc creştinii în lume 
 
Creştinii nu se deosebesc de ceilalţi oameni nici prin pământ, nici prin grai, nici prin 

haine; fiindcă nu locuiesc în oraşe proprii, nu se folosesc de un dialect paralel şi nici nu 
duc o viaţă paralelă. Învăţătura lor n-a fost găsită printr-o invenţie sau excogitare a unor 
oameni curioşi, nici nu promovează vreo doctrină omenească, ca alţii. 

Locuind în cetăţi greceşti ca şi barbare, cum s-a hărăzit fiecăruia şi urmând 
obiceiurile locului în ce priveşte hainele, regimul hranei şi restul vieţii, arată minunata şi 
recunoscut paradoxala constituţie a cetăţeniei lor. 

Locuiesc în patrii proprii, dar ca nişte emigranţi, iau parte la toate (treburile publice) 
ca nişte cetăţeni şi suportă toate (îndatoririle) ca nişte străini. Orice pământ străin le este 
patrie, şi orice patrie le este străină. 

Se căsătoresc ca toţi, nasc prunci, dar nu-şi aruncă odraslele.  
Stau la o masă comună, dar nu şi la un pat (comun).  
Sunt în trup, dar nu vieţuiesc după trup.  
Petrec pe pământ, dar au cetăţenia în cer. 
Se supun legilor hotărâte şi prin vieţile lor biruie legile.  
Iubesc pe toţi şi sunt prigoniţi de toţi; sunt necunoscuţi şi condamnaţi. 
Sunt omorâţi şi fac vii pe alţii. 
Sunt săraci şi îmbogăţesc pe mulţi; sunt lipsiţi de toate şi prisosesc în toate. 
Sunt necinstiţi şi se slăvesc în necinstiri. 
Sunt huliţi şi sunt îndreptaţi.  
Sunt defăimaţi şi binecuvântează; sunt ocărâţi şi cinstesc (pe aceia ce-i ocărăsc). 
Fac binele şi sunt pedepsiţi ca nişte răi; pedepsiţi fiind, se bucură ca unii făcuţi vii. 
Sunt combătuţi de iudei ca fiind de altă seminţie cu ei şi sunt persecutaţi de păgâni, 

dar cei care-i urăsc nu ar putea spune cauza duşmăniei lor. 
Simplu spus, ceea ce este sufletul în trup aceasta sunt creştinii în lume. 
Sufletul e răspândit ca o sămânţă în toate mădularele trupului, iar creştinii sunt 

răspândiţi în cetăţile lumii. 
Sufletul locuieşte în trup, dar nu este din trup; iar creştinii locuiesc în lume, dar nu 

sunt din lume. 
Sufletul nevăzut e detinat într-un trup văzut, iar creştinii sunt cunoscuţi că sunt în 
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lume, dar cinstirea pe care o aduc lui Dumnezeu rămâne nevăzută. 
Trupul urăşte sufletul şi se războieşte cu el deşi nu e cu nimic nedreptăţit de el, pentru 

că e împiedicat să se bucure de plăceri, şi pe creştini lumea îi urăşte deşi nu e cu nimic 
nedreptăţită de ei, pentru că se împotrivesc plăcerilor. 

Sufletul iubeşte trupul care-l urăşte şi mădularele lui; iar creştinii iubesc şi ei pe cei ce 
îi urăsc pe ei. 

Sufletul e închis în trup, dar el ţine la un loc trupul; creştinii sunt deţinuţi în arestul 
lumii, dar ei ţin la un loc lumea. 

Sufletul nemuritor locuieşte într-un cort muritor; iar creştinii locuiesc şi ei în corturi 
stricăcioase aşteptând nestricăciunea în ceruri. 

Sufletul se face mai bun suferind cele rele în ce priveşte hrana şi băutura, iar creştinii 
pedepsiţi în fiecare zi se înmulţesc tot mai mult. 

Într-o atât de mare poziţie i-a pus Dumnezeu, pe care nu le este îngăduit a o părăsi. 
Epistola către Diognet V - VI scrisă de către Panten (primul profesor al şcolii 

creştine din Alexandria). 
 

Patru lumânări 
 
Luminează-te, luminează-te, Ierusalime, că lumina ta vine şi slava Domnului 

peste tine a răsărit. Iată, întuneric va acoperi pământul şi negură groasă va fi peste 
neamuri; dar peste tine Domnul Se va arăta şi slava Lui peste tine se va vedea (Isaia 
60:1,2) 

Patru lumânări ardeau pâlpâind. Era linişte, atâta linişte, încât puteai auzi şoaptele 
sfârâite ale lumânărilor. 

Prima lumânare oftă: „Numele meu e PACE. Lumina mea luminează în întuneric, dar 
ce folos, oamenii nu mă vor...”. Şi luminiţa ei deveni tot mai mică, până ce se stinse cu 
totul. 

A doua lumânare tresări pâlpâind şi şopti sfârâind: „Eu mă numesc CREDINŢĂ, dar 
se pare că sunt în plus. Oamenii nu vor să audă de Dumnezeu. Nu mai are nici un sens să 
mă consum arzând...”. O adiere străbătu încăperea şi lumânarea se stinse.  

Cu o voce abia şoptită începu să vorbească şi cea de-a treia lumânare: „DRAGOSTE 
mi-e numele şi simt cum mi se sfârşesc puterile. Oamenii mă împing de-o parte şi n-au 
ochi pentru cei pe care ar trebui să-i iubească...”. Cu o ultimă pâlpâire, se stinse şi 
lumina DRAGOSTEI. 

Un băieţel intră atunci în încăpere. Se uită la lumânările stinse şi rosti printre lacrimi: 
„Bine, dar lumânările ar trebui să ardă!” Atunci se auzi şoapta celei de a patra lumânări: 
„Nu te teme, copilaş! Câtă vreme mă vezi pe mine pâlpâind, mai putem reaprinde 
celelalte lumânări. Numele meu este SPERANŢA!”. 

Băieţelul prinse curaj, luă în mâini SPERANŢA şi reaprinse de la flacăra ei PACEA, 
CREDINŢA şi DRAGOSTEA. Cele patru lumânări îşi răspândeau din nou lumina. 

 
Chemare la Hristosul 

 
Nu-mi spune nimic! Îţi cunosc mizeria, necazurile, luptele şi ispitele sufletului tău, 

aşa cum eşti tu! Dă-Mi inima ta! Dacă o să aştepţi să devii înger ca să Mi te dăruieşti, 
atunci n-ai să Mă iubeşti niciodată! Chiar când eşti laş, fricos, trufaş şi neîncrezător în 
împlinirea săvârşirii iubirii, a sfinţeniei, chiar când recazi în aceleaşi păcate pe care nu ai 
vrut să le repeţi ...ei bine, chiar şi atunci Eu nu-ţi dau voie să nu Mă iubeşti! 

Iubeşte-Mă, aşa cum eşti tu! 
În orice loc, moment şi-n orice situaţie te-ai afla, în credincioşie ori în trădare, în 
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râvnă, întristare şi uscăciune, tu să Mă iubeşti aşa cum eşti! Eu vreau să Mă poţi iubi - 
din puţina şi săraca ta inimă, atât de chinuită! Dacă aştepţi şi-mi ceri să te aştept până vei 
fi desăvârşit, atunci n-ai să Mă iubeşti niciodată. 

N-aş putea Eu, oare, să fac din fiecare fir de nisip un serafim sau un înger care să 
strălu-cească de curăţie şi dragoste? Nu sunt Eu Domnul Dumnezeu şi am zidit toate şi 
pot totul? Inima ta de om, zidit de mine, este locaşul Meu. Eu aştept să-Mi dai această 
inimă Mie şi să Mă laşi să te iubesc aşa cum eşti! Desigur, Eu am să te schimb, dar până 
atunci, iubeşte-Mă aşa cum eşti, căci Eu te iubesc, cu toate că eşti aşa! Eu vreau să simt 
porumbelul iubirii tale zvâcnind către Mine, chiar din puţina, săraca, neputincioasa ta 
inimă! Din adâncul învoielilor tale, al murdăriei tale! Eu te iubesc şi când eşti slab şi 
necurat; tu ce vină-Mi găseşti? 

Nu vreau o Iubire izvorâtă din mândria virtuţilor tale, nici a spectacolului care poţi fi 
tu, ci dintr-o inimă smerită înaintea Mea şi resemnată în a fi chiar ceea ce este: o biată 
inimă care Mă iubeşte şi pe care o pot curăţi oricând! Nu-Mi trebuie virtuţile tale, 
talentele tale, înţelep-ciunea ta. Eu vreau doar să Mă iubeşti şi să lucrezi întru iubirea 
aceasta. Crezi că ai virtuţi, dar dacă ţi le-aş da chiar, tu eşti aşa de slab şi de mândru, 
încât aş hrăni amorul tău propriu şi nu M-ai cinsti pe Mine, ci pe tine! Apropie-te deci, 
cu iubire! Unui fier negru şi rău, flăcările de foc nu numai că i-ar curăţa rugina, dar l-ar 
face incandescent! Doar iubeşte-Mă, neînchipuin-du-ţi că eşti curat şi demn; aceasta ar fi 
iar o mândrie pentru tine; iubeşte-Mă pentru că sunt obosit şi vreau să odihnesc în inima 
ta! Deci, nu te mai zbate şi te strădui să-Mi placi, ci iubeşte-Mă pur şi simplu. Eu aş 
putea să fac, prin tine, lucruri mari pentru mintea omenească, dar nu!; tu ai să-Mi fii 
slugă rea şi nefolositoare şi neputincioasă şi am să-ţi iau puţinul pe care tu te încrezi că-l 
ai! De ce, oare? Pentru că Eu te-am zidit, din iubire, ca să-ţi dau iubirea, iară ca tu să-Mi 
poţi da ceva! Nu încerca să-Mi plăteşti Iubirea prin nimic, Mă doare că încerci! 

Nu mai sta departe de Mine. Îţi lipseşte nu sfinţenia, pe care numai Eu ţi-o pot da, ci o 
inimă gata să Mă iubească oricând şi până la capăt! De aceea, Eu stau mereu la uşa 
inimii tale, ca un cerşetor, deşi sunt Domnul şi Dumnezeul tău. Nu mă lăsa să aştept, ca 
să te împodobeşti şi să-Mi pregăteşti daruri, căci tu nu poţi nimic fără Mine şi dacă te 
încrezi în tine, fără Mine, voi fi nevoit să te las în cădere, la măsura cu care te apreciezi 
singur! Dacă Mă primeşti, te voi ajuta să înţelegi, să Mă cunoşti şi să Mă iubeşti mai 
mult decât îţi poţi închipui. Lasă sângele Meu să curgă în sângele tău şi să bată inima 
Mea într-a ta! Eu ţi-am 
dat-o pe Sfânta Prea-
curata Mea Maică. 
Lasă să treacă totul 
prin inima ei curată, 
încât să poată mijloci 
pentru tine! 

Nu aştepta să devii 
sfânt, ca pe urmă să 
Mă iubeşti! În acest fel 
nu M-ai iubi niciodată! 
Şi acum vino! Eu sunt 
cu tine, cu voi, până la 
sfârşitul veacurilor! 
AMIN! (Ieromonah 
Rafail Noica) 
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VOLUMUL III6 
Părintele Arsenie o personalitate de înaltă statură monahală, 

cum n-a mai avut Biserica Ortodoxă Română 
 

Arhim. Vasile Prescure 
 

Ţara Făgăraşului a fost binecuvântată de Dumnezeu şi odată cu ea întreaga noastră 
ţară, trimiţându-ni-l pe Părintele Arsenie Boca spre a trezi, sfătui, mustra duhovniceşte şi 
îndruma pe oameni pentru a trăi viaţa în duhul şi spiritualitatea autentic creştină, 
asemenea primilor creştini. 

A fost o mişcare care a cuprins zeci de mii de creştini de toate vârstele şi treptele 
sociale. Din rândul acestora a făcut parte şi un tânăr dintr-o comună din apropierea 
Mănăstirii Brâncoveanu, care a auzit vorbindu-se despre Părintele Arsenie şi astfel s-a 
născut în sufletul său dorinţa de a-l vedea, de a-l cunoaşte şi, mai ales, de a se lăsa 
îndrumat de Sfinţia sa. 

După ce au trecut câţiva ani, angajat sufleteşte şi perseverând pe calea vieţii 
duhovniceşti; cu râvnă sporită, cu multe rugăciuni şi osteneli, a ajuns să se spovedească 
la Părintele Arsenie. A fost cea mai mare bucurie a vieţii sale până la acest moment 
binecuvântat. Stările de har, de trăire duhovnicească nu le putea descrie, dar le simţea 
din plin şi mulţumea lui Dumnezeu cu lacrimi pentru această binecuvântare. 

A trecut un an de la spovedania făcută la PărinteleArsenie când, pe neaşteptate, a 
simţit în suflet un gând vrăjmaş, păgân, hulitor de Dumnezeu şi de tot ce este sfânt. Cu 
trecerea timpului aceste stări au luat proporţii aşa încât, după încă un an, uraganul 
necredinţei, al ateismului s-a dezlănţuit cu o furie pe care numai iadul, duhul negaţiei şi 
al minciunii putea să-l dezlănţuie. Luptându-se din răsputeri cu ispita satanei, a 
ateismului, tânărul se îngrozea, gândindu-se că va ajunge să-şi piardă credinţa şi odată 
cu aceasta şi mintea. 

Singura lui scăpare era Dumnezeu şi Părintele său duhovnicesc, Arsenie, pe care s-a 
hotărât să-l caute la mănăstire. Durerile lui sufleteşti nu le-a destăinuit nimănui, nici 
chiar părinţilor lui, adică a păstrat o tăcere desăvârşită în acest sens. Răvăşit sufleteşte, 
tulburat, îngrozit, aproape de pragul sau doaga nebuniei, s-a înfăţişat la Părintele Arsenie 
care, văzându-l, l-a întrebat, înainte ca tânărul să-i spună durerea sa: „Ce fac cei din sat, 
care spuneau că nu este Dumnezeu şi tu spuneai că este?”. Părintele s-a referit la 
gândurile de referinţă care îl luptau furibund în timp ce el era în sat. Tânărul i-a spus cu 
ochii în lacrimi: „Părinte, mă chinuieşte cumplit gândul necredinţei”. A confirmat 
personal ceea ce Părintele i-a spus cu câteva momente înainte. „Dacă nu veneai se putea 
să ajungi ateu”, i-a spus Părintele Arsenie şi apoi l-a îndemnat să cheme în ajutor mila şi 
harul lui Dumnezeu, spunându-i: „Spovedania şi Împărtăşania”. Aşa a luat sfârşit chinul 
tânărului greu încercat de ispita necredinţei. 

După câţiva ani de zile s-a găsit la Mănăstirea Brâncoveanu o copie a unui manuscris 
al Părintelui Arsenie în care se descriau stările sufleteşti ale celor care, datorită păcatelor 
înaintaşilor lor sau poate ale celor în cauză, trăiau momente asemănătoare cu cele pe 
care le-a trăit tânărul respectiv. 

* 
O tânără dintr-o comună de lângă Făgăraş s-a hotărât să intre într-o mănăstire cu 

dorinţa de a se călugări, după ce, câţiva ani de zile, a cercetat Mănăstirea Brâncoveanu - 
Sâmbăta de Sus - unde l-a cunoscut pe Părintele Arsenie. Sfinţia sa, după un scurt timp, 
a primit-o la Sfânta Taină a Spovedaniei, fapt care a fost o surpriză în viaţa celor care se 

                                                 
6 Cişmileanu Ioan, Alte mărturii despre părintele Arsenie Boca, ed. Agaton, 2008 
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osteneau cercetând această mănăstire. Uneori au fost situaţii când credincioşii aşteptau 
ani de zile până le venea rândul să se spovedească la Părintele Arsenie. 

Formată duhovniceşte în atmosfera de evlavie a acestei mănăstiri, tânăra Viorica - în 
călugărie Veronica - a intrat în Mănăstirea Bistriţa - Vâlcea, apoi la Mănăstirea Ţigăneşti 
- Ilfov şi, la urmă, la Mănăstirea Horezu, unde a urmat câţiva ani Seminarul teologic 
monahal. Prin decretul de expulzare a monahilor din mănăstiri, monahia Veronica a 
plecat din mănăstire cu inima îndurerată, împreună cu alte monahii, lucrând apoi în viaţa 
civilă în domeniul sanitar ca, după câţiva ani, să înceapă un şir de suferinţe fizice, care 
au durat 12 ani. 

Înzestrată de Dumnezeu cu o sensibilitate sufletească deosebită, interiorizată, la care 
s-au adăugat roadele nevoinţelor călugăreşti, monahia Veronica a atins un grad de 
puritate morală, de viaţă duhovnicească deosebită, fiind o pildă vie pentru toţi cei care au 
cunoscut-o. După trecerea sa la cele veşnice în anul 1985, surorile sale duhovniceşti din 
Mănăstirea Prislop, cu care a făcut ucenicie la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, au întrebat pe 
Părintele Arsenie: „Prea Cuvioase părinte, care va fi acum starea sufletului Maicii 
Veronica, având în vedere lunga ei suferinţă, pe care a purtat-o mulţumind lui 
Dumnezeu pentru că a cercetat-o astfel, apoi curăţia îngerească a vieţii sale, râvna pentru 
cele duhovniceşti şi viaţa sa de adevărată călugăriţă?”. La această întrebare Părintele 
Arsenie a dat un răspuns pe care numai un părinte duhovnicesc de talia Sfinţiei sale a 
putut să-l dea: „Dacă aţi şti voi în ce lumină se află acum sufletul Maicii Veronica!...”. 
Părintele ştia ceea ce se petrece cu un suflet după ce a trecut dincolo. 

* 
Părintele Arsenie a aflat, prin darul lui Dumnezeu, că un episcop nu şi-a mântuit 

sufletul plecând din lumea aceasta şi a ajuns la locul de osândă. În viaţa lui se îngrijise 
foarte mult de o mănăstire şi călugării l-au pomenit la Sfânta Liturghie şi la parastase. 
După 30 de ani, în timpul unei Sfinte Liturghii, Părintele a spus că în acel moment 
episcopul acela a ieşit din chinurile cele veşnice şi, şi-a mântuit sufletul. 

Părintele Arsenie, referindu-se la realităţile cereşti, a afimat că după plecarea sa din 
lume, el va merge acolo unde a mai fost: „Eu ştiu unde mă duc, eu am mai fost acolo”. 
De asemenea, a spus fiului său duhovnicesc - părintelui Simion Todoran - următoarele 
cuvinte, care se referă tot la realităţile cereşti: „Mă duc, dar de acolo de unde mă voi 
duce, eu vă ajut mult mai mult decât am făcut până aici”. 

 Preotul Constantin Prescure din parohia Berivoii Mici din Ţara Făgăraşului mergea 
adeseori la biserica parohiei Drăgănescu, pe care o picta Părintele Arsenie. Erau 
apropiaţi sufleteşte, aşa încât Părintele, la un moment dat, i-a destăinuit un gând, care l-a 
uimit pe preotul respectiv: „Mă, să ştii că eu, dacă vreau, pot să trăiesc până în anul 
2000”. Întâlnirea dintre ei, când a rostit aceste cuvinte, a avut loc în jurul anului 1970. 
Preotul respectiv este fratele semnatarului acestor rânduri şi, pentru că a auzit un lucru 
care l-a uimit, a simţit nevoia să-l spună şi altora. În situaţia aceasta mi s-a adresat, 
spunându-mi: „Auzi, mă, să dispună cineva de viaţa sa încât să poată muri atunci când 
vrea el”. 

Mai spunea Părintele: „Mă, să creşteţi în Hristos!”. 
* 

Conferinţa de la Timişoara, 24 noi.2004 (extrase): 
Firea sa retrasă, reţinută, interiorizată şi puţin comunicativă avea ca suport un caracter 

moral inflexibil, vulcanic, dinamic, fapt dovedit în momentul în care a început lucrarea 
de trezire religioasă realizată la Mănăstirea Brâncoveanu. La această mănăstire era, în 
acea vreme, un pelerinaj de proporţii, „bulboană spitituală uriaşă”- cum a numit-o 
Nichifor Crainic - „când toată ţara lui Avram Iancu se mişca în pelerinaj cântând, cu 
zăpada până la piept”. Dar nu numai atât, ci credincioşi din aproape toate regiunile ţării 
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îşi îndreptau paşii spre Mănăstirea Brâncoveanu pentru a-l asculta pe Părintele Arsenie, 
fapt care l-a determinat pe Părintele Stăniloae să spună: „Părintele Arsenie a fost un 
fenomen unic în istoria monahismului românesc, adică o personalitate de o înaltă statură 
monahală, cum n-a mai avut Biserica noastră Ortodoxă Română”. 

În lucrarea duhovnicească săvârşită de Părintele nostru este de presupus că avea, pe 
lângă însuşirile native de excepţie, şi o pregătire intelectuală şi o latură harismatică, un 
dar deosebit dăruit de Dumnezeu ca urmare a nevoinţelor şi a purităţii vieţii sale morale, 
fapt care i-a determinat pe colegii săi de liceu şi de la teologie să-i spună „sfântul”. Că a 
fost un harismatic, că s-a învrednicit de vederea unor persoane sfinte, a Mântuitorului 
Hristos, a Maicii Domnului şi a Sfântului Serafim de Sarov a mărturisit-o Sfinţia Sa 
însuşi câtorva din apropiaţii săi. Fiind la Sfântul Munte Athos, în Grecia, s-a rugat 
Mântuitorului Hristos şi Maicii Domnului să-i călăuzească paşii spre un duhovnic 
cunoscător al tainelor vieţii duhovniceşti, care să-l îndrume în viaţa călugărească. După 
rugăciuni stăruitoare la Fecioara Maria s-a învrednicit de o vedenie în care Maica 
Domnului l-a luat de mână, l-a urcat pe un munte înalt, cu o prăpastie atât de mare încât 
cu greu putea cineva să meargă cu piciorul liber, şi l-a încredinţat Sfântului Serafim de 
Sarov (1759-1833), care l-a îndrumat în viaţa monahală. În momentul acela Maica 
Domnului s-a făcut nevăzută. Când avea nevoie de duhovnic mergea singur în acel loc, 
iar Maica Domnului l-a întărit încât a postit 40 de zile, timp în care a fost îndrumat de 
sfântul care i s-a arătat. 

Părintele Teofil de la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus ne-a arătat în 
cartea sa: „Cine sunt eu?” că în anii liceului a ascultat o predică a Părintelui Arsenie în 
care a spus că Mântuitorul Hristos i s-a arătat în biserica Mănăstirii Brâncoveanu sub 
chipul unui copil care plutea în aer, Mântuitorul fiind în acel timp în cadrul uşii din 
peretele care desparte naosul de pronaos. În această vedenie Domnul i-a arătat haina cu 
care Părintele era îmbrăcat, deşi albă şi curată, avea totuşi o pată. Această pată 
reprezenta un păcat (Părintele nu a spus niciodată ce a fost acel păcat). 

Altădată, Domnul Hristos i s-a arătat în sfântul altar deasupra Sfintei Mese, tot sub 
chipul unui copil, căruia i s-a adresat cu cuvintele: „sfinte îngere, roagă-te lui Dumnezeu 
pentru mine, păcătosul”. Neprimind nici un răspuns şi-a dat seama că nu este un înger, ci 
Însuşi Domnul, Căruia i s-a adresat apoi: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, 
miluieşte-mă pe mine, păcătosul” şi a primit răspunsul din care a înţeles că va trebui să 
rămână acolo, la acea mănăstire, şi să săvârşească lucrarea duhovnicească rânduită. 

Într-o conferinţă pe care a ţinut-o în faţa unor preoţi a spus următoarele cuvinte: „Aşa 
că, în deplină cunoştinţă a misiunii noastre, putem păşi la lucru că noi nu suntem singuri. 
Mântuitorul este cu noi. Personal am această cunoştinţă de care nu sunt vrednic. Mi-am 
văzut Stăpânul şi mi-a arătat păcatele! Aşa se deosebeşte adevărul de părere căci mi-a 
arătat păcatele mele, nu ale altora. Harul lui Dumnezeu, sălăşluit în sufletele celor care 
au fost luminaţi cu Sfântul Botez, devine lucrător în măsura în care credinciosul 
colaborează cu el, adică prin nevoimţe, rugăciuni, postiri, privegheri, ajunări, prin 
lacrimi de pocăinţă. Urmarea acestei nevoinţe este că cel în cauză ajunge până la o 
măsură dumnezeiască încât se face vrednic să săvârşească lucruri mai presus de puterile 
omeneşti, de a săvârşi fapte supranaturale, atunci când şi unde voieşte Dumnezeu”. 

De asemenea daruri s-a învrednicit Părintele Arsenie. Dovadă sunt faptele săvârşite 
înaintea multor credincioşi, despre care aceştia dau mărturie. 

Un fost cântăreţ de la Mănăstirea Sâmbăta îşi aminteşte că atunci când Părintele 
Arsenie era stareţul mănăstirii, într-o dimineaţă, ieşind Părintele din biserica cea veche 
pentru a merge spre altarul din pădure pentru a săvârşi Sfânta Liturghie, uitându-se în 
urmă să vadă dacă Părintele vine, s-a cutremurat şi a zis: „Vai, Părinte, sunteţi în foc?”. 
„Am simţit şi eu că mă arde ceva” a zis Părintele. Şi atât. S-a ferit să comenteze sau să 
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comunice stările de har ale milei lui Dumnezeu care nu l-au părăsit niciodată. 
Ne spunea Părintele că ne ştie toate păcatele noastre şi ale neamului nostru, că a 

vorbit cu sfinţii pe care-i pictează. Cei care mergeau la el îi simţeau puterea şi ajutorul şi 
pe mulţi îi vindeca pe loc. 

* 
În lucrarea Părintelui Arsenie avem şi cazuri de vindecări miraculoase. A vindecat un 

orb pe care mai întâi l-a spovedit şi l-a împărtăşit şi apoi i-a zis să iasă din biserică. Cei 
prezenţi au vrut să-l ajute fiind orb, dar Părintele i-a oprit zicându-le să-l lase să meargă 
singur. Ajungând la uşă bolnavul a zis: „Măi, fraţilor, eu văd!”. În acel moment i-a 
revenit vederea pentru toată viaţa. 

Un om paralizat la pat a fost dus cu căruţa la mănăstire şi Părintele i-a zis să coboare 
din căruţă. El a coborât şi de atunci a mers normal. 

La Mănăstire la Sâmbăta a venit o femeie care era adventistă. Părintele o cunoştea şi 
i-a spus să-şi facă cruce. Ea a început o rafală de cuvinte la adresa Sfintei Cruci. 
Părintele i-a spus din nou să-şi facă cruce. Dar ea mai vehement vorbea cuvinte de hulă 
împotriva Sfintei Cruci. Atunci Părintele a luat crucea şi a lovit-o peste gură, spunând: 
„Arză-te Sfânta Cruce!”. În acel moment femeia a căzut jos ca leşinată. După câteva 
momente s-a ridicat. În acest timp s-a văzut o dihanie care a trecut pe lângă ea şi a 
dispărut. Toţi au rămas încremeniţi. Părintele a zis: „Vedeţi cine a oprit-o pe femeie să-şi 
facă Sfânta Cruce?”. Primul lucru pe care l-a făcut femeia după ce s-a ridicat a fost 
Sfânta Cruce. 

Ultima serbare a Sfintelor Paşti la care a participat Părintele Arsenie la Mănăstirea 
Sâmbăta a fost în anul 1948. Am fost şi eu acolo. Între cei care au participat a fost şi 
părintele Stăniloae şi o mulţime de tineri, cei mai mulţi studenţi la diferite facultăţi din 
ţară. La sfârşitul Slujbei Învierii, Părintele a citit o rugăciune de dezlegare. Finalul 
acestei rugăciuni a fost mişcător până la lacrimi, mai ales când Părintele a rostit cu ochii 
plini de lacrimi: „Iartă-i, Doamne!”. Toţi cei prezenţi plângeau, gândindu-se, poate, că 
acesta e momentul solemn al despărţirii Părintelui de Mănăstirea Sâmbăta. După câteva 
luni a fost mutat la Mănăstirea Prislop, ca să urmeze calvarul închisorilor, canalul 
Dunăre - Marea Neagră, urmărirea permanentă de către autorităţile de atunci. 

* 
L-am cunoscut de timpuriu pe Părintele Arsenie şi mulţumesc lui Dumnezeu că m-a 

învrednicit să cunosc un om sfânt. Cu cât trece mai mult vremea cu atât conştientizez 
mai mult faptul că omul acesta a fost, într-adevăr, trimis de Dumnezeu. Părintele Arsenie 
mi-a fost de ajutor în multe din împrejurările vieţii. Mi-a spus de o suferinţă pe care o 
aveam. Înainte de a pleca în armată m-am dus la părintele, care era la Prislop, să-mi dea 
un sfat înainte de a pleca şi aveam o durere sufletească pe care nu o spusesem nimănui. 
Eram foarte tulburat sufleteşte. Când m-am dus acolo mi-a spus el de ce m-am dus! Mi-a 
dat un remediu foarte simplu: Spovedania şi Împărtăşania. Mai era acolo părintele 
Dometie Manolache, care este înmormântat la Mănăstirea Râmeţ. L-am mai întâlnit şi la 
Bucureşti în câteva rânduri. 

Niciodată nu voi putea să mulţumesc lui Dumnezeu că am întâlnit un om sfânt cu care 
ne-a binecuvântat pe noi, românii. Aproape la toţi oamenii se adresa: „Mă...”. Era foarte 
categoric şi foarte deschis. A fost preţuit de foarte multă lume, l-au preţuit până la a-i 
acorda un cult; dar a fost şi detractat de oamenii care l-au bârfit, lucru care l-a mâhnit 
foarte mult. Spunea că a suferit mai mult din partea creştinilor decât din partea 
Securităţii.  

 
 
 



160 
 

Părintele Serafim Bădilă 
Mănăstirea Căşiel 

 
Am în mână fotografia Părintelui Arsenie, aşa cum l-am cunoscut şi pot să zic că din 

câţi oameni ai lui Dumnezeu am cunoscut, unul mai plin de Duh Sfânt nu am întâlnit. 
Când am fost la Drăgănescu, unde picta Părintele, dânsul a stat de vorbă cu fiecare, 

deci, a stat de vorbă şi cu mine. L-am întrebat: „Părinte, pe ce să pun accent? Pe Psaltire, 
pe acatiste, pe «Doamne Iisuse...», pe cărţi sfinte...? Cam asta e rânduiala mea de 
rugăciune”. Părintele a zis: „Mă, dar cine ţi-a spus să faci asta? Zi rugăciunea minţii şi 
«Tatăl nostru» la care te poţi gândi toată ziua”. După această discuţie şi altele am plecat 
de la biserică - unde era foarte multă lume care dorea să vorbească cu sfinţia sa, în auzul 
tuturor - să ajungem în Bucureşti ca să venim înapoi. Mama mea a zis că Părintele s-a 
urcat în trenul în care suntem noi. Am mers din vagon în vagon şi am ajuns să-l găsesc 
pe Părintele şi eram bucuros că acum pot să stau de vorbă cu dânsul. Dar n-am putut! 
Părintele era urmărit de Securitate; ei erau îmbrăcaţi civil şi eu nu puteam să ştiu cine 
sunt. O putere mă ţinea şi nu puteam să vorbesc un cuvânt. Văzând că timpul trece şi eu 
nu pot vorbi cu Părintele, m-am gândit să pun în practică ceea ce mi-a zis şi să zic şi eu 
„Tatăl nostru”. Când am terminat „Tatăl nostru”, Părintele a întors privirea la mine şi a 
înclinat din cap, ca şi cum a aprobat această rugăciune. Acest lucru m-a făcut pe mine 
să-mi dau seama că Părintele are darul clarviziunii, e înaintevăzător. 

M-am convins şi mai mult pentru că un oarecare cetăţean şi-a pus haina lui, pardesiul 
la agăţătoarea de la geam, unde stătea Părintele, dar nu a vorbit nimic. Dar, la un 
moment dat, înainte de a se încetini mersul trenului, pentru că urma o gară unde acel 
cetăţean trebuia să coboare, Părintele i-a pus mâna de sus până jos pe pardesiu şi omul 
radia de bucurie. Imediat, apoi, trenul a încetinit, omul a coborât, fericit că i-a fost 
binecuvântată haina de Părintele. 

Deci, aşa a zis Părintele: „Rugăciunea minţii şi «Tatăl nostru» care este rugăciunea 
cea mai puternică adusă de Domnul Hristos, care cuprinde toate trebuinţele noastre”. 

Părintele Arsenie stătea de vorbă cu oamenii şi zicea: „Mă, mă duc să vorbesc cu 
sfinţii”. Iată cine a fost Părintele Arsenie: un om care a vorbit nu numai pentru un om, ci 
pentru toată omenirea, că a vorbit tot de la Dumnezeu, pe care-L avea în inimă şi care-i 
stăpânea mintea şi viaţa. 

La una din primele întâlniri ale mele cu Părintele Arsenie, dânsul mi-a zis păcatele în 
faţă, dar nu m-am supărat pentru că mi-am dat seama că este un sfânt şi nu zice ca să te 
batjocorească. Faţa îi strălucea de nu te puteai uita la dânsul, aşa radia faţa de lumină. 
Era îndumnezeit. 

Pentru ce zic eu că avea darul clarviziunii? Am fost învăţător la clasele I-IV 20 de 
ani: Mi-a spus: „Tu trebuie să pleci de acolo! Să te duci să faci teologia!”. La aceasta, eu 
i-am răspuns Părintelui cu gândul, pentru că nu îndrăzneam cu vorba. În gândul meu am 
zis: „Nu mi-am strâns bani şi trebuie bani să faci o şcoală”. 

Părintele mi-a spus: „Mă, îţi pui problema că n-ai bani? Are mama ta!”. Fără să-i 
spun eu că tatăl meu a fost miner şi a trecut la cele veşnice şi mama mea a avut pensie, 
deci mă putea întreţine, pentru că fratele meu era căsătorit şi surorile mele erau la 
mănăstire. Deci, mama, din pensie mă putea ţine. La acest cuvânt al Părintelui că mă 
poate ajuta mama mea, m-am opus a doua oară, spunând că nu sunt în stare să învăţ 
limbi străine. Părintele îmi răspunde şi la această împotrivire a mea: „Ce, acum îţi pui 
problema că tu nu poţi învăţa limbi străine? Iaca înveţi!”. Eu m-am împotrivit şi a treia 
oară spunând că nu sunt aşa deştept... Părintele strigă la mine: „Mă, tu n-auzi că trebuie 
să pleci de acolo?”. 

Realitatea a fost că surorile mele au plecat la Oradea, iar eu am mai rămas o lună 
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acolo şi am fost conştient că, dacă şi mama şi surorile au plecat, întâmpinam nişte 
greutăţi şi nu puteam face faţă singur acolo. Deci, s-a împlinit cuvântul că am plecat de 
acolo. Nu s-a terminat cu asta şi la Afteia am rămas până a venit de hram Înaltul Andrei 
- Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena - şi a zis: „Frate Nicolae, aş vrea să te sfinţesc 
diacon la hram”. Cu îngăduinţa lui Dumnezeu am primit diaconia şi la câteva luni 
preoţia şi am făcut Teologia, cum a zis Părintele. 

Nu prea l-am ascultat eu pe Părintele. Mergeam pe la dânsul şi de fiecare dată îmi 
zicea: „Mă, de ce vii la mine dacă tu nu asculţi? Să te duci la mănăstire”. „Mă, acum te 
duci la Părintele Cleopa şi spui: «Părintele Arsenie Boca m-a trimis la Sfinţia ta să mă 
primiţi la mănăstire»”. Astfel, am fost sprijinit de rugăciunile Părintelui Arsenie. În 
primul rând de harul lui Dumnezeu, al Maicii Domnului, de ocrotirea îngerilor şi a 
sfinţilor, dar povăţuit şi de Părintele Arsenie. 

În 28 noiembrie 2007 a fost al 18-lea parastas al Părintelui şi am văzut aşa mulţime 
de oameni la parastasul Părintelui încât cred că Părintele este un sfânt canonizat de 
Dumnezeu şi de popor, pentru că pe măsură ce trece timpul simt ajutorul lui Dumnezeu 
prin rugăciunile Părintelui Arsenie. Eu îl consider unul din cei mai mari sfinţi pe care i-a 
dat România. 

Mi-aduc aminte de un cuvânt al Părintelui care este o îmbărbătare pentru omul aflat 
în ispite şi în păcate, în necazuri şi în scârbe: „Dumnezeu iubeşte pe cel mai mare 
păcătos cu mult mai mult decât iubeşte cel mai mare sfânt pe Dumnezeu”. Deci, multă 
nădejde a dat oamenilor Părintele Arsenie şi în viaţă şi prin cărţile care au rămas şi prin 
îndrăzneala pe care o are înaintea lui Dumnezeu să se roage lui Dumnezeu pentru noi. 
Printre alţi mulţi sfinţi ştiuţi şi neştiuţi, canonizaţi şi necanonizaţi de Sinod, dar 
canonizaţi de Dumnezeu şi de popor, este printre cei de frunte şi Părintele Arsenie. 

Îţi mulţumim, Părinte Arsenie, şi avem nevoie şi în continuare de rugăciunile Sfinţiei 
tale! Roagă-te pentru ţara aceasta, pentru poporul acesta ortodox ca să păstrăm credinţa 
ortodoxă, să nu fim prinşi de erezii, tineretul să priceapă că evoluţionismul care li se 
predă este o otravă şi să ne izbăvim de mass-media care este - cum zicea Părintele Rafail 
Noica -„împotriva Bisericii Ortodoxe” şi care transformă poporul acesta creştin - de la 
Sfântul Andrei şi până acum, de 2.000 de ani - într-o Sodomă şi Gomoră. Sunt mari 
ispitele în slujba lui Antihrist care sunt concentrate asupra mântuirii sufletului creştinesc 
din vremurile în care am ajuns noi şi avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, al Maicii 
Domnului şi al tuturor sfinţilor. 

 
Pr. David Stoica 

Mănăstirea Sadinca (jud. Sibiu) 
 

Când era copil, Dan Stoica se afla şi el la mănăstire când Părintele Arsenie îi 
binecuvânta pe toţi oamenii îngenuncheaţi. Dar pe el l-a ocolit. Atunci, copilul Dan a 
simţit nevoia sa tragă pe capul lui mâna Părintelui Arsenie. A strâns mâna Părintelui cu 
mâinile sale, pe creştetul capului său şi atunci Părintele a spus: „Călugăre, mă arzi!” şi 
apoi: „Tu vei fi călugăr, te vei numi David şi vei sta sus, într-un vârf de munte. Îţi vei 
căuta multă vreme calea prin alte locuri, dar până la urmă vei veni să ridici o mănăstire 
tot aici, în Ardeal, aproape de casă...”. Acestea s-au întâmplat întocmai. La 19 ani a 
devenit călugăr. După Căldăruşani, Drăgănescu, Cozia, Pătrunsa şi Sibiu, a ajuns, în 
sfârşit, să ridice acea mănăstire, la Sadinca, nu departe de Ocna Sibiului. 

Părintele David merge adesea cu credincioşii pe acolo pe unde a trecut Părintele 
Arsenie (Prislop, Măn. Brâncoveanu...). „La Prislop, mi-am dat seama de puterea 
Părintelui Arsenie chiar şi după moarte. O copilă de 4 ani, cu familia, venise la 
mormântul de la Prislop al Părintelui Arsenie. Nu putea merge pe picioruşe. Era 
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paralizată total. Stăteau toţi îngenuncheaţi în jurul mormântului, cu frunţile lipite de 
pământ. Se rugau fierbinte, toţi cu ochii închişi. Şi, deodată, văd copilaşul cum se ridică 
dintre ei, în picioare. Stătea aşa, cumva speriată, nevenindu-i să creadă că este adevărat. 
Pe urmă a început să sară într-un picior, de parcă vroia să se dezmorţească. Pe urmă a 
făcut câţiva paşi. Atunci şi-au ridicat şi părinţii frunţile din pământ şi-au văzut-o... Ce 
bucurie poate fi mai mare? Ce fericire mai mare, decât să fii vindecat prin puterea inimii 
şi a rugăciunii?”. 

 
 

Pr. Nicolae Streza 
-Sibiu- 

 
Primele întâlniri cu Părintele Arsenie 
Mulţumesc tinerilor din A.S.C.O.R. care m-au invitat şi au acceptat să vorbesc despre 

personalitatea marelui duhovnic Arsenie Boca, pe care l-am cunoscut când eram elev de 
liceu, în anul 1942, când şi-a început activitatea la mănăstirea Brâncoveanu de la 
Sâmbăta de Sus, din Ţara Oltului. După ce l-am cunoscut, în toate vacanţele mergeam 
din satul meu natal, Ludişor, (cam 15 km depărtare de mănăstire), şi chiar în fiecare zi 
de duminică şi sărbătoare, să-l văd şi să-l ascult, alături de mii de credincioşi. 
Împărtăşindu-ne din darul lui, am fost pe urmele părintelui, iată, aproape 60 de ani. A 
vorbi despre marea personalitate a părintelui Arsenie Boca este o temeritate şi o 
îndrăzneală, atât în faţa conştiinţei noastre cât şi în faţa, mai ales, a Părintelui care ne 
priveghează de dincolo, ne vede şi ne ajută tuturor celor ce-l cinstim. 

Părintele Arsenie alegea în fiecare duminică la uşa mănăstirii un grup de 70-80 de 
credincioşi, pe care îi chema în biserică, le citea molitfa spovedaniei, le dădea un cuvânt 
de învăţătură şi apoi le spunea să rămână la mănăstire toată săptămâna. Mâncau la 
bucătăria mănăstirii, ajutau la trebuinţele mănăstirii, şi unii aşteptau la uşa bisericii (7-8 
inşi) ca să intre la spovedanie. Prin taina spovedaniei pătrundea în adâncul, în 
profunzimea fiinţei oamenilor şi îi îndemna să-şi schimbe viaţa creştină, să se apropie de 
Dumnezeu mai mult. Erau adunaţi câteodată sute de oameni, iar părintele arăta cu 
degetul pe cei pe care-i chema la el sau le zicea chiar pe nume. Cei care erau strigaţi 
mergeau şi intrau în biserică. Eram elev în clasa a şasea de liceu şi mă aflam la marginea 
acestei mulţimi cu încă cineva din satul meu. La un moment dat, când Părintele alesese 
deja 7-8 inşi, am zis că uite pe noi nu ne mai cheamă şi, credeţi-mă, la puţine clipe 
Părintele a arătat cu mâna şi a zis: „Măi, Nicolae, vino şi tu!”. Avea darul înainte vederii. 
Aşa a devenit duhovnicul meu pe parcursul vieţii, până când autorităţile de atunci au 
obligat Episcopia Aradului să-l scoată din monahism şi să-l trimită cu domiciliul forţat la 
Bucureşti, fiind supravegheat. Dar nu ne-a lăsat! L-am căutat şi acolo cu toate greutăţile, 
silindu-ne să nu-i facem probleme. 

* 
Părintele Arsenie s-a născut în satul Vaţa din ţinutul Zarandului, unde a făcut şi 

şcoala generală, urmând apoi cursurile liceului „Avram Iancu” din oraşul Brad. După 
mărturisirea colegilor săi contemporani (din care unul a trăit până nu demult la Sibiu), a 
fost unul din cei mai deosebiţi elevi ai liceului, şef de promoţie în 1929. Dirigintele 
clasei împreună cu colegii, l-au pus pe Zian Vălean (căci aşa îl chema înainte) să 
sădească un stejar în curtea liceului, pe care mai târziu colegii l-au numit gorunul lui 
Zian Vălean Boca. Apoi, se înscrie la Teologia din Sibiu în 1929 pe care o absolvă în 
1933. La Teologie, de asemenea, a fost remarcat de colegi printr-o ţinută ascetică, prin 
interiorizare, prin capacitatea de a învăţa şi de a se orienta nu numai în domeniul 
Teologiei, ci şi în cel al ştiinţelor, în special al desenului (devenind cel mai mare pictor), 
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dar şi al muzicii; cânta la flaut. Liturghia pe care o cântă maicile la Prislop a fost 
organizată şi armonizată de părintele Arsenie. Unul din colegii săi a spus că Părintele a 
fost şi „infirmier al teologiei”. După terminarea Teologiei, este trimis cu bursă de către 
Mitropolia Sibiului la Belle Arte în Bucureşti, unde audiază şi cursuri de medicină, în 
special de anatomie ale unui mare anatomist de atunci. Acestuia îi prezintă o experienţă 
cu fotografia (pe care anatomistul Reiner Franz a văzut-o). Aceasta consta în următorul 
lucru: a tăiat figura sa perpendicular şi din faţa (partea) dreaptă a făcut o figură şi din 
partea stângă alta şi au ieşit două feţe diferite (ştiţi că nu suntem simetrici, numai ochii 
noştri văd simetria dintre feţe). Când a văzut Reiner figura provenită din partea dreaptă a 
scris: sfântul; iar din figura provenită din faţa stângă a ieşit o altă figură, sub care Reiner, 
cunoscutul anatomist, a scris: omul cavernelor, căci aşa arăta. Mai târziu, Părintele a 
spus că poate de aceea a pus Dumnezeu inima în partea stângă, ca să-l mai domolească 
pe omul cavernelor şi să-l întoarcă spre partea dreaptă, spre Dumnezeu. La Bucureşti a 
studiat şi cursurile de mistică ale lui Nichifor Crainic (primul profesor de teologie care a 
propus mistica în Teologia de la Bucureşti). Nichifor Crainic a fost ocrotit mai târziu de 
părintele Arsenie Boca atunci când a fost urmărit. A fost în închisori şi la canal, ca şi 
părintele Arsenie. 

Prin 1952-1953 când părintele a fost la canal, cei de acolo ca să-şi bată joc de Sfinţia 
Sa, l-au băgat într-o baracă cu delicvenţi de rând. Rezultatul a fost că delicvenţii s-au 
întors de la faptele lor rele, văzându-l şi ascultându-l pe părintele, şi l-au ocrotit. Când 
trebuiau să lucreze la canal, să sape şi să care cu roaba, ei îl scuteau pe părintele de 
munca pe care trebuia să o facă, lucrând ei în locul lui. Erau cronometraţi să vadă cât au 
lucrat. Iată ce influenţă a avut asupra unor delicvenţi de rând un om al lui Dumnezeu! 

După ce s-a întors de la studii din Bucureşti în 1940, a fost tuns în monahism la 
mănăstirea Sâmbăta de mitropolitul Nicolae Bălan, apoi a fost trimis la Muntele Athos, 
pentru ca să cunoască felul de viaţă, de organizare şi de trăire de acolo. A mărturisit o 
singură dată că a căutat un mare duhovnic care să-l înveţe şi pe dânsul să fie duhovnic. 
S-a rugat Domnului Hristos să-i scoată în cale un mare duhovnic de acolo, însă nu a 
reuşit. S-a rugat şi Maicii Domnului, care l-a dus în vârf de munte, în Athos, şi a fost dat 
în grija unui duhovnic care a trăit cu 200 de ani înainte de dânsul! 

 
Alături de Părintele Arsenie 
Întorcându-se de la Athos, în 10 aprilie 1942 a fost hirotonit preot ieromonah pentru 

mănăstirea Brâncoveanu, rectitorită de mitropolitul Nicolae Bălan. Astfel devine 
duhovnic al mănăstirii. Spovedania era cea dintâi pe care o făcea pentru rezidirea 
omului. În 1947 în postul Sfintei Marii, după sfânta Liturghie şi spovedanie, părintele 
Arsenie citea şi explica părţi din Cărarea Împărăţiei. 

Înainte de a fi eu student la teologie, i-am zis părintelui să ne arate chilia dânsului din 
stăreţia veche de la Sâmbăta. Seara pe la 10 ne-a arătat chilia (care era în faţa 
bibliotecii): ferestrele erau spre munte, o masă în colţ, pe care era o Biblie, o cruce şi alte 
cărţi; mai era un dulap şi un cuier, dar lipsea soba... în rest nu prea avea nimic. Ne-a spus 
că vom dormi acolo ca să vedem şi noi cum e călugăria. După ce am spus cu toţii câteva 
rugăciuni, am stins lampa (nu era electricitate atunci), părintele s-a aşezat pe scândura 
dânsului, aşa cum era îmbrăcat cu rasa, şi noi pe podeaua din mijlocul camerei. Noi nu 
am putut să ne odihnim, dar părintele ne-a întâmpinat dimineaţa zâmbind. A mai dormit 
odată părintele Arsenie, la noi acasă, când fiul meu avea câteva luni. Copilul adormea 
foarte greu seara. I-am spus Părintelui că o să plângă. Înainte de a ne culca părintele s-a 
uitat la copil, a fluierat spre el, iar acesta a dormit toată noaptea încât preoteasa i-a spus 
Părintelui că ar fi bine să mai vină pe la noi. 

În 1946 începuse lucrarea la chilia din munte şi am lucrat acolo o săptămână dormind 



164 
 
pe jos, pe cetină de brad. Dintr-un perete de stâncă curgea un mic pârâiaş de apă, nu l-am 
întrebat pe Părintele, dar am înţeles, că pentru rugăciunea lui, Dumnezeu a lăsat acest 
pârâiaş pentru trebuinţele noastre. Autorităţile au interzis apoi lucrarea, iar în 1948 
Părintele a fost mutat de către Mitropolit la mănăstirea Prislop, fiind stareţ aici între 
1949-1950. Părintele spunea că cu fiecare dintre noi Dumnezeu are un rost pe care 
trebuie să-l împlinim, iar marii duhovnici ne ajută să ni-l descoperim. Părintele Arsenie 
pe unii i-a trimis în monahism, pe alţii în viaţa de familie pentru a naşte copii după 
rânduială. 

... Părintele spune undeva că pentru cei păcătoşi chiar un gând spre Dumnezeu, o 
lacrimă pentru viaţa lor păcătoasă, poate să aibă ultimul cuvânt înaintea judecăţii Sale. 
Numai să ai acest moment, chiar şi în ultimele zile ale vieţii! Dar la bătrâneţe, cu un trup 
dogit şi mintea pierdută, nu mai foloseşti la nimic. Deci, să ne întoarcem până avem 
conştiinţa minţii, până suntem conştienţi de ceea ce facem. 

 
Diferite învăţături 
- Cum îi trata părintele pe catolici? Odată ne-a zis că greco-catolicii sunt „căpuşa în 

cojocul ortodocşilor”. Vorbind despre unirea creştinilor, care ar trebui să fie şi pe care să 
o facem noi cei de acum, părintele spunea că se va ajunge la unire numai când oamenii 
vor avea astfel de suferinţe îndurate de la alţii, care vor cere să nu se mai facă sfânta 
Liturghie, încât abia poate atunci le va veni în minte să se unească, ca să poată împreună 
rezista încercărilor mari care vor veni asupra lumii prin lucrarea lui Antihrist. A zis 
părintele: „Papa vrea unirea, dar numai cu Roma, de aceea poartă şi o cruce strâmbă” 
(aşa are cârja). Totuşi, unii teologi şi episcopi catolici caută nişte punţi de legătură (cum 
ar fi icoana). 

- Părintele îl laudă pe Sadhu Sundar Sing care nu era ortodox. De ce? Pentru că va 
veni vremea când va trebui să trecem peste confesionalitate, care ne învrăjbeşte şi ne 
desparte. Acest om (provenit dintre hinduşi şi nu se ştie exact care era religia lui în 
India) a venit să cunoască adevărul. A făcut o şcoală engleză unde a aflat de creştinism. 
A ajuns şi la ideea sinuciderii. Când i s-a arătat Domnul Hristos a devenit apostot al Lui 
în Europa creştină şi în India. De aceea, Părintele a avut numai cuvinte de apreciere faţă 
de acest om care a devenit apostol al Domnului Hristos în veacul XX. 

Ce importanţă are citirea Sfintei Scripturi? Poate orice creştin să o citească? 
Părintele le spunea celor care ziceau că nu se prea pot ruga să înceapă cu citirea 

Noului Testament; să înceapă cu Evanghelia de la Matei şi să citească cu mare atenţie 
Predica de pe Munte de mai multe ori până ce va pătrunde şi în minte ceva din Duhul 
Evangheliei. Părintele a zis despre sectari că „se duc în iad cu Biblia în mână”. 

Ce semnifică un vis în care îţi apare Iisus cu spatele? Dar un vis în care-l simţi pe 
diavol urmărindu-te? 

Eram la Drăgănescu şi a apărut un tânăr din Alba-lulia cam la 23 de ani, înalt, deşirat, 
subţire, cu o figură cadaverică şi îl căuta pe părintele. Părintele nu prea i-a dat 
importanţă la început. I-a cerut părintelui ajutorul spunându-i că toată noaptea îl 
chinuieşte diavolul cu fel şi fel de vedenii venindu-i şi gândul sinuciderii. Părintele îi 
spune: „Mă, da’ aia ce o faci unde ai învăţat-o, în armată?”. Era vorba de onanie, păcatul 
lui Onan din Vechiul Testament. Aceasta ţi-a mâncat energia din sistemul nervos 
simpatic. I-a mai spus: să te duci să te spovedeşti, să posteşti, să te rogi, să te căsătoreşti 
şi să nu mai faci onanie. I-a spus să se ducă la o scenă din biserică şi să arate ce diavol 
vede el în vis. M-a trimis şi pe mine cu el. Am mers acolo şi a pus mâna pe dracul 
onaniei. 
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Două scrisori de la Părintele Arsenie 
V-a marcat în mod deosebit un cuvânt sau o faptă a părintelui Arsenie? 
Sunt multe. Am primit de la părintele două scrisori în împrejurări foarte grele din 

viaţa noastră. Prima a fost când urma să se nască băiatul nostru, soţia mea având 
probleme cu sarcina, ajungându-se până la consensul medicilor de a face avort. Atunci  
i-am scris părintelui. Iată ce mi-a răspuns: „Necazul vostru e destul de mare, dar trag 
nădejde că îl veţi depăşi cu ajutorul Sfintei Împărtăşanii. Aşa se ţin ispitele de orice 
hotărâre eroică pentru legea lui Dumnezeu. Dragii mei, greu sfat îmi cereţi. Nădăjduiesc 
că Stăpânul vieţii nu va arăta deşartă osteneala atâtor rugători pentru viaţă. Poate că vreţi 
să vă vorbesc şi ca un om mai real. N-aş putea decât: 1.consultând cele mai autorizate 
păreri ale medicilor dintre care unii ar fi de părerea întreruperii sarcinii, iar alţii ar conta 
pe puterea de supravieţuire a organismului uman (să renunţi la medicii care propun 
întreruperea sarcinii, să asiguri mamei toată liniştea…2.grija sufletească prin Sfintele 
Taine, care sunt un factor neprevăzut în medicină”. 

Altă scrisoare: eram diacon la Sibiu şi, aşa cum sunt şi azi absolvenţii de teologie, 
vroiam să-mi găsesc o parohie la oraş. Era o parohie în Sibiu, singura care avea post de 
diacon, şi preotul de acolo a venit (după ce diaconul pe care-l avusese plecase) la 
rectorul de la teologie -părintele Nicolae Neaga- cerându-i să-i recomande un diacon. 
Am fost recomandat eu, dar pe parcurs lucrurile au luat o întorsătură destul de grea. I-am 
scris părintelui Arsenie pentru că nu ştiam ce să facem. Iată ce ne răspunde părintele în 
14. VIII. 1950: „Dragii mei, odată mi-a fost pe limbă să vă întreb de ce rămâneţi în Sibiu 
într-o situaţie cam neprecisă, provizorie. Poate că atunci nici nu m-aţi fi ascultat. Frate 
Nicolae, mi-ai dat trei alternative: renunţarea la diaconie şi salariu, renunţarea la 
cooperaţie şi salariu (lucram ca funcţionar civil) şi renunţarea numai la salariul 
diaconiei. Din alternativele acestea lipseşte a patra: preoţia la ţară. Dacă nu te-ai gândit 
la ea, nu ţi-o pot da nici eu, fiidncă nu te încântă perspectivele ei sau chiar ai vrea să o 
ocoleşti. Totuşi situaţia de funcţionar nu-i o perspectivă, nu-i poţi împlini condiţiile 
totale şi rămâi pe dinafară [cum s-a şi întâmplat: lucram la un birou de facturare şi după 
ce au aflat cei de acolo că sunt şi diacon m-au dat afară]. Pe cât îţi cunosc sufletul şi 
datorită examenului pe care l-ai trecut cu soţia ta, îţi propun, totuşi, să laşi Sibiul şi să te 
retragi la ţară, până şi în Chirpăr (un sat din Ţara Făgăraşului). E mai bine popă decât un 
număr în Sibiu! Rămânerea ta în Sibiu era motivată dacă te ţineai de carte. (Dar, nu am 
putut pentru că au venit copiii şi greutăţile, iar doctoratul se dădea doar la Bucureşti). 
Dar cartea şi cu serviciul nu merg bine nici una. Mai aveai un motiv să rămâi în Sibiu 
dacă părinţii şi socrii puteau să te ajute. Du-te în Chirpăr şi vezi ce oameni sunt acolo, şi 
dacă-ţi place rămâi la ei (Părintele a fost acolo; când era la Sâmbăta îl chemau oamenii şi 
se ducea prin diferite sate. Îmi spunea şi cum să merg). Poţi să iei trenul până la Nochrih 
şi de acolo nu mai e mult; sau poţi să ajungi şi de la Arpaş, Săsăuş, Chirpăr. În satul tău 
să nu te duci oricât ar trage tatăl tău de tine. Consătenii s-ar târgui cu creştinismul şi ar 
pierde. Străinii ţi-i poţi apropia mai bine decât consătenii şi rudeniile. Rămâi la soluţia a 
patra: preoţia, că prin ea ai să te mântuieşti. O conştiinţă preotească n-are nimic de 
pierdut, ci totul de câştigat în orice împrejurări. Ăsta-i sfatul meu. La toţi de bine, 
Arsenie”. Rezultatul a fost că am plecat preot la ţară, am stat la o parohie de lângă 
Sighişoara 16 ani şi jumătate, apoi, prin concurs, m-am mutat la Târgu-Mureş, unde am 
stat 31 de ani. 

După ce ne-am dus la Târgu-Mureş, unde am avut o parohie de foşti greco-catolici şi 
ne-a fost destul de greu, părintele care a fost în Lazaret (Sibiu) a fost numit profesor de 
teologie. Am vrut să ne mutăm în Sibiu. I-am spus aceasta părintelui Arsenie care, însă, 
a zis: „Acolo-i canonul vostru, la Târgu-Mureş, până ieşi la pensie. Că în adevăr o spun: 
oamenii aceia au nevoie de voi, mai mult decât cei din Sibiu care sunt credincioşi, iar 
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bisericile de aici sunt pline”. 

Închei cu un cuvânt al Părintelui: 
„Nimeni pe lume nu este absolut necesar pentru nimic. Vei fi sau nu, vei interveni sau 

ba, progresul, lumina tot se va face, cu tine sau fără tine. Există o energie ascunsă care 
mână lucrurile înainte. Să nu-ţi închipui, sărmană făptură pieritoare, oricât de bine ai fi 
înzestrat, că dacă nu eşti tu lucrurile n-au să meargă înainte. Lumina se face şi fără tine 
pe deasupra capului tău. Poţi fi folositor, dar absolut trebuitor nu eşti pentru nimic.  

Prin urmare, la ce străduinţa? Oricum vor sta lucrurile, tu îndeplineşte-ţi înainte 
menirea pe care o simţi, dacă o simţi. Câtă vreme auzi în tine glasul unei misiuni, 
continuă-ţi calea mai departe, oricâtă experienţă brutală ar fi venit să-ţi arate că ţelul 
crezut al străduinţei tale s-ar putea lipsi de munca ta. Ţi-a fost rănită prezumţia pe care ai 
avut-o? Poate că nu mai înţelegi rostul încordării, ci sensul utilităţii tale? Nu înceta să fii 
ceea ce ai fost. Isprăveşte ceea ce făceai ca şi cum n-ai fi încercat nici o dezamăgire. 

Poate că, fără ştiinţa noastră, noi slujim vreunui scop al naturii, un scop care-i prea 
mare ca să-l înţelegem, prea vast ca să ni-l închipuim şi pentru care Dumnezeu ne-a pus 
în suflet impulsia oarbă pentru noi, dar luminată pentru El. Soldatul nu pricepe planul 
generalului, dar fără să-l priceapă îl aduce la îndeplinire. Întocmai aşa sună cuvântul 
Scripturii din Vechiul Testament: ori pricep, ori nu pricep, ori ascultă, ori nu ascultă, tu 
spune-le cuvântul Meu”...(4 apr.2002-Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca) 

 
Pr. Ioan Ciungara 

Copăcel 
 

Vorbind despre Părintele Arsenie, parcă Dumnezeu v-a adus aici în această zi (7 
noiembrie) căci ieri am participat în parohia vecină la înmormântarea unui ucenic al 
Părintelui Morar-cumnatul Măicuţei Stareţe de la Mănăstirea Prislop. În predica de la 
înmormântare, părintele duhovnic de la Mănăstirea Prislop a spus că Morar a fost un 
ucenic al Părintelui Arsenie şi că Părintele i-a spus: „Mă, tu când vei muri vei fi 
conştient. Vei fi bătrân, dar vei avea mintea întreagă”. Într-adevăr, a fost un om înţelept 
şi a murit într-o zi de duminică, fiindu-i copiii acasă (un fiu de-al lui l-a căutat des pe 
Părintele, acum este preot la Bucureşti şi redactor la nişte reviste teologice). Aşa a murit 
cum i-a spus Părintele: a fost conştient până când s-a despărţit de lumea aceasta. 

L-am cunoscut pe Părintele chiar de când am fost la Seminar; la început am mers la 
dânsul împreună cu alţi colegi care-l cunoşteau. Când am mers la dânsul, fie singur, fie 
cu colegi de la seminar, fie cu colegi preoţi mai târziu, cu toate că avea mult de lucru se 
cobora de pe schele şi zicea: „Mă, cu voi trebuie să stau de vorbă!”. Nu totdeauna se 
întâmpla aşa pentru că era multă lume la Drăgănescu, iar Părintele lucra şi vorbea fără să 
se uite înapoi, spunea fiecăruia de ce a venit, ce ar trebui să facă şi, mai ales, să se 
ferească de multe păcate. Era, parcă, Sfântul Ioan Botezătorul care biciuia foarte mult 
păcatul. 

Ne-a sfătuit şi pe noi ca teologi, ne-a dat sfaturi şi pentru preoţie. Ca preot am învăţat 
multe de la Părintele şi pot spune că am şi asistat la lucruri minunate. Ne spunea să nu ne 
batem joc de cele sfinte pentru că vom dă socoteală în faţa lui Dumnezeu. Apoi să fim cu 
luare aminte la pomelnicele pe care le pomenim, mai ales că sunt însoţite şi de banul 
văduvei, deci să le pomenim cu toată grija şi dragostea faţă de cel care-l aduce. 

Despre Taina Spovedaniei nu ne-a spus prea multe pentru că trimitea pe credincioşii 
care îl căutau la preotul lor duhovnic: „Mergeţi, mă, în satul vostru şi vă spovediţi 
acolo”. Ca să înţelegem noi, ca preoţi, cât de dificilă şi de grea este această Taină, ne-a 
dat un exemplu: ne spunea că a venit odată cineva la dânsul la spovedit şi şi-a dat seama 
că este de la Securitate, care căuta să-i găsească motive ca să îl aresteze. I-a spus direct: 
„Părinte am omorât un rus”. Apoi a făcut o pauză; aştepta răspunsul. L-am întrebat pe 
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Părintele ce i-a spus, pentru că dificilă întrebare i-a pus la spovedanie. Părintele i-a spus: 
„Mă, dacă tu l-ai omorât şi tu vei muri”. Apoi Părintele ne-a explicat: „Dacă îi spuneam 
că bine a făcut că l-a omorât, că uite, suntem sub stăpânirea lor, imediat mă aresta. Dar 
dacă i-am spus că şi tu vei muri, el nu şi-a dat seama, pentru că muritori suntem. Astfel 
nu avea cum să mă prindă în acest cuvânt meşteşugit”. 

Părintele ne învăţa să predicăm împotriva păcatului, să nu ocolim păcatul, să nu 
încurajăm păcatul; de aceea, o parte din învăţătura Părintelui era îndreptată spre păcat. 
Le spunea celor de faţă: „Mă, pentru cutare păcat ai ajuns în situaţia asta de boală, ai 
ajuns în situaţia de a te părăsi copilul, de a nu te asculta copiii...”. 

Părintele ţinea foarte mult să fie ascultat. Dacă mergeai de câteva ori şi vedea că 
starea ta sufletească nu s-a îndreptat te mai şi certa; spunea: „Mă, ajută-mă ca să te ajut! 
Degeaba spun eu să faci cutare lucru dacă tu nu mă asculţi!”. Se supăra pe unii care 
veneau des, dar nu-l ascultau şi nu se îndreptau prin trăirea şi viaţa lor. Părintele a 
învăţat, dar la cuvânt adăuga şi fapta. Într-un cuvânt de-al Părintelui, dânsul zicea că în 
lume nu se face mai mare abuz ca de cuvântul Evangheliei; Împărăţia lui Dumnezeu nu 
stă în vorbe, ci stă în fapte; nu trebuie să vorbeşti că eşti creşţin, ci trebuie să taci şi să 
arăţi că eşti creştin! Acest lucru l-a arătat Părintele de multe ori, de multe ori îl găseam 
în tăcere. Ne îndemna, mai ales, la fapte. 

Când eram la teologie, am îndrumat pe mulţi colegi să meargă să-l caute pe Părintele, 
printre care şi pe (viitorul) PS Daniil, care adesea venea în clasă şi-mi spunea: „Frate 
Ioane, mai spune-mi câte ceva despre Părintele Arsenie”. Apoi am avut bucuria să aflu 
că a ajuns un apropiat al Părintelui. Şi părinţii mei l-au căutat pe Părintele. Tatălui meu, 
care se pregătea să meargă în război, i-a spus: „te vei întoarce, dar roagă-te mult acolo”. 
A stat vreo 7 ani în război, a fost şi rănit şi îngropat de un obuz, dar cuvântul Părintelui 
s-a adeverit. S-a întors sănătos şi mereu îl pomenea pe Părintele. Am avut şi un unchi 
care a fost foarte apropiat, un cărăuş al Părintelui Arsenie; avea o trăsură cu cai şi 
Părintele mereu apela la dânsul şi la drumuri mai lungi… Mărturisea acel unchi al meu 
că la Sâmbăta, când a fost ridicat de securitate, a fost pus în maşina care venise să-l ducă 
la Făgăraş. Părintele le-a spus: „voi mergeţi cu maşina că eu vin pe jos şi ajung înaintea 
voastră”. Ei nu au vrut. Le-a spus că o să ajungă înaintea lor pe jos. Dar când s-a urcat în 
maşină aceasta nu a mai pornit... Părintele a rămas să meargă pe jos şi a ajuns înaintea 
celor care vroiau să-l aresteze. 

* 
Eram într-o zi la Bucureşti şi era o tânără însoţită de un tânăr. La un moment dat ea 

zice: „Părinte, e viitorul meu logodnic. E un băiat credincios”. La care, Părintele îl 
întreabă: „Unde eşti student?”. A zis că la Drept. „Crezi în Dumnezeu?”. „Cum să nu 
cred, Părinte?”. „Şi Îl mărturiseşti pe Dumnezeu?”. „Cum să nu, Părinte?”.„Păi, mă, 
dacă tu ieşi un mare avocat şi mai marii tăi te pun să scrii împotriva lui Dumnezeu, tu 
scrii sau nu scrii?”. Cu aceste cuvinte l-a blocat pe acel tânăr şi nu a ştiut ce să răspundă. 
La care Părintele îi dă răspunsul: „Măi, dacă vei scrie împotriva lui Dumnezeu nu mai 
eşti creştin, aşa cum mărturiseşti. Dacă nu scrii împotriva lui Dumnezeu vei avea mult de 
suferit din partea celor care te pun la această încercare”. Şi-a dat seama că Părintele i-a 
spus un mare adevăr. 

* 
Părintele m-a chemat, chiar de departe din curte, în biserică. Venise o doamnă mai 

tânără de la Târgu Mureş. Şi mi-a zis: „Iată, părinte, haide să arăt lumii că nu ghicesc, că 
nu-s ghicitor”. Şi a întrebat-o: „Mă, te bate?”. „Mă bate, Părinte”. „Bea, se îmbată?”. 
„Da, Părinte”. Şi a spus Părintele: „Şi bunicul său a fost beţiv şi tatăl lui şi el. Şi dacă  
nu-l vei lăsa, dacă nu te desparţi şi nu pleci de la el are să te împuşte, are să te omoare”. 
Eram în vremea regimului comunist şi n-am înţeles atunci aceste cuvinte şi după ce 
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Părintele s-a retras iar în biserică să picteze am întrebat-o pe doamnă cine este, ce este 
soţul dânsei. Mi-a spus că soţul ei lucrează la securitate şi că are grea cruce cu el. Mi-a 
mai spus că nu ştie cum Părintele i-a aflat taina că nu i-a spus nimeni. Părintele ţinea să 
le spună celor care aveau soţi cuprinşi de patima beţiei să-i părăsească, lucru pe care nu 
l-am înţeles atunci. Am înţeles că patima beţiei stăpâneşte pe câte un om, pe câte un 
creştin, pe câte un soţ, toată viaţa şi, într-adevăr, strică toată familia. 

* 
Părintele a fost întrebat şi de mine şi de alţi preoţi despre acele dezlegări ale Sfântului 

Vasile, despre Molitvele Sfântului Vasile cel Mare. Mi-a spus să nu le citesc, să-i las, 
eventual, pe cei de la mănăstire să le citească, pentru că diavolul e lăsat de Dumnezeu să 
stăpânească pe cineva şi dacă Dumnezeu vrea să mântuiască pe acel om prin chinul 
diavolului, n-ar trebui noi, ca preoţi, să intervenim acolo. Acest lucru îl mai spunea şi 
Părintele Cleopa. 

În legătură cu aceasta Părintele mi-a dat mai multe exemple, unul chiar din 
împrejurimile Făgăraşului: „Mă, vezi, dacă preotul cutare s-a ţinut mereu să citească 
aceste molitve, ce a păţit? Ştii că eşti de acolo?”. L-a lăsat preoteasa, l-au părăsit copiii, a 
avut scandal cu oamenii în parohie, a mai inventat şi alte rugăciuni care nu erau în 
tipicul Bisericii noastre şi, iată, că a ajuns să fie batjocură diavolului. Părintele spunea că 
diavolul este ca un stup de albine: dacă treci pe lângă ele nu se întâmplă nimic, dar dacă 
bagi băţul în stup, atunci vin albinele asupra ta. 

* 
Mulţi preoţi şi credincioşi care au fost la Canal spuneau că Părintele a fost deosebit,  

i-a impresianat pe toţi prin puterea credinţei, prin puterea şi energia trupească, deşi 
mâncarea, de multe ori, o dădea altora mai slabi trupeşte. Chiar şi cei care îl păzeau şi îl 
chinuiau au regretat când Părintele a plecat de la Canal. 

* 
La Sâmbăta, într-o perioadă, Părintele nu a mai vorbit. Povestea cineva din Voivodeni 

că după o vreme, la o Sfântă Liturghie în mănăstire, la acea rugăciune de prefacere a 
darurilor în Trupul şi Sângele Domnului, i-a venit aşa un grai şi un glas de puternic, 
încât s-a zguduit mănăstirea. 

Altădată, Părintele săvârşea Sfânta Liturghie la altarul din pădure şi toată lumea a 
văzut că vine un nor pe deasupra, a început să picture; oamenii (cu umbrele şi fără 
umbrele) aproape să părăsească locul de rugăciune. Părintele a spus: „Puneţi umbrelele 
la loc că nu mai plouă”. Aşa s-a şi întâmplat. 

Acest lucru s-a întâmplat şi la Prislop când am fost şi eu la primele parastase ale 
Părintelui. Plouase cu vreo 2 zile înainte şi în acea zi m-am dus cu maşina pe ploaie până 
la Prislop. În toată ţara ploua din abundenţă. Eram mulţi preoţi şi ne-am gândit să slujim 
în biserică, dar în cele din urmă am zis să ieşim afară fiindcă era lume foarte multă. În 
momentul când s-a dat binecuvântarea la Liturghie în altarul pregătit lângă biserică, 
ploaia a încetat. Am mers şi la mormânt şi după ce s-a terminat parastasul, după „veşnica 
pomenire” din nou s-a pornit ploaia şi abia am ajuns până acasă pe o ploaie torenţială. 

Părintele a venit odată la Ludişor (un sat vecin) într-o vară secetoasă, fiind chemat la 
un maslu de obşte. I-au zis: „Părinte, veniţi că murim de foame, noi şi satele învecinate”. 
Părintele a venit, s-a rugat cu preoţii de acolo, au făcut Sfântul Maslu. Părintele a plecat 
pe jos. Oamenii i-au spus că-l duc cu căruţa până la Sâmbăta. Dar dânsul le-a zis că vrea 
să meargă pe jos şi spun oamenii că Părintele ar fi binecuvântat satele şi locurile pe unde 
a trecut şi după acea secetă a dat Dumnezeu şi ploaie şi un an cu belşug, încât toamna 
oamenii ziceau că mâna lui Dumnezeu a lucrat prin Părintele Arsenie şi i-a salvat de la 
pieire. 

* 
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Cineva din satul vecin mergea des la Părintele, era o femeie credincioasă. Părintele 
când a văzut-o i-a zis: „Du-te acum înapoi cu ce poţi pentru că nora ta se urcă în căruţă 
să meargă la doctor să-şi facă avort. Du-te şi opreşte-o”. A ajuns cu ce a putut de la 
Bucureşti la Făgăraş şi a ajuns acasă chiar când nora era urcată în căruţă să meargă la 
Făgăraş la medic. Le-a spus că Părintele a trimis-o ca să spună să nu facă acest păcat 
pentru că va fi greu de toată familia. Nora nu a mai făcut avort şi chiar a mai avut şi alţi 
copii. Era împotriva păcatului uciderii, aşa cum ne învaţă Sfinţii Părinţi şi Biserica. De 
multe ori Părintele spunea: „Mă, de ce nu-l omori pe fiul cel mare, că e botezat? De ce să 
omori pe unul care nu este încreştinat?”. Spunea asta pentru ca să-i sperie pe oameni,  
să-i facă conştienţi de fapta lor, nu cu gândul ca să-i omoare. 

Mereu le spunea celor cu avorturi: „Măi, nu numai că veţi da răspuns în faţa judecăţii, 
dar cei care rămân copii în familie (cei neavortaţi, cei născuţi) vor fi foarte chinuiţi şi 
veţi avea de lucru cu ei”. Unei femei i-a spus: „Câţi copii ai?”. Ea a spus că unul. Şi 
Părintele i-a zis: „Dar ceilalţi 9 unde sunt? Vai, vai, ce va fi de capul tău! Acest copil te 
va chinui mai mult decât ceilalţi nouă”. Şi aşa a avut să se întâmple, fiind un copil 
problemă. 

O femeie din satul vecin care-l căuta des pe Părintele, mi-a spus într-o zi că avea 
obiceiul de a drăcui şi nu se putea stăpâni. S-a dus la Părintele şi i-a spus să o ajute. Dar 
Părintele, până să zică ea acest cuvânt, i-a spus: „Tu, decât să-l mai pomeneşti pe cel rău 
mai bine prinde-te cu dinţii de masă să-ţi rupi dinţii”. Atunci ea a început să plângă, 
Părintele a binecuvântat-o şi a zis: „Dumnezeu să ne ajute”. Şi din acea clipă nu a mai 
rostit şi nu a mai pomenit numele celui rău. 

Părintele a zis: „Mă, eu nu ghicesc. Eu îi spun omului ce are pe suflet”. Părintele este 
cinstit aici, în Ţara Făgăraşului, în mod deosebit. Eu ca preot am fost ajutat de Părintele. 
Nu mi-a spus taina vieţii mele, ca preot, dar mi-a zis: „Mă, după ce nu mai sunt, mai 
strigă câteodată: Părinte Arsenie, ajută-mă!”. Cred astăzi că şi Părintele ne-a ajutat, de 
acolo de unde este, pentru a redobândi liniştea şi a scăpa de marile frământări de după 
revoluţie, de aici din sat (cauzate de neînţelegerile dintre ortodocşi şi uniţi). 

N-ai cum să nu te gândeşti la ceea ce ne-a învăţat, la ceea ce a făcut, la atâtea minuni 
făcute de Părintele în viaţa oamenilor. N-avem cum să nu-l pomenim pe Părintele 
Arsenie că a fost atât de aproape de noi. Foarte multă lume spune că este un sfânt al 
nostru şi mai ales al făgărăşenilor şi foarte multă lume ar dori să fie canonizat, să fie 
trecut în rândul cuvioşilor părinţi, al sfinţilor plăcuţi lui Dumnezeu pentru că L-a slujit 
pe Dumnezeu, pentru că a avut un dar deosebit. Eu întotdeauna spun celor care l-au 
cunoscut şi nu l-au cunoscut, că un Părinte Arsenie se mai naşte doar la 1000 de ani. Nu 
ştiu ce mă face să rostesc mereu acest cuvânt. 

Poate vreodată Sfântul Sinod se va apleca să cunoască mai bine viaţa, trăirea, sfaturile 
Părintelui Arsenie şi îndemnurile sale deosebite, ca ale Sfântului Ioan Botezătorul, şi, 
poate, printr-o minune a lui Dumnezeu şi prin vrerea lui Dumnezeu să-l cinstim şi în 
calendarul Bisericii noastre. O parte din ierarhii noştri l-au cunoscut pe Părintele, unii au 
fost chiar ucenici ai Părintelui. 

Noi îl pomenim şi în rugăciunile noastre cu nădejdea că şi Părintele ne pomeneşte. 
Foarte multă lume, credincioşi din toată ţara merg la Prislop şi peste săptămână şi în zi 
de sărbătoare şi de duminică. Părintele nu poate fi uitat, iar credincioşii transmit cuvânt 
bun şi sfânt despre Părintele şi va fi tot mai cunoscut în neamul românesc... 
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Arestarea Părintelui Arsenie 
(scrisori) 

Pr. Dr. Mihai Săsătujan 
 
...Personal, în arhiva Episcopiei Aradului, am găsit trei documente în legătură cu 

arestarea Părintelui Arsenie, o arestare absolut brutală: 10 oameni au venit să-l aresteze 
într-o noapte, au intrat în chiliie maicilor de la Mănăstirea Prislop, au folosit un limbaj 
absolut murdar şi l-au ridicat pe Părintele Arsenie pentru a fi anchetat. După un timp 
oarecare Părintele Arsenie se întoarce la mănăstire şi scrie episcopului său - Andrei 
Magieru al Aradului - o scrisoare impresionantă. Voi cita un text în legătură cu arestarea 
din Mănăstirea Prislop a Părintelui Arsenie Boca: 

„În noaptea de 15 spre 16 ianuarte 1951, orele 5 dimineaţa, am fost ridicat de un grup 
de 10 oameni din partea autorităţii de stat. Aceştia nu au prezentat nici un ordin, 
procedeul a fost brutal, au intrat în chiliile surorilor; vorbind foarte necuviincios, toate 
acestea fără nici o motivaţie”. 

Vă citesc acum o scrisoare pe care dânsul o scrie, la întoarcerea la Prislop, 
episcopului Andrei Magieru al Aradului. Textul este absolut impresionant pentru 
verticalitatea morală şi profunzimea sufletească a Părintelui Arsenie: 

„De Buna Vestire, cu ajutorul lui Dumnezeu, am ajuns acasă, la Prislop, sănătos, mult 
folosit şi tot atâta de senin. Bucuria n-are multe vorbe, de aceea, dimpreună cu obştea   
v-o împărtăşim aşa cum e, cu recunoştinţă şi smerită metanie, pentru că faceţi parte, în 
toate privinţele, din motivele ei. Am aflat că după Paşti veniţi la noi. Vă aşteptăm aşa 
cum vechii creşti îşi aşteptau părinţii. Dar, pe lângă motivul străvechi, mai e şi unul 
local, mai nou: îndeplinirea ultimelor forme în conducerea obştii de aici, ceea ce îmi va 
asigura şi mie răgazul preocupării de ceilalţi talanţi care-i am, cu care încă nu am lucrat 
încă nimic pentru Iisus. Al Preasfinţiei Voastre fiu duhovnicesc, Arsenie” (Prislop, 3 
aprilie 1952). Documentul este convingător prin conţinutul lui. El exprimă atmosfera 
duhovnicească specifică Mănăstirii Prislop la acea dată şi liniştea sfletească profundă a 
celui deţinut mai mult de 1 an pentru anchetele impuse de autorităţile comuniste ale 
vremii. 

Revin la momentul arestării Părintelui Arsenie şi aş vrea să vă citesc o scrisoare a 
obştii Mănăstirii Prislop pe care întreaga obşte - Monahia Zamfira şi celelalte maici de la 
Mănăstirea Prislop - o trimit episcopului Aradului Andrei Magieru, insistând, rugându-l 
să intervină la Patriarhul României, iar acesta la puterea de stat pentru a se rezolva cât 
mai repede problema Părintelui Arsenie. Din scrisoarea obştii Mănăstirii Prislop către 
episcopul Andrei Magieu reiese importanţa personalităţii Părintelui lor duhovnicesc - 
Arsenie Boca - pentru ele, în acea vreme, la mănăstire: 

„Preasfinţite Stăpâne, cu strângere de inimă, vă aducem la cunoştinţă, precum ni s-a 
spus, ridicarea Părintelui nostru Stareţ şi duhovnic, Arsenie, de către autorităţi. O facem 
din ascultare. Pentru noi el este mereu prezent în formarea creştinească pe care ne-a dat-
o. Şi o mai facem cu nădejdea că cel pe care îl socotim ca pe părintele nostru mai mare, 
ca pe episcopul nostru, în mentalitatea de creştinism primar cu care ne-a deprins 
Părintele Arsenie, Preasfinţia Voastră veţi veni până la obştea Prislopului, încercând 
personal sau prin delegaţi, să arătaţi Înalt Preasfinţitului Patriarh rolul şi activitatea 
Părintelui Arsenie în această mănăstire şi, prin ea, în această regiune. Cunoaşteţi 
caracterul pur religios al activităţii Părintelui Arsenie, încadrată în întregime în spiritul 
sfânt al Bisericii. Cunoaşteţi înflorirea pe care a luat-o mănăstirea noastră sub 
conducerea Sfinţiei sale. Cunoaşteţi caracterul ortodox pe care îl imprimă, pe nesimţite, 
în rândul foştilor uniţi, fapt pe care-l ştie mai îndeaproape părintele protopop Ciobanu al 
Haţegului, care ar putea fi delegat. Având în vedere cele de mai sus, fiţi sigur, 
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Preasfinţite Stăpâne, că numai o neînţelegere a putut provoca ridicarea Părintelui 
Arsenie din partea autorităţilor. Ştim că numai Înalt Preasfinţitul Patriarh poate interveni 
pentru a lămuri această neînţelegere. Credem că nu ne veţi părăsi. Aşteptăm clipă de 
clipă întoarcerea Părintelui nostru Stareţ şi duhovnic. Până atunci, rămânem după 
putinţă, mărturii ale Ortodoxiei, conştiinţa obştii monahale că sunt mărturii ale 
Ortodoxiei. După faptele noastre ne veţi cunoaşte ca ucenice ale Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos, rod al activităţii Părintelui Arsenie în această mănăstire. Întru aceasta ne 
sprijină poporul şi cu aceasta vă vom putea mulţumi de sprijinul pe care nu ne îndoim că 
ni-l veţi da. Cu smerită metanie, vă sărutăm dreapta, ale Preasfinţiei Voastre fiice 
duhovniceşti” - semnează părintele Dometie şi numele şi semnăturile monahiilor de 
atunci de la mănăstire. 

...Iată, de data aceasta, nu doar mărturii orale, ci documente scrise, de arhivă, care vin 
să contureze profilul unui cleric, al unui slujitor al Bisericii Ortodoxe, într-o anumită 
stare de fapt, socială şi politică din România... Ierarhul Aradului a intervenit de 
nenumărate ori la Petru Groza-primul ministru, la ministrul cultelor- Stanciu Stoian, la 
patriarhul României pentru ca să rezolve situaţia preoţilor din acest moment... 
(Timişoara) 

 
Câteva învăţături de la Părintele Arsenie 

Pr. Simion Todoran 
- Cuvânt la Parastasul din 28 noiembrie 2007 - 

 
1. „Fiecare dintre noi duce un ateu în spate, trupul pe care-l avem. De la starea aceasta 

trupească până la a face din trup «Templu al Duhului Sfânt» (I Corinteni 3, 16), de a 
face din el «Biserica lui Dumnezeu», este de luptat, de cele mai multe ori, o viaţă 
întreagă” spunea Părintele. Deci, trebuie să ştim că lupta aceasta nu este o luptă de o zi, 
de două, de trei, ci că trebuie să avem răbdare, îngăduinţă şi o viaţă întreagă ne trebuie 
ca să ajungem la măsura desăvârşirii. 

2. „Firea trupului fiind oarbă, surdă şi mută, nu te poţi înţelege cu trupul decât prin 
osteneală şi foame. Aceasta, însă, trebuie să fie condusă după dreapta socoteală, pentru 
că s-au făcut şi s-au văzut şi ştim din Pateric că foarte mulţi au căzut şi în dreapta, adică 
atunci când s-au luptat, vrând să ajungă la desăvârşire au căzut în păcat, în mândrie, în 
slavă deşartă”. De aceea, spune că trebuie condusă după dreapta socoteală ca să nu ne 
dăuneze sănătăţii. Postul şi rugăciunea sunt două lucruri pe care le avem şi cu care 
putem să alungăm poftele din noi. Aşa cum spunea şi Părintele foarte pe scurt, dar şi din 
Sfânta Scriptură şi din viaţa noastră „foamea îmblânzeşte fiarele”. Când înţelegem postul 
ca pe o stare în lupta spre desăvârşire înseamnă că începem urcuşul nostru duhovnicesc. 

3. „Când dreptatea lui Dumnezeu se întoarce asupra noastră a sosit vremea de plată 
sau ispăşirea”. De multe ori venim, aici la Prislop la Părintele, şi, în general, avem 
necazuri, avem încercări. „Ispăşirea nu-i o pedeapsă de la Dumnezeu, ci un mijloc de 
înţelepţire, o îndreptare mai aspră. Iar fiindcă dreptatea lui Dumnezeu mereu se ţine între 
faptă şi răsplată, putem vorbi chiar de o lege a dreptăţii, ca de o lege milostivă pentru 
care ne curăţim de petele, faptelor rele. Dacă răbdăm necazurile de bună voie, 
neumblând cu ocolirea, ne ajută Dumnezeu, iar de nu vrem să primim cele ce vin peste 
noi că nu le înţelegem, nu ne ajută Dumnezeu, deşi El ar fi vrut”. 

Cu alte cuvinte, Părintele spunea aici să luăm încercarea ca o binecuvântare. Dânsul a 
luat în viaţă toate încercările ca o binecuvântare şi când a fost în închisoare şi când a fost 
scos din mănăstire; a stat 30 de ani, ca să nu slujească pentru că a făcut ascultare, deşi au 
fost voci care au spus că trebuia să slujească pentru că putea. N-a putut pentru că a 
ascultat de ierarhie aşa cum se cuvine pentru că a depus votul ascultării. Un călugăr se 
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remarcă, mai ales, prin voturile pe care le are asupra lui şi, mai ales, dacă le respectă. 
Părintele Arsenie a fost, deci, un exemplu şi din acest punct de vedere. 

4. „E ştiut că pentru a scoate un gând rău din inimă trebuie să o învălui de mai multe 
ori în cuvântul cel bun ca să o izbăveşti din robia gândului rău. Asta e calea cea mai 
lungă: calea de la minte la inimă”. Ca să-l faci pe om să înţeleagă trebuie să te adresezi 
inimii. Inima, ca să poată să fie luminată, trebuie să fie aşezată în minte. 

5. „Când auzi pe cineva făcându-te tobă de blesteme, nu te pripi cu mintea şi nu sări 
cu gura, răspunzându-i ce nu trebuie. Nu-l întreba pe el: «De ce mă ocărăşti?», ci 
întreabă-te pe tine: «Oare de ce mă ocărăşte omul acesta?». În orice caz, răspunde 
Dumnezeu pentru păcatele mele”. 

Personal nu l-am auzit niciodată pe Părintele să vorbească de rău pe cineva. N-a 
vorbit de rău niciodată, ci dacă a putut să spună a spus doar cuvinte de mângâiere şi dacă 
a putut să ajute pe cineva, a făcut lucrul acesta. Părintele îţi spunea păcatul în faţă, 
pentru că avea această putere duhovnicească deosebită. Părintele Arsenie avea un dar 
deosebit. Părintele Arsenie era un om instruit, a studiat: Teologie, Belle Arte, cursuri de 
medicină şi a fost un om care citea cu o plăcere deosebită. 

Într-o situaţie la Bucureşti, când m-a vizitat cu ocazia sfinţirii bisericii de la 
Drăgănescu, a stat la mine acasă şi l-am văzut cu câtă pasiune citeşte şi se interesează de 
tot ceea ce este nou. Îl preocupau, mai ales, problemele de antropologie creştină şi faptul 
că o familie, cum a fost familia Sfântului Vasile cel Mare, a putut să aibă copii numeroşi 
şi mulţi sfinţi. Se interesa şi se întreba: oare cum este posibil să se facă lucrul acesta? Tot 
cu lucrarea lui Dumnezeu. 

6. „Încercările nu sunt o pedeapsă, ci o şcoală, lumină pentru mine şi milă de la 
Dumnezeu. Că le simţim noi ca suferinţe? Spune Părintele: De nu le simţim ca atare,    
n-am învăţat nimic. Precum plăcerea e dascălul păcatelor, aşa durerea e dascălul 
înţelepciunii. Iar din odihnă până acum n-a ieşit ceva de folos”. A făcut lucrul acesta şi 
toate încercările şi toate ispitele care i-au venit în viaţă le-a luat şi le-a pus în seama lui 
Dumnezeu. 

7. „Toate necazurile ne vin de la greşeli, nu de la Dumnezeu. El numai le îngăduie şi 
spală cu ele vinovăţiile noastre. Oamenii nu înţeleg că vindecarea prin necazuri nu 
dovedeşte părăsirea lui Dumnezeu”. Adesea auzim: m-a părăsit Dumnezeu, mă bate 
Dumnezeu că am atâtea necazuri în viaţă. Atunci când ai necaz să ştii că Dumnezeu se 
milostiveşte de tine: „Ba chiar prin aceea că Dumnezeu are grijă de noi, dacă avem 
necazuri”. Mântuitorul spune: „În lume necazuri veţi avea. Îndrăzniţi, Eu am biruit 
lumea” (In. 16, 33). 

8. „Nu fericiţi pe cei ce n-au necazuri în lumea aceasta, căci cunoscându-i Dumnezeu 
că n-au minte să-I înţeleagă căile, nu le rânduieşte o îndreptare prin încercări în lumea 
aceasta, ci osândă în cealaltă”. 

9. „Până nu vom ajunge de aceeaşi părere cu Dumnezeu despre viaţa noastră 
pământească, despre cealaltă de pe celălalt tărâm, nu vom avea linişte în suflet, nici unii 
cu alţii şi nici sănătate în trup şi nici în orânduirea omenească”. Acest lucru ar trebui să-l 
citim şi să-l înţelegem foarte bine. Deci, trebuie să ne punem de aceeaşi părere cu 
Dumnezeu. Nu pe Dumnezeu să-L punem de acord cu noi, ci noi trebuie să fim de acord 
cu Dumnezeu. Până nu vom face lucrul acesta nici noi, nici între noi şi nici în societatea 
noastră nu va fi pace. 

„Trebuie să ne plecăm înţelepciunii atotştiutoare a lui Dumnezeu, Care, în tot ceea ce 
face, urmăreşte înţelept firea noastră, ori pricepem, ori nu pricepem aceasta. Când 
plecăm capul şi vrem şi noi ce a vrut Dumnezeu, în clipa aceea căpătăm liniştea 
sufletului, orice ar fi dat peste zilele noastre”. Atunci când Îl ai pe Dumnezeu, orice 
greutate devine o binecuvântare şi este foarte uşoară. 
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Mântuitorul spunea: „Luaţi jugul Meu că este uşor şi sarcina mea că este uşoară”. De 
ce? Pentru că Dumnezeu este Cel ce ne poartă şi pe noi şi greutăţile noastre. 

10. „Credinţa este un risc al raţiunii, dar nicidecum o anulare a raţiunii; ci, 
dimpotrivă, o iluminare a ei. E o absolvire a sufletului într-un «dincolo» al lumii 
acesteia, în spaţiul divin al existenţei. Conştient de această dezamăgire fără să fii mort 
deloc şi în lume, experimentezi, trăieşti la intensităţi nebănuite sentimentul libertăţii 
spiritului. Acum scapi de frică. Va urma, apoi, o realitate de o evidenţă absolută”. Astfel 
înţelegea Părintele subtil ce este credinţa, care este această iluminare, această angajare ca 
să treci dincolo. În momentul în care eşti un om credincios, pătruns de Dumnezeu, orice 
s-ar întâmpla cu tine, vei învinge! 

Am văzut oameni din toate părţile, din străinătate, din întreaga ţară care sunt prezenţi 
aici cu ocazia acestui sfânt parastas. Ştim că Părintele, de acolo de unde este, ne 
binecuvântează şi se roagă pentru noi. Sunt convins şi de acele cuvinte pe care le-a spus 
Părintele, că „Va lua ţara foc din Prislop” - şi de la alte mănăstiri, focul spiritual al 
renaşterii noastre. 

 
Pr. Petru Vamvulescu 

 
Părintele Arsenie zicea că, în cazul muceniciei, puţin la început este mai greu, dar 

după aceea, Dumnezeu încercând bunăvoinţa, credinţa şi dragostea noastră ne uşurează 
durerile încât nu mai simţim focul lor, cruzimea lor. 

Sfinţii de demult ştiau de Părintele Arsenie pentru că erau în legătură. Ne spunea 
Părintele Arsenie: „A fost Sfântul Vasile pe la mine şi m-a mustrat că prea vă canonesc 
pe voi”. 

Fumatul atacă mintea şi credinţa omului, nu doar plămânii, inima, sângele şi organele 
respiratorii. 

Să ne spovedim din toată inima şi din tot sufletul nostru. 
Despre Sfânta Împărtăşanie Părintele Arsenie spunea: „Nici prea rar dar nici prea des 

pentru nevrednicia noastră, că noi nu avem viaţa mucenicilor şi a creştinilor de demult”. 
Părintele zicea că Dumnezeu nu răsplăteşte şi nu pedepseşte cele mai multe aici, ci 

dincolo, la judecată. Dar aici dă, din când în când, câte un semn. 
„Când Dumnezeu nu va mai asculta rugăciunile sfinţilor pentru tot felul de păcate şi 

de necazuri care sunt în lumea aceasta, mai este una care nu se poate să nu fie ascultată: 
Maica lui Dumnezeu care are o milă şi o stăpânire nemăsurată. Ea şi Sfânta Liturghie”. 

 
Pr. Oprea  

(Cinciş) 

 
Prin anii ’50, un credincios, cântăreţul Morar Ionică din Cinciş, a fost de faţă la o 

întâmplare. Când Părintele Arsenie a ieşit din biserica Mănăstirii Prislop, toţi oamenii 
care stăteau jos pe pajişte, lângă izvor, s-au ridicat în picioare să-i sărute mâna 
Părintelui. Doar un copil a rămas jos. Unchiul copilului i-a zis Părintelui să-l ierte pe 
copil că nu s-a ridicat deoarece acesta nu poate să se ridice, niciodată nu şi-a putut folosi 
picioarele. „Ba poate” a zis Părintele şi a întins mâna copilului. Copilul a prins cu mâna 
un deget al Părintelui şi s-a ridicat în picioare. De atunci copilul n-a mai avut nimic şi a 
putut să meargă. 
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Maica Stareţă Marina 
Mănăstirea Hurez 

Să-i iubeşti pe toţi care te batjocoresc 
 
Erau două persoane din Oraşul Victoria - mama şi o fiică - şi l-au întrebat pe Părintele 

Arsenie, că nu ştiau ce să facă: Să meargă la mănăstire sau să se căsătorească? şi l-au 
întrebat pe Părintele Arsenie. Părintele a zis: e grea călugăria, dar e mai grea căsătoria ca 
să ţi-o duci aşa cum trebuie”. 

Eu nu am fost la înmormântarea Părintelui Arsenie. Când a murit, eu eram la Seminar 
la Craiova. Eram foarte tulburată, dar nu ştiam de ce. Numai după ce am ajuns în gară la 
Craiova a venit cineva şi mi-a spus: „Aţi auzit că a murit Părintele Arsenie?”. Atunci 
parcă mi-am găsit răspunsul de ce eram aşa de tulburată. Nu ştiu din ce cauză a murit 
Părintele, aşa a vrut Dumnezeu. Părintele s-a rugat să fie mucenic, să moară mucenic. 
Părintele a fost mucenic toată viaţa! 

Părintele era pentru naştere de fii. Mi-aduc aminte că, la un moment dat, în mintea 
mea încolţise ideea ca, dacă mă căsătoresc, să trăiesc în curăţie. M-am dus cu un băiat 
din Sibiu la Părintele şi aveam în minte acest lucru, şi pentru că acest băiat mi-a garantat 
că se va lăsa cum vreau eu, adică se va conduce şi după cum vreau eu în familie. Aveam 
părul scurt şi aveam batic pe cap şi pe sub batic îmi cădea puţin păr pe frunte şi când am 
ajuns la Părintele, dânsul mi-a dat cu mâna pe frunte şi mi-a zis: „Nu vrei să ai frunte?”. 
Dar fără să-mi dau seama că „fruntea e ceea ce sunt acum”. I-am spus: „Ba da, Părinte, 
dar mi-am spălat părul şi de asta mi-a căzut”. Părintele mi-a zis a doua oară: „Nu vrei să 
ai frunte?”. I-am spus: „Ba da...”, îi tot explicam. Dar Părintele zice: „Ştiu, mă, ştiu”. 
Dar, probabil o fi zis: nu înţelegi nimic... A zis: „Dacă vrei să te căsătoreşti să nu crezi 
că trăieşti aşa cum te-ai gândit tu”. Asta nu o ştiam decât eu, că vroiam să trăiesc în 
curăţie, dar căsătorită. Mă făceam că nu înţeleg ce vrea să zică, dar eu ştiam foarte bine, 
însă ca să nu mă întrebe cei din jur. .. Părintele mă apasă încă o dată: “Dacă vrei să te 
căsătoreşti să aduci toţi copiii că asta-i familie binecuvântată, nu să crezi că trăieşti în 
feciorie aşa cum gândeşti tu”. 

Şi mamei mele tot aşa i-a zis: „N-ai vrut să-l ai şi de asta ai probleme cu copiii”. 
În momentul în care i-am cerut binecuvântare pentru mănăstire, Părintele a zis: „Mă, 

du-te, dar vă va mai mătura”. În mintea mea am zis că să nu ne măture Dumnezeu. Apoi 
Părintele a continuat: „Şi pe mine m-a măturat, dar nu m-a măturat Dumnezeu”. Nu ştiu 
la ce s-a referit, pentru că dacă nu murea Ceauşescu deja era decretul care urma să fie 
pus în aplicare sau că va veni ceva de acum încolo peste noi. 

Părintele mai zicea: „Dacă te duci la mănăstire să-i iubeşti pe toţi care te batjocoresc”. 
Eu ţineam foarte mult la fratele meu cel mic, care avea problemele lui, şi a zis Părintele: 
„Ia vezi, dacă, fratele tău ţi-ar da două palme, îl mai poţi iubi la fel ca înainte?”. Şi după 
ce am ajuns acasă, nu după multă vreme le-am primit, deşi nu mă aşteptam. Lupta a fost 
extraordinară ca să-l pot iubi la fel, mai ales că atunci lucram pentru el un pulover şi mă 
gândeam atunci să i-l stric. 

Deşi înainte duceam o viaţă mai lumească, am fost şi la Părintele; intrarea încă în 
mănăstire se datorează Părintelui Arsenie. Pot să zic că intrarea mea în călugărie e numai 
a Părintelui. Părintele mi-a zis şi de Mănăstirea Horezu. Nu am lăsat să-mi spună dânsul 
la ce mănăstire să mă duc. Am zis eu: „Ce ziceţi de Horezu?”. Fără să ştiu că Părintele a 
fost pe la Horezu şi-1 cunoaşte foarte bine şi are fiice duhovniceşti. Părintele a zis: „Mă, 
du-te, dar o să-ţi fie greu la Horezu că e multă muncă”. Poate că s-a gândit la lucrul 
acesta şi pentru faptul că starea sănătăţii mele nu prea era bună. Cu ajutorul lui 
Dumnezeu şi al Părintelui şi al Sfinţilor Brâncoveni am reuşit, până acum. 
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Maica Tecla 
Mânăstirea Cârţişoara -Arpaşul de Sus 

 
Când vorbeam cu sfinţia sa, când mă uitam în ochii Sfinţiei Sale, parcă Îl vedeam pe 

Mântuitorul, parcă vedeam cerul senin şi multe alte lucruri minunate. 
Un frate de-al mamei mergea la Prislop cu încă un vecin şi Părintele le-a spus: „Mă, 

voi aţi venit aici cu tămâia diavolului, cu tabachera”. După ce a terminat Sfânta 
Liturghie le-a spus să meargă pe un deal din apropiere să taie nişte crăci pentru un gard. 
Şi o să vină şi dânsul. Când au ajuns s-au pus să se odihnească. Dar Părintele Arsenie era 
acolo. Şi i-au spus: „Părinte, cum aţi venit aici?”. Le-a spus: „Pe lângă voi, mă”. O 
maică le-a zis că Părintele merge prin aer. Nu l-aţi văzut pentru că nu aţi fost vrednici. 

Într-o noapte au venit să-l aresteze şi l-au urcat în maşină, dar nu au putut să plece cu 
maşina. Părintele le-a spus că nu o să poată să plece de acolo până nu se dă dânsul jos 
din maşină. Când s-a dat jos a pornit maşina şi le-a spus: „Vedeţi, mă, numai eu dacă 
vreau vin, nu mă puteţi duce voi”. L-au închis şi dimineaţa au găsit camera descuiată şi 
stătea acolo şi se ruga. 

Multă lume mergea la dânsul. A fost o femeie la dânsul care plângea mult pentru că 
avea un singur băiat care a fost închis şi acum nici nu a scăpat bine şi l-au închis din nou. 
I-a zis Părintele: „Numai pe acesta îl plângi. Dar pe aceia cărora le-ai făcut chiuretaj nu-i 
plângi? Aceia pe care nu i-ai lăsat în lume îl amărărsc şi pe acesta şi pe tine”. 

Altă femeie a mers la dânsul la Drăgănescu şi i-a spus că i-a adus nişte unt bun de 
oaie. Părintele i-a spus: „Bine că ai adus. Du-te în faţa bisericii şi unge stâlpii ăştia cu 
untul tău”. Femeia a zis: „Cum, Părinte, eu l-am adus pentru sfinţia ta”. S-a dus şi a uns 
stâlpii cu unt şi au ieşit vreo şase şerpi care lingeau untul. A zis părintele: „Vezi, mă, ăia 
sunt copiii tăi pe care nu i-ai lăsat în viaţă. Mie nu-mi trebuie untul tău”. 

Când era în biserică a venit un sectar ca să-l urmărească; cum a intrat în biserică le-a 
spus oamenilor să facă loc şi i-a spus aceluia să iasă afară pentru că e sectar. A spus să 
nu stăm de vorbă cu ei pentru că ne atrag cu minciunile şi cărţile lor. Tuturor ne spunea 
să mergem la biserică; să ne rugăm, să citim Psaltirea, să facem bine, să facem 
milostenie, să-i ajutăm pe săraci. .. Ne spunea să nu mergem nici la catolici, nici la 
sectari şi să nu vorbim cu ei... 

 
Trageţi de voi către creştinism 

Citiţi cărţi egale cu Testamentul 
Învăţaţi să mâncaţi cu lingura mică! 
Scrisoarea Părintelui Arsenie către N. 

 
Rememorează-ţi: «N., trage de tine la creştinism!». Tu nu faci decât că-l studiezi pe 

dinafară, din cărţi. Tu încă nu te-ai angajat existenţial în creştinism, adică cu toată 
sinceritatea de conştiinţă şi cu toate «riscurile» acestei angajări. «Riscuri» faţă de tine, 
întâi; şi apoi: faţă de «firea omenească», în general. Toate instinctele tale sunt «în 
primejdie» în faţa creştinismului, în faţa trăirii lui Hristos. Acestea sunt cele dintâi 
«alarme» ale naturii slăbite de păcat în faţa «primejdiei» de-a fi «înghiţite» de Viaţă - 
adevărata Viaţă. 

Îţi descrisei o latură a slăbirii tale sufleteşti. 
Mai este una. 
Un psiholog francez contemporan a făcut o mare descoperire, care sună, în cuvintele 

lui, cam aşa: «Intelectul nostru e structurat dialectic; adică: orice idee apare în câmpul 
luminos al conştiiţei, trezeşte, prin inducţie, şi ideea contrară. De aceea, să nu te miri că: 
plecând să realizezi o idee, te poţi «trezi» făcând exact contrar ei». 
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Cu aceste elemente de ajutor poţi mai uşor să te înţelegi pe tine însuţi, să-ţi explici 
aproape toate «împotrivirile» tale şi faţă de tine şi faţă de oameni (taică-tău, de pildă) şi, 
şi faţă de Omul cel pogorât din Cer- făptura noastră cea nouă - cum se exprimă Sfântul 
Pavel. 

Ce pot să te ajut este să te cunoşti pe tine însuţi, în cea mai intimă «şurubărie» a 
naturii tale şi să decizi tu însuţi cum trebuie, cu destinaţia ta în lume. 

De această parte a ta de osteneală sincercă cu «reparaţia» ta, în lumina credinţei şi a 
cunoştinţelor pe care le primeşti (datorită nevoinţelor părinţilor tăi) nu te poate scuti 
nimeni. Nici tu nu te vei putea scuti. 

 
Maica Stareţă Marina Lupou 

Mănăstirea Bic – Sălaj 
 
Eu mă duc seara în bisericuţă, la icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni, mă 

închin, citesc ceva, mă opresc la Cărarea Împărăţiei, o las deschisă... Cineva a donat-o. 
Să nu creadă lumea că eu fac ceva exagerat (mai ales că se ştie că am fost la Prislop). 
Duhul Sfânt, printr-o femeie oarbă din Zalău, a adus Cărarea şi buchetul de Acatiste al 
Maicii Domnului şi icoana Părintelui, pe care le-a donat mănăstirii, dar să le ţinem în 
biserică, pentru ca oricine vine să aibă ocazia să citească fie o rugăciune, fie din Cărarea 
Împărăţiei. Şi pe Părintele lângă Cărare. Asta a fost dorinţa ei. Şi a zis: „Aşa a fost voia 
lui Dumnezeu”. Dacă am fi pus-o noi ziceau ca am pus-o noi de capul nostru şi poate ne 
şi sancţiona cineva. Nimeni nu ne-a întrebat niciodată că de ce le ţinem acolo sau de ce 
le-am pus. În Cărare ne vorbeşte Părintele. De n-ar mai fi scris nimic şi de n-am mai citi 
nicio carte, dar Cărarea este cutremurătoare. 

A zis Părintele când era la Prislop: „Mă, citiţi cărţi care sunt egale cu Testamentul”! 
Când am auzit eu prima dată despre Părintele Arsenie am avut vârsta de 17 ani. Eram 

în Timişoara, şi acolo aveam o gazdă credincioasă sibiancă. Îmi povestea de la 
Mănăstirea Sâmbăta, că era un Părinte călugăr acolo şi acum e la Bucureşti unde 
pictează o biserică; stă pe scară şi spune la oameni tot. 

De la 17 ani mi-am dorit eu să ajung la acel Părinte. Şi tot atunci m-am hotărât şi 
pentru mănăstire. Acolo la Timişeni, la mănăstirea Bodrog, mergeam eu când eram în 
Timişoara. Acolo am văzut lumina credinţei şi dragostea de mănăstire şi multe lucrări 
dumnezeieşti. În 1974 am intrat în mănăstire. Când am ajuns la mănăstire la Govora,   
ne-a povestit Maica Stareţă Emanuela (Dumnezeu să o odihnească), despre Părintele 
Arsenie. Părintele a trecut pe la dânsa cu o săptămână înainte de a merge noi acolo, un 
grup de fete de la Timişeiu. Acolo la mănăstire n-avea personal, era în perioada 
comunistă. I-a spus Părintelui: „Mă duc la episcopie şi spun că mă retrag” şi că se 
întoarce înapoi la Horezu, pentru că dacă nu are personal nu poate să facă faţă acolo. 
Părintele zice: „Nu te necăji, mă, că-ţi vor veni”. Maica nu a realizat, dar peste o 
săptămână noi am fost acolo. Vă daţi seama, despre noi era vorba că mergem la 
Timişeni, nu la Govora! Aşa a lucrat Dumnezeu! 

A trecut vremea şi eu eram bolnavă foarte rău. Însă nu am spus la maica Stareţă că 
sunt bolnavă şi am tras şi eu în ascultare acolo; eram în mijlocul verii, în 1975. Aveam 
cancer la ficat, dar eu nu ştiam. Erau nişte medici cazaţi la mănăstire care i-au spus 
maicii stareţe: „Să trataţi fata asta că moare”. Am fost pe la toţi doctorii la Bucureşti, la 
Sibiu, la Timişoara, de prin iulie până prin noiembrie. Dar eram tot mai rău. 

Atunci maica stareţă m-a trimis la Părintele, la Bucureşti, la Drăgănescu. Mergeam 
îmbrăcate civil. Când ajungem, Părintele era în uşă, şi zice: „Mă, în sfârşit ai venit!” Şi 
atunci m-am cutremurat şi am zis că Părintele ştie de când am dorit eu să ajung la 
dânsul. Dânsul era călugărul care stă pe scară şi pictează şi spune la oameni tot (eu cu 
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atât am rămas de la gazda mea). Aveam 27 de ani, şi de l l ani am dorit să ajung eu la 
acel Părinte. După ce zice vorba asta, mă lasă şi merge şi vorbeşte cu alte femei, după 
care iar vine şi zice: „Hai lângă sobă că eşti îngheţată de frig”. În gândul meu am zis că 
Părintele ştie că eu am îngheţat? Iar m-am mirat. Şi iar mă lasă şi merge şi vorbeşte cu 
altele. După aceea vine a treia oară şi zice: „Mă, dă slavă lui Dumnezeu că ai ajuns în 
mănăstire. De-ai ajunge să rozi pietrele., de acolo să nu pleci!”. Iar m-am minunat! 
Părintele ştie cât am suferit eu până am ajuns în mănăstire, cum tatăl meu a voit să mă 
căsătorească forţat şi eu am fugit înainte de nuntă... şi iar m-a lăsat şi s-a dus cu alţi 
credincioşi (era lume multă pe acolo). Şi acum, a patra oară, vine foarte hotărât şi a zis: 
„Tu, cu sănătatea ta eşti ca-ntr-un azil de bătrâni acolo, dar mai ai ceva ce nu ştii tu, da-ţi 
spun o pildă. Un om era bolnav de cancer - asta ţi-o spun ţie! Doctorii l-au lăsat acasă că 
moare - asta ţi-o spun ţie! (exact aşa era cu mine). El a venit la mine. Eu i-am spus să se 
pregătească de moarte - asta ţi-o spun ţie! Peste un an se duce la control, dar doctorii  
nu-i mai găsesc nimic - asta ţi-o spun ţie!” 

Şi mă lasă. Şi, gata, lăsată am fost! Nimic! Părintele a vorbit cu alţii... şi frământată, 
vine vremea să plecăm. Îi sărutăm mâna şi ieşim. Eu de la poartă m-am întors înapoi.  
M-am prefăcut că-i sărut mâna, că-i mulţumesc, dar aveam de gând să-l întreb foarte 
hotărâtă ce va fi de soarta mea. „Părinte, vă rog să mă iertaţi, dar ce ziceţi sfinţia voastră, 
mai am eu de trăit sau nu?”. Şi atunci mă scutură de mână şi zice: „Mă, pînă mai e 
nevoie de tine ai să mai trăieşti, când nu... zborul... Şi când te doare măgarul acesta (a 
făcut la mâna dânsului aşa) zi aşa: îmi pare bine că mă scap de tine! Şi orice bucurie în 
viaţă vei avea să nu te prea bucuri, şi orice necaz cât va fi el de mare, să nu te prea 
necăjeşti”. Asta mi-a fost reţeta! Şi am plecat. 

Eu aveam mai multe boli şi numai mintea o aveam întreagă: ulcer duodenal aproape 
perforat (eram propusă pentru operaţie), insuficienţă cardiacă, aveam şi la plămâni căci 
am făcut o congestie complicată; cu un an în urmă am fost în spital şi mi se dădea în 
gură de mâncare, am umblat în bâtă căci nu puteam sta pe picioare din cauza 
reumatismului în urma unui îngheţ de la 15 ani. Deci numai mintea îmi rămăsese 
întreagă, nimic n-a fost în mine bun. Şi am tras concluzia că la mine s-a referit părintele 
când mi-a zis de cancerosul acela căci aşa s-a întâmplat şi cu mine, deoarece doctorii mă 
dăduseră acasă. Nu puteam să fac nici serviciu, tânără eram, de pensionat nu se putea că 
nu aveam decât un an jumătate în câmpul muncii. Eram acasă şi prin minune 
dumnezeiască m-a primit maica stareţă Emanuela, care era ucenica Părintelui Arsenie, în 
mănăstire. 

Trec 20 de ani şi foarte greu am venit încoace, în toamna lui 1994. Apăruse ecograful 
şi atunci pe aici era minune să faci un ecograf. Am mers cu cineva la spital şi am văzut 
că i-a făcut ecograf. Hai să văd care e starea sănătăţii mele, aşa numai de curiozitate. Eu, 
care am fost moartă şi am înviat. I-am spus doctorului să-mi facă şi mie un ecograf, dar 
să urmărească în mod special ficatul şi stomacul (cancerul era la ficat). După consultaţie 
mi-a spus: măicuţă, totul e ca la noul născut. Atunci i-am povestit întâmplarea şi 
dânsului. 

De când am fost la Părintele, de 20 de ani de zile, eu n-am mai fost la medic, decât la 
dentist sau am vizitat pe cineva la spital, dar medic pentru mine n-am avut nevoie. Au 
început să nu mă mai doară mâinile şi picioarele, am început să mănânc (eu 10 ani n-am 
putut ţine post, trebuia să mănânc şi de dulce în post). Am început să lucrez şi munceam 
dezinteresat. Viaţa pe care o am de la Dumnezeu pentru mine e o minune. Până să merg 
la Părintele mâinile mă dureau îngrozitor. După ce am fost la Părintele simt că am în 
mână ceva ce nu-i al meu. Trupul şi fiinţa mea le simt naturale, dar asta nu. 

După ce am venit la Prislop munceam foarte mult şi ridicam mult, şi aici m-a mai 
încercat o dată stomacul, dar rău de tot. Dar asta pentru că L-am supărat pe Dumnezeu şi 
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pe Părintele. Dar Părintele m-a vindecat o dată, eu acum nu-i mai spun. Şi deschide 
Părintele subiectul la masă. N-am vrut eu să-i spun, n-am vrut să mă plâng pentru că am 
zis că aşa-mi trebuie. Aşa ne-a învăţat dânsul să zicem că aşa ne trebuie dacă ni se 
întâmplă şi ce ne vine de la Dumnezeu. Nu că am eu vreun merit, dar în momentele alea 
cu stomacul când mă durea aşa rău, am fost foarte conştientă că aşa-mi trebuie. 
Părintele, la masă, întreabă pe maici, pe fiecare pe rând, cu ce sufere. Când ajunge la 
mine zice maica stareţă: pe Marina o cam doare stomacul. lar Părintele zice: „şi n-ai 
observat din ce?” „Am observat că din ridicături şi din post”, dar nu i-am mai spus că şi 
din supărare. Părintele se uită aşa la mine şi zice: „Mă, mai fii şi tu doctor pentru tine, 
mă!” Şi gata! Dar din ceasul acela nici până astăzi nu mă mai doare stomacul. Dânsul a 
zis să fiu eu doctor pentru mine, dar în schimb m-a vindecat. Ce doctor să fiu eu pentru 
mine, ce pot eu face pentru mine? 

Altădată eram la clopotniţă. Dânsul lucra la clopotniţă, făcea ceva reparaţii. Eu 
duceam două găleţi cu moloz. Şi a zis: „Mă, mai puţin, mă, că au cam slăbit puterile”. Şi 
am şi lăsat găleţile jos şi am zis: „Vai, Părinte, vă rog să mă iertaţi, dar nu mai rezist să 
fiu bolnavă şi tânără cum am fost şi să mă îngrijească alţii. Mai bine să-mi dea 
Dumnezeu orice şi să ajut eu pe alţii mai în vârstă decât mine”. Mai târziu mi-au slăbit şi 
mai tare puterile. 

Bucurii spirituale am avut multe. Când venea Părintele la noi era o bucurie... Ne 
învăţa maica Timoteia să zicem: să ne bucurăm cu cutremur. Am multe şi frumoase 
amintiri. Părintele nu prea vorbea. De multe ori nu vorbea. Eram odată în bucătărie şi a 
zis: „Mă, puneţi perdele acolo, mă, că uite-aşa umblă securiştii pe acolo. Eu când 
pornesc din Bucureşti şi ei pornesc, ajung înainte mea aici”. 

Odată, când era sărbătoare, Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, eram la toacă. 
Îi plăcea Părintelui cum bat toaca (mie mi-a picat de bine şi m-am bucurat că am făcut şi 
eu ceva bun). Odată a întrebat maica stareţă că cine a bătut toaca şi m-a întrebat şi 
dânsul: „Tu ai bătut toaca?”.I-am spus că da. A spus că-i place. Eu i-am spus „Mă bucur 
că vă putem şi noi bucura cu ceva, Părinte”. Şi de atunci, când era la noi numai eu 
băteam toaca. A venit o maică şi a zis: Marina, hai că Părintele a vorbit cu toată lumea, 
numai tu n-ai fost. Şi atunci trage ea clopotul şi fug. Şi primul cuvânt pe care mi l-a zis 
Părintele a fost: „Mă, o văzui pe mamă-ta urcând în sus”. Eu am zis: Părinte, mama mea 
nu-i aici. Dar Părintele a zis: „Mamă-ta a fost, mă!”. Apoi am zis că poate a fost mama 
maicii Luciana (era cu mama ei). Dar Părintele a zis mai aspru: Mamă-ta o fost, mă! Nu 
puteam eu să-l contrazic pe Părintele că doar Părintele ştie ce-o văzut. Îi spune maica 
stareţă că am necazuri cu familia şi-mi spune aşa: „Fă tu ce trebuie aici şi în măsura 
comportării tale de aici se vor rezolva şi problemele celelalte ale familiei”. Şi altădată 
mi-a spus: „Mă, ştii că porţi o temniţă grea în spate?”. Eu mă gândeam că a mea şi a 
moşilor şi strămoşilor. Dar Părintele zice: „Nu, mă ci trupul pentru suflet este temniţă. 
Şi, mă, nu mai râde printre oameni, mă, că nu la toţi le place râsul tău. Că cei ce-ţi vreau 
binele trupesc nu ţi-l vreau pe cinstite”. 

Şi s-a terminat; eu am fost ultima. Au trecut două zile şi primesc telefon să merg de 
urgenţă acasă, în Sălaj, la mama mea, care avea ceva necazuri. Eu, când mi-a spus 
Părintele că a văzut-o pe mama urcând în sus, mi-am zis: când ajung acasă o să o întreb 
pe mama ce a făcut ea la ora asta, de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, la ora 
9½. Că asta e ceva, numai că eu nu înţeleg. 

Când am ajuns acasă prima data am întrebat-o acest lucru. Mi-a spus că s-a dus în 
casa de sus să-şi ia hainele să se îmbrace pentru biserică. Şi mi-a zis: „Ştii că mi-ai lăsat 
poza Părintelui, rezemată de cruce. M-am oprit cu hainele în braţe în faţa pozei cu 
Părintele şi am zis: Părinte sfinte; tare-s necăjită. Trimite-o pe fată până acasă. Că nu 
mai ştiu ce să mă fac eu. Şi atunci mi-a zis Părintele: păi, du-mă în casa în care stai, nu 
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mă ţine aici! Şi atunci a luat mama poza şi a pus-o la icoană, aşa, în margine, la Maica 
Domnului, acolo la grindă, cum îi la ţară casa cu grindă (după 20 de ani, când i-o ieşit 
sufletul, s-a uitat la icoana Maicii Domnului şi la Părintele şi a închis ochii). Iată că am 
aflat taina pe care mi-a spus-o Părintele în Prislop: (O văzui pe mamă-ta urcând în sus). 
Deci, când stăteam eu de vorbă cu dânsul în Prislop, Sfinţia Sa stătea şi cu mama mea în 
Sălaj. 

* 
Încă o întâmplare, care e cutremurătoare. Poate multă lume zice că exagerez, dar nu 

mă interesează. Aşa o spun, cum a fost. Dumnezeu nu va lăsa până în sfârşit să se 
acopere adevărul. Şi mai ales adevărul despre Părintele, pentru că un asemenea om ca 
Părintele nu a mai avut România! Dânsul a spus odată o vorbă: „Mă, de mântuit s-au 
mântuit mulţi, dar pe culme ajung puţini. Se nasc din mileniu în mileniu”. Părintele nu a 
spus că-i dânsul acela, dar zicem noi, aşa a fost, s-a dovedit din trăire şi din faptele şi 
viaţa dânsului. 

S-a îmbolnăvit mama mea de cancer şi a trebuit să vin acasă. Foarte greu am pornit 
spre casă după 20 de ani de mănăstire, deşi a fost mama mea şi mă durea. Am încercat să 
o ducem acolo (la Prislop) şi a stat o jumătate de an, cancerul a avansat şi când i s-a 
apropiat sfârşitul nu a mai vrut să stea acolo, la Prislop, deşi eu m-aş fi bucurat foarte 
mult. Părintele a spus că acolo o înmormântăm. Măicuţa Zamfira a zis că noi te ajutăm 
pe tine şi pe mama, dar este mai bine sa mergi acasă să o îngrijeşti, că acolo e şi sora ta 
(bolnavă de cancer) şi, chiar dacă va muri, va rămâne acolo între ele şi vor avea o 
mângâiere când merg la cimitir la ea, dar până aici e mai greu. Când am auzit de plecat 
acasă, m-aş fi dus la moarte, nu că mi-ar fi fost groază să o grijesc pe mama mea, dar nu 
puteam concepe să ies din mănăstire. Atunci am spus şi măicuţei Zamfira şi Părintelui că 
mă duc ca pe front la război, pe linia întâi. Maica Zamfira a zis: „Du-te Marina, că noi 
suntem alături de tine”. Când am ajuns acasă i-am făcut Sfântul Maslu, Spovedanie.    
M-am ocupat şi de lucrurile de pe afară. A rămas sora mea cu mama să o îngrijească, 
boala era avansată deja. N-aveam calmante (morfină), decât algocalmin (dar ce să faci 
cu el la cancer la sân). Ziua eram la treabă, noaptea stăteam lângă dânsa şi sora mea a 
rămas lângă ea. Se tot muta şi la un moment dat a zis să o dea jos pe scăunel ca să-i fie 
mai uşor din cauza durerilor. Dar sora mea, fiind bolnavă, a scăpat-o jos. S-au speriat rău 
şi au strigat amândouă la Părintele Arsenie. Şi atunci, Părintele, în momentul acela, a 
fost acolo, îmbrăcat în veşminte preoţeşti cu crucea în mână şi a zis cuvântul pe care mi 
l-a zis mie când am plecat din Prislop: „Nu vă fie frică, că noi suntem alături de voi”. Şi 
sora mea a ridicat-o pe mama în pat ca un fulg. Până când am venit eu, Părintele nu a 
mai fost, n-am fost vrednică să-l văd. 

Am auzit odată că o călugăriţă bătrână, când s-a mărturisit la dânsul, în timpul când o 
mărturisea Părintele, a văzut pe Mântuitorul, nu 1-a mai văzut pe Părintele! 

Când eram la masă (la Prislop) Părintele ne vorbea mult. Odată a vorbit despre 
Sfântul Serafim de Sarov şi despre sfinţii lui Dumnezeu: 

- că sfinţii lui Dumnezeu cui vor să se descopere, se descoperă, cui nu, nu. 
- că sunt sfinţi cărora le rămân pe pământ sfintele moaşte ca mărturie şi întărire pentru 

noi în credinţă şi beneficiem de minunile lor, purtare de grijă şi ajutorul lor. 
- sunt sfinţi pe care nu-i ştie nimeni că sunt sfinţi. 
- şi sunt sfinţi care sunt răpiţi cu trup cu tot la cer. 
Spunea Părintele despre Stântul Serafim de Sarov, când mergea cu sora de la moară, 

ea mergea înainte, şi Sfântul în urmă. Când s-a uitat sora de la moară în spate, l-a văzut 
pe Sfântul Serafim că mergea pe deasupra pământului ca la o jumătate de metru, în urma 
ei. La fel, când a zis Părintele Arsenie cuvintele acestea: „Cui vrea să se descopere, se 
descoperă”, eu nu l-am mai văzut pe Părintele, ci am văzut ochii Mântuitorului. M-am 
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uitat în jur să văd dacă a mai văzut cineva ce am văzut eu. Avea dumnealui ochi 
îndumnezeiţi. Dar acei ochi nu i-am mai văzut. Şi privirea dânsului de câte ori nu am 
întâlnit-o, dar aşa ceva n-am mai văzut: şi m-am cutremurat!... 

* 
A zis odată Părintele, când eram la bucătărie: „Mă, va veni vremea când cele care 

sunteţi mai rezistente o să rezistaţi, adică la foamete. Care nu, nu o să rezistaţi”. Şi am 
tresărit, oare ce vrea să zică cu asta Părintele? [de obicei se referea la „foametea 
spirituală”]. Odată dânsul s-a exprimat aşa: „Mă, eu nu vorbesc de la mine ce vă spun, ci 
ceea ce mi se spune să vă spun”. Şi aşa o fi fost şi atunci când a vorbit despre foamete. 
Şi a mai zis şi altădată: „Învăţaţi-vă, mă, să mâncaţi cu lingură mică. Peste lume vin 
necazuri, voi, încă, n-aţi simţit!”. Şi iată că a venit şi vine ceea ce a zis Părintele. Şi iată 
aşa, Părintele sfânt a fost printre noi şi ne-a vorbit... 

Dimineaţa când coboram de pe dealul unde este acum saivanul la Prislop (acolo 
Părintele şi-a dat casa din moştenirea părintească) dimineaţa pe la 5, la Părintele era 
lumină (la chilia de lângă biserică). Şi coborând pe cărare îi ziceam în gând ce necazuri 
am. Trece ziua şi îmi iese Părintele în cale şi mă întreabă: „Maică, cu ce te mai frămânţi 
pe aici?”. Zic: „Vai, Părinte, Dumnezeu v-a scos în cale. Părinte, sunt tare necăjită, sunt 
tare nemulţumită. Nemulţumită de mine că n-am mai multă râvnă, n-am mai multă 
dragoste de Dumnezeu, n-am mai multă evlavie, n-ajung la biserică la slujbe, dimineaţa 
nu mă pot scula, ziua sunt la ascultare şi n-am când...”. Părintele zice: „Mă, fă tu ce 
trebuie pe aici şi mai târziu... că orice faci ca-n faţa lui Dumnezeu este egal cu 
rugăciunea”. 

* 
Într-o seară, după slujbă, a început Părintele şi a vorbit, de ai fi zis că a coborât 

Sfântul Ilie. Au fost probleme personale, de-ale noastre, de-ale obştii, cu fiecare în parte 
şi la toţi ne-a sunat ceea ce ne-a vorbit. În trei ipostaze l-am văzut în seara aceea. Când a 
zis cuvântul acesta: „Mă, eu nu vă spun de la mine ce vă spun, ci ceea ce mi se spune să 
vă spun”. Atunci l-am văzut în chipul Mântuitorului! Şi după aceea, când a vorbit aspru, 
am văzut chipul Sfântului Ioan Botezătorul şi al Sfântului Proroc Ilie. Trei ipostaze în 
seara aceea… m-am cutremurat. În final, am rămas, aşa, rezemată de uşă. Părintele s-a 
întors spre noi şi a zis: „Mă, ai văzut duhovnicie!”. Am zis: Vai, Părinte, să vă ţină 
Dumnezeu cu sănătate. Iar dânsul a zis: „Folosiţi-vă, mă, că de nu, vă prăpădiţi!”... 

* 
Şi apoi iarăşi ceva foarte cutremurător şi frumos a fost când a ieşit odată la plimbare. 

Eu nu ştiu multe, doar întâmplarea aceea de după deal, când am coborât; aia m-a marcat 
foarte mult. Mare fericire a avut P.S. Daniil, că dânsul mergea înainte cu Părintele şi nu 
ne puteam ţine de dânşii. Şi noi... prin pădure... şi când am ajuns sus (la locul numit 
„comandă”) parcă ne-am simţit pe Tabor, în jurul Părintelui. Aveam un gând eu atunci şi 
mă frământam cum să-l întreb pe Părintele, cum să-i spun Părintelui că îmi plăcea foarte 
mult să merg pe acolo? Oare nu-i de la vrăjmaşul ispita? Şi-mi dă răspunsul (fără să-l 
întreb!) pe care numai eu l-am înţeles (celelalte maici nu ştiu ce au înţeles, că nu a fost 
pentru dânsele): „Mă, şi când e multă vâlvă aşa, îmbulzeală pe jos, mai ieşi...”. Am 
primit aşa răspunsul că mi-era ruşine să întreb copilării înaintea maicilor. A fost un 
răspuns simplu, dar mi-a dat răspuns la întrebare... 

Coborând la vale, o ceată a mers cu măicuţa Zamfira şi o parte a rămas cu Părintele. 
Eu eram mai în urmă căci o duceam pe o măicuţă mai în vârstă de braţ, şi în urma mea 
era Părintele şi cu P.S. Daniil. Părintele avea un băţ cât un băţ de furcă şi la un moment 
dat ni-l întinde peste un şănţuleţ. Şi a început fiecare să se ţină de băţ să treacă şanţul. Eu 
m-am gândit că asta înseamnă ceva. Şi când am ajuns eu să trec i-am spus: „Părinte, aşa 
să ne ajutaţi şi la vămile văzduhului”. şi a zis: „Da, mă, şi la vămile văzduhului că 
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vameşi-s foarte răi”. De sus şi până jos în vale (e un drum foarte lung) numai despre 
vameşi şi cât sunt de răi ne-a spus Părintele, ce greutăţi întâmpină sufletul la ieşire... şi a 
doua zi la plecare (nu uit în veci) eram eu cu maica Iuvenalia, se întoarce către noi şi 
zice: „Mă, trageţi voi de voi către creştinism, mă, că numai cu haina asta nu vă puteţi 
prezenta la vămile văzduhului”. 

Şi nici nu ştiu dacă l-am mai auzit vorbind de atunci. Asta a fost în primăvara lui 
1988 cred. Multe sunt notate de PS Daniil şi de Maica Zamfira. Şi eu am zis: „Dar acum 
ce să facem, Părinte, că acum plecaţi”. A zis: „Aveţi Predica de pe Munte, de la Matei 
capitolul 5”. Şi mereu spunea Părintele să citim la Matei cap. 5, şi în general să citim din 
Sfânta Scriptură, dimineaţa din Sfintele Evanghelii şi seara din Epistole. A spus că citind 
din Sfânta Scriptură ni se sfinţeşte mintea. Intră Duhul Sfânt în mintea omului şi circulă 
în sângele nostru. Şi nu orice fel de cărţi să citim, ci cărţi care sunt egale cu Testamentul. 
Un inginer s-a exprimat odată aici la noi astfel: la Părintele Arsenie totul este esenţă. La 
dânsul nu este să citeşti o pagină sau să tragi o concluzie... La dânsul totul este 
extraordinar, ideea curată, de învăţătură, limpede, nu trebuie să te zbaţi până s-o cauţi. 

Multe şi frumoase au fost clipele petrecute şi atât de multe regret, aşa cum ziceau 
Luca şi Cleopa după ce s-au despărţit de Mântuitorul: oare nu ardeau în noi inimile 
noastre. Oare nu ardeau inimile noastre când venea şi îl vedeam ? El a fost Sfântul lui 
Dumnezeu. 

Odată, era o primăvară secetoasă, şi era aşa de mare seceta că animalele (oile, vacile) 
aveau praf în nas, nu aveau ce mânca efectiv. Era o măicuţă de la Sinaia, Maica Maria -
Părintele era bolnav- şi am rugat-o să-i spună Părintelui că animalele n-au ce mânca, că 
ştiu că-l ascultă Dumnezeu dacă cere de la El ploaie. „Nu mai pot răbda”, i-am zis. Şi s-a 
dus maica şi i-a spus cum am zis. Când a venit maica, din senin (aşa ceva n-am văzut, 
nici norii nu i-am văzut) a început o ploaie torenţială. Eu când am văzut ploaia atât am 
fost de fericită... Când ajung în bucătărie o văd pe maica. Se uită maica la mine şi 
zâmbeşte; „Îţi place, Marina?”. Eu am zis: „Aţi venit, măicuţă? Dar ce a zis Părintele?”. 
Numai atât a zis Părintele: „Nu mai poate răbda?”. 

* 
Altădată a mai zis: „Mă, dacă nu este ascultare, nu este întrebare, nu este nimic. Când 

vezi că nu ascultă, scuturăm praful de pe picioare şi plecăm”. 
De sfârşitul Părintelui eu nu ştiu ce să spun numai că la cineva i-ar fi spus odată că 

mai sunt trei calendare. Trei calendare erau trei ani, probabil. Dar atunci când a mers cu 
noi la plimbare prin pădure Părintele arăta aşa de bine, de sănătos. Dânsul bota o ţinea la 
spate nu o ţinea să se reazime în ea. După aceea ne-a trecut pe noi şanţul acela. Şi dintr-o 
dată Părintele a fost aşa de grav bolnav? Într-adevăr ştiu că a fost bolnav şi chiar 
umblam, îi căutam urzică şi plante ca să-i facă ceai. Şi cât a stat la noi a fost răcit, a avut 
ceva probleme cu rinichii. Asta cam pe la sfârşitul anului 1988. Şi în 1989 primăvara a 
fost mai rău. Cum a fost nu ştiu. 

Ceea ce v-am spus dumneavoastră am spus la multă lume. Sunt lucruri ziditoare de 
suflet. Însă au fost şi probleme care ne-au privit numai pe noi şi obştea. 

 
Nu ne lăsa, Părinte, că pierim! 

Preoteasa Ramba Ileana 
(Braşov) 

 

Am făcut aceste mărturisiri ca semn de mulţumire, recunoştinţă şi adâncă preţuire pe 
care eu şi familia mea le aducem Părintelui Arsenie Boca, pe care îl venerăm ca pe un 
mare sfânt al românilor. Avem ferma convingere că Dumnezeu l-a cinstit cu cununa 
smereniei şi nădăjduim ca şi autorităţile bisericeşti să o facă cât mai curând. 

Încerc să vă spun şi eu o mare minune ce a făcut-o cu mine, când trăia, Părintele 
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Arsenie Boca. 

M-am născut în anul 1935, într-o familie de oameni săraci, dintr-o localitate de 
munte, de lângă Braşov. Primul copil născut în familia mea a fost un băiat sănătos şi 
frumos, iar al doilea copil am fost eu, care m-am născut infirmă de ambele picioare, 
slabă şi pipernicită. Femeile din sat care m-au văzut o îndemnau pe mama să nu-mi dea 
de mâncare, ca să mor. Iar mama le punea: „Dacă Dumnezeu mi-a dat-o aşa, eu îi dau de 
mâncare şi apoi să facă El ce-o vrea cu ea”. Iar moaşa care a asistat-o pe mama la 
naşterea mea, că atunci nu mergea nimeni la spital să nască, i-a zis mamei: „Ai grijă să 
nu mai ai alţi copii că toţi o să fie schilozi”. După mine mama a mai avut şapte copii, 
patru băieţi şi trei fete. Da, şapte copii, toţi întregi, sănătoşi şi frumoşi. 

La vârsta de 3 ani m-au dus la operaţie, dar nu s-au putut termina tratamentele la 
picioare că era înainte de război (al doilea război mondial), au venit deportările saşilor, 
iar medicul care mă operase, de frica deportării şi-a omorât cele două fiice şi soţia şi 
apoi s-a sinucis. Apoi a venit războiul, eu am rămas tot chinuită. 

La şapte ani m-au dus la şcoală, noroc ca nu era şcoala departe de casa părintească, şi 
cu mare greu mergeam până acolo. Umblam foarte greu, îmi aduc aminte că bunica îmi 
dădea câte un băţ în mână şi-mi spunea: „Umblă drept, tu, umblă drept!”.Când m-a dus 
tata la şcoală, învăţătoarea nu a vrut să mă primească, zicându-i:„Du-o acasă şi-o pune la 
gura sobei să aibă grijă de foc, că la altceva nu e bună”. Dar tata i-a zis: „Eu ţi-am   
adus-o ca s-o înveţi carte, iar dacă nu vrei, te dau în judecată”. Învăţătoarea n-a mai zis 
nimic şi m-a primit. Acolo am întâmpinat alte greutăţi -copiii nu vroiau să se joace şi să 
vorbească cu mine. De câte ori mergeam în recreaţie şi după şcoală, plângeam... 

* 
În vara anului 1948 o verişoară a mamei a venit în sat şi spunea la toată lumea să 

meargă la Mănăstire la Sâmbăta, că e acolo un mare prooroc, care-ţi spune tot ce ai făcut 
şi chiar şi ce gândeşti. Ea locuia în Braşov, a auzit de Părintele Arsenie şi s-a dus la 
mănăstire. Când a ajuns ea la mănăstire Părintele era într-un grup de oameni şi le vorbea. 
Ea nu ştia că-i Părintele. S-a apropiat de grup să asculte şi Părintele o striga: „Tu, cea cu 
cârpa roşie, vino mai aproape!”. Ea s-a uitat în dreapta şi în stânga, să vadă pe cine 
striga, dar Părintele continua: „Nu te mai uita în dreapta şi în stânga, că pe tine te strig, 
cea cu basma roşie”. Ea era. S-a apropiat şi Părintele i-a zis: „Du-te prin sate şi-L 
propovăduieşte pe Hristos”. Atunci ea a simţit o putere. A venit în sat şi s-a dus aproape 
la fiecare casă şi spunea de proorocul de la Sâmbăta. Atunci s-au dus din sat de la noi 
40-50 de persoane la Sâmbăta şi toţi au venit entuziasmaţi şi plini de credinţă. Părintele 
le spusese ce necaz aveau sau ce gândeau şi le-a dat sfaturi ce să facă. 

În vara anului 1949 a venit verişoara mamei şi m-a cerut de la mama să merg la 
Părinteie Arsenie. Mama m-a lăsat. Pe Părintele Arsenie îl mutase de la Sâmbăta la 
Mănăstirea Prislop. Am plecat cu trenul cu vreo 10-12 credincioşi, pe care nu-i 
cunoşteam. După ce am coborât din tren aveam vreo 10-15 km de mers pe jos, dar 
credincioşii au tocmit o căruţă cu cai, au pus bagajele în căruţă şi pe mine peste ele. Am 
ajuns la sfânta mănăstire spre seară. Mănăstirea era fără porţi şi cu mult mărăciniş. Nu 
mai ştiu unde am dormit, în vreo magazie. A doua zi dimineaţa am mers în partea 
dreapta a mănăstirii şi ne-am aşezat în rând, în picioare, să-l aşteptăm pe Părintele 
Arsenie să vină să ne dea binecuvântare. Fiecare avea în mână câte ceva. Lângă mine era 
o doamnă din Braşov şi m-a întrebat: „Tu n-ai adus nimic să-i dai Părintelui?” Eu nici  
n-am ştiut, nici nu m-am gândit c-ar trebui să-i dau ceva. I-am răspuns: „Nu!”. Atunci ea 
mi-a dat pacheţel, cât un pachet de chibrituri - nu ştiu ce o fi fost în el - şi mi-a zis: „Dă-I 
asta Părintelui şi cere-i ceva!” 

La un moment dat coboară Părintele din chilia dânsului: înalt, îmbrăcat într-o 
reverendă albă, cu o centură neagră la mijloc, cu părul negru şi lung până la umeri şi cu 
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nişte ochi albaştri, albaştri... Eu eram a 5-a sau a 6-a din rând. A ajuns la mine - emoţii 
mari, eu, fată de la ţară, timidă, ruşinoasă, tremuram toată. Când a ajuns în dreptul meu a 
întins mâna să mă binecuvânteze; eu am întins pacheţelul şi am zis în gând: „Părinte, 
ajuta-mă să pot umbla”. În gând am zis, nu eram în stare să scot un cuvânt. Dânsul a 
lăsat mâna în jos, s-a dat un pas înapoi, m-a privit din cap până la picioare şi de la 
picioare până la cap şi m-a binecuvântat, zicând cu voce tare: „Bine, mă, fie!”. Am 
simţit un fior şi o putere m-a străbătut prin şira spinării. Atunci mi-a dat putere să pot 
umbla pe picioare. Am început să plâng, iar dânsul a trecut mai departe. Credincioşii   
m-au înconjurat şi m-au întrebat ce am cerut, că mi-a dat Părintele. Eu nu le-am spus, ci 
am tot plâns... 

În anul acela, înainte de ziua Crucii (14 septembrie) m-a dus iar verişoara mamei la 
Prislop. Părintele Arsenie lucra cu câţiva oameni la clopotniţa din curtea mănăstirii - cea 
din partea stânga, sus, şi la aducerea apei de lângă mănăstire. Într-o zi ne-a luat pe toţi 
copiii şi ne-a spovedit în grup, apoi ne-a împărtăşit. În grupul nostru de credincioşi era o 
doamnă din Braşov care tot plângea. Părintele a întrebat-o: „De ce plângi, mă?”. „Am un 
băiat de 18 ani! şi nu mă ascultă deloc, ba îmi vorbeşte şi urât”. „L-ai botezat?”. „Da, 
Părinte!”. „I-ai pus nume?”. „Da, Părinte!”. „Şi i-ai zis pe nume?”. Ea a tăcut. Părintele 
s-a adresat credincioşilor şi a zis: „Uite, aşa păţesc cei care nu le zic copiilor pe nume, ci 
le zic toate negativele: împieliţatule, răule, drăcuşorule, măgarule şi altele, în loc să le 
ziceţi bunule, îngeraşule, iubitule, scumpule, ori să le ziceţi numele ce i-l daţi la Botez. 
Aşa îi aveţi cum îi strigaţi”. Apoi i-a zis femeii să nu plece cu grupul de la Braşov, să 
mai stea 2-3 zile la mănăstire. 

În altă zi după-amiaza ne-a adunat pe toţi copiii să mergem la adunat de zmeură. 
Pădurea din faţa mănăstirii era toată plină de zmeuriş (pădurea prin care se merge acum 
la mormânt; pe atunci nu era nici o cărare). Am mers câţiva metri şi Părintele se întoarce 
şi priveşte în jos. În urma noastră venea un cetăţean cu o carte sub braţ. Părintele îl 
întreabă ce doreşte, iar omul răspunde: „Părinte, învaţă-mă cum să citesc Psaltirea...”. 
„Din scoarţă în scoarţă...”. Şi a pornit mai departe. După câţiva paşi Părintele se întoarce 
către omul acela şi-i spune: „Psalmii de blestem să nu-i citeşti, să sari versetele ce sunt 
cu blesteme. Că dacă-i citeşti, n-ai folos nici de ceilalţi”. Şi iar a pornit cu noi mai 
departe. A mai făcut câţiva paşi, apoi a zis către noi, eram vreo 8-10 copii: „Mergeţi pe 
aici, c-o să găsiţi zmeură, eu rămân cu cetăţeanul acesta, că mai are să mă întrebe ceva”. 
şi s-au aşezat pe iarbă, amândoi. 

Atunci, de Ziua Crucii, a fost liturghie cu episcop şi au sfinţit 2 călugări: pe părintele 
Dometie Manolache (numit şi Cucuzel deoarece cânta şi predica foarte frumos, care mai 
târziu a ajuns stareţ la Mănăstirea Râmeţ Alba) şi pe părintele Antonie Plămădeală, 
viitorul Mitropolit al Ardealului. 

După aceea n-am mai fost la Prislop -pe Părintele l-au arestat, a venit comunismul... 
Nu l-am mai văzut până în anul 1986. 

Între timp m-am căsătorit şi am 2 copii, o fată şi un băiat. Soţul meu este preot, 
originar de lângă Făgăraş, iar în timpul studenţiei l-a cunoscut şi el pe Părintele Arsenie, 
fusese de mai multe ori la Sâmbăta, când era Părintele acolo. În toate zilele vieţii noastre 
binecuvântarea Părintelui Arsenie Boca ne-a purtat de grijă şi ne-a ferit de rele. 

Prin anii ’70 am venit în satul meu la părinţi şi m-am întâlnit cu învăţătoarea care nu 
vroia să mă primească la şcoală. M-a oprit şi mi-a spus că ea n-a vrut să mă primească la 
şcoală şi că tata a zis că o dă în judecată. Şi i-a mai spus ceva: „Uite, aşa cum o vezi tu, 
preoteasă am s-o fac, ai înţeles?”. „De unde a ştiut tatăl tău că te faci preoteasă?”, a mai 
zis. Mie mi-au dat lacrimile: „Binecuvântarea Părintelui Arsenie”, am zis în gând. „Uite, 
eu am un singur băiat -a continuat învăţătoarea- şi n-are nici un noroc. Când era copil s-a 
dat cu săniuţa, s-a lovit cu genunchiul într-un stâlp şi oricât am umblat la doctori a rămas 
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şchiop. S-a căsătorit, iar acum a divorţat şi, uite, tu ce noroc ai avut!”. Mie îmi curgeau 
lacrimile şi în gând mulţumeam Părintelui Arsenie. „Numai Bunul Dumnezeu are griji şi 
ne ajută la fiecare”, i-am răspuns. 

Doream foarte mult să ajungă şi copiii mei la Părintele Arsenie pentru binecuvântare. 
Eu mereu le povesteam de Părintele Arsenie, mai ales de cerul ce se oglindea în ochii 
Sfinţiei Sale. Prin anul 1983 m-am interesat când poate fi găsit Părintele la Drăgănescu, 
iar când o verişoară a soţului s-a dus la Drăgănescu am trimis-o cu ea şi pe fiica mea, 
care era studentă. În acea perioadă soţul meu făcuse lucrări de extindere şi reparaţii la 
biserică. I-am dat fiicei o scrisoare către Părintele, prin care îl rugam să picteze şi 
biserica noastră. Au ajuns la biserica la Drăgănescu. Părintele era în altar, cu ochelari 
fumurii; nu slujea, dar primea pomelnicele. Fiica mea se gândea: mi-a spus mama ce 
ochi albaştri, pătrunzători are Părintele şi acum nu pot să-i văd, că are ochelari foarte 
închişi. A ajuns la altar să-i dea pomelnicul şi Părintele Arsenie s-a întors să-l ia, dar şi-a 
scos şi ochelarii şi i-a zis: „Ei bine, mă!” şi i-a dat binecuvântarea. Ea s-a emoţionat de 
privirea sa foarte pătrunzătoare şi i-a întins scrisoarea, dar Părintele i-a zis: „Nu, nu, nu 
mă angajez la aşa ceva!”. A dat răspunsul fără să citească scrisoarea.  

În anul următor, 1984, i-am trimis din nou pe amândoi copiii la Drăgănescu. Părintele 
Arsenie l-a luat lângă el pe băiat, care era şi el student, şi i-a explicat pictura de pe 
pereţi, mai ales cea legată de chimie (structura moleculei, etc.) şi i-a ţinut o adevărată 
prelegere privind efectul nociv al tutunului asupra organismului, încât ai fi zis că e 
profesor universitar. Mai târziu ne-am dat seama care a fost rostul acestei discuţi: deşi în 
familia noastră nu s-a fumat niciodată, băiatul, în anturajul de la facultate, a încercat de 
câteva ori să fumeze. Dar, după discuţia avută cu Părintele, nu a mai fumat deloc, nici 
până azi. Părintele i-a mai spus băiatului: „Du-te acum, până eşti student, să-ţi tratezi 
urechea cu care auzi mai rău, fă-ţi aparat auditiv, că nu te costă nimic” - băiatul nu-i 
spusese nimic, că nu auzea bine cu o ureche. După ce a venit de la Părintele s-a dus la 
doctor, şi-a făcut aparat auditiv şi, Doamne fii lăudat, că l-a purtat vreo 2 ani şi auzul i-a 
revenit aproape complet. 

În anul 1986 aflând că în Săptămâna Patimilor Părintele Arsenie se afla la 
Drăgănescu am luat pe fiica mea şi pe naşa copiilor şi am plecat la Drăgănescu. A trebuit 
să mergem vreo 3 km pe jos pentru că era un pod stricat şi autobuzul nu putea să treacă. 
Am ajuns la biserică pe la ora 11 dimineaţa, în Joia Mare. Era lume foarte multă, 
biserica plină. Se făcea listă ca în ordinea sosirii să se intre la Părintele Arsenie -care era 
în altar- şi să stea fiecare un minut. Noi am fost trecute cu nr. 186, 187, 188. Când 
ajungea omul în faţa Părintelui era imposibil să stea numai un minut. După un timp a 
ieşit Părintele afară şi a zis: „De ce aţi venit aşa de mulţi? Ştiţi că sunt urmărit de 
Securitate!”.„Părinte, nu vrem să vă facem rău - a zis un domn - dar n-am venit dintr-un 
loc, suntem din Constanţa, Cluj, Braşov, Galaţi, suntem din toată ţara”. 

Părintele a început să treacă printre oameni adresându-se unuia sau altuia. Mă uitam 
la dânsul - era înalt, purta ochelari fumurii. Se întoarce spre altar şi-i zice unui tânăr cam 
de 30-35 de ani: „Mă, tu cu cămaşa albastră, porţi barbă?”. „Nu, Părinte!”. „Eşti popă?”. 
„Nu, Părinte!”. „Atunci de ce te dai drept popă, mă? Nu te mai da popă, că-i păcat!”. 
Tânărul nu i-a răspuns nimic. 

Oprindu-se lângă un domn cam de 60-65 ani, a zis bătrânelul: „Părinte, am necazuri 
mari”. „Câţi ai omorât?”. „Nici unul, Părinte!”. „Câţi ai bătut?”. „Aşa mi-a fost 
meseria...”. „Puteai să te muţi de acolo?”. „Puteam...”. „N-ai făcut-o, acum trage-o!”. 

Se apropie de Părintele o femeie cu doua cărţi în mână, una de anatomie şi una de 
chimie şi-l roagă să le binecuvânteze, că fiica ei vrea să dea examen la medicină. 
Părintele le-a luat, le-a răsfoit şi a zis: „Dacă pun mâna pe ele crezi că o să intre la 
medicină? Spune-i să înveţe!”  
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Părintele se duce de acolo la o tânără, cam de 30 de ani, ce avea o tumoare pe gât, în 
dreptul urechii drepte, care nu se vedea, că avea basma pe cap. Părintele dă basmaua 
deoparte şi o întreabă: „Doare, mă, doare?”. „Mă doare, Părinte!”. „Mai rabdă, mă, un 
pic, mai rabdă, că prin răbdarea ta nouă seminţii ies din iad”. 

Apoi, a venit la mine şi a zis, fără ca eu să-l fi întrebat ceva: „Păcatele, făcute aici, pe 
pământ, aici se vor ispăşi; că nu le vor trage cei ce le-au făcut ci se vor duce până la al 
nouălea neam, că le vor ispăşi cei nevinovaţi. Are Dumnezeu grijă de ei, le va răsplăti 
El!”. Şi s-a dus mai departe. Eu n-am spus nimic şi nici nu mi-am dat seama atunci de ce 
mi-a spus mie toate astea, ci mult mai târziu am înţeles: mă întrebasem, de multe ori, în 
tinereţe de ce doar eu, din nouă copii, m-am născut infirmă, de ce nu pot purta şi eu 
pantofi ca celelalte fete, ci doar ghete ortopedice. Şi, iată, acum, am primit răspunsul de 
la Părintele Arsenie. 

Apoi, Părintele Arsenie s-a dus în altar şi a adus de acolo o secure mare legată cu o 
basma. A dezlegat-o şi a zis: „Vedeţi securea asta? Mi-a adus-o o mamă tare necăjită”. 
Unicul său fiu a vrut s-o omoare pentru că nu era de acord ca el să se însoare cu o fată 
neserioasă. Şi i-a zis mamei sale: „Te omor! Vino în curte să te omor, nu aici în casă!”. 
Au ieşit în curte şi i-a zis băiatul: „Zi-ţi rugăciunile! Să-mi spui când ai terminat!”. A zis 
mama că şi-a terminat rugăciunile. Atunci băiatul a zis: „Hai la pădure, nu te omor aici, 
ci în pădure!”. A plecat mama plângând şi feciorul cu ea... Biata mamă! Când au ajuns în 
pădure a zis din nou băiatul: „Zi-ţi rugăciunile şi să-mi spui când ai terminat!”. Şi mamă 
s-a rugat din nou şi i-a spus că a terminat. Atunci băiatul a zis: „Hai acasă! Nu te mai 
omor, dar dacă din curte nu veneai în pădure, atunci, acolo te omoram!”. Şi biata mama 
a adus securea cu pricina la Părintele. 

Apoi Părintele a cerut un scaun, s-a urcat în picioare şi a zis: „Vă spun un cuvânt de 
învăţătură la toţi, că nu e timp să stau cu toţi de vorbă. Majoritatea aţi venit pentru 
căsătoriile copiilor: o fată, când vorbeşte cu un băiat, să nu se căsătorească până nu merg 
părinţii fetei să se intereseze de băiat -dacă merge la biserică, dacă posteşte, dacă părinţii 
lui merg la biserică, dacă postesc... Tot aşa şi părinţii băiatului, să se intereseze de fata 
cu care vorbeşte băiatul - dacă fata merge la biserică, dacă posteşte şi părinţii la fel. Şi 
dacă-i aşa, să fie de acord cu căsătoria lor. Iar după ce se căsătoresc, să facă copii, dacă 
vor să fie sănătoase. Uitaţi-vă la cele cu rochii creţe (la ţigănci): sunt roşii în obraji şi 
sănătoase, că ele nasc toţi copiii. Se vor înmulţi ei şi vor acoperi naţia noastră. Alţii aţi 
venit obsedaţi de vrăjitori; nu vă mai fie teamă de ei! Dacă mergeţi la biserică şi ţineţi 
posturile, n-au nici o putere. Şi lăsaţi-vă de desfrâu astăzi! Dumnezeu pedepseşte 
desfrâul cu moartea (SIDA). Gata! Trebuie să plec! E aproape ora unu şi vine clopotarul 
să facă curat în biserică. Hai, plecaţi!”. Şi s-a îndreptat către uşă. 

Eu eram tare necăjită că nu vorbisem deloc cu dânsul şi m-am luat după dânsul. Spre 
uşă, un tânăr i-a cerut voie să-i facă o poză. Părintele i-a zis: „Bine, mă, fă-mi o poză, că 
mai am trei primăveri”. În pridvorul bisericii s-a oprit şi le-a spus unor femei din partea 
Făgăraşului: „Mergeţi după biserică şi aşteptaţi-mă, că după ora trei mă întorc”. Am 
rămas şi noi. Eram în jur de 20-25 de persoane. Pe la ora trei şi jumătate a venit 
Părintele. Lua câte o persoană sau două şi mergeau în spatele bisericii şi stăteau de vorbă 
câteva minute. 

Odată, când s-a întors din spatele bisericii, i-am ieşit înainte şi i-am spus: „Părinte, 
am fost la Sfinţia Voastră acum 40 de ani şi mi-aţi dat atunci o binecuvântare care mi-a 
întărit picioarele să pot umbla şi tot binecuvântarea dumneavoastră mi-a purtat de grijă, 
că m-am căsătorit cu un preot”. Dânsul m-a întrebat: „Şi cum vă împăcaţi, mă?”. „Foarte 
bine, Părinte!”. Apoi s-a dus de a luat alte două persoane să stea de vorbă. Când s-a 
întors, trecând pe lângă mine, i-am spus că sunt cu fiica mea care vorbeşte cu un băiat şi 
noi nu prea suntem de acord. Atunci fiica mea i-a arătat poza băiatului. Dânsul a luat-o şi 
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a zis: „Nu-i de tine, mă, nu-i de tine, că e un om foarte rău. Lasă-l şi să-ţi iei un om din 
oameni. Şi nu te îndepărta de părinţi, că o să-ţi fie foarte greu!”. Când s-a mai întors o 
dată l-am oprit din nou şi i-am arătat poza băiatului meu; care vroia să mai facă o 
facultate. A luat poza şi a zis: „De ce, mă, inginer nu-i place?”. Eu nu-i spusesem că-i 
inginer. I-am răspuns că e prea mult zgomot în uzină. Atunci Părintele a zis: „Să nu mai 
facă nici o facultate, că se gată calendarul. Ai auzit? Se gată calendarul”. Abia mai târziu 
mi-am dat seama ce a vrut să spună: băiatul lucra ca inginer la Satu-Mare şi dacă ar fi 
fost la facultate la Cluj - acolo vroia se meargă - ar fi fost în fruntea revoluţiei, că el era 
din fire iniţiator, sufletist, se implica în toate şi fiind printre revoluţionari putea fi 
omorât. 

Apoi i-am cerut Părintelui un sfat legat de soţul meu: dacă e bine se citească moliftele 
Sfântului Vasile cel Mare. Mi-a răspuns: „Într-un cuib de viespi niciodată să nu bagi 
băţul!”. Eu l-am privit, probabil, uimită, dar dânsul mi-a zis: „Du-te şi spune-i soţului tău 
ce am zis şi va înţelege el”. Eu aveam un buchet de flori de măr, făcute de nişte măicuţe, 
din pânză şi le-am dat Părintelui, rugându-l se le primească în semn de mulţumire şi 
recunoştinţă. Le-a primit, deşi nu primise nimic de la nimeni. Apoi am cerut voie să-i 
sărut mâna şi m-a lăsat. A venit şi fiica mea să-i sărute mâna şi l-am rugat să-i dea o 
binecuvântare. Părintele i-a luat mâna şi i-a zis: „Mă, tu ai oasele moi, să mănânci 
brânză de vaci”. Eu am zis: „Nu-i place, Părinte”. Părintele a zis: „S-o mănânci ca 
medicament, ai auzit? Ca medicament!”. Apoi a venit şi naşa copiilor mei să-i sărute 
mâna, dar Părintele n-a lăsat-o, zicând: „Vezi ce-mi faci, mă? Toată lumea vrea să-mi 
sărute mâna, dar eu nu sunt vrednic”. 

Am mulţumit Părintelui şi ne-am îndreptat spre poartă. După ce am făcut 5-6 metri, 
Părintele ne-a întrebat: „Aveţi bilet de autobuz?”. „Da”, am răspuns. „Vezi că trece un 
autobuz gol pe aici, fă-i semn să vă ducă până în Pantelimon. Dar aveţi grijă, după ce 
ieşiţi pe poartă, să nu vorbiţi nimic cu babele de la marginea drumului”. După ce am ieşit 
din biserică n-am făcut nici 300 de metri şi ne-a ajuns un autobuz care ne-a luat pe toate 
trei şi ne-a dus până în Pantelimon, la staţia de tramvai care mergea la gara de nord. 

Aceasta a fost ultima mea întâlnire cu PărinteleArsenie. 
Dar am simţit, nu o dată, că Părintele Arsenie ne-a îndrumat şi ne-a ajutat şi după ce 

s-a mutat la Domnul. Vă relatez doar două cazuri. 
În anul 2000 a avut loc o sfinţire de biserică în apropiere de Braşov, dar noi nu ne-am 

dus. Noaptea l-am visat pe Părintele Arsenie, care mi-a spus: „Să mergeţi la sfinţiri de 
biserici, că acolo, în timpul sfinţirii, se pogoară Duhul Sfânt în toată plinătatea Lui peste 
cei prezenţi şi vă e de mare folos”. 

În vara anului 2004 fiica, ginerele şi soţul meu s-au hotărât să meargă la Prislop, la 
mormântul Părintelui Arsenie. Eu nu voiam să merg deoarece aveam o crăpătură în 
talpă, la piciorul drept, care mă durea îngrozitor, nu puteam nici să ating cu el pământul, 
dar să calc pe picior. Dar copiii nici n-au vrut să audă, atât au insistat, că am plecat cu ei. 
Am mers cu maşina până lângă biserica mănăstirii şi de acolo m-au luat aproape pe sus 
până la mormântul Părintelui. M-au aşezat pe un scăunel lângă cruce; nu era nimeni, era 
într-o miercuri, peste săptămână. Mi-am întins piciorul bolnav şi l-am atins de Sfânta 
Cruce şi am început să plâng şi să-i spun Părintelui Arsenie: „Părinte, acum 50 de ani 
mi-ai întărit picioarele de am putut să merg şi în toţi aceşti ani m-ai scos din multe 
necazuri. Te rog, vindecă-mi şi acum piciorul, că poţi să mă ajuţi, dar a mea nevrednicie 
te opreşte şi ale mele păcate te ţin departe! Ajută-mă, Părinte, şi nu mă lăsa!”. În timp ce 
ai mei citeau acatiste şi rugăciuni s-a îndurat Părintele de rugăciunile lor şi mi-a vindecat 
piciorul, încât de la mormânt am plecat pe picioarele mele. 

La câteva zile după moartea Mitropolitului Antonie Plămădeală, în vis am auzit un 
cor de îngeri care cântau înălţător. M-am întrebat cine cântă, unde cântă? O voce mi-a 
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răspuns: „E un alai de îngeri care îl însoţeşte pe Mitropolitul Antonie”. Eu am fost foarte 
mirată: „Pe Antonie?”„Da, e sub ocrotirea Părintelui Arsenie - mi-a răspuns vocea - şi au 
venit să-l ia”. 

Sărut-mâna, Părinte Arsenie! Îţi mulţumesc pentru tot ajutorul! Vino mai repede între 
copiii tăi, că valurile ispitelor sunt mari, iar credinţa noastră se împuţinează. Vino, şi nu 
ne lăsa, că pierim! 

Sfinte Părinte Arsenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Amin. 
 

Maria Clopoţei 
(Poiana Mărului, jud. Brasov) 

 
Satul nostru se află la o distanţă mare de Mănăstirea Sâmbăta de Sus (aprox. 50 km). 

Cu toate acestea, la anumite sărbători, grupuri mari de credincioşi (20-25 de persoane) 
mergeau pe jos -pe sub munte- în pelerinaj la mănăstire. Printre ei erau şi părinţii mei, 
Ion şi Victoria. Tata rămânea uneori şi câte o săptămână sau două pentru a da o mână de 
ajutor părinţilor călugări la muncile agricole. Părintele Arsenie Boca îl cunoştea bine şi îi 
era drag de el, pentru că era om harnic. 

În timpul războiului, tata a fost pe front, în Rusia, iar la luptele de la Cotul Donului a 
fost luat prizonier şi dus în lagăr în Siberia. În acest timp, eu şi mama mergeam regulat 
la mănăstire, rugându-ne pentru ocrotirea lui şi întoarcerea acasă. Părintele Arsenie ne 
încuraja: „Ion are ce-i trebuie cu el. I-am dat eu. Staţi liniştite!”. Părintele se referea, 
evident, la credinţa şi nădejdea în Dumnezeu, pe care i le insuflase. După încheierea 
războiului, tata nu s-a mai întors. Văzând acestea, la vreo 2 ani, mama a început să-i facă 
pomeni şi parastase, împărţindu-i de pomană şi toate hainele. Mergând apoi la mănăstire, 
fără să-i spună Părintelui ce a făcut, acesta a mustrat-o: „Victorio, de ce-l treci pe Ion la 
morţi şi-i faci şi parastase? El nu e mort, trăieşte!”. Mamei parcă nu-i venea să creadă, 
dar, totuşi, o vreme, nu l-a mai pomenit la morţi. Văzând, însă, că tot nu se întoarce şi 
nici nu dă vreun semn de viaţă, a început din nou să-l treacă la adormiţi. Părintele a 
mustrat-o iarăşi, de mai multe ori chiar, până când, în 1948- tata s-a întors acasă pe jos, 
din Siberia! Bietul de el, acasă nu-i mai rămăsese nici măcar o cămaşă pe care să o 
îmbrace (mama i le-a împărţit pe toate de pomană). De bucurie, m-am dus singură la 
Mănăstire, să-i dau de veste şi să-i mulţumesc Părintelui. Era foarte multă lume acolo. 
Părintele nu a aşteptat să ajung la el, ci făcându-şi loc prin mulţimea de oameni, a venit 
în faţa mea şi mi-a spus: „No, Maria, mai plângi după taică-tău că a murit şi nu mai vine 
acasă? Vezi c-a venit?”. Tata venise doar de 4 zile şi pe la mănăstire nu a trecut (venise 
dinspre Răsărit)... 

În aceeaşi zi, la mănăstire, a mers cu mine şi un unchi de-al meu, frate cu tata, Aurel 
Ţogoe. După ce l-a spovedit şi l-a împărtăşit, Părintele Arsenie Boca i-a spus: „Aurele, 
du-te de urgenţă acasă, că te aşteaptă ordinul de încorporare!”. Într-adevăr, îi sosise 
ordinul imediat ce plecase cu noi din sat, iar la întoarcere părinţii îi pregătiseră deja 
valiza... (Lumea Credinţei, Iulie, 2006) 

* 
Anonimă: Când l-am cunoscut eu, în 1976, m-am dus foarte, foarte supărată, şi eu 

m-am bucurat, pentru că numai dacă trec prin ochii dânsului nu mai aveam necazul cu 
care m-am dus. Eu m-am dus pentru că soţul meu a plecat şi m-am dus să cer sfat, „Ce 
să fac?”. „Lasă-l măi, că el este afară din Împărăţia Cerurilor; şi nu-l mai întoarce 
degeaba”, şi nu s-a mai întors, şi de atunci sunt singură, de 30 de ani. 

Înainte de a se duce din lumea asta am fost la Sfinţia Sa şi ştia că am fost la Ierusalim, 
şi m-a întrebat „Ce mai vrei tu acuma?”. Păi zic „Părinte să-mi mântuiesc sufletul... uite 
sunt bolnavă” şi a zis că boala e pentru mântuire. 
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* 
Maria (Cluj-Napoca): Cu câţiva ani în urmă eram tare bolnavă şi, în pragul 

disperării, Dumnezeu a rânduit în aşa fel încât am întâlnit un preot, un preot misionar, un 
preot cu mult har... Un om al lui Dumnezeu care, atunci când ai mai mare nevoie şi eşti 
într-o mare încurcătură, trimis de Dumnezeu, Îţi iese în cale. Şi dacă ai avut norocul să-l 
întâlneşti, atunci ai găsit calea spre mântuire. 

Acesta era părintele Petrică Băgăcean. Din vorbă în vorbă, din îndrumare în 
îndrumare, mi-a povestit că în judeţul Hunedoara, mai exact lângă Haţeg, este o 
mănăstire, Mănăstirea Prislop, şi acolo este mormântul Părintelui Arsenie Boca - un 
călugăr cu mult har, care a trăit în zilele noastre. Mi-a dat o carte cu toate mărturisirile 
de la diverşi credincioşi, care îşi arătau recunoştinţa faţă de Părintele, mărturisind toate 
binefacerile şi toate întâmplările lor, aducând Părintelui mare mulţumire. Pe atunci deja 
eu mă simţeam din ce în ce mai bine, datorită rugăciunilor părintelui Petrică şi ale mele. 
Fiind foarte impresionată de tot ce citeam, îmi doream din suflet să ajung la Prislop, la 
mănăstirea unde odihneşte Părintele Arsenie. L-am rugat pe părintele Petrică să vină cu 
noi la Mănăstire -eram cu o prietenă care şi ea l-a cunoscut pe părintele Petrică. 

A doua zi ne vedeam în maşină, plecând spre mănăstire, cu părintele alături de noi. 
Vorbind una, alta, mi-am dat seama cât de mult am fost ajutată în ultimul timp de 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos şi cât de bine mă simţeam. Fără să stau pe gânduri am 
zis că şi eu, la rândul meu, trebuie să îi aduc mulţumire pentru tot binele pe care l-am 
primit. Gândindu-mă la lucruri pe care să le şi pot face, să pot să mă ţin de cuvânt în faţa 
Domnului, m-am gândit cât de mult mi-ar plăcea să mă las de fumat (eram fumătoare). 
Dar cum? Eu nu puteam să stau o zi fără ţigări. M-am gândit din ce în ce mai mult la 
asta. Deja îmi doream să mă las de fumat, dar numai pentru a-i aduce mulţumire 
Domnului. 

Am ajuns la mănăstire, am urcat la mormântul Părintelui Arsenie şi când am văzut 
atâta frumuseţe, am simţit şi cu mai multă dorinţă să mă ţin de cuvânt. Atunci, printre 
lacrimi, l-am rugat pe Părintele Arsenie să mă ajute să pot să-i aduc această mulţumire 
Domnului. Părintele mi-a ascultat rugăciunea şi m-a ajutat. 

Din acea zi nu am mai pus ţigara în gură şi asta datorită Părintelui Arsenie, căruia îi 
aduc mare mulţumire pentru că m-a ajutat să-I pot mulţumi Domnului şi prin fapte. 

 
Paulina Ghiţulescu 

 
Consider că a sosit timpul când toţi suntem chemaţi să ne amintim de adevăratele 

minuni pe care le-am trăit vreme îndelungată. 
Era în anul 1973, când paşii mei au fost îndreptaţi spre biserica din satul Drăgănescu 

(25 km vest de Bucureşti). Parohul bisericii era preotul Savian Bunescu. Biserica era în 
renovare totală, o bisericuţă mică (acum mare...), o bisericuţă veche (între timp, nouă...). 
La poartă erau brazii de pază, ce tămâiau cu parfumul lor drumul, intrarea şi cimitirul 
din faţa bisericii. În interiorul bisericii erau ridicate schele pentru a uşura lucrarea 
Părintelui Arsenie Boca. Zi de zi era urcat pe schele şi picta. De la înălţime, pictând, 
cânta cu noi Sfânta Liturghie. Harul era foarte mare, turma de credincioşi, de asemenea. 
Făgăraşul şi Bucureştiul era nelipsit de la sfintele slujbe. 

Părintele Arsenie Boca era căutat şi iubit de toţi. De sus ne privea şi ştia suferinţele 
fiecăruia. După terminarea Sfintei Liturghii se oprea, acolo unde era cazul... Vorbea din 
privire. Era blând, dar şi foarte sever cu păcatele. De multe ori îmi era teamă să-l 
privesc. În faţa lui nu puteai ascunde trecutul sau prezentul. De la caz la caz, spunea şi 
viitorul. Ne dădea sfaturi pentru a ne vindeca de durerile noastre. Era un sfânt printre 
noi! Ştia gândul nostru şi toate discuţiile noastre de pe drum. Când ajungeam la biserică 
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ne dojenea: „Mă, să nu mai judecaţi pe «conducător», căci el este pus de Dumnezeu şi 
numai El îl poate judeca”. Eu eram aceea care am zis pe drum: „Doamne, cum îl mai 
rabzi, demolând bisericile?”. 

S-a întâmplat o defecţiune electrică la biserică. Părintele Arsenie nu mai putea picta 
fără lumină. Eu aveam un student la electronică în gazdă, pe nume Dan Bogdan, fiul 
doctorului veterinar Bogdan din Bacău. El era foarte priceput la toate. L-am rugat să 
meargă la Drăgănescu şi să vadă ce se poate repara. După ce a făcut toate corecţiile, a 
găsit unul din reflectoare cu becul ars. L-a luat acasă ca model pentru a-l cumpăra din 
Bucureşti. Becul era pe bază de halogen şi mult mai scump decât celelalte. Eu i-am dat 
ultimii bani din casă (urma să primesc pensia peste câteva zile). L-am rugat să cumpere 
şi să meargă la Drăgănescu să-l ducă, dar să nu ia nici un ban, căci dacă ia, să nu mai 
vină acasă! Când a ajuns cu becul, Părintele Arsenie l-a întâmpinat: „Ce ai, făcut, măi?  
I-ai luat ultimii bani de pâine! Du-te la părintele Bunescu să-ţi dea banii pe bec şi să-i 
duci femeii!”. „Nu, Părinte, că nu mai am ce căuta acasă. Aşa mi-a zis: nu vreţi să aibă 
parte de lumină sus?”. 

După 15 ani de lucru, pictura se apropia de sfârşit. Urma sfinţirea bisericii. Am fost 
aproape de părintele Savian Bunescu, şapte fraţi de credinţă care ne-am unit prin 
legământ să ne rugăm unii pentru alţii, indiferent unde ne vom găsi şi să lucrăm în „via 
Domnului”. A fost o perioadă foarte grea, cu mari ispite şi încercări. Eu am propus 
fraţilor să contribuim fiecare, după posibilităţile noastre (toţi eram pensionari) şi să 
cumpărăm material pentru veşmintele părintelui Savian, pentru dveră, Sfânta Masă şi 
iconostas. Am rugat pe părintele Bunescu şi pe Părintele Arsenie să ne dea măsurile. Au 
intrat în Sfântul Altar, au măsurat, apoi am întrebat ce culoare să fie. A fost tăcere... Eu 
am propus un galben pastel (precum spicele de grâu), dar Părintele Arsenie a spus: „Alb-
argintiu”. Am plecat la Mănăstirea Ţigăneşti cu fratele Andrei Gâlea, pe atunci trecut de 
60 de ani, fost judecător, fiu de preot din Sibiu. Ajunşi la mănăstire am vorbit cu Maica 
Stareţă rugând-o să ne ajute să înfrumuseţăm biserica pentru sfinţire. Am dat măsurile şi 
culoarea, dar ispita nu a lipsit. Ne-a adus materialul în minus cu câţiva metri: „Atât ne-a 
mai rămas...”, ne-a spus. Ne-am întristat, am făcut amândoi rugăciunea minţii, rugând pe 
Părintele Arsenie să ne ajute. Eram sigură că Părintele lucra asupra noastră din nevăzut! 
Deodată, Maica Stareţă ne întreabă: „Pentru ce biserică?”. Noi i-am povestit totul şi când 
a auzit de Părintele Arsenie, a chemat o maică şi i-a spus să se ducă în depozit să caute şi 
să taie metrajul dorit. Se face socoteala şi când ne-a spus suma, noi nu aveam atâţia bani. 
Am spus că lăsăm cât avem şi că venim a doua zi cu restul de bani şi luăm materialul. 
„Nu, îl luaţi acum! Ce este plus, este din partea mănăstirii pentru biserică. Rugăm pe 
Părintele Arsenie să nu ne uite şi pe noi în rugăcinilile Sfinţiei sale”, a spus Maica 
Stareţă. Când am ajuns la Drăgănescu la biserică, Părintele Arsenie, cu un zâmbet, ne-a 
spus: „Ce aţi pătit, mă?”. Veşmintele părintelui Bunescu şi toate celelalte au fost 
confecţionate de doamna Vicol Anişoara din Bucureşti. 

 
Virginia 

     (Făgăraş) 
 
Odată am fost la Părintele Arsenie la Drăgănescu şi ne-a apucat seara acolo, şi 

ajungând în Bucureşti nu mai prindeam trenul. Eram în troleibuz şi mai erau 2 minute 
până la plecarea trenului din gară. Vorbeam între noi că nu mai prindem trenul, ce facem 
că trebuia să ajungem dimineaţa neapărat în Făgăraş. La un moment dat a apărut un 
miliţian lângă noi, care ne-a zis: „Nu vă faceţi griji că merg şi eu tot la gară vă dau în 
primire naşului meu şi vă duce până în Făgăraş”. Toţi am muţit, fiindu-ne frică de 
securitate. Am coborât din troleibuz, miliţianul mergea foarte repede şi noi după el. Am 
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ajuns lângă tren şi a spus controlorului: „Asta e mama mea. Acesta e fratele meu, aceasta 
e sora mea. Să-i duci până în Făgăraş şi îţi plătesc ei cât costă”. Grăbiţi să urcăm în tren, 
ne întoarcem să mulţumim miliţianului, dar dispăruse. 

* 
În 1982 am fost prima dată la Părintele Arsenie. Eram foarte bolnavă. Mergeam în 

fiecare lună la Institutul de Oncologie. Părintele era împrejmuit de lume. Ploua, eu cu 
mămica şi cu sora mea stăteam sub o streaşină lângă o magazie în curtea părintelui 
Bunescu. Părintele era mai înalt decât toată lumea care îl înconjura. La un moment dat 
am simţit o lucrare duhovnicească şi aveam o senzaţie ce nu o pot explica. Părintele m-a 
măsurat cu privirea de 3 ori din cap până în picioare. Când am ajuns să vorbesc cu 
dânsul, mi-a spus să merg la control şi mi-a spus nişte nume de doctori. Când am mers la 
control eram perfect sănătoasă. Am venit din nou la Părintele, foarte bucuroasă, şi mi-a 
zis: „Ai crezut şi te-ai vindecat, dar eşti datoare lui Dumnezeu. Câţi copii ai?” I-am 
răspuns că doi. M-a întrebat: „De ce? Să mergi acasă şi să mai faci un copil!”. Şi,      
într-adevăr, a doua zi am zămislit un copil, deşi era în Postul Mare, vinerea. 

Am venit la Părintele foarte supărată, spunându-i: „Părinte sunt mai rău ca păgânii că 
am zămislit copilul din pântece (5 luni şi jumătate) în post şi vinerea”. Atunci Părintele a 
zis: „Aşa a îngăduit Dumnezeu ca să dea în vileag minciuna bărbatului tău. Se va naşte 
tot într-o zi mare. Să trăieşti numai în rugăciune şi să te împărtăşeşti în fiecare 
duminică”. 

Toată perioada de 9 luni am simţit ajutorul Părintelui la tot pasul. 
Când a avut copilul 2 ani şi jumătate l-am lăsat cu ceilalţi doi să se joace, deşi era 

diferenţă între ei destul de mare. Luându-se după joacă au uitat de cel mic şi l-au pierdut 
din vedere. Când am văzut că nu mai este nicăieri am început să-l căutăm disperaţi şi nu 
l-am găsit ore întregi. Atunci am ridicat mâinile în sus şi au zis: „Părinte Arsenie, tu m-ai 
ajutat să am copilul acesta, tu să mi-l aduci”. În clipa următoare copilul era lângă mine 
cu o găletuţă în mână. Probabil a fost în vreo curte cu copiii la joacă şi Părintele l-a luat 
de acolo şi l-a adus lângă mine. 

Am avut o viaţă foarte zbuciumată pentru că mă despărţisem de soţ deoarece nu a mai 
fost de acord să mai fac un copil. M-am dus din nou la Părintele şi i-am spus: „Nu mai 
pot, Părinte, că toţi sunt ca şi câinii pe mine, mă batjocoresc şi mă ameninţă în tot felul”. 
Atunci Părintele mi-a zis: „Mă, tu ştii cum ursul trece şi câinii latră? Tot aşa să faci şi 
tu!”. De atunci nu mai auzeam nimic şi nu mă mai deranja, orice mi s-ar fi spus. 

De multe ori mi-a încercat Părintele răbdarea prin diferite metode. Când am fost 
odată la dumnealui nu a vrut să stea de vorbă cu mine, motivând că este obosit. După ce 
am plâns în hohote vreo 2 ore a trimis pe Părintele Bunescu să-mi spună: „Spune-i acelei 
femei să nu mai plângă că vin şi vorbesc şi cu ea”. Când a venit a zis: „Ce vrei să mă 
întrebi?”. Nu am mai ştiut ce să zic decât: „Părinte, ajutaţi-ne cu rugăciunea”. Atunci 
Părintele a zis: „Nu-ţi va fi mai bine nici în Făgăraş că multă răbdare îţi trebuie”. 

Am vrut să mă recăsătoresc şi m-am dus la Părintele cu persoana în cauză. Părintele 
Arsenie mi-a zis: „Tu să nu te mai măriţi că nu o să te doară capul. Creşteţi copiii”. 

Datorită Părintele Arsenie trăiesc eu şi unul din copii, care e foarte bolnav, deşi s-au 
luptat să ne vadă la cimitir. Când i-am spus Părintelui Arsenie: „Părinte, vor cu orice 
chip să mă vadă moartă şi recurg la toate relele. Ce să fac?”. Răspunsul Părintelui a fost: 
„Mă, nu ai omorât ca să poţi fi omorâtă. Că dacă aveai avorturi, aveau putere asupra ta, 
dar aşa nu au. Lasă-i în pace că toate se întorc asupra lor şi asupra copiilor lor”. 

Cu o săptămână înainte de a muri Părintele, mi-a venit dintr-o dată gândul: Părintele a 
făcut atâtea pentru mine şi eu să nu fac nimic? Auzisem că este bolnav. Am mers la 
preotul din parohie şi l-am rugat să facă un maslu, asta fiind sâmbăta. Şi joi (28 noi. 
1989) a murit Părintele. Apoi am visat mormântul, aşa cum l-am văzut mai apoi, după 6 
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săptămâni. 
Cu ajutorul Părintelui merg în fiecare an la mormânt la Prislop şi cer în rugăciune 

rezolvarea diferitelor probleme şi primesc răspunsul prin Prea Sfinţitul sau simt ajutorul 
Părintelui în momentul următor. După Mântuitorul şi Măicuţa Domnului, Părintele este 
nădejdea mea. 

Ar mai fi multe de mărturisit, dar ştie Dumnezeu de toate. 
 

De la Răsărit se va ridica un popor fără cruce  
dar şi un om cu stea în frunte 

 
Adrian Nicolae Petcu: 
În anul 1976, când picta biserica Drăgănescu, părintele Arsenie spunea, în dialog cu 

informatoarea „Vicol Tatiana”: 
„Conducerii de astăzi nu le trebuie mănăstiri. Ei au lăsat câteva mănăstiri istorice şi 

atât. Ei vor ajunge să cuprindă întreg pământul, vor conduce lumea. Până atunci va fi 
bine de noi. Atunci se va vedea care este creştin adevărat, că va răbda toate. Care nu va 
cădea în valul lumii”. 

Eu am zis: Eu nu cred că vor ajunge să cuprindă tot pământul, mai ales că sunt 
oameni fără credinţă. Arsenie Boca a răspuns: „Sunt îngăduiţi de Dumnezeu... să pună 
stăpânire pe întregul globul pământesc... Nu te pune cu ei rău, ci să .fii credincioasă, că 
Dumnezeu este în orice loc ca şi la Ierusalim ca şi la noi. Căci biserica din inima noastră 
nimeni nu o poate dărâma”. 

* 
Cornea Elena (Hârseni): 
Privind viitorul, a spus odată: „Zdreanţa roşie, secera şi ciocanul, steaua cu cinci 

colţuri va dispărea, dar va veni steaua cu şase colţuri, anarhia, şi va fi vai şi amar de 
lume”. 

* 
Vasile Şerbu (Arpaşul de Jos): 
Părintele Arsenie: Vasile, americanii, pe care ştiu că-i aştepţi, nu vor veni! Pe noi, 

singuri, ne aşteaptă o luptă grea şi lungă. Cei buni şi drepţi vor da jertfă mare de viaţă şi 
sânge, cei slabi mincinoşi şi făţarnici vor îngroşa rândurile duşmanilor noştri atât de mult 
încât vor crede că sunt numai ei, atotputernici şi atotştiutori. 

Asta va fi burta lor moale şi-i va duce la pieire când va veni din Răsărit un om cu stea 
în frunte. 

Dar va fi peste mulţi ani, peste foarte mulţi ani şi nouă Dumnezeu nu ne va hărăzi să 
vedem acele vremi. Tu nu vei putea vedea americanii care atunci vor veni! Mie nu-mi va 
fi dat să văd, după sărbătoarea deşartă a victoriei, câţi dintre cei drepţi au mai rămas! 
Căci, vezi tu, Vasile, după această victorie deşartă, puţini dintre cei drepţi vor mai fi în 
picioare şi la sărbătoare. Peste tot vor fi năimiţii [vânduţi duşmanului] şi abia atunci va 
începe o nouă luptă, poate mai uşoară, căci fără jertfă de sânge, dar la fel de lungă ca şi 
cea pe care am început-o noi acum! 

Vasile Şerbu: Dumnezeu să mă ierte, părinte, dar eu nu mai înţeleg nimic. După    
ce-om răzbii peste zeci de ani, câştigul să fie tot al năimiţilor? Păi atunci pentru ce mai 
luptăm noi azi? 

Părintele Arsenie: Păi vezi, asta-i Vasile, voi cei drepţi şi buni trebuie să luptaţi 
pentru ca nepoţii, strănepoţii şi copiii voştri să fie Oameni, cu capul sus printre drepţi, 
atunci când ne vom întreba câţi sunt dintre ai noştri şi câţi dintre năimiţi, la victoria de 
care ţi-am vorbit. (Monitorul de Făgăraş, 13-19 feb.2008) 

* 
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Preoteasa Lucreţia Urea şi Paraschiva Anghel: 
Odată venise o doamnă de la Bucureşti şi Părintele i-a spus că pe Bucureşti s-a „ouat” 

de două ori, referindu-se la bombardamente [dar şi la cutremure], iar când se va „oua” a 
treia oară Bucureştiul va fi şters de pe faţa pământului deoarece acolo forfotesc păcatele. 

Altă dată Părintele ne-a vorbit despre sfârşitul lumii, că sfârşitul lumii nu va fi aşa 
cum gândim noi că va muri toată lumea odată. Ci va muri pe rând. Într-o parte de lume 
vor fi războaie, în altă parte cutremure, în alta înecări, vor fi accidente peste accidente, 
vor fi boli necunoscute şi fără de leac. Toate aceste le putem vedea în zilele noastre. 
Toate acestea, pe care le vedem acum, le-a proorocit Părintele Arsenie prin anii 1945-
1946 ca să ne întoarcem la credinţă că sfârşitul nu-i departe. Putem vedea asta după 
semnele care sunt. 

Toate aceste semne ni le-a proorocit Părintele Arsenie prin anul 1945-1946 şi ne-a 
citit [tălmăcit] din Biblie de la Apocalipsă că se va ridica de la răsărit un popor fără 
cruce, va bântui casele oamenilor, le va dărâma, le va nimici, se va călca om pe om, se 
va mânca carne de om şi se va bea sânge de om. Cine va rămâne din războiul acesta va fi 
ales ca grâul din pleavă. Pleava zboară, iar grâul rămâne. Se va alege cine va rămâne. 

Părintele ne-a spus: „Nu vă spun de la mine. Aşa scrie în Carte, în Biblie”. 
* 

Letiţia Suciu (Dumbrăveni): 
Sunt multe de spus, şi are mare dar şi mare putere. Acum, de când a trecut dincolo, 

simţim darul şi puterea. Ne povestea că “România va fi grădina Maicii Domnului, 
Bucureştiul [reconstruit] va fi noul Ierusalim. Şi care vor rămânea, aleşii lui Dumnezeu, 
că numai aceia vor rămânea, vor fi într-o fericire nemaipomenit de mare. Dar numai 
Dumnezeu ştie care vor fi aleşii”. Apoi mi-a spus de băiatul cel mare, care nu aude; că 
atunci când va fi Bucureştiul Noul Ierusalim, o să fie un om mare, că noi ca părinţi nu 
suntem vrednici să ştim unde va fi el. 

 
Gura mutului 

-manuscris cu răspunsuri date în scris de-  
-Părintele Arsenie din vremea când nu putea vorbi- 

 
Pot să mă căsătoresc cu un străin? 
Nu vreau ca neamul acesta, care are o a aşa de mare chemare la Dumnezeu, să se 

corcească. 
Să-i iubim pe toţi oamenii, dar nimic din cele omeneşti.  
Asceza (înfrânările de orice fel), fără iubire, e departe de Dumnezeu. 
Ştii că Mântuitorul şi Împărăţia lui Dumnezeu locuiesc şi înăuntrul nostru. De aceea, 

nu ne mântuim noi, ci El ne mântuieşte. Dar, pentru neputinţele firii noastre, slăbite de 
păcat, nu trebuie să ne întristăm, că şi Dumnezeu se întristează cu noi. Dumnezeu 
iubeşte o pocăinţă senină; aş zice că pocăinţa cea mai plăcută lui Dumnezeu a fost a 
femeii ce a greşit mult, dar în loc de orice altă pocăinţă, L-a iubit cu atât mai mult pe 
Iisus. Vreau să zic, dacă nu v-aţi tot măcina mintea cu păcatele - ajunge cât le pomeniţi 
la spovedanie -, dacă nu v-aţi otrăvi gândul cu ele, aţi lăsa toate înapoi şi v-aţi însenina 
faţa şi inima de dragul lui Dumnezeu, care poate El ceea ce la oameni este cu neputinţă... 
Seninătatea, asta care nu scade, asta aş vrea să o prindeţi de la mine. 

Cine-i îngust la minte, n-are leac nicăieri. 
Mulţi sunt mai betegi la minte decât la stomac. 
 Dacă împiedici un guturai prin medicamente, îl transformi în alte primejdii - ex. 

sinuzită. Lasă fazele obişnuite ale bolii -că-i uşoară - că-i cel mai bun leac al ei. Ferirea 
de frig ajunge. 



193 
 

Obişnuit, lucrurile cam imposibile sunt la capătul alergării spre desăvârşire. 
Parcă toate lucrurile unui om seamănă cu stăpânul lor. 
Păcatul cel mai mare este răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu; atinge prima generaţie 

şi se nasc orbi. Păcatele bunicilor şi străbunicilor ca fumatul, băutura, curvia, atinge a 
treia generaţie. Să ne cunoaştem străbunicii şi să ne rugăm pentru ei. 

 
Alte mărturii din Ţara Făgăraşului 

 
Bogdan Juncu (Făgăraş): 
După ce îmi plecase soţia de acasă, prin 1983, înainte de a mă întâlni cu Părintele, 

cineva din Făgăraş îmi spusese că eu ar trebui să am o femeie cu care să trăiesc, pentru 
că dacă nu, este posibil ca într-o zi să mi se făcă rău, din lipsă de femeie. Eu nu am pri-
mit aceste sfaturi nici de bune, nici de rele; cum le-am primit, aşa le-am uitat, nu le-am 
băgat în seamă. Cert este că, atunci când am mers la Părintele Arsenie, ca şi cum dânsul 
ar fi fost de faţă la discuţii, Părintele a zis: „Mă, vezi că vei auzi pe ici pe acolo că dacă 
nu-ţi vei face de lucru cu femei, vei înnebuni, mă. Mă, să ştii că nu tu vei înnebuni. Tu 
să-ţi duci viaţa cum îţi spun eu. Aceia vor înnebuni care te vor învăţa să faci asemenea 
lucruri. Până într-acolo să te duci cu viaţa ta încât până şi în vis să refuzi femeia”. Eu     
l-am întrebat pe Părintele atunci: „Părinte, se poate aşa ceva?”. Părintele a zis: „Se poate, 
da, sigur că se poate”. 

După ce mi-a zis Părintele că până şi în vis trebuie să refuz femeia, mă gândeam, 
totuşi, cum este posibil acest lucru. Sigur că dânsul nu mi-a spus-o doar aşa... ci mi-a 
spus-o la concret; ca un om al lui Dumnezeu ştia bine ce vorbeşte, numai eu ca om slab 
nu-l înţelegeam. Mă tot gândeam cum se poate aşa ceva? Nu e ca o performanţă că aici 
nu-i vorba de performanţă, ci este vorba de un dar pe care Dumnezeu îl dă celor care 
vrea să Domnul să i-l dea. Nu oricine poate să ducă asemenea viaţă. Îmi veniseră târziu 
în minte nişte cuvinte deosebite, cum că „acolo unde Dumnezeu vrea, se biruieşte 
rânduiala firii şi cine ridică crucea lui Hristos îşi biruieşte firea”. Sfântul Apostol Pavel 
zice: „Pot totul în Hristos care mă întăreşte”. Pentru un creştin adevărat nu există „nu 
pot”. 

...Încă ceva extraordinar pe care nu am să-l uit niciodată. Eram în faţa Părintelui 
Arsenie Boca şi îi priveam ochii aceia, ochi cum nu am văzut în viaţa mea aşa ochi 
minunaţi; erau aşa de frumoşi -un albastru ce nu am văzut nicăieri. Priveam acei ochi 
atât de curaţi şi frumoşi şi mă minunam de culoarea şi puritatea lor. La un moment dat, 
privind acei ochi de neuitat, ochii nu mai erau albaştri, ci deveniseră negri. Deci din 
albastrul acela formidabil de curat şi de frumos, deveniseră negri ca mura. Mă 
minunasem şi am zis în mintea încă: „Doamne, nu-i mai are albaştri, acum îi are negri”. 
Părintele a zâmbit, şi-a pus mâinile dânsului pe mâinile mele şi a zis: „Măăăă, măăăăă”. 
Şi privindu-i acum acel întuneric, acel negru al ochilor, dar care exprima bunătate şi nu 
altceva, ochii din nou se făcuseră albaştri. Şi am zis: „Dumnezeule Doamne, nu mai sunt 
negri, acum iar sunt albaştri”. Şi iar mi-a zis Părintele, tot cu zâmbetul pe buze: „Măăăă, 
măăăă”. 

* 
În urmă cu câţiva ani când lucram la Academia Sâmbăta şi aveam 2 zile liber şi a 3-a 

zi trebuia să mă prezint la serviciu, neavând maşină personală mergeam cu ce puteam; 
uneori schimbam trei maşini din Făgăraş până la Mănăstire, alteori mergeam cu o 
singură maşină. Astfel, într-o zi am pornit spre mănăstire. Primul şofer m-a dus doar 
până în Sâmbăta de Jos. Acolo am stat la ocazie. Au trecut mai multe maşini, dar în cele 
din urmă a oprit o maşină mică condusă de un cetăţean la vreo 50 ani. În maşină mai era 
un tânăr de 18 ani -vârsta o ştiu de la şofer care era chiar tatăl copilului. Pe bancheta din 
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spate a maşinii erau mai multe bidoane goale. 

În drum spre mănăstire m-a întrebat dacă l-am cunoscut pe Părintele Arsenie Boca, 
fără să deschid eu subiectul. I-am spus că l-am cunoscut personal şi mulţumesc lui 
Dumnezeu că m-a învrednicit să vorbesc cu un om de un asemenea calibru spiritual, un 
gigant al vieţii spirituale. Omul cu maşina îţi dădea starea aceea de om cinstit, în care 
poţi să ai încredere. Noi suntem firi duplicitare: una gândim şi alta vorbim. Omul acesta 
ceea ce gândea, aceea şi vorbea. Mergea încet cu maşina... îşi băgă mâna dreaptă în 
buzunarul din interiorul hainei şi scoate o fotografie 4/6 cu chipul Părintelui Arsenie 
Boca şi zice: „Vă rog să mă credeţi, eu nu l-am cunoscut niciodată personal pe acest 
mare om. Bunicul meu, în schimb, a avut o mare evlavie la dânsul. Dar şi Părintele 
Arsenie îl avea la inima lui. Bunicul meu, înainte de a muri, mi-a încredinţat această 
fotografie şi mi-a zis ca niciodată în viaţa mea să nu mă despart de ea; oriunde mă duc şi 
orice fac, această fotografie să fie în buzunarul meu şi Părintele mă va scăpa de multe, 
numai să-l strig, măcar în gând dacă nu cu gura”. Mi-a spus că i-a fost tare drag bunicul 
pentru că a fost un om tare bun şi foarte religios şi de la el a învăţat multe lucruri despre 
credinţa în Dumnezeu şi despre Părintele Arsenie Boca. 

A început apoi să-mi povestească despre un eveniment din viaţa lui, prin care a trecut 
împreună cu băiatul lui, cu care era în maşină. Şi atunci băiatul era în maşină cu dânsul, 
era ceasul unu noaptea. Mi-a spus că au fost într-o localitate şi până unde trebuia să 
ajungă aveau de parcurs vreo 60 km şi avea peste 100km/oră, şoseaua fiind liberă. La un 
moment dat a apărut în faţă un om care mergea pe drum, nu pe marginea drumului. 
Distanţa era aşa de mică între mine şi om, încât accidentul fatal era inevitabil. Erau în jur 
de 4 m, cu frâna pusă, şi intram în plin în el. Am apucat să strig: Părinte, ajută-mă! În 
timp ce povestea, omului îi curgeau lacrimile pe obraz. „Credeţi-mă că l-am văzut pe 
Părintele între maşina mea şi acel om, a pus mâna dreaptă pe botul maşinii şi mâna 
stângă a lui spre omul care era în faţa maşinii. Cred că nu mai era nici 1 m între mine şi 
omul acela, iar eu trebuia să intru absolut în plin în el. Dar maşina nu a mai mişcat nici 
un centimetru... Mi-am făcut cruci peste cruci şi câteva minute nu mi-am revenit şi     
nu-mi venea să cred. Omul s-a întors cu faţa, s-a uitat spre noi şi a înlemnit acolo pe 
şosea. Am rămas înţepenit şi eu la volan...”. 

Mi-a mai spus că a doua întâmplare care a avut loc în viaţa lui s-a întâmplat la 
fântâniţa de la Sâmbăta. A zis că dacă ar fi fost singur, poate că ziceam că povesteşte din 
imaginaţia lui. Dar a fost tot împreună cu băiatul lui. Mi-a relatat că de mulţi ani nu 
foloseşte apă în casă nici de gătit, nici de spălat, nici de băut decât de la fântâna 
Părintelui Arsenie Boca. Toate bidoanele pe care le am le umplu cu apă de acolo; nu 
aştept să mi se termine ultimul bidon ca să merg să iau apă, ci din timp merg la fântâniţă. 
Mi-a spus şi de ce: „Într-o zi de vară stăteam pe una din băncuţele de la fântâniţă, după 
ce am luat apă. Privind frumuseţea naturii şi chipul Părintelui de acolo, la un moment dat 
printre copaci, plutind, a apărut Părintele Arsenie cu zâmbetul pe buze. Am înmărmurit 
pe bancă. Băiatul s-a întors pentru că, probabil, mă schimbasem la faţă. S-a uitat şi 
băiatul şi a înmărmurit şi el. S-a apropiat de noi la o distanţă de câţiva metri - poate 3-4 
m- nu atingea pământul că plutea. Şi aşa cum a apărut, aşa a şi dispărut. De atunci nu mă 
mai pot despărţi de acea fântăniţă” .  

* 
O femeie din Făgăraş (are acum în jur de 58-60 de ani, are 2 copii mari acum) când a 

fost la Părintele Arsenie avea probleme mari cu fierea, avea pietre mari la fiere şi 
doctorii i-au spus că nu poate să scape altfel decât prin operaţie. Şi copiii erau bolnavi 
amândoi, unul într-un fel, celălalt în altul. Femeia mi-a spus că s-a dus cu copiii amândoi 
şi ca fiind foarte bolnavă. Aşteptam să treacă acea perioadă de 3 săptămâni când eram 
programată pentru operaţie. M-am dus la Părintele Arsenie. Părintele i-a pus o mână pe 
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cap la un copil, cealaltă mână pe cap la celălalt copil, i-a binecuvântat, a zis ceva, nu ştiu 
eu ce a zis, şi apoi s-a întors şi spre mine şi mi-a zis: „Aşa-i, mă, că doctorii ăştia ţi-au 
zis ca să te duci şi să te operezi că de nu o păţeşti?”. Femeia a zis: „Da, Părinte”. 
Părintele i-a zis aşa: „Mă, nu te du la nici o operaţie; tu, fă ce-ţi spun eu! Când te duci 
acasă să te duci să-ţi cumperi şi să-ţi faci ceai de limba cerbului cu coajă de portocală, 
dar neîndulcit. Bea aşa timp de câteva luni, 2-3 luni; bea, aşa, în loc de apă şi apoi du-te 
la control”. Din momentul acela copiii ei nu au mai avut nici un fel de probleme, se 
făcuseră sănătoşi. Eu ştiu ce au avut copiii, dar eu consider că nu-i nevoie să spun. Doar 
o binecuvântare a Părintelui a fost de ajuns ca să-i facă sănătoşi. Femeia nu şi-a făcut 
operaţie de fiere nici până azi pentru că nu a mai fost nevoie. Femeia s-a vindecat 
absolut complet şi la vârsta pe care o are umblă ca o femeie la 30 de ani. Ceaiul acesta 
zdrobeşte pietrele care există în fiere şi le transformă în nisip. O piatră localizată la fiere 
nu se poate elimina decât zdrobită; cu acest ceai se zdrobeşte pe cale naturală. Să încerce 
toţi care au probleme cu fierea şi să vadă cum se vor simţi. 

* 
O altă poveste, care-mi aparţine şi pe care am trăit-o eu acum vreo 2 ani: m-am dus 

într-o dimineaţă la Prislop, la mormântul Părintelui Arsenie, cu un grup restrâns. Nu era 
nimeni la mormânt. Mi-a părut bine că n-am găsit pe nimeni pentru că am putut 
desfăşura puţin din sufletul meu la mormâtul Părintelui Arsenie. Am stat pe bancă lângă 
mormânt şi am început să mă rog în mintea mea ca să mă binecuvânteze Sfântul Părinte 
de acolo de unde este. Şi tot cerându-i binecuvântarea, la un moment dat, cu ochii închişi 
fiind, mi-a apărut înainte şi mi-a zis aşa, făcând semnul Crucii de trei ori: „Da, mă, te 
binecuvântez, mă; da, mă, te binecuvântez, mă; da, te binecuvântez”. Atunci m-am 
zdruncinat din toată fiinţa mea, m-am dus în dreptul crucii mormântului, am 
îngenuncheat, am plâns şi m-am rugat din tot sufletul meu. Ştiu că a venit grupul cu care 
eram şi mă văzuse că tremuram şi plângeam. Aveam o stare de emoţie extraordinară. 
Aceasta mi s-a întâmplat, aceasta am declarat. Nu o fac spre publicitate, nu sunt cu nimic 
mai bun decât alţii, sunt doar întâmplări din viaţa mea pe care le-am trăit sau pe care vi 
le spun din surse absolut sigure. 

* 
Domnul Gabor Gheorghe (Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească) îmi povestise ceva 

din viaţa lui cu Părintele Arsenie Boca. Nu a prea fost la sfinţia sa, doar atunci când îl 
frământa sufletul; divorţase de soţie şi vroia să se recăsătorească. Intrase într-o legătură 
de prietenie cu o femeie şi se pare că se plăceau reciproc. El avea o casă frumoasă aici în 
oraş. Ei s-au hotărât să meargă la Părintele Arsenie. Acolo era lume multă. La un 
moment dat, din mulţimea aceea, Părintele Arsenie, vorbind cu una din persoanele aflate 
acolo, o lasă şi se îndreaptă spre domnul Gabor, om religios. Părintele îl întreabă: „No, 
care-i baiul, mă?”. Omul i-a spus ca are o problemă şi vrea să-l sfătuiască ce să facă. I-a 
spus Părintele: „Ce probleme ai, mă?”. Omul a zis: „Părinte vreau să mă recăsătoresc”. 
Era şi ea de faţă. Părintele nu l-a mai lăsat să mai zică nimic şi a zis: „Mă, dar femeia? 
Mă, asta cu care vrei să te însori tu acum e mai rea ca cea dintâi, mă. Asta aşa te va lega 
ca şi pe Domnul Iisus Hristos. Las-o, mă, în pace!”. Au ieşit din biserică amândoi 
stupefiaţi. Omul era plin de el, bucuros de ceea ce i-a zis Părintele şi i-a zis femeii: „Ai 
auzit ce a zis Părintele?”. Ea i-a spus „Faci cum vrei”. Omul nu s-a mai căsătorit cu ea, 
ci a rămas singur toată viaţa lui. 

Un om din Hârseni mi-a spus următoarele: „Cred că era 12 noaptea şi aveam la mine 
în buzunar 2300 de lei (bani pe vremea aceea). Neapărat trebuia să trec un pod ca să 
ajung acasă; când să trec podul am văzut o ceată de ţigani. N-am mai avut curaj să trec 
podul. M-am gândit că ei mă prind, mă omoară şi mă aruncă în apă. Am lăsat bicicleta 
deoparte, m-am uitat spre cer şi m-am rugat din toată inima mea ca Dumnezeu să-mi dea 
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putere să trec cu bine podul. La un moment dat am simţit în preajmă ca o mulţime de 
oameni şi am prins un mare curaj; nu mi-a mai păsat de nimic, m-am urcat pe bicicletă şi 
am trecut podul. Se uitau ţiganii după mine, dar nu mi-a zis nici unul nimic. După câţiva 
ani de la această întâmplare mă înlâlnesc cu Părintele Arsenie Boca, care mi-a zis: „Mă, 
Matei, mă.., aşa să te rogi toată viaţa ta, cum te-ai rugat în noaptea aceea”. L-am întrebat 
pe Părintele: „Care noapte, Părinte?”. „Mă, Matei.. în noaptea aceea în care te-ai gândit 
că dacă treci podul ăştia mă omoară, îmi iau banii (2300 de lei) şi mă aruncă în apă”. 
Atunci am zis că mor. „Părinte, în toată viaţa mea nu am întâlnit om ca dumneata. Eu 
cred că sunteţi singurul om în ţara asta”. Şi Părintele îi răspunde: „Mă, Matei, aşa mă 
vezi tu”. „Ba nu, Părinte, dar aşa sunteţi. De unde să ştiţi dumneavoastră ce am gândit eu 
atunci...”. Asta era de vreo 4-5 ani (când am păţit atunci cu podul)”. 

* 
Eram de serviciu la Academia Sâmbăta, la recepţie, şi venise un preot bătrân; avea în 

jur de 80 de ani, dar cu o minte foarte lucidă, care m-a rugat să-i arăt aula Academiei.    
I-am arătat-o şi cred că i-a plăcut, dar nu şi-a manifestat în nici un fel satisfacţia. Dar  
mi-a zis un lucru nemaipomenit: dânsul m-a întrebat, fără ca eu să-i fi spus ceva, dacă   
l-am căutat vreodată, sau dacă l-am cunoscut vreodată, sau dacă am auzit de Părintele 
Arsenie Boca. I-am spus că am şi vorbit cu dânsul de câteva ori. Atunci mi-a zis, 
uitându-se la mine ca un om înţelept: eram ceva mai tânăr când m-am întâlnit cu 
Părintele Arsenie Boca -eram şi eu preot- şi mi-a zis printre altele: „Părinte, să ştii că 
acolo unde sunt doi sau trei adunaţi şi vorbesc despre mine, sunt şi eu acolo cu ei, numai 
că ei nu mă văd. Şi cei care mă pomenesc, atunci când va fi să treacă dincolo, eu am să 
mă arăt lor şi am să-i ajut să treacă dincolo”. 

* 
Eram la Mănăstirea Prislop şi acolo m-am întâlnit cu Maica Filofteia. Dânsa mi-a 

spus: „Eu am avut o foarte bună prietenă -o soră sau maică- cu mare evlavie la Părintele 
Arsenie. Cu timpul ea s-a îmbolnăvit de cancer şi s-a internat în spital. Într-o duminică 
mi-am zis că trebuie să merg neapărat să o văd, dar numai după slujbă. După ce s-a 
terminat Sfânta Liturghie, am mâncat şi am plecat la spital. Cu cât mă apropiam mai 
mult de salonul ei - era într-o rezervă - îmi bătea inima tot mai tare de emoţie pentru că 
atunci când mai fusesem la ea îi vedeam faţa congestionată de durere, de suferinţă. 
Credeam că tot aşa o voi găsi, poate chiar mai rău. Am bătut la uşă şi mi s-a răspuns cu 
un „da” voios; după ce am intrat am văzut că zâmbea şi radia de bucurie. A zis către 
mine, fără să apuc să spun eu ceva: „Te-ai întâlnit cu el, te-ai întâlnit?”. I-am zis: „Cu 
cine să mă întâlnesc?”. „Cum cu cine? Uite acum a ieşit de la mine din cameră”. 
„Cine?”, a zis Maica Filofteia. „Părintele Arsenie! Uite aici a stat, lângă mine şi a vorbit 
cu mine. Cum nu te-ai întâlnit, acum a ieşit pe uşă înainte de a intra tu?!”. Femeia 
bolnavă a mai trăit puţin şi a murit, împăcată. 

Iată ce mi-a spus o maică: într-o zi a mers la Mănăstirea Prislop o familie de 
intelectuali cu un copil care era mut în urma unei boli; s-au dus la mormântul Părintelui 
şi au plâns cu amar toţi trei. Copilul avea până în 6 ani. Îngenunchiaţi toţi trei se rugau şi 
plângeau. Doar atât mi-a spus maica: la un moment dat băiatul s-a ridicat şi a zis: 
„Mamă mi-e foame!”. Doctorii le spuseseră că glasul nu-i va mai reveni niciodată 
copilului. S-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu: „Orice este cu putinţă celui ce crede”. 

 
Preoteasa Lucreţia Urea şi Paraschiva Anghel (Dejani): 
Mergea multă lume la mănăstire, la Sâmbăta, dar, mai târziu, Părintele nu mai era pe 

acolo, era pe la Canal sau prin Bucureşti. Dar, veneau preoţi de la Sibiu şi spovedeau 
lumea, iar părintele Serafim îi împărtăşea. Atunci s-a spovedit şi o femeie din Recea, dar 
nu s-a putut împărtăşi deoarece atunci când se apropia de Potir avea senzaţii de vomă. 
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De trei ori a stat la rând acea femeie, dar nu s-a putut împărtăşi căci i se făcea rău şi 
trebuia să iasă afară. După ce s-a terminat Sfânta Liturghie ea s-a dus la părintele 
Serafim şi i-a povestit acea întâmplare. Părintele i-a spus că are vreun păcat nemărturisit, 
dar femeia a zis că pe toate pe care le-a ştiut, le-a mărturisit. Atunci părintele Serafim a 
întrebat-o dacă nu cumva a fost pe la pocăiţi. Ea a recunoscut că a fost, dar nu a 
mărturisit ca fiind un păcat deoarece şi acei oameni credeau în Iisus Hristos. După 
această mărturisire femeia s-a spovedit din nou, recunoscând că a citit cărţi şi a mers la 
adunări de pocăiţi, iar apoi a reuşit să se împărtăşească fără nici o piedică. 

O consăteană mi-a povestit că atunci când Părintele Arsenie era la Drăgănescu se afla 
multă lume în faţa bisericii, iar dânsul le vorbea tuturor. Deodată, s-a deschis poarta 
bisericii şi au intrat doi băieţi tineri, unul mai înalt şi altul mai scund, iar cel mai scund, 
atunci când l-a văzut pe Părintele Arsenie, a început să plângă. Părintele i-a spus „De ce 
plângi Adriane? Că ţi-au luat carnetul?”. Adrian a răspuns că da. Părintele i-a zis să nu 
mai plângă şi să nu încerce să-şi mai ia carnetul, iar maşina să o vândă, căci a omorât un 
om şi mai are de omorât nouă. La plecare Părintele i-a mai repetat sfatul său lui Adrian. 
Toţi cei care erau de faţă au înmărmurit la auzul vorbelor Părintelui. 

În anii 1944-1945 am mers foarte des la mănăstire cu doamna preoteasă Lucreţia. 
Mergeam pe sub munte şi în două ore şi jumătate ajungeam. Doamna preoteasă în timpul 
vacanţei rămânea câte o săptămână sau două la mănăstire, ajutând la bucătărie. Soţul 
doamnei, părintele Aurel, era închis la Aiud, iar ea a rămas cu două fetiţe, dintre care 
una i-a murit, iar pe cealaltă o ducea cu ea la mănăstire. Acolo, doamna preoteasă şi-a 
găsit alinarea, la Părintele Arsenie, şi prin dânsa am aflat şi eu multele fapte petrecute în 
incinta mănăstirii. 

Când am început să merg la mănăstire, duceam pomelnice şi puneam o monedă de 
100 de lei pe masă, iar Părintele ne spunea să ne luăm banii căci n-i aruncă şi e păcat să-i 
calce în picioare că era chipul regelui Mihai I imprimat pe ei. 

În primăvara anului 1944 am stat o săptămână la mănăstire ca să mă spovedesc la 
Părintele Arsenie, fiind Postul Paştelui, dar nu am putut căci a fost multă lume, iar eu 
fiind fată tânâră toţi mă dădeau deoparte şi îmi spuneau că eu am timp să stau mai mult. 
Spovedea Părintele câte o persoană şi trei ore. Avea pe o măsuţă în mănăstire un ceas, o 
cruce şi o lumânare aprinsă, iar Părintele era îmbrăcat în odăjdii. Dacă nu ştiai să îi mai 
spui din păcate, ţi le spunea el! 

Într-o zi, pe când stăteam la terasa mănăstirii şi aşteptam la rând pentru spovedanie 
alături de multă lume, a ieşit Părintele din mănăstire, îmbrăcat cu odăjdii, şi a început să 
meargă pe drum către clopotniţă, dar la jumătatea drumului s-a oprit, s-a întors înapoi şi 
pe partea dreaptă a drumului erau trei bărbaţi. Părintele s-a oprit în faţa lor şi l-a întrebat 
pe unul dintre ei de ce îl tot înjură, căci el nu îl obligă să creadă în el, ci e bine să creadă 
în Dumnezeu şi în Domnul Iisus Hristos. Atunci, bărbatul a lăsat ochii în pământ şi şi-a 
cerut iertare în faţa Părintelui. Părintele i-a răspuns: „Dumnezeu să te ierte!” şi a intrat, 
apoi, în biserică şi s-a apucat de spovedit. 

Pe la sfârşitul săptămânii s-a împuţinat lumea la spovedit şi mi-a venit şi mie rândul. 
Dar atunci a venit un om la mine şi m-a rugat să îl las pe el înainte căci va termina 
repede. Eu l-am lăsat. După ce a intrat acel om a ieşit Părintele supărat din mănăstire şi a 
spus că nu mai spovedeşte pe nimeni că s-a săturat să mai audă faptele dracilor în faţa 
altarului. Şi aşa s-a întâmplat că nu am reuşit să mă mai spovedesc. 

Toţi cei spovediţi la Părintele vorbeau pe afară că este un sfânt, căci ce păcate ei nu 
ştiau, Sfinţia Sa le zicea. Părintele ştia ce vorbeau cei spovediţi, iar el le spunea că nu 
este un sfânt, că este om pământean, că nimeni nu a fost pe pământ fără păcat, numai 
Iisus Hristos. Ne spunea Părintele să ne uităm, atunci când spălăm vasele, în vasul în 
care le clătim să vedem ce mizerie este în el şi ne spunea că aşa este şi Sfinţia Sa clătind 



198 
 
atâtea suflete. 

Atunci, în Postul Paştelui, Părintele ne spunea despre post, cum să-l ţinem: cu 
rugăciune, cu smerenie şi cu înfrânarea trupului, ca să dispară poftele. Nici când 
mâncăm să nu ne mai zicem „poftă bună”, ci mai bine „bun lucru”; iar postul este pentru 
cei tineri, nu pentru cei bătrâni şi pentru cei bolnavi, nici pentru copiii sub 7 ani: 
Doamna preoteasă Urea postea foarte mult, ţinea şi post negru şi era foarte slabă, iar 
Părintele a certat-o şi i-a spus că postul până la durere de cap nu mai e post, ci osândă. 
Părintele a pus mâna pe piept şi a spus că „măgarul” de trup are un anumit timp de dus, 
dar dacă ea nu lasă osânda, trebuie să piară. 

Părinteie Arsenie spunea femeilor să nu mai facă avorturi, să se nască copiii curaţi, ca 
să iasă preoţi buni. Căci vor ieşi preoţii „ca ciupercile după ploaie”, dar, când s-or 
strânge, atunci va fi gata. Spunea Părintele că ţigăncile nasc copiii, nu le este frică de 
sărăcie şi spunea că va veni timpul când o să ne stăpânească ţiganii. Copiii care mor 
botezaţi ajung în rai şi cântă: „Fericit sunt eu, fericiţi cei ce m-au avut pe mine”, iar cei 
avortaţi spun într-una: „Blestemat sunt, blestemaţi sunt cei ce m-au avut pe mine”, că 
merg în iad împreună cu părinţii lor. 

Părintele ne-a povestit altădată despre Maria Magdalena că a fost fiică de împărat, dar 
a fost depravată, păcătuia cu toţi care îi convenea şi când a auzit de Domnul Iisus Hristos 
a spus că se va duce să-L amăgească şi pe El. S-a gătit şi a plecat spre locul unde Iisus 
vorbea lumii. Dar, înainte cu 60 de stadii de a ajunge, a căzut în genunchi şi nu a mai 
putut înainta. Se lupta singură să poată să ajungă, dar era în zadar. Lumea trecea pe 
lângă ea, toţi ducându-se să-L asculte pe Iisus Hristos şi ea era singura care nu putea să 
înainteze. Atunci şi-a dat seama că o putere dumnezeiască o ţine pe loc şi şi-a aruncat 
toate podoabele de pe ea. A început să-L roage pe Dumnezeu ca să o ierte de păcate. 
Atunci Domnul Iisus Hristos i-a îngăduit să meargă la El, iar ea a parcurs restul 
drumului în coate şi în genunchi, iar când a ajuns la Mântuitorul, I-a spălat picioarele cu 
lacrimile ei şi I le-a şters cu părul ei. Astfel, Maria Magdalena s-a întors la credinţă şi a 
ajuns prima mironosiţă. 

* 
Până nu făcuse Părintele Arsenie altarul din pădure, după ce s-a terminat Sfânta 

Liturghie din mănăstire, ne-a dus la sala închinătorii, fiind lume multă şi în mănăstire nu 
încăpea. Ne-a spus Părintele cum a văzut pe Mântuitorul într-o gară, cu capul gol şi cu 
buzele fripte de durere, iar Părintele a dat doi paşi înainte şi s-a gândit să Îi dea căciula 
dânsului de călugăr ca să-I încălzească capul, că era iarnă şi era frig. În momentul acela 
s-a întors înapoi, dar nu l-a mai găsit şi a alergat prin toată gara şi pe la subsol, dar nu   
L-a mai întâlnit şi atunci şi-a dat seama că a fost Mântuitorul. Părintele plângea când ne 
predica şi toată lumea plângea cu hohote. 

Părintele Arsenie ne-a spus că întotdeauna când ne spovedim, la urmă, să spunem că 
am luat Sfânta Împărtăşanie în chip nevrednic, că poate am uitat vreun păcat nemărturisit 
şi prin mărturisirea recentă se iartă, dar numai dacă l-am uitat. Dar dacă îl ştim şi nu-l 
mărturisim, ne încărcăm cu păcate, cădem la osândă. 

Tot Sfântul Părinte Arsenie ne-a spus că păcatul cel mai mare este lăcomia pentru că 
prin lăcomie toate le faci: furi şi minţi, că nu poţi să furi şi să nu minţi şi nu poţi să minţi 
şi să nu furi. Minciuna este de la diavol şi adevărul de la Dumnezeu. Există rai şi iad, 
Dumnezeu şi diavol. Părintele ne-a spus că dacă am vedea noi câte sunt noaptea, am fi 
toţi bolnavi de epilepsie. Dar nu ne este dat nouă să vedem câte sunt noaptea; noi zicem: 
„Doamne, fereşte-mă”. Dumnezeu te fereşte, dar trebuie să te fereşti şi tu, nu trebuie să 
umbli la ore înaintate în noapte. 

Altă dată am fost în Postul Paştilor la mănăstire. Nu mai era zăpadă, pământul era 
zvântat, dar era cam răcoare. Nu se făcuse, încă, altarul din pădure. Era lume foarte 
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multă încât nu încăpea în mănăstire. După terminarea sfintei slujbe Părintele ne-a dus la 
sala închinătorii, căci acolo era spaţiul mare şi a încăput toată lumea. Părintele ne-a 
predicat şi a mai stat de vorbă cu lumea şi se făcuse ora târzie, dar nimănui nu-i era 
foame sau sete şi nu era nimeni obosit. Părintele a ieşit să plece, dar lumea a mers după 
dânsul. Am mers până în dreptul porţii principale care ducea la mănăstire şi acolo ne-a 
oprit Părintele şi ne-a zis să rămânem acolo şi s-a făcut un cordon lung de lume. Din 
toată lumea care era acolo a ieşit o femeie - Ileana lu’ Bloca din Hârseni, care fugea 
după Părintele plângând şi îl ruga să o ierte. Zicea: „Mă iertaţi, Părinte, mă iertaţi”. Dar 
Părintele a întors capul de două ori şi i-a zis: „Întoarce-te înapoi, Ileano” şi Părintele a 
început să lungească pasul şi să zboare (eu mă uitam să văd cum mută picioarele, dar nu 
le muta la un metru, ci la trei sau patru metri). Erau mulţi bărbaţi şi strigau: „Uitaţi, cum 
zboară Părintele”. Nu a durat, poate, nici un minut şi a intrat pe poarta sihăstriei, iar 
Ileana a rămas. Toată lumea s-a întors, mirându-se de zborul Părintelui. 

Altă dată am rămas până lunea la mănăstire cu vecina mea; am venit luni după amiaza 
acasă. Dimineaţa am fost la rugăciune şi apoi ne-a dus Părintele la iarbă verde, aproape 
de o cabană din apropierea mănăstirii. Acolo am stat jos pe iarbă şi în jurul Părintelui 
erau mulţi copii, bătrâni şi bătrâne. Părintele ne-a zis o povestire despre soacra Sfântului 
Petru, că a fost o femeie rea şi zgârcită care nu dădea nimănui nimic de pomană. Odată, 
a venit un sărac şi i-a cerut ceva de pomană, iar ea împletea ceapă şi ea l-a certat şi a 
aruncat cu o ceapă după el. Săracul s-a aplecat şi a luat-o în nume de bine. Acesta a fost 
binele pe care l-a făcut în viaţa ei. Umblând Domnul cu Sfântul Petru prin iad, a văzut-o 
Sfântul Petru pe soacră-sa cum se chinuia în iad şi i-a zis Domnului Iisus Hristos: 
„Doamne, fie-ţi milă de ea că prea se chinuieşte”. Domnul i-a zis: „Cu ce să o scoatem, 
Petre, că ea nu are nimic bun, dar, totuşi, are o ceapă”. Domnul Hristos a trimis pe înger 
să o scoată din iad. Îngerul a luat ceapa şi s-a coborât la ea, iar ea s-a prins de rădăcina 
cepei, dar s-au mai prins şi alte suflete de ea. Însă, soacra Sfântului Petru a început să se 
scuture, să nu se mai salveze şi alte suflete şi atunci a căzut din nou în iad. Iar Domnul 
Hristos a zis: „Vezi, Petre, ea şi în iad a fost rea”. 

Părintele a mai spus să nu batem copiii cu palma că mâna e foarte grea. Să îi batem cu 
nuieluşa, căci lacrima copilului e roua dimineţii, acum plânge, acum tace. Nu îl baţi când 
e mic, te bate el când e mare. Şi ne-a mai dat învăţătura că să nu ne prindem la poveşti 
cu oamenii beţi. Omul beat şi câinele turbat să îl ocoleşti, să nu ai treabă cu el. 

Părintele Arsenie ne-a spus că Maica Domnului s-a arătat Sfântului Atanasie în 
Sfântul Munte Athos. Iar Sfântul Atanasie, când a văzut-o pe Maica Domnului, era de o 
frumuseţe rară şi învăluită toată în raze aurii. Şi să nu fie ispitit i-a zis: „Eşti femeie, ce 
cauţi aici? Du-te de aici!”. Iar Maica Domnului i-a răspuns: „Atanasie, nu mă cunoşti?”. 
„Te cunosc, dar nu vreau să te văd! Du-te de aici!”. Iar Maica Domnului i-a zis Sfântului 
Atanasie: „Loveşte în piatră” şi îndată a început să curgă un izvor cu apă rece care şi 
astăzi este. 

* 
Să ştiţi că Părintele, de acolo de unde este, ne ajută, dacă avem credinţă şi ne rugăm 

la mormânt cu toată dragostea. Să ne spunem tot necazul şi durerea. 
Ne spunea Părintele despre oamenii bogaţi, că au uitat de Dumnezeu, că lucrează şi 

duminica, ei spun că raiul e aici, pe pământ, iar Dumnezeu le dă toate ca să-şi petreacă 
aici, pe pământ. Iar săracilor le dă Dumnezeu, din când în când, necazuri, ca să nu-L 
uite. Că şi Dreptul Iov, câte i-a dat Dumnezeu, dar nu şi-a pierdut credinţa; a spus: 
„Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat”.  

Venea lume la Părintele Arsenie cu fel de fel de necazuri şi i le spunea. Iar Părintele 
le dădea cuvinte de mângâiere. Pe mulţi îi binecuvânta Părintele. În toată vremea era 
înconjurat de lume, îi sfătuia la lucruri bune. Odată a ieşit dintre lume şi s-a dus mai 



200 
 
departe că îl aşteptau nişte saşi. A zis către lumea care era acolo: „Mă duc să le dau un 
butoi cu miere”, să le dea o mângâiere că era în timpul când erau persecutaţi. 

Iar altă dată a venit un om de prin satele din jurul mănăstirii (poate din Drăguş, căci 
acolo sunt bivoli mulţi) şi a spus Părintelui că de o săptămână i-a plecat o junincă de 
bivol din ciurdă şi a căutat-o prin toată împrejurimea şi nu a găsit-o şi nu ştie dacă o mai 
găseşte sau nu. Părintele s-a uitat puţin în pământ şi a ridicat mâna către răsărit şi i-a zis: 
„te duci încolo şi caut-o”. Şi după două săptămâni a găsit-o, mergând în direcţia indicată, 
în Şercăiţa sau în Şinca. Şi a venit acel om şi i-a mulţumit Părintelui. 

Părintele ne mai spunea că noi avem credinţa numai până ne apasă necazurile, că dacă 
scăpăm de ele am uitat de Dumnezeu, tot noi suntem. Ne mai spunea că numai prin post 
şi prin rugăciune vom fi mântuiţi. Să nu căutăm să ne adunăm comori pe pâmânt, ci să 
ne adunăm în cer, ca să le avem acolo. 

* 
Tot Părintele Arsenie spunea lumii să nu se zămislească copii la praznice mari că ies 

anormali; acum le spune handicapaţi. Pe atunci nu se ştia de handicapaţi, ci de anormali. 
Zilele îngăduite pentru zămislirea pruncilor sunt: marţea şi joia, dacă vrem să avem copii 
sănătoşi şi buni. Şi atât cât purtăm sarcina să mergem regulat la biserică ca să le fie şi lor 
dragă biserica şi credinţa. Ne mai spunea cât de mari sunt patimile, moartea pe Cruce şi 
Învierea de a treia zi -minunea cea mai mare a Domnului Hristos. Moartea şi Învierea 
Mântuitorului ne-a scos din robia păcatului strămoşesc şi a descuiat raiul şi ne-a lăsat 
Sfânta Împărtăşanie la Cina cea de Taină. De aceea, trebuie să ne pregătim înainte de 
Paşti cu post, cu rugăciune şi smerenie şi să ne împărtăşim cât mai des, să nu trecem 
dincolo nespovediţi şi neîmpărtăşiţi, căci acolo nu mai vine nici un preot cu Potirul să îţi 
dea Sfânta Împărtăşanie în iad. Să ştim că şi Sfânta Împărtăşanie este o taină mare, a 
primi pe Domnul Iisus Hristos în toate mădularele noastre. Mulţi bolnavi s-au făcut 
sănătoşi după Sfânta Împărtăşanie. 

Când m-am căsătorit am fost la Părintele cu soţul meu, am stat de vorbă cu Părintele 
şi am primit binecuvântarea de la dânsul în anul 1945. Iar în anul 1946, la 30 ianuarie, 
am fost la mănăstire de ne-am spovedit şi ne-a împărtăşit, că pe 3 februarie 1946 aveam 
căsătoria. 

Părintele ne-a întrebat dacă facem cu muzică. I-am răspuns: „Da, Părinte”. Iar 
Părintele a zis: „O ţâr’ cu Dumnezeu, o ţâr’ cu ălalalt”. 

Celor necununaţi la preot le spunea să se cunune la biserică pentru că aceea e 
adevărata cununie în faţa altarului, să nu trăiască în curvie. Cununia de la primărie este 
ca o ţidulă pe o viţă. Mulţi copii suferă din cauza părinţilor. Părintele Arsenie spunea că 
păcatele părinţilor cad asupra copiilor, căci precum sunt părinţii aşa vor fi şi copiii. 

 
Silvia (Merghindeal): 
Când eram copil (cu vreo 68 de ani în urmă) veneam la mănăstire cu o mătuşă din 

Merghindeal. Părintele Arsenie ne strângea pe noi, copiii, pe un deluşor în grădina 
mănăstirii de la Sâmbăta. Stăteam în jurul Părintelui şi ne povestea câte ceva, ne dădea 
sfaturi. La un moment dat Părintele a luat-o la fugă- în glumă şi noi, copiii, după dânsul. 
Dar pleca aşa de repede (ca o nălucă) că noi copiii nu puteam să ne ţinem după el. La 
poalele dealului era un pârâiaş şi Părintele trecea (nu sărea!) la vreo 30 de centimetri pe 
deasupra pământului şi a pârâiaşului. Noi însă, buluc prin apă. 

 
Cornea Elena (Hârseni): 
Când m-am dus a doua oară la Părintele, dânsul se încălzea la reşou şi nu prea te lăsa 

să-i săruţi mâna, dar eu m-am repezit, i-am prins mâna şi i-am sărutat-o. Zice:„Tu, tu nu 
te-ai lăsat până nu mi-ai pupat mâna,aşa-i?”. 
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Tot atunci era o femeie din Drăguş şi a zis Părintele către ea: „Câţi copii ai?”. Ea a zis 
că unul. „Şi ceilalţi unde sunt?”. Ea plângea. „De ce plângi?”. I-a spus că o bate copilul. 
„Zi tare că de la tine trebuie să înveţe altele şi de la altele trebuie să înveţi şi tu. Ştii de ce 
te bate? Ceilalţi, pe care i-ai dat afară, cer răzbunare. Şi aşa o să te petreci cât o să 
trăieşti şi o să răspunzi de toţi cei pe care i-ai dat”. 

Alta a zis: „Părinte la noi nu se mai ţine a treia zi de Rusalii. E bine?”. Părintele a zis: 
„Măi, măi, Rusaliile sunt închinate Sfintei Treimi. Cine îndrăzneşte să taie o persoană 
din Sfânta Treime, acela va răspunde cu sufletul lui, mă! La Rusalii se ţin trei zile, mă, 
nu două”. 

Au fost nişte oameni de la noi din sat în Postul Paştilor la Părintele şi i-a zis unuia în 
biserică -era plină biserica- „Mă, să mai posteşti!”. Unul de la noi din sat i-a zis: „Da, 
Părinte, postim”. Dar Părintele i-a zis: „Da, mă, chiar tu o să posteşti, cu slană în 
traistă!”. 

Când am mers a doua oară la Părintele la Drăgănescu ne uitam la icoana Învierii 
Mântuitorului. Şi Părintele a zis: „Ce vă miraţi?”. Noi nu vorbisem nimic. „Eu ştiu că vă 
miraţi. Dar Mântuitorul după ce a înviat nu a mai fost cu trup pământesc, a fost cu trup 
duhovnicesc. Aşa vom fi toţi la Înviere. Nu mai suntem cu trupurile acestea, ele se 
prefac în trupuri duhovniceşti”. 

Unei femei din sat i-a murit soţul şi l-a întrebat pe Părintele unde s-a dus soţul ei. 
Părintele i-a zis că dacă s-a pregătit pe lumea asta, s-a spovedit şi s-a cuminecat aşa cum 
trebuie, atunci s-a dus la bine. Dacă nu, s-a dus la osândă. 

Într-o familie bărbatul a avut cancer şi doctorii i-au mai dat puţin de trăit. S-a dus la 
Părintele care i-a zis: „Bine, mă, că ai venit. Bine că n-ai venit mai târziu!”. I-a spus să 
se ducă acasă să se spovedească şi el şi familia lui, toate rudele, apoi să meargă din nou 
la dânsul. S-a dus şi s-a împărtăşit. Înainte de a se mai duce la Părintele s-a dus la medic 
că trebuia să-i mai dea tratament. Dar medicul i-a zis că nu mai are cancer. Apoi s-a dus 
la Părintele care ştia că a fost mai întâi la doctor şi i-a spus: „Să vă rugaţi, mă, să vă 
rugaţi, mă, să vă rugaţi, mă! Degeaba plătiţi la preoţi să se roage pentru voi dacă voi nu 
vă rugaţi”. Părintele a mai spus că pomenile pentru morţi nu se fac cu rudele şi cu 
vecinii, ci cu cei săraci, care nu au. 

* 
La mormântul Părintelui era o doamnă cu o fată (nu ştiu de pe unde) de vreo 15 ani şi 

a fost cu ea prin multe state ale lumii şi nu-i găsea boala. Cineva a îndrumat-o să meargă 
cu ea la Părintele Arsenie la mormânt. La două săptămâni venea la mormânt şi se 
închina înainte de a veni nu se putea nici apleca, o durea tare spatele. A venit vreun an 
de zile şi s-a făcut mai bine. 

Eram la Prislop, am ieşit de la biserică şi se făcea un parastas. În familia care făcea 
parastasul era un copil (de vreo 4-5 ani) care nu putea vorbi. Au mers şi la mormânt şi 
copilul stătea la picioarele Părintelui Arsenie. A mers şi la cruce şi, dintr-o dată, a 
început să strângă în braţe crucea Părintelui. Apoi a început să vorbească, nu foarte bine, 
dar a început să vorbească. Preotul de la mănăstire le-a spus să mai meargă pe acolo. 

 
Maria Şandru (Arpaşul de jos): 
... Bărbatul meu a fost la mănăstire la Părintele Arsenie şi i-a spus Părintelui că o să 

meargă pe front, dar să ştie că o să vină acasă rănit. Şi aşa a fost. Un neamţ a ieşit de 
după un copac şi l-a împuşcat la cap ca să-l omoare, dar nu a reuşit decât să-i rupă gura. 
În cele din urmă l-au găsit, l-au pus pe o targă şi l-au pus în tren. Când era în tren a fost 
bombardamentul şi el nu a putut coborî, dar Dumnezeu l-a păzit. Dar a suferit foarte 
mult prin clinici şi spitale... 

Zicea Părintele: „Mă, eu dacă mă duc dincolo, sunt viu şi acolo. Strigă la mine că te 
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aud şi te scot din orice boală şi necaz”. Sau: „Mă, aici nu am timp de voi şi nu am 
odihnă, căci veniţi toţi aici de nu ştiu ce să mă mai fac cu voi. Dar când voi muri, de 
acolo de sus o să am răgaz şi vă văd pe toţi şi vă ajut”. Se ducea lumea la Părintele cu fel 
şi fel de necazuri, iar dânsul le spunea că nu s-au rugat destul, de aceea păţesc atâtea. 

Nu cred că Părintele a intrat în casa cuiva fără să-l ajute. Nu l-am ştiut preţui; dacă 
ştiam să-l preţuim poate că mai trăia. 

Când a fost la închisoare, părintele era păzit noaptea ca să vadă ce face. Dânsul se 
ruga. Ziua era dus, împreună cu alţi preoţi, la Dunăre (la canal) ca să muncească. În 
Dunăre era o stâncă mare de piatră, iar comuniştii le-au spus că dacă nu sfarâmă şi nu 
scot afară acea stâncă din apă vor fi împuşcaţi. Părintelui i-au spus că el va fi primul. 
Părintele le-a spus ca să-i dea un timp de 3 zile şi 3 nopţi şi apoi vor vedea. În acest 
timp, Părintele cu preoţii care erau acolo, au făcut rugăciuni către Dumnezeu. După ce 
au terminat, în dimineaţa următoare, au venit toţi pentru a merge la Dunăre să vadă ce   
s-a întâmplat cu piatra. Când au ajuns au văzut că nu mai era piatră în Dunăre nici măcar 
cât pumnul. Toată piatra a sfărâmat-o Dumnezeu. 

Acolo (în închisoare) a fost cu părintele din sat; Părintele Arsenie i-a spus pe cine va 
lua de soţie (Livia) şi câţi copii va avea (de care se va bucura mult de tot)... şi aşa a fost. 

Părintele zicea despre cei din zona Făgăraşului: „Mă, voi sunteţi apăraţi aici ca într-o 
grădină închisă cu gard şi mult vă apără Dumnezeu”. Dacă Părintele se ruga pentru 
ploaie, venea ploaia. Cum a sfărâmat piatra din Dunăre, aducea şi ploaia. 

Zicea părintele: „Mă, mie mi-a dat Dumnezeu un dar pe care voi nu-l aveţi; eu sunt 
văzător sufleteşte, voi sunteţi văzători numai cu ochii, dar sufletul vostru e încărcat de 
toate relele”. Şi: „A fi credincios înseamnă mai mult decât apartenenţa la doctrină, la 
creştinism. A crede în Iisus înseamnă a te strămuta din tine în El, înseamnă a-L face pe 
El viaţa ta. Înseamnă şi să ai un moment în care să-L întâlneşti real pe Iisus”. 

M-am dus bolnavă la mormântul dumnealui şi m-am rugat în genunchi şi am venit 
sănătoasă. Nu găsim pe cineva ca Părintele Arsenie dacă am umbla în toată România. 

* 
Un vecin avea un copil handicapat şi s-a gândit să meargă la părintele Arsenie, care 

era atunci la Bucureşti, la Drăgănescu. Părintele le-a spus: „Ce vreţi, mă, de la mine să 
vă spun?” I-au spus părintelui că au copilul bolnav; s-au dus şi cu băiatul. Le-a dat 
Dumnezeu palma asta pentru că ginerele a trăit cu soacră-sa. Părintele le-a zis să se ducă 
acasă şi să mai aibă un copil pentru ca să fie cine să-l îngrijească pe „amărâtul” acela; 
altfel va fi vai de capul lui. Au mai avut o fată, iar pe copilul bolnav îl ţin acasă. 
Părintele le-a spus tot, pe faţă, ce au făcut. (Dobrin Rozalia) 

Spunea că degeaba posteşti, dacă cleveteşti. 
 
Silvia Vasu (Arpaşul de Jos): 
Părintele ne-a dat multe învăţături. 
Când am mers prima dată la Părintele era într-o miercuri şi era slujbă. Am stat până  

s-a terminat şi s-a făcut seară. Cu toată lumea vorbea şi cu mine nu a mai vorbit. Mă tot 
întrebam de ce nu vorbeşte cu mine. Mai eram eu şi nişte oameni de pe lângă 
Drăgănescu. M-am dus la Părintele Bunescu şi i-am spus că am venit şi Părintele nu 
vorbeşte cu mine şi se face noapte. Am stat lângă uşă şi m-am tot uitat la Părintele, iar 
dânsul era lângă o strană. Şi mă gândeam: dacă ştie Părintele atâtea, de ce nu ştie şi 
despre mine?! Atunci s-a ridicat Părintele de la strană şi a venit direct la mine şi a zis: 
„Să ştii că stai de vorbă cu un călugăr”. Am început să plâng. 

Eu am avut doar un copil şi ziceam că nu-mi mai trebuie copii. Am făcut mai multe 
păcate... Am mers la dânsul şi mi-a spus că sunt o păcătoasă, că n-am vrut copii şi acum 
sunt bolnavă. Mi-era frică să nu am cancer. Mi-a spus să merg la spital ca să mă tratez, 
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dacă am făcut păcate şi nu am făcut copii câţi a dat Dumnezeu. Eu am zis în gândul meu 
că dacă mi-ar da Dumnezeu copii nu m-aş mai duce la spital. Am venit acasă şi am mai 
făcut o fetiţă. 

Apoi am fost şi cu amândouă fetele şi ne-a binecuvântat şi orice gând aş avea către 
Părintele, mă ajută. Părintele m-a ajutat mult cu fetele. Am avut o încercare grea şi cu 
amândouă fetele, am fost acolo pe 14 septembrie în 1987. Deşi era foarte multă lume, 
Părintele mi-a simţit durerea din suflet şi a zis: „Faceţi loc să vină femeia aceea cu două 
fete”. Aşa s-au ferit oamenii ca atunci când cădeşte preotul prin biserică. N-am crezut că 
sunt eu, dar am intrat împreună acolo şi le-a spus fetelor multe lucruri. 

Odată am avut nişte necazuri acasă. L-am visat pe Părintele: era undeva bolnav şi     
n-am putut intra, dar până la urmă m-a primit şi a zis să stau în genunchi. Era acoperit cu 
un cearşaf şi la picioare era, aşa, cu sânge, cearceaful ud şi zdrenţuit. I-am spus mai 
multe lucruri de ce eram necăjită, printre care mi-a zis: „Ţi-am binecuvântat fetele, îţi 
binecuvântez şi nepoţii, dar fetele să se roage mai mult”. La urmă a zis: „Să te duci la 
Sinea lu’ Mitru (Dobrin Eufrosina) să-i spui să-mi dea o pătură că mi-e frig la picioare”. 
Dimineaţa m-am dus şi în curte era venit părintele Arsenie Dobrin (fiul Silviei Vasu), 
călugăr la Mănăstire la Sâmbăta. L-am întrebat ce face şi mi-a zis că a venit la mama lui 
să ia o pătură nouă ca să o ducă la cineva la mănăstire. 

Am mers la Mănăstirea Prislop la Părintele cu maşina cu încă doi nepoţi (într-o zi de 
vineri). Era luna septembrie şi mormântul era acoperit cu o folie. La picioarele Părintelui 
era folia ruptă şi a venit o măicuţă cu o bucată de folie şi se întreba dacă o să-i ajungă 
folia pentru tot mormântul (se stricau florile). M-am gândit atunci că Părintele mi-a dat 
de înţeles că trebuia să aduc nişte folie. Lucram la Combinat la Victoria şi magazia era 
plină de folie. Lunea m-am dus la serviciu. L-am întrebat pe un coleg când merge băiatul 
lui la Prislop (tot mergea cu microbuzul acolo). Mi-a spus că mâine. Am scos folie de la 
magazie pe poartă şi aşa am putut trimite folia la Prislop. 

Ne tot spunea să ne rugăm mult şi să ne ferim de păcate şi avorturi. Când te apropiai 
nu trebuia să spui tu pentru că dânsul îţi spunea tot. Prima dată când am fost la dânsul 
era o femeie care avea o fetiţă căreia i se lua pielea de pe mâini. Soţul ei a zis că el are 
păcate că a fumat şi a luat Sfânta Cuminecătură. Dar Părintele i-a zis: „Ia întreabă soţia... 
unde-s ceilalţi copii?”. 

Eram tânâră şi când eram acasă din auzite am dorit mult de tot să-l văd pe Părintele. 
L-am visat, într-o sâmbătă de Rusalii, şi aşa l-am găsit în aceeaşi haină în care l-am 
visat. 

Părintele avea vorba asta; „Mă, nu mă mai căutaţi acum că nu mă mai găsiţi!”. Era 
prin 1988-1989. 

Dânsul întreba şi de serviciu. Printre altele a spus şi de Combinatul de la Victoria: 
„Pădure a fost, mă, şi pădure va rămâne”. 

Când am avut dureri mai mari atunci a fost lângă mine Părintele. 
Un coleg de serviciu, strungar, Vasile Bratu, a mers odată la Părintele când am fost şi 

eu. Părintele i-a spus lui: „Vrei să te căsătoreşti sau...?”. Şi după nici o lună a plecat la 
Mănăstire la Sâmbăta. Acum e călugăr, preot econom (părintele Siluan) la Sâmbăta la 
mănăstire. Atunci avea o prietenă care şi ea s-a dus la mănăstire, acum fiind stareţă 
(Maica Marina) la Mănăstirea Horezu, jud. Vâlcea. 

 
Dobrin Eufrosina (Arpaşul de Jos):  
Ca părintele Arsenie nu a fost nimeni pe pământ şi nici nu va fi. Părintele Arsenie i-a 

spus băiatului meu să meargă la mănăstire ca să se facă călugăr. Băiatul meu a fost 
căsătorit şi Părintele i-a spus să se despartă dacă nu poate să trăiască, cu toate că 
Părintele nu zicea către nimeni să se despartă. Eu l-am întrebat pe Părintele dacă nu-i 
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păcat să se despartă. Dar Părintele a zis: „Dar nu-i păcat că-i mănâncă sufletul? Care-i 
mai păcat?”.Şi a avut dreptate. Când a venit la noi acasă Părintele a zis că avem ce ne 
trebuia, dar ale cui rămân? 

Pe băiatul meu îl chema Simion. Când a fost călugărit (în 8 septembrie 1996 de către 
mitropolitul Antonie Plămădeală) toată împrejurimea a rămas uimită pentru că a vorbit 
mereu cu Părintele Arsenie, a fost mereu la dânsul, iar Părintele a fost de multe ori la 
dumnealor în curte. Şi când i-au pus numele de călugărie Arsenie toţi s-au mirat. Când  
l-a întrebat ce nume îi va pune, băiatul meu spunea că ce va rândui Dumnezeu. Iar 
mitropolitul Antonie a spus: „Ştii ce a rânduit Dumnezeu? Azi noapte am văzut în vis pe 
un băiat care mi-a spus că Arsenie să fie numele pentru acest călugăr”. Astfel, Arsenie   
i-a pus numele de călugăr. 

* 
De ce venea acasă la dumneavoastră? 
Pentru că şi băiatul meu se ducea mult la dânsul. Îşi lua câte trei zile libere de la 

serviciu şi stătea la Drăgănescu. 
* 

Nu l-aţi cunoscut pe Părintele şi când era la Sâmbăta la mănăstire? 
Nu-l ştiu prea mult pentru că nu am prea fost la dânsul. Eram o copilă când s-a pornit 

Părintele la Sâmbăta. Mama noastră nu prea vroia să ne lase pentru că trebuia să trecem 
prin pădure. 

Ne spunea Părintele să fim cuminţi, să ascultăm de părinţi, să respectăm pe toată 
lumea... şi să avem copiii pe care n-i dă Dumnezeu şi ce ne dă Dumnezeu aia să ducem, 
că la un om crucea e mai grea, la altul e mai uşoară; dar poate la acela care ţi se pare că e 
mai uşoară; e mai grea ca la celălalt. Cât este de greu sau cât este de bine, trebuie să-ţi 
duci crucea. 

* 
Despre sectari ce zicea? 
A venit o femeie la dânsul şi tot dădea să se apropie, iar Părintele nu o lăsa şi zicea: 

„Nu te apropia că tu nu ai ce căuta aici! Pleacă de aici! Din cauza credinţei tale vor 
arunca copiii cu pietre”. Pe cei pe care-i simţea cumva... sau de la securitate... sau 
veneau cu gânduri ascunse, Părintele nu-i primea. 

Atunci când am fost cu fetele am plecat de acasă foarte necăjită şi Părintele m-a 
chemat şi le-a spus fetelor: „În mama voastră aruncă numai cu pietre şi ea aruncă cu 
pâine. Să-i luaţi şi să-i urmaţi învăţăturile”. 

Când ne-am dus odată la Drăgănescu -eram mai multe femei- şi am zis: „Doamne, 
când o să ajungem la Sfânta Biserică, numai să-l vedem pe Părintele şi suntem 
mulţumite”. Când am ajuns, am stat puţin şi a apărut Părintele, care a zis: „Mă, care 
sunteţi mulţumiţi că m-aţi văzut puteţi pleca”. Dar n-a plecat nimeni, ci am stat să 
vorbim cu dânsul. 

Când eram la Drăgănescu era o femeie la părintele şi îi spunea despre ginerele ei că o 
bate, şi altele. Iar Părintele i-a zis: „Mă, acum ţi se întoarce ceea ce ai făcut tu. Dar să te 
duci să te spovedeşti”. Ea a zis: „M-am spovedit, Părinte!”. Şi s-a repetat dialogul ăsta 
de trei ori, pentru ca să înţeleagă că nu s-a spovedit cum a trebuit. 

Am fost odată cu nepoţica mea căreia îi crăpau degetele şi o dureau. Când am ajuns la 
Părintele i-am spus despre nepoata mea. A zis: „Mă, pune-i smântână de pe lapte dulce 
şi învăluie-i mâna cu o cârpă albă şi câteva zile să nu pună mâna în apă”. De atunci fetiţa 
nu a mai avut nimic. 

Eu aveam cu sinuzita şi i-am spus Părintelui să mă ajute. Şi a zis: „Mă, sinuzita se 
mai şi tratează”. Dar m-a binecuvântat şi până în ziua de azi nu am mai avut probleme cu 
sinuzita. 
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Mie îmi place când merg la mormânt să fie linişte. După învăţăturile Părintelui cred 
că e mai primit să te rogi în linişte decât când e foarte multă lume şi nu ştii ce-i acolo. 
Nu ştii dacă mai ajungi să te închini la mormânt. 

 
Murar Maria (Arpaşu de Sus): 
Eu m-am dus la mănăstire cu un gând rău şi am ascultat predica Părintelui Arsenie. 

Dar mă gândeam că cine i-o fi spus Părintelui Arsenie ce gândeam eu!? Tot ce gândeam 
eu, spunea în predică. Eu mi-am pierdut gândul acela rău dacă am văzut că ştie ce 
gândesc eu. Nu m-am cuminecat la dânsul, dar am şi azi o credinţă mare faţă de dânsul. 
Mă rog la dânsul să mă ajute. 

Acolo era un băiat mut care fugea după cruce. Avea o boală rea şi dacă prinde crucea 
îl lasă boala aceea. A stat mut un an de zile pentru că Părintele i-a spus să nu spună 
nimănui ce vede, dar el a spus. După un an băiatul a vorbit acolo, la mănăstire. 

Nu numai vorbele Părintelui erau aparte, ci şi figura dânsului. Am auzit de la alţii că 
s-au dus la dânsul şi s-au vindecat mulţi bolnavi. 

 
Pandrea Viorica (Hârseni): 
După ce a murit soţul meu m-am dus la Părintele Arsenie la Drăgănescu cu o femeie 

de aici care a mai fost la Părintele şi era şi ea văduvă. Ea avea pe un om care era şi el 
văduv şi vroia să-l întrebe pe Părintele dacă să-l ia sau nu. Dânsul i-a spus de atunci că 
să nu-l ia. Când am ajuns în autogară în Bucureşti l-am văzut pe Părintele (l-am cunoscut 
de când a fost aici la Sâmbăta). I-am zis vecinei mele: „Uite-l pe Părintele Arsenie”. Ea 
zice: „Nu-i Părintele Arsenie, că Părintele are barbă”. Zic: „Părintele e urmărit şi nu mai 
are”. Vine o femeie din spatele meu şi mi-a zis că este Părintele. Ne-am urcat în autobuz 
prin spate, iar Părintele s-a urcat prin faţă şi s-a aşezat în spatele şoferului (cred că-l 
cunoştea şoferul că-i ţinea totdeauna loc). Noi eram în spatele dânsului. Când am ajuns 
la casa parohială din Drăgănescu (care este peste drum de biserică) Părintele a intrat în 
casă şi a încuiat uşa. Erau doi câini mari şi am început să vorbesc cu ei ca şi cu nişte 
copii. S-a dus la uşă mai întâi vecina mea şi a ciocănit la uşă, iar Părintele a întrebat-o cu 
cine mai e şi ea a zis că mai este cu încă o femeie. Ne-a poftit în casă şi avea un pisoi aşa 
de mare încât am crezut că-i miel. A zis să aşteptăm ca să-i dea de mâncare şi apoi o să 
mergem la biserică. A trecut vreun sfert de oră şi a venit Părintele. Vecina mea i-a spus 
că a mai fost la dumnealui, iar dânsul i-a răspuns că dacă vrea vreo povaţă i-a spus de 
atunci de când a mai fost ce are de făcut, dacă vrea să asculte bine, dacă nu să facă cum 
ştie. Dar să ştie că are să plângă. Atât i-a spus. 

Şi acum mă gândesc ce minune dumnezeiască a fost: când s-a întors Părintele şi s-a 
uitat la mine am simţit o putere dumnezeiască din cap până-n picioare şi m-am trezit în 
picioare, dar nu ştiu cum. Zice: „Cu tine ce-i?”. Era mama bolnavă şi i-am zis că am 
venit pentru mama. A zis: „Mama e bolnavă, dar să n-o necăjiţi, ci s-o lăsaţi să-şi ducă 
crucea ca să se mântuiască”. Şi a mai zis: „Tu eşti rea de gură şi să nu-i mai pomeneşti 
pe acela rău că ai să înnebuneşti dacă-l mai pomeneşti”. Aşa era. Am zis: „Dar ce să fac 
că nu mă pot abţine? Vă rog să mă ajutaţi că eu nu pot!”. A zis Părintele: „Mie nu mi-e 
frică de cei care înjură pe Dumnezeu, cum mi-i frică de aceia care se dau singuri răului. 
Căci la judecată vor zice diavolii că aceia sunt ai lui că de bună voie s- au dat lui”. 

Zice Părintele către mine: „Dacă vrei, poţi să te recăsătoreşti”. I-am spus că dacă      
n-am avut noroc de prima dată nu mă mai recăsătoresc. Vecina mea a zis către Părintele: 
„De ce ei îi daţi dezlegare şi mine nu?”. Părintele a zis: „Câţi ani ai?”. A zis 58. „Şi 
dumneata câţi ani ai?”. Zic 30. Şi zice: „Păi tu compari 60 cu 30?”. Femeia aceea de 58 
de ani s-a căsătorit totuşi, dar nu i-a fost bine după aceea, după cum i-a spus Părintele. 

Peste vreo 12 ani am fost cu părinţii părintelui Eugen Morar (cumnatul maicii stareţe) 
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şi cu încă două femei la Părintele Arsenie. Eu mă gândeam că nu mă mai cunoaşte de 12 
ani, dar a venit la mine, m-a bătut pe umăr şi mi-a zis: „Tu, te-ai făcut mai bună?”. I-am 
spus că nu m-am făcut aşa, cum trebuie să fiu, că sunt tot nervoasă. 

Dar să vedeţi cum m-a ajutat Părintele să nu-l mai pomenesc pe cel rău: Părintele   
mi-a pus mâna pe cap şi eu de atunci nu l-am mai pomenit pe cel rău nici acum, după 30 
de ani, nu-l mai pomenesc şi nu-mi place să-l aud nici pe altul cum îl pomeneşte. Mă 
mai enervez, dar nu-l mai pomenesc pe cel rău. Mi-a zis că dacă o să-l mai pomenesc pe 
cel rău o să înnebunesc. 

A mai zis Părintele că merg la el oamenii care au judecăţi şi-l întreabă ce să facă, dar 
le-a spus că el nu este ghicitorul lor. 

Maica stareţă de la Prislop mi-a spus că atunci când vorbeşte mai aspru cu tine, atunci 
Părintele te ajută. Când m-am dus a doua oară la dânsul m-a întrebat ce doresc. I-am 
spus că vreau să ştiu ce să fac ca să mă mântuiesc. A zis că să citesc capitolele 5, 6 şi 7 
din Evanghelia de la Matei şi dacă acelea le împlinesc cu siguranţă o să mă mântuiesc. 

Aveam o colegă la serviciu şi avea un văr care era paznic acolo unde era închis 
Părintele în Făgăraş la securitate. Colega mea m-a întrebat dacă îl cunosc pe Părintele 
Arsenie. I-am spus că da. A zis că cei de acolo se lasă unul pe altul ca să se ducă să-i dea 
de mâncare Părintelui pentru că le e frică să se mai apropie de celulă. A zis că atunci 
când se duce îl găseşte cu celula deschisă şi când e la rugăciune 2 metri nu se poate 
apropia de dumnealui să-i ducă mâncarea. Părintele le-a zis să nu le fie frică pentru că 
dânsul nu fuge de acolo până nu-mi dau ei drumul. 

Când stăteai de vorbă cu dânsul te pătrundea privirea, care era privire 
supraomenească. 

Când am fost odată la mormântul Părintelui Arsenie de la Prislop era acolo un om 
care era îndrăcit şi la mormânt abia l-am putut ţine câteva persoane. A venit şi preotul de 
acolo şi i-a citit nişte dezlegări. După aceasta s-a liniştit şi s-a vindecat. Apoi mi-a spus 
că fusese mai demult la părintele şi părintele i-a spus că dacă o să mai profite de biserică 
- era cantor - o să înnebunească sau o să păţească ceva rău şi chiar dacă dânsul (Părintele 
Arsenie) va muri tot va veni la el. Şi aşa s-a întâmplat. 

Odată când am fost la Prislop şi am urcat la mormânt şi m-am închinat, când am 
coborât pe cărare mirosea aşa frumos a tâmâie. 

* 
Altădată când eram la mormânt o femeie a luat nişte pământ de la mormânt, deşi i-am 

spus să nu ia. Până să ajungă la stejarul de pe cărare i s-a făcut rău şi a căzut jos. Un om 
a vrut să o ajute, dar i-am spus să ducă întâi pământul înapoi. După ce l-a dus şi-a 
revenit. 

La un parastas de-al Părintelui un preot a luat nişte flori de pe mormânt, iar când a 
fost să plece nu i-a pornit maşina nicicum. O maică l-a întrebat dacă nu a luat ceva de pe 
mormânt; a spus că da, dar a dus florile înapoi şi când s-a întors i-a pornit maşina. 

* 
Părintele zicea uneori: „Veniţi la mine, dar voi nu ascultaţi ce vă spun eu. De ce mai 

veniţi la mine să mă întrebaţi?”. 
L-am visat pe Părintele în noaptea de Anul Nou; eram într-o poieniţă (către Copăcel) 

şi erau multe femei. Apare Părintele Arsenie îmbrăcat în alb şi zice: „Să vă rugaţi că nu 
ştiţi ce vă aşteaptă!”. A stat puţin şi înainte de a dispare a mai zis: „Aveţi grijă să nu vă 
amăgească cineva!”. Şi a dispărut. 

 
Dobrin Ioan (Săvâstreni): 
Tatăl meu a lucrat cu Părintele Arsenie săptămâni întregi la chilia din munte. 

Împreună cu fratele meu mergeam pe jos, la fiecare sfârşit de săptămână, la Mănăstirea 
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Sâmbăta. Mergeam de sâmbăta şi dormeam pe la grajduri şi pe unde puteam. Stăteam la 
slujbă şi Părintele predica, iar pe copii ne aduna pe toţi. Părintele a făcut lacurile care 
sunt şi acum la Mănăstirea Sâmbăta. 

Au venit pe acolo regele şi regina mamă şi au tras cu pistolul în flori şi au făcut 
gălăgie. Părintele s-a dus la ei - dânsul îi cunoştea, dar ei nu-l cunoşteau pe Părintele - şi 
i-a întrebat că de ce conturbă liniştea mănăstirii? Regele a întrebat-o pe regina că cine 
este acesta care-i conturbă. Atunci Părintele i-a răspuns pe franceză: „Acesta este 
stareţul mănăstirii”. Până la urmă s-au găsit de prieteni. Părintele i-a spus regelui că nu o 
să mai stea mult prin ţară . 

Părintele făcuse atunci altarul din pădure şi într-o predică spusese: „Mă, întoarceţi-vă 
la Dumnezeu căci calul roşu bate la porţile Răsăritului. Dar să nu vă întristaţi că de acolo 
vine mântuirea. Prigoana vine de la Apus”. Adică, prigoana vine din Apus acum, în 
vremurile noastre. 

Din 1948 am apă de la izvorul de lângă chilia Părintelui Arsenie din munte şi e aşa de 
proaspătă încât crezi că acum am luat-o de acolo. 

 
Codrea Mariana (Ucea de Sus): 
În primul an de căsnicie am rămas însărcinată şi aveam ideea că eu o să mor, aveam o 

stare foarte rea. Soţul meu, părintele Codrea, a zis să mergem la Părintele Arsenie. 
Părintele lucra la Drăgănescu la cupolă şi era acolo lumea de pe lume. Nu s-a mişcat de 
acolo. Ne-am aşezat într-o strană şi s-a uitat la mine de parcă eram singurul om din 
biserică şi a spus: „Ce, tu? Nu mori! Care ţi-e problema?”. Şi asta fără să-i spunem de ce 
am venit. Şi eu am zis: „Dar copiii, Părinte?”. A închis ochii şi a intrat în altar şi nu a 
mai vorbit nici cu mine, nici cu nimeni şi din altar nu s-a mai mişcat. Eu am înţeles... şi 
aşa a fost... copiii au murit amândoi. 

* 
Fiica mea a terminat liceul sanitar în 1989 şi prin martie, cred, nu ştia ce să facă. Noi 

o pregătisem pentru medicină pentru că era un copil excepţional, dar ea nu avea atracţie 
pentru medicină. Însă era la Liceul Sanitar în Braşov şi pe timpul acela erau doar 2 licee 
bune: pedagogicul şi sanitarul. Moş Codrea a luat-o şi a dus-o cu maşina la Părintele. 
Fata i-a spus că nu-i place la operaţii şi Părintele i-a zis: „Nici nu eşti pentru medicină. 
Du-te şi fă Dreptul să ajungă tatăl tău să te vadă împlinită. Pentru că peste 10 ani când ai 
putea tu deveni un medic, tatăl tău nu mai este, ca să fie mulţumit”. 

Au venit amândoi acasă şi mi-au spus numai mie, ca să nu-l necăjim. Mi se părea 
imposibil, era tânăr şi plin de viaţă… După 9 ani soţul meu s-a îmbolnăvit de un cancer 
rapid care i-a curmat viaţa în 1999 în ziua de Sfânta Marie. Deci, exact 10 ani... Din acel 
moment mi-a părut atât de rău că n-a mai fost (Părintele) ca să ne îndrume şi altfel paşii 
în viată. Acesta a fost un lucru extraordinar pentru noi. 

* 
O altă întâmplare: în casa aceasta au locuit doi bătrâni şi nu aveau copii. Bunica -

mama Savi, cum ziceam noi- s-a căsătorit la 14 ani şi era singura fată la părinţi, cu soţul 
ei, care a venit din război fără mână şi fără picior. Nu auzisem de aceşti oameni deloc. În 
drumurile noastre spre Bucureşti ni s-a spus de către Părintele Arsenie că trebuie să 
primim o familie de bătrâni care ne vor fi copii. Noi aveam copii. Ni s-a spus să-i 
primim pentru că aceasta este salvarea vieţii noastre. Cei bătrâni şi ei au fost la Părintele 
Arsenie şi i-a trimis aici. Am avut parohie la Pelişor şi Zlatna. În ziua de Paşti ne-am 
pomenit cu o maşină la poartă, cei doi bătrâni au venit la biserică, dar nu ne-au cunoscut 
până atunci; doar acum ca preot a văzut cine e. După slujbă au venit la noi şi ne-a spus 
că i-a trimis Părintele Arsenie.Noi am stat şi ne-am gândit, aveam aspiraţii de oameni 
tineri. Aveam şi noi bătrâni mulţi: părinţii şi socrii erau bătrâni. Şi am zis: dacă aşa 
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trebuie, aşa trebuie! şi să vedeţi: mi-au îngrijit fata că nu aveam şcoală în satul acela, 
doar 4 clase şi apoi am adus-o în Oraşul Victoria şi fetiţa mea a stat aici. Au avut bucuria 
să li se spună „mamă” şi „tată”. Au murit şi nu m-au necăjit deloc, nici unul. Deci, nu 
am avut nici un pic de necaz ca după oameni bătrâni, aşa cum mă gândeam eu. 

După moartea soţului meu nu am avut altă casă, nu am avut unde pleca; am venit aici 
şi bălăriile erau până sus că ei muriseră demult. Încet, încet am înjghebat aşa cum am 
putut căsuţa asta. Aici este cuibuşorul meu şi, probabil, singurătatea din urmă aici o voi 
duce. 

Tot ce ne-a spus Părintele Arsenie aşa ni s-a întâmplat. Îl rog foarte mult să mă ierte 
pentru că de multe ori am avut îndoieli şi poate nopţi întregi îmi puneam întrebarea: 
„Cum e posibil?”. Dar totul aşa a fost. După ce mi-au murit copiii îmi era teamă, pentru 
că am suferit enorm, dar după ce m-am refăcut am ajuns înapoi la Drăgănescu şi 
Părintele mi-a zis: „Vei avea multe bucurii după copilul care urmează, vei avea numai 
bucurii după ei” -a spus „după ei”, dar eu nu am realizat că eu numai pe fata asta o să o 
am; însă mi-a dat Dumnezeu un ginere perfect şi 2 copii (nepoţi) extraordinari. Despre 
unul, înainte de a muri soţul meu, a zis să fac cumva să ajungă şi el în preoţie. Pe unul 
mi l-a lăsat de 6 săptămâni şi pe celălalt de 5 săptămâni şi i-am crescut în spiritul acesta 
al binelui, în latura luminoasă. Din casă de la noi fiica mea a primit doar educaţia de a se 
lăsa de rău şi să aleagă numai calea binelui, a ajuns avocat şi nu ia penale de nici un fel, 
îi e frică de dosarul penal. 

Fiecare cuvânt de la Păruitele Arsenie era o învăţătură. Nu întotdeauna mergeam 
pentru sfaturi că am făcut ceva rău. Uneori chiar ne exprimam o realizare pentru care am 
fi vrut binecuvântare. Era bine că mulţumeam lui Dumnezeu, dar spunea să nu ne 
mărim, ci să trăim modest. Şi modest am trăit toată viaţa. Am multe scrisori de la 
Părintele Arsenie, dar sunt private şi nu vreau să le dau pentru că ne afectează pe noi. În 
ele ne certa de multe ori. Eu vroiam să fiu model de viaţă pentru copiii pe care-i educam 
şi, uneori, „săream calul”. Mă coafam într-un anumit fel şi altele... eram tânără pe atunci, 
dar aşa mă certa... aşa mă certa. .. 

* 
După moartea soţului meu nu am mai putut face serviciu şi a trebuit să plec din casa 

parohială în casa celor doi bătrâni care nu mai fusese locuită demult şi arăta groaznic. Cu 
trecerea timpului îmi făcusem multe datorii, dar de câte ori ridicam ochii spre cer 
primeam ajutor. Nu vroiam să cer ajutorul copiilor. Când mi-a fost cel mai greu, eram în 
curte, am strigat la Părintele Arsenie şi, în nici 24 de ore, am primit de la o prietenă din 
Germania - care nu avea de unde să ştie că eu o duc greu - 100 de mărci cu care am plătit 
2-3 facturi din urmă. 

Mutându-mă aici singură nu mi-a fost frică niciodată, deşi ştiu că frica e soră cu 
moartea. Nu am avut nici un minut starea de frică, de incertitudine, atunci, când am fost 
în cele mai grele clipe ale vieţii. 

 
Penciu Georgeta (Făgăraş): 
Bunica mea povestea foarte des de Părintele Arsenie. Foarte multă lume din jurul 

Făgăraşului mergea la Mănăstire la Sâmbăta pentru Sfânta Liturghie. Un om cu căruţa cu 
cai a mers şi el; a lăsat calul la marginea pădurii, cu hamul pe el, legat de car şi a venit să 
asculte Sfânta Liturghie. Când a revenit la car şi-a găsit calul fără ham; s-a întors înapoi 
lângă altar; a aşteptat să se termine slujba şi apoi i-a spus Părintelui Arsenie că i-a furat 
cineva hamul de pe cal. Părintele a întins o privire peste toată lumea care era adunată şi 
dintre toţi a arătat cu degetul o persoană căreia i-a spus: „Du-te, mă, şi dă-i hamul din 
carul tău că-i acoperit cu pătura”. Şi aşa a fost. 

* 
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La vârsta de 7 ani am mers cu părinţii mei la Drăgănescu, unde picta Părintele. Am 
început să mă joc şi să alerg prin curtea bisericii. La un moment dat Părintele mi-a văzut 
dinţii care erau foarte cariaţi. Mi-a întrebat părinţii dacă mănânc lapte, mama spunându-i 
că da. Părintele a zis: „Da, dar nu mănâncă lapte de vacă”. Mama i-a spus că mănânc de 
bivol pentru că aveam acasă bivoli. Părintele a spus că trebuie să mănânc lapte de vacă - 
un litru pe zi - pentru că acesta are cel mai mult calciu care se fixează în dantură şi în tot 
corpul pentru toată viaţa. Părintele s-a întors spre tata căruia i-a spus că trebuie să 
meargă acasă şi să cumpere vacă, chiar dacă va trebui să vină cu ea pe jos. I-a dat de 
înţeles că o va găsi la o distanţă destul de mare.Aşa a şi fost:a cumpărat-o de la o 
distanţă de 20 km. Numai după ce şi-a dat seama că trebuie să vină de la acea distanţă  
şi-a dat seama de ce l-a atenţionat Părintele în acest sens. Am băut timp de un an l litru 
de lapte şi am observat după câteva luni cum dinţii se curăţă şi într-un an de zile mi s-au 
curăţat toţi dintii şi nu am mai avut probleme. 

* 
La 12 ani (când am trecut din clasa a IV-a în clasa a V-a) nu am mai mers la şcoală în 

Gura Văii, ci în comună. Toamna am mers la practică agricolă şi apoi am făcut hepatită 
şi am rămas cu dureri mari de ficat. Când părinţii mei au auzit că Părintele e tot la 
Drăgănescu am mers acolo. Când am ajuns era plin de lume şi Părintele se plimba prin 
biserică, prin faţa la toată lumea, se uita la fiecare persoană în parte; cu unii stătea de 
vorbă de faţă cu toată lumea, cu alţii nu; punea persoanele din biserică să-şi 
mărturisească păcatele de faţă cu toată lumea pentru ca cei aflaţi în biserică să înveţe şi 
din problemele altora şi erau mulţi în biserică care aveau aceleaşi probleme. La un 
moment dat Părintele s-a aşezat într-o strană, într-un colţ al bisericii şi a început să 
vorbească cu fiecare în parte. Când ne-a venit rândul, eu şi mama ne-am dus în faţa 
sfinţiei sale, mama a început să plângă şi i-a spus că aveam hepatită, că mă doare foarte 
rău ficatul şi nu-mi mai trece. Părintele i-a spus mamei ca cel mai tare mă afectează 
orele pe care eu dimineaţa nu le dormeam, de la 5 la 7 dimineaţa, care, a spus dânsul că 
sunt cele mai odihnitoare ore pentru un copil (nu le dormeam pentru că trebuia să merg 
la şcoală cu autobuzul de 5). Mama i-a spus Părintelui că dacă o să mă mute la şcoală în 
Făgăraş nu are cine să mă ţină şi nu am unde să stau. Dar tatăl mamei stătea în Făgăraş... 
Şi Părintele a întrebat-o: „Unde stă tatăl tău?”. Mama a răspuns uimită că în Făgăraş. 
Părintele i-a spus că o să mă ţină bunicul meu până o să ne cumpărăm un apartament; 
fiindu-i nepoată de gradul întâi mă putea lua în spaţiu şi astfel puteam să merg la şcoală 
în Făgăraş. Oraşul era închis pe vremea lui Ceauşescu şi nu aveai voie să intri în oraş 
decât dacă te lua cineva în spaţiu. Părintele a continuat spunând ca mama să meargă 
acasă şi să-i spună soţului să facă cerere ca să cumpere apartament, însă apartamentul  
să-l ia proprietate personală, nu cu chirie. Mama i-a spus Părintelui că soţul ei e singur la 
părinţi, tatăl lui e mort, mama lui e singură în Gura Văii şi nu o să fie de acord niciodată 
să plece de acolo. După aceasta Părintele s-a întors spre mine şi mi-a spus să merg acasă 
şi eu să-i spun tatălui meu căci pe mama nu o va crede. Mi-a spus să-i spun să luăm 
apartament şi să ne dea (pe mine şi pe surorile mele) la şcoală în Făgăraş pentru că, dacă 
nu, din acea hepatită o să dau în diabet şi o să mor. Apoi ne-a binecuvântat şi am plecat 
din Drăgănescu. 

Ne-am întors acasă pe la 12 noaptea şi mama le-a spus ce a zis Părintele, dar nu au 
crezut-o. Eu m-am apropiat de el şi i-am spus exact ceea ce mi-a spus Părintele. Tot 
Părintele mi-a spus să-i spun că va veni vremea când acest apartament îl va plăti cu 
câteva salarii şi că nu o să rămână copiii lui datori. După 1 an după ce a cumpărat 
apartamentul tata era foarte stresat şi zicea că nici nepoţii lui nu o să-l achite pentru că 
apartamentul fusese luat în rate pe 30 de ani. Urma să termine ratele în 2010. L-a achitat 
în 1992 cu 3 salarii, exact aşa cum i-a spus Părintele. 
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* 
La 14 ani am fost iarăşi cu mama la Drăgănescu; unde curtea bisericii era plină de 

făgărăşeni, de femei din Viştea de Jos, care şi în ziua de astăzi merg la Prislop şi fac ce 
trebuie pentru parastasele Părintelui. La un moment dat, pe la ora 10 a ieşit Părintele din 
biserică şi a strigat: „Făgărăşencelor împrăştiaţi-vă şi luaţi-o pe sub râpă pe câmp pentru 
că securiştii au plecat din Bucureşti să ajungă aici. Când vor ajunge o să aibă treabă cu 
voi şi o să vă bată”. Toată lumea a început să se împrăştie, inclusiv noi. După vreo 
jumătate de oră, mergând noi pe câmp (cumva paralel cu şoseaua) am văzut maşinile 
securităţii, 4 maşini negre care se îndreptau spre biserică. După care, la vreun sfert de 
oră, aceste maşini se întorceau la Bucureşti. Vreo 6-7 persoane, între care şi eu cu mama 
mea, ne-am întors înapoi la biserică; am stat în curtea bisericii după crucile de acolo. 
Părintele a explicat clar că nu vrea să vorbească cu nimeni pentru că securitatea l-a 
supărat şi nu vrea să facă greutăţi celor care eram acolo. Eu, copil fiind, am încercat să 
mă apropii de biserică. Părintele picta unul dintre geamurile bisericii şi, la un moment 
dat, a deschis geamul şi m-a întrebat: „Ce vrei, mă?”. Am zis: „Părinte, vă rog să mă 
ajutaţi să ajung cu bine acasă şi vreau să vă întreb dacă bunica mea să se opereze sau nu 
că mai are încă 6 operaţii la burtă şi nu ştie ce să facă”. Părintele s-a uitat la mine şi a 
zis: „Mă, să-i spui aşa: dacă vrea să mai trăiască şi să te vadă pe tine şi pe sora ta 
mireasă să se opereze. Dacă nu vrea să mai trăiască să nu se opereze”. Bunica s-a operat 
şi a mai trăit până după ce ne-am căsătorit noi. 

* 
Pe la 17 ani, la sfârşitul clasei a IX-a şi începutul clasei a X-a, eram foarte hotărâtă să 

dau la Academia de Poliţie. La sfârşitul clasei a XI-a, împreună cu o prietenă, ne-am 
deplasat la Bucureşti şi am ajuns la Drăgănescu să vorbim cu Părintele... Când am ajuns 
la poarta părintelui Bunescu erau în curte 4 câini care săreau pe gard şi lătrau foarte tare. 
Părintele Arsenie a ieşit din casă şi a zis: „Haideţi, mă, în casă; că asta nu-i oră să veniţi 
să mă căutaţi. Habar nu aveţi unde aţi venit şi câţi oameni răi sunt până aici. Aţi ajuns 
aici şi o să ajungeţi şi înapoi, dar de vorbit nu trebuie să vorbiţi cu nimeni”. Am intrat în 
casă şi prietena mea i-a relatat nişte probleme din familia ei, după care eu i-am spus 
Părintelui să mă ajute şi să mă lumineze pentru că vreau să dau la Academia de Poliţie. 
S-a uitat la mine lung şi apoi mi-a spus foarte răspicat: „În poliţie şi în armată se execută 
şi nu se discută”. Am zis: „Da, Părinte, ştiu”. Dânsul a zis: „Nu ştiu dacă ştii. Cred că nu 
ştii”. Mi-a spus că dacă vreau ascult, dacă nu să fac ce vreau, dar că mă sfătuieşte aşa: 
„Dacă vei intra în Poliţie, pentru că ai firea respectivă şi faci faţă la chestiile astea, te vor 
băga la spionaj. Dar în spionaj nu vei face faţă pentru că eşti crescută într-o familie 
credincioasă şi crezi în Dumnezeu”. I-am spus Părintelui că vreau să dau la Academia de 
Poliţie, nu la spionaj. Părintele a zis: „Ţi-am spus că n-ai înţeles sau nu-ţi dai seama? În 
poliţie se execută şi nu se discută. Deci ori vrei ori nu vrei, acolo te bagă. Ei o să-ţi dea o 
misiune pe care tu va trebui să o îndeplineşti. La un moment dat îţi va spune că trebuie 
să împuşti pe cineva, ei, tu nu-l vei putea împuşca. Dacă tu nu-l împuşti pe acela, alţii te 
împuşcă pe tine. Ori execuţi, ori vei fi executată”. Părintele m-a întrebat de ce nu dau la 
Drept. I-am spus că acolo, la Poliţie, am vrut să dau. Părintele a zis: „Dacă înveţi, poţi să 
intri la orice facultate din ţară… Poţi să nu faci facultate şi te vei descurca şi aşa, nu vei 
muri de foame”. Am venit acasă şi m-am hotărât să nu mai dau, i-am dat ascultare 
Părintelui şi nu-mi pare rău. M-a binecuvântat şi tot timpul a avut grijă de mine şi chiar 
nu am avut nevoie de facultate ca să trăiesc. Binecuvântarea Părintelui a făcut cât 7 
facultăţi. Am moştenit două rude mai puţin apropiate din Bucureşti şi eu zic că asta a 
fost numai prin binecuvântarea Părintelui. De când m-a binecuvântat sfinţia sa, nu pot 
să-mi bat joc de cineva, nu pot să înşel pe cineva pentru că mă gândesc că-i păcat şi 
pentru că Părintele m-a ajutat să merg mai departe şi mi-a dat de toate şi sănătate şi copii 
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şi case şi bani. Datorită corectitudinii m-a ajutat să am tot ce-mi trebuie, bineînţeles că 
prin muncă. 

* 
Părinţii mei au fost la o nuntă în Şercăiţa (satul natal al mamei) şi pentru că eram rude 

apropiate mama a participat cu 3 zile înainte la ajutor la nuntă. Într-una din zile a mâncat 
2 ochiuri, ouăle find ţinute într-o zeamă de var ca să ţină mai mult. Aceste ouă i-au 
afectat tot organismul, în special ficatul. După nuntă, la vreo 2-3 zile, mama făcea niste 
crize asemănătoare cu cele de epilepsie. Sâmbăta s-a deplasat împreună cu tata la 
Bucureşti la Drăgănescu, la Părintete Arsenie. L-au găsit pe Părintele pictând. Când au 
intrat pe uşa bisericii Părintele şi-a îndreptat privirea spre ei şi a strigat către mama: „Ce 
zic doctorii din Făgăraş ca ai, mă?”. Mama i-a răspuns: „Epilepsie, Părinte”. Dânsul a 
zis: „Mă, ăştia te omoară cu zile. Nici ei nu ştiu, dar nici tu nu ştii. Ştii de unde ţi se 
trage ce ai?”. Mama a zis: „Nu ştiu, Părinte”. Părintele a zis: „Adu-ţi aminte când ai fost 
la nunta asta la tine acasă, ai mâncat două ochiuri?”. „Da, Părinte, am mâncat”. 
„Ochiurile pe care le-ai mâncat au fost ouă băgate în var. Să te duci să-i spui celei pe 
care le are să le arunce pe toate ca să nu mai îmbolnăvească şi pe alţii. Tu ai fost mai 
sensibilă şi ţi-a îmbolnăvit ficatul. Ficatul tău fiind foarte bolnav nu-şi mai poate reveni 
şi nu se mai poate regenera decât dacă mai faci un copil”. Apoi s-a uitat la tata şi i-a 
spus: „Dacă vrei ca fetele tale să aibă mamă în continuare trebuie să mai faci încă un 
copil căci numai aşa i se va regenera corpul”. Tatăl meu a zis că dacă asta e situaţia o să 
mai facă un copil. La care Părintele i-a spus că şi a treia va fi tot fată, deşi tata îşi dorea 
un băiat. I-a spus că poate să fie mulţumit de fete pentru că-l vor asculta şi vor fi în jurul 
părinţilor. Au mai avut, într-adevăr, încă o fetiţă, căci suntem trei surori. Mama şi-a 
revenit şi e sănătoasă. 

 
Scrisori şi îndrumări de la 

Părintele Arsenie 
 
Tată Părinte Dumitre, 
„Mi-a scris Didina şi mă determinase ca să dau pe la frăţiile voastre. Poate că aş fi 

chiar mers de la Braşov, dar acum, mai nou, m-a sfătuit siguranţa să stau acasă, adică la 
mănăstire, încât nici la Braşov nu mă mai duc. 

Mi-a spus nevasta lui nenea Victor că tare v-aţi făcut credincios cu beteşugul ăsta şi 
că vă tot necăjiţi să aflaţi numele cetelor îngereşti. Iată, vi le trimit şi fotografiate, după 
zugrăveala catedralei din Sibiu. 

Vezi, tată, cum e: când se betejeşte trupul, se însănătoşează sufletul. Tot e un câştig 
ştiu că tare doreşti să ne întâlnim. Poate că, totuşi, ne-om întâlni. 

De bine la toţi şi tot respectul ostenelii frăţiei tale!” 
+ M. B. 
22. XI. 48 

Arsenie 
 

Ierarhia cerească 
după Dionisie Areopagitul 

Prima triadă (cea mai aproape de Dumnezeu)  
1. Tronarile (sau Scaunele)  
2. Heruvimii (cei cu ochi mulţi)  
3. Serafimii (cei cu câte şase aripi) 
A doua triadă 
1. Începătoriile  
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2. Puterile  
3. Stăpâniile 
A treia triadă 
1. Domniile 
2. Arhanghelii 
3. Îngerii 
De toate nouă cete îngereşti. Ceata a doua, a lui Lucifer, a căzut. Locul ei se 

întregeşte cu preoţii şi călugării care grijesc de mântuirea lor. 
 
Maicii Teoctista bolnavă: 
Suferinţa acceptată, smerită, face din lazării acestei lumi un lazăr din sânul lui 

Avraam încă din lumea aceasta. 
Numai când vei ieşi din trup şi când va suna trâmbiţa de judecată, atunci vei vedea 

pentru câţi şi pentru cine ai răbdat şi atunci se va sfârşi orice durere şi suferinţă. 
Prin acestea ce rabzi îţi împlineşti făgăduinţele şi îţi faci iadul de aici de pe pământ, 

de care te va scăpa Dumnezeu dincolo, pe tine şi pe toţi din neamul tău. 
Ţi-am spus că altcineva murea demult în locul tău, dar dacă tu rămâi în viaţă e semn 

sigur că un rost nevăzut de tine te ţine în viaţă şi în aceste condiţii de necrezut, şi asta e 
călugăria ta. 

Prin secetă sufletească au trecut şi sfinţii, a trecut şi Iisus pe Cruce, când a zis despre 
părăsire, dar nimeni nu a fost părăsit. Uscăciunea sufletească nu e o deznădejde, ci e una 
din nevoinţele cele fără de voie; cu mult mai mult se spală sufletul cu ostenelile cele fără 
de voie. 

Şi nu uita că Iisus a fericit pe săraci, pe Lazări şi pe smeriţi. 
 
• Câteva din sfaturile Părintelui Arsenie: 
- Prin discreţia evlaviei se pot evita multe conflicte de familie. Actul de evlavie este 

ceva ce priveşte numai sufletul şi pe Dumnezeu; nu trebuie arătat în public şi nici 
propovăduit decât de cei care au poruncă de la Dumnezeu să vorbească. Ce să vă fac 
dacă nu ştiţi să vă acoperiţi evlavia voastră? 

- Dacă aveţi necazuri în casă, în familie, strigaţi la Maica Domnului, lăsaţi gospodăria 
voastră în grija Maicii Domnului. 

- Citiţi Noul Testament mai des.  
- Când nu vă înţeleg soţii voştri vorbiţi mai puţin cu ei despre Dumnezeu, dar vorbiţi 

mai mult cu Dumnezeu despre soţii voştri. 
- Păcatele sunt ţinute în dublă evidenţă, se înscriu de Cer, dar se înscriu şi în urmaşi 

(în sămânţa de om). 
- Când un bărbat a venit îndurerat că-i moare soţia (ambii credincioşi vechi ai 

Părintelui) i-a zis, mângâindu-l: „Lasă, mă, că ai s-o vezi în curând”. Bărbatul, ca să se 
îndrepteze, a întrebat: „Dar după ce am s-o cunosc acolo pe soţie...” Părintele a privit în 
zare şi i-a zis: „În viaţa de dincolo oamenii se vor cunoaşte după dragoste; cei ce s-au 
iubit după Dumnezeu vor fi aproape unii de alţii şi aproape şi de Dumnezeu”. 

- Când era amărât de relele noastre, zicea: „Toţi profesorii se bucură când elevii lor 
promovează; numai că unii au rămas tot la buchia cărţii (clasa I)”. 

 
Prof. FL Ghitescu (Braşov): 
Îndrumări de la Părintele Arsenie 
„Există Rai şi iad”, sunt primele cuvinte pe care le-am auzit spuse de Părintele 

Arsenie, rostite cu o voce puternică şi care nu admitea replică, în ziua de 1 iulie 1946. 
Mi s-a părut un răspuns la nedumerirea mea în privinţa acestor două noţiuni: iad şi rai, 
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post mortem, pe care nu le puteam concepe nici ca o grădină frumoasă, nici ca un râu de 
foc, reprezentând fericirea şi nefericirea veşnică. 

Cu această afirmaţie categorică şi-a început Părintele Arsenie seria de predici ţinute 
zilnic, uneori şi de două ori pe zi, între 1 şi 20 iulie, de la altarul din pădurea Mănăstirii 
Sâmbăta. 

Părintele hotărâse să ţină aceste predici în special pentru intelectuali, iar pe ţărani îi 
sfătuia să plece să-şi vadă de gospodăriile lor, căci, zicea Părintele: „Cu un intelectual 
am mai multă bătaie de cap decât cu o mie de ţărani”. Aceste predici pe care le ascultau 
fascinaţi, au fost o adevărată şcoală revelatorie de spiritualitate creştină pentru 
majoritatea ascultătorilor, creştini prin tradiţie şi Botez, dar nu şi prin înţelegerea 
mesajului lui Hristos în viaţa veacurilor pământeşti. Lipsa de înţelegere şi, mai ales, de 
acceptare fără cârtire a învăţăturilor vieţii. La întrebarea: De ce este atâta suferinţă în 
lume? Părintele a răspuns răspicat: „Evaziune de la suferinţă nu cunosc: şi Hristos a 
suferit. Rabdă!”. Răspunsul era clar: Hristos a suferit ca Om, nu ca Dumnezeu, deci, şi 
tu, omule, poţi răbda şi nu crucificat, toate celelalte dureri fizice sau morale, îndurate 
fără cârtire sau deznădejde. 

La întrebarea: Unde este bunătatea, că n-am întâlnit-o? A răspuns: „Priveşte la lipsa 
de armonie a corpului omenesc, la disproporţia lui”. Părintele nu dădea totdeauna 
răspunsul direct pe care-l aşteptai, ca să te oblige să-ţi macini singur creierul sau prin 
atenţia acordată celor din jurul tău. Am înţeles bine răspunsul la această întrebare după 
ce am citit în biblioteca mănăstirii un studiu făcut de dr. Reiner, profesor de anatomie 
estetică la şcoala de Belle Arte al cărui student fusese şi Părintele Arsenie. În această 
specialitate profesorul studiase relaţia dintre trăirea interioară şi fizic. Ca exemplu care 
folosise figura Părintelui Arsenie, studentul său, impresionat, probabil, de perfecţiunea 
trăsăturilor fizice ale tânărului student. 

În acest studiu, profesorul spunea că cele două părţi ale figurii omului se deosebesc, 
dreapta de stânga, prin expresia ochilor şi prin forma falcii inferioare. Un cunoscător 
atent vede şi expresia ochiului drept bunătate, milă, modestie; dimpotrivă, în cel stâng 
vede egoism, cruzime, ambiţie. Formând o figură din două, o figură din două părţi de 
dreapta, aceasta va exprima nobleţe sufletească şi spiritualitate. Dimpotrivă, cea făcută 
din două părţi de stânga va exprima trufie, ambiţie, materialism. Forma celei din dreapta 
va fi prelungită, a celui din stânga fălcoasă, bătăioasă. Formele acestora sunt consecinţa 
trăirii interioare a individului respectiv: de o parte generosul, smeritul, spiritualizatul, de 
cealaltă parte ambiţiosul, crudul, materialistul: aşa mi-am explicat de ce Părintele ne 
fulgera cu privirea când ne revedea după un timp de absenţă. Ce fel de viaţă dusese între 
timp? 

Era un vizionar, un profet. Dar, dintr-o singură privire ce-ţi arunca ştia totul despre 
tine şi ce te aşteaptă. De exemplu: domniţa Ileana venea deseori la Mănăstirea Sâmbăta, 
iar Părintele stătuse câtăva vreme la Bran în vara acelui an, în preajma castelului şi o 
vizita pe domniţă şi familia ei. Ne-a spus odată, spre marea noastră uimire, că „şi ea va 
îmbrăca haina aceasta”. Şi, iată, că acum avem pe Maica Alexandra în persoana 
domniţei Ileana. 

Ce sfaturi folositoare dădea existenţei noastre lumeşti, trăită de noi cam la voia 
întâmplării, sfaturi pline de înţelepciune, dar şi de realism spiritual, precum şi de dorinţa 
de a trăi în Duh şi adevăr! 

În privinţa călătoriei la Ierusalim a spus: „Ierusalimul este peste tot pământul”. 
- „Când ai conştiinţa curată să nu te temi niciodată de nimic!” 
- „Să renunţi la plăcerile tale pentru a face bucurie altcuiva”. 
- „Să nu vorbeşti niciodată despre proiectele tale, căci cel rău ştie doar ce vorbeşti nu 

şi ce gândeşti şi ţi le nimiceşte”. 
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- „Când un om face ceva cu intenţii bune trebuie să iasă bine”. 
- „Să nu faceţi spiritism!” 
Părintele avea şi atitudini de neînţeles pentru noi faţă de anumite persoane. Pe unele, 

pur şi simplu, le ignora. O învăţătoare spunea că n-a privit-o niciodată şi nu i-a adresat 
nici un cuvânt. Altora le spunea să nu mai fie cum au fost, cazul unei persoane care se 
ocupase de budism şi de tehnica yoga. Părintele i-a interzis să mai vină, spunând că „se 
ocupă şi cu altă religie”. În schimb, o maică evlavioasă şi cu multă însuşire de valoare şi 
cultură, dar care sub o anumită influenţă se rătăcise oarecum de la anumite percepte 
ortodoxe, îl preocupa şi vroia să o revadă, dar ea îl evita. Când, însă, a revăzut-o după 
mai mult timp, i-a spus: „Mă gândeam cum voi da eu odată, acolo sus, socoteală de 
tine?”. A spovedit-o şi ea a revenit. 

Minuni? Totul în preajma Părintelui era minune. În afară de ceea ce numim noi, 
oamenii, minuni. Totuşi, o atare minune a făcut-o Părintele cu fiica mea, fetiţă de 10 ani 
care în urma băilor reci făcute în apa rece a iazului, s-a îmbolnăvit grav, fără 
posibilitatea de îngrijire medicală. În seara zilei de 15 august „Adormirea Maicii 
Domnului”, când am împărtăşit-o dusă pe braţe şi inconştientă, l-am rugat pe Părintele 
Arsenie să vină s-o vadă. M-a privit cu milă şi mi-a spus: „S-o lăsăm să se odihnească”. 
A fost prima noapte, după multe zile şi nopţi nedormite în mare fierbinţeală şi agitaţie, 
când s-a odihnit liniştită. A doua zi era ca un nou născut, spre mirarea tuturor şi, mai 
ales, a unei doctoriţe care era printre noi şi o tot consultase, spunând că acum nu mai are 
nimic, iar înainte fusese în stare foarte gravă. Au mai fost şi alte cazuri de vindecări 
minunate. 

Cei 16 km de la gară la mănăstire îi faceam pe jos, pe atunci nu erau curse, pe ploaie, 
zăpadă, zăpuşeală, uneori ne descălţam în praful şoselei cu cea mai mare plăcere, ştiind 
ce oază de pace binefăcătoare ne aşteaptă la mănăstire. Că Părintele Arsenie era un ales 
din pântecele maicii sale reiese şi din povestirea pe care mi-a redat-o mama lui. Pe când 
era însărcinată cu Părintele, a visat că pe pântecele său se aflau cuvinte scrise cu litere 
strălucitoare de aur, dar, zicea: „păcătoasa de mine nu le-am putut citi”. Era o femeie 
simplă, dar plină de evlavie şi smerenie. 

După prima etapă de pelerinaje la Mănăstirea Sâmbăta, care a durat câţiva ani, a 
urmat cea de-a doua, la Mănăstirea Prislop, unde acum se odihneşte Părintele nostru 
venerat şi, apoi, cea de-a treia şi ultima, la biserica din satul Drăgănescu. Dintr-o 
bisericuţă săracă a realizat un monument de artă picturală şi evanghelizare creştină. 
Privind-o, e o încântare şi pentru ochi prin perfecţiunea execuţiei şi frumuseţea 
coloritului, cât şi pentru suflet, prin felul prezentării vieţuirii creştine. Avem în ţară 
multe biserici frumoase, dar biserica Sfântul Nicolae din Drăgănescu este şi va rămâne 
unică. O persoană cam indiferentă în materie de credinţă când a intrat în biserică ca s-o 
viziteze a rămas uimită şi a exclamat: „Parcă sunt în paradis!”Această exclamaţie e şi un 
fel de răspuns la nedumerirea noastră în felul prezentării cu mintea noastră greoaie a 
raiului şi a iaduiui. Trăim zilnic iadul fără să ne dăm seama, dar raiul? 

Doamne, Tu iubeşti poporul nostru, căci şi acum în vremuri de restrişte, Tu ne-ai 
trimis pe unul din sfinţii Tăi, pe Sfântul Părinte Arsenie, să ne lumineze calea, să ne 
scoată din bezna păcatelor şi a neştiinţei. Cum să-Ţi mulţumim? Amin 

 
Cu Părintele Arsenie în 

Grădina Maicii Domnului 
 
Letiţia Suciu, Anca Şancu ş.a. (Dumbrăveni): 
În ajunul Crăciunului, de Naşterea Domnului, am ajuns la Drăgănescu, împreună cu 

mai multe femei, şi la familia preotului Bunescu, l-am aşteptat pe părintele Arsenie, care 
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a intrat în cameră cu o colindă frumoasă, care şi în ziua de azi îmi este întipărită, deşi 
aveam 17 ani. Am servit masa împreună cu dânsul. A văzut-o pe mama mea, legată la 
faţă. Avea un furuncul. I-a zis părintele: „De ce vii cu medicamente şi cu aşa ceva la 
mine? Când vin, de la mine toţi se întorc sănătoşi”. După un timp, dânsa s-a desfăcut, 
dânsul i-a dat cu ceva şi când am ajuns acasă, pur şi simplu a doua zi nu a mai avut 
nimic, fără nici un medicament. Atunci am văzut minunea şi puterea părintelui Arsenie. 

Când am terminat liceul, în 1976, am fost cu mama şi cu maica Anastasia de la 
Râmeţ. Povestea cu dânsul şi dânsul picta. La fiecare îi spunea în faţă tot: şi cum te 
cheamă şi tot. Când am intrat eu cu mama, a zis: „Voi amândouă, n-o să fiţi 
binecuvântate de mine până la sfârşit. Când toată lumea o să plece din biserică, voi o să 
fiţi binecuvântate şi o să vă spun de ce aţi venit”. Altă dată am fost cu mama, şi Părintele 
a văzut-o slăbită de puteri şi bolnavă. I-a zis, din cauza unor canoane date de preoţi; ea 
marţea şi vinerea nu mânca absolut nimic. I-a spus: „Tu, posturile sunt date de legea lui 
Dumnezeu, şi cât poţi ţii, şi să te rogi la Dumnezeu, că dacă nu, te rogi la Dumnezeu 
degeaba ţii canoanele. Dar e vorba şi de sănătatea ta. Că dacă nu îţi vezi de sănătate, nu 
ajungi la 40, hai să zic 50 de ani. Dar posturile ce ţi le-a dat, canoanele, să nu le mai ţii 
niciodată, că corpul tău este slăbit şi nu mai face faţă, mai ales că şi lucrezi munci grele. 
A fost greu, să nu bei apă în iulie”. I-a venit bine vorba, că mergea la sapă vara… 

Altă dată, când am fost la Părintele, am avut ocazia să ne întoarcem de la Drăgănescu 
la Bucureşti împreună, cu acelaşi autobuz. Dânsul a spus, de câte ori mergeam: „Aveţi 
grijă că îmi faceţi necazuri. Nu mai veniţi, nu mă mai căutaţi, deşi vreţi să fiţi cu mine. 
Dumnezeu ştie că sunt cu voi, dar nu mă mai căutaţi. Lăsaţi-mă că am destule greutăţi, 
nu vedeţi că la intrarea în comună vă aşteaptă? Lăsaţi-i să-şi facă datoria”. Întorcându-ne 
de la Drăgănescu, a zis că ne întoarcem cu acelaşi autobuz, dar a spus: „Nu mă 
cunoaşteţi, nu vă cunosc, nu ne uităm unul la celălalt”. Totuşi, după ce am coborât, a 
venit şi ne-a binecuvântat şi ne-a spus: „Aveţi grijă că ne faceţi mare necaz, ceilalţi din 
jurul vostru vă urmăresc”. 

Înainte de a se sfârşi zilele, la părinte a fost o verişoară, şi i-a spus: „Vezi că eu mor, 
şi nu trece mult timp, şi în România va fi vărsare de sânge”. A trecut numai trei 
săptămâni şi a început Revoluţia. În toată ţara mulţi tineri şi-au pierdut viaţa. 

* 
Părintele a spus că avea nevoie de nişte bani, când i-a scos din mănăstire. Avea 

nevoie de 20.000 de lei. A venit la noi să-i dăm. Noi voiam să ne facem casă, dar am zis 
că nu o să mai facem casă, că o să-i dăm. Dar soacra a spus: „Cum o să-i dai la un om 
necunoscut? şi fără scrisoare. Te duci să-i duci prin pădure, iese cineva şi îţi dă în cap”. 
După trei zile ne-am dus, dar nu a vrut să-i mai primească până nu mergem la el să-l 
cunoaştem. Apoi s-a tot dus la Bucureşti, şi numai a treia oară l-a cunoscut şi a zis: 
„Tinere, ce vrei de la mine?”. „Părinte, am auzit că aveţi nevoie de bani”. El i-a zis:   
„M-ai căutat ca pe acul în carul cu fân... Dar cum să dai banii, fără scrisoare, prin 
pădure?”. Tot ce a vorbit soacra acasă, tot a ştiut. În acel an ne-am ridicat casa, am avut 
mare spor la toate. Am primit putere mare de la dumnealui; ajutor mare. Pe urmă am 
început cu copiii de am mers la dumnealui; copiii au avut mare încredere în dumnealui. 
Şi am rămas buni prieteni până în ceasul de a ajuns, de a trecut la cele veşnice. 

După moartea băiatului am mers la Bucureşti, n-am apucat să-i spun de ce am mers. 
Mi-a spus el: „Tu numai acum ţi-ai adus aminte de mine, când v-a cutremurat 
cutremurul acesta mare? Dacă veneai la mine, muşcam din bărbatul tău sau vă făceam 
ceva rău? Vă feream de alte rele”. Şi atunci mi-a spus: „Dacă veneai atunci, puteam să-ţi 
spun mai multe, dar tu eşti prea distrusă”. Şi am zis: „Părinte, nu-l mai am, nu-l mai am. 
Ce să fac pentru sufletul lui?”. „Nimic absolut. El şi-a luat cununa muceniciei. Cine l-a 
omorât, i-a luat păcatele. Acesta va fi rugător fierbinte pentru tot neamul vostru”. Pe 
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urmă a spus că „Băiatul a fost un mugure care a înmugurit aici pe pămănt. Când era să se 
deschidă, nu mai era locul aici, că şi în cer e nevoie de oameni tineri, nu numai de 
bătrâni. Acolo e judecata dreaptă, aici pe Pământ e judecata strâmbă. Acolo o să fie 
dreptate, acolo nimeni nu o să mintă. Acolo totul merge cu ce ai făcut aici pe pământ. 
Dacă dai un pahar de apă la un străin, şi acela îţi este socotit şi o să-l ai dincolo. Să faci 
milostenie, să te rogi la Dumnezeu, şi atunci ajungi în locul cel bun”. 

* 
Să vă mai spun ce mare e puterea lui: eram gravidă în luna a şaptea, şi Părintele mi-a 

spus: „Tu o să ai o fetiţă”. Atunci nu erau ecografe, nu era nimic. Aşa a şi fost. Şi a spus: 
„Aceasta are să fie binecuvântată de Dumnezeu”. Şi aşa a şi fost-binecuvântată, că eu nu 
am avut probleme cu ea niciodată. Învăţa bine, a fost cuminte, cu credinţă în Dumnezeu. 
Toate le-a avut. 

* 
Pe urmă ne-a povestit lelea Dâmboiu, care a visat noaptea că trebuie să meargă la 

părintele la închisoare, să-i ducă şapte bucăţi de pânză albă, o pâine şi o bucată de 
slănină. Să taie felii pâinea şi slănina. S-a dus, şi când a ajuns, i le-a băgat uşor. Şi i-a 
spus: „Tu să te întorci repede, să nu-ţi întorci capul înapoi, că o să tragă după tine”. Pe 
toţi paznicii i-a adormit. Când o ieşit din curtea închisorii, s-au trezit paznicii, şi au 
început să tragă. Ea s-a dus mai încolo, speriată, şi nu s-a mai văzut. 

La mormânt, măicuţele mi-au zis: Ce credeţi, noaptea două căprioare vin şi se culcă 
lângă mormânt: una aşa şi una aşa, şi păzesc mormântul. Şi când se face dimineaţă, şi 
urcă în sus măicuţele, ele se scoală şi pleacă. Două căprioare, în fiecare noapte, stau la 
mormânt la părintele. Toate lucrurile sunt binecuvântate de Dumnezeu şi de Părintele. 

La Sâmbăta, la mănăstire, era un cântăreţ îndoit de credinţa părintelui. Şi într-o 
duminică sau o zi de sărbătoare, a ieşit afară să slujească la altarul de afară. Şi cântăreţul 
l-a văzut pe părintele în flăcări, până la genunchi, şi atunci a început să strige. Şi 
dumnealui l-a oprit, şi i-a zis: „Nu striga!”. 

Mama lui badea Ionel îl certa pe badea Ionel-că mergea tot timpul la mănăstire. Îşi 
vindea vaca din grajd când era mănăstirea năcăjită. Mergea cu calul, de trăgea lemne din 
pădure, mergea călare până acolo. Într-o zi i-a zis părintele: „Măi, de pe Târnava Mare, 
să stai trei zile aici, să tragem lemne cu calul”. A zis: „Vai, dar mama nu ştie!”. I-a spus: 
„Am să-i dau un telefon. Până ajungi tu în vârful muntelui, îi dau telefon”. Când a ajuns 
cu calul în vârful muntelui, i-a spus părintele: „Am vorbit cu mama ta”. Badea Ionel era 
pus la îndoială, cum nu erau nici fire de curent, nici telefon. Cum a putut vorbi? „Stai 
liniştit că am vorbit cu mama ta”. Când a ajuns acasă, i-a spus maică-sa: „Măi, am vorbit 
cu Părintele tău! M-am pus să-mi zic rugăciunile seara, şi din icoană a coborât şi a spus: 
Să nu-l aştepţi pe Ion că e cu treburi la mine”. De atunci, mama lui a început să creadă în 
puterea părintelui şi în ajutolul părintelui. 

Ce să vă mai spun? Ar fi multe, multe de spus, Sfinţia Sa făcea minuni mari. S-a dus 
o femeie la Sfinţia Sa, şi era tare nervoasă, şi nu avea răbdare să se termine slujba. 
Dumnealui din altar a simţit că nu are răbdare femeia şi le-a spus la oameni că femeia  
şi-a pierdut 20.000 de lei. El i-a spus: „Femeie, încetează cu nerăbdarea, că banii ţi i-ai 
pierdut. Trebuia fetele dumitale, amândouă, să-şi crească copii pe care nu au vrut să-i 
nască. Şi ăştia sunt banii cu care trebuia să-i crească. Şi nu o să mai aveţi spor în casă 
niciodată. Că copii aceia strigă că vor răzbunare asupra părinţilor”. 

Bunica mea, când a auzit de părintele prima dată, s-a dus la mănăstire. Când a apărut 
părintele, s-a pus între bunica şi două femei, s-a aşezat să mănânce cu ele. În faţă mai 
erau trei femei cu care a început să vorbeaseă. Mânca, lua câte o bucată şi se uita la 
femeile acestea. Şi zice la una: „Tu de ce ai venit aici?”. „Păi eu am venit Părinte, să 
vorbesc cu dumneavoastră”. „Du-te acasă, şi nu mai băga apă în lapte! Că tu vinzi 
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laptele la oameni, şi îl dai la un om cu patru copii necăjiţi, şi îi iei banii pe apă”. La 
cealaltă îi spune: „Tu du-te acasă şi împacă-te cu soacra. Că tu stai în curte cu soacra şi 
nu vorbeşti nimic. Când te împaci cu soacra să vii aici”. La cea de-a treia îi spune: „Tu te 
duci de la un vecin la altul şi duci vorba din casă şi vecinii se ceartă toţi din cauza ta”. Şi 
toate au rămas cumva, aşa uimite, n-au mai zis nici un cuvânt şi s-au sculat şi au plecat. 
N-au mai stat acolo. A zis: „Când vă întoarceţi, şi faceţi ce v-am spus, atunci să veniţi să 
stau de vorbă cu voi”. La bunica mea i-a spus: ;,Tu ai venit să mă vezi, dar eu vreau să 
vorbesc. Că tu numai bine ai făcut. Pe toţi i-ai ajutat, şi eu vreau să te ajut. Când va 
trebui să treci dincolo, să ştii că te am lângă mine”. Şi atunci au zis femeile celelalte 
două, erau tot văduve: „Părinte, dar cu noi ce faceţi?”. „La fel ca şi ea. Că toate sunteţi 
cu inimă bună şi cu frică de Dumnezeu”. Când a plecat, bunica era foarte bolnavă. A stat 
trei zile acolo şi s-a simţit foarte bine. Când a venit acasă, a zis: „Sunt cea mai sănătoasă 
femeie de pe pământ! M-am dus bolnavă şi nu mă mai doare nimic şi pot să muncesc şi 
pot să umblu pe drum liber, că nu mai am nimic, nici o durere, nimic”. A venit cu totul 
sănătoasă. Mama mea, care era foarte bolnavă, era gârbovă şi îndoită, cu cârja în mână, 
dar lucra mai mult decât una tânără. Mergea primăvara la Părintele şi cerea ajutor, apoi 
mergea toamna şi mulţumea la părintele. Şi i-a zis: „Tu, cât îţi trebuie şi câte zile ai, tu 
să lucrezi cât îţi trebuie, nimeni nu o să-ţi facă lucrul”. 

Am copii care merg în străinătate. De câte ori le zic: „Dragii mamei, faceţi-vă 
cruce!”. Dar unul din ei zice: „Mică, eu de câte ori pornec la drum, chem pe Părintele în 
ajutor. Şi zic: părinte dragă, ajută-mă să mă întorc cu bine”. Pe urmă am încă un băiat 
care merge în străinătate; el tot aşa, îşi face cruce, şi la urmă zice: „Părinte, fii cu noi şi 
ajută-ne!”. Copiii toţi, sunt cu gândul la Părintele şi sunt mulţumiţi, şi suntem toţi cu 
darul părintelui; până în ziua de azi îi simţim darul, de acolo din cer, unde e dus, şi noi 
suntem aici cu necazurile pământeşti. Când ai un necaz, niciodată să nu plângi să zici: 
„Doamne, dă-mi putere să pot să-l duc, şi dă-mi Doamne crucea pe care o am de dus, să 
mi-o pot duce, să nu mi-o ducă nimeni”. Să zici: Lasă că aşa îmi trebuie, nu să zici: 
Doamne de ce mi-ai dat? Dumnezeu ştie la fiecare ce îi dă. Şi dacă ai un necaz, fă-ţi 
Sfânta Cruce -arma împotriva diavolului, şi prin Sfânta Cruce se depărtează acela rău de 
noi. 

A murit Părintele şi ne-au sunat de la Sinaia maicile, să mergem la înmormântare. 
Am stat noaptea în genunchi, lângă sicriu. La unu noaptea am simţit un miros de smirnă 
care mi-a intrat prin nas, prin ochi, prin toate. M-am speriat, am întrebat pe o maică. 
„Aici s-a întâmplat ceva”, a zis. „Ţi-a dat părintele binecuvântarea”. Noi n-am dormit un 
an şi opt luni, până am ajuns la înmormântare la părintele. Din ceasul acela ne-am 
liniştit. L-a dus, l-a înmormântat, şi când să tragă pământ pe sicriu, ieşeau aburii ca de la 
un canal cu apă fierbinte: era smirnă şi tămâie. Toată lumea s-a umplut de smirnă şi 
tămâie. Şi atunci părintele Daniil a zis: „Nu ştiu dacă ştiţi pe cine am înmormântat. Am 
avut un om care umbla prin văzduh şi vorbea cu îngerii. Un om sfânt pe care l-am avut 
noi pe pământ”. Atunci toată lumea s-a mirat. Mi-a rămas în haină, un an de zile, mirosul 
de smirnă şi de tămâie. În dreptul mormântului, pe un copac mare, s-a format Sfanta 
Cruce, care arată tot puterea dumnealui şi semne pe care să le vadă lumea şi să le 
înţeleagă.  

* 
Apoi, la înmormântarea Părintelui, am vorbit cu mai mulţi oameni care l-au cunoscut, 

şi au văzut faptele făcute. Am vorbit cu un gardian care stătea de pază, şi care vedea cum 
noaptea, când se ruga părintele, cădeau lacătele de pe uşă, se deschideau uşile, 
dumnealui era în flăcări până la genunchi, rugându-se. S-au speriat toţi, şi au adus pe 
alţii de au văzut. Toată lumea s-a speriat. A zis gardianul: „Părinte, trebuie să ne păzeşti 
dumneata pe noi, nu noi pe dumneata. Puteţi pleca, uşile vi se deschid”. Părintele a spus: 
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„Eu îmi fac pedeapsa, eu nu plec de aici”. 

* 
Zicea: „Tu, dacă sunteţi doi sau trei inşi undeva, şi povestiţi de mine, eu sunt lângă 

voi şi eu vă ascult şi vă ajut”. Lelea Aurelia din Boiu ne spunea de multe ori că 
dumneaei a avut multe necazuri, dar de când l-a cunoscut pe Părintele, simţea necazul ca 
pâinea albă pe care o mănânci şi îţi cade bine. Aşa îi cădea necazul de bine, de nu-l 
ducea greu, îl ducea foarte bine, că era cu ajutorul părintelui, şi cu puterea dată de 
părintele. Nu se înţelegea cu fetele, şi dumneaei se înţelegea cu străinii mai mult decât 
cu fetele dumneaei. A fost multă lume la dumnealui, unii au înţeles puterea dumnealui, 
unii nu au înţeles-o. 

Dar acum, toţi care au fost odată sau de două ori la Părintele, şi ţin ce-a lăsat 
Părintele, toţi vor fi chemaţi dincolo şi ajutaţi de Părintele. Părintele ne spunea: „Tu, 
când am să fiu dincolo, am să am şi eu cuvânt acolo şi am să vă ajut”. 

Nu ştiu cum să vă spun, dar când mergeai, îţi ştia gândul, îţi ştia totul. Când erau 
copiii mei mici, şi bunica mea, din prima pensie, le-a cumpărat, că începea şcoala, 
căciuliţe, s-a dus odată bărbatul meu la Părintele şi i-am spus: „Ia căciuliţele în geantă şi 
dă-le să le binecuvânteze părintele”. Dar bărbatul meu a uitat să le dea. Şi când să plece 
de la părintele, acesta i-a zis: „Măi, tu ai ceva acolo în geantă. Ce ai?”. Bărbatul meu 
zice: „Vai! Am uitat, am căciuliţele la copii”. „Dă-le aici să le binecuvântez, că tu când 
ajungi acasă şi pui mâna pe mâner la uşă, nevastă-ta îşi ridică capul de pe pernă şi te 
întreabă dacă am pus eu mâna pe ele”. Exact aşa a fost. Când a intrat în casă, prima 
vorbă a mea a fost: „A pus Părintele mâna pe ele?”. Atunci a rămas surprins. Zice: 
„Ştiam că asta mă întrebi, că mi-a spus Părintele”. 

Copiii în şcoală toţi au mers bine, au fost binecuvântaţi, n-am avut probleme, n-am 
avut necazuri, că toţi au fost cu darul Părintelui. Mai ales fata, care crede şi acum, deşi e 
în străinătate, are mare dar de la Părintele şi mare încredere. Ea tot timpul îmi spune: 
„Vezi mică, Părintele scrie aşa”... Acolo unde s-a dus, oamenii străini sunt mult mai 
apropiaţi de Dumnezeu, şi prin depărtarea aceea mare, ei s-au apropiat de Dumnezeu şi 
de Părintele care îi ocroteşte şi acolo, dincolo de ocean. 

Spunea Părintele că cei care mor în accidente de maşini, au păcate grele (în familie) 
pe care nu le pot duce. Sunt păcatele mai grele decât ei. Aceştia mor în accidente. 

Spunea: „Nu mergeţi la joc! Stai jos şi uită-te cum joacă alţii şi nu juca!”. Să te uiţi 
cum joacă diavolii şi se schimonosesc, că jocul nu-i de la Dumnezeu, jocul e de la diavol 
şi toţi care nu-L au pe Dumnezeu, se înjunghie, se omoară. Aceştia sunt toţi cei care n-au 
nici o sămânţă de la Dumnezeu, au numai sămânţă de la acela rău. De aceea e bine, cei 
care suntem creştini ortodocşi, care mergem la biserică, să ţinem sfaturile părintelui, că 
vor veni vremuri grele, şi vor veni vremuri când nu ne mai putem ruga şi nu mai avem 
unde. Tot părintele spunea că „vine vremea când o bucăţică de anaforă şi o gură de apă 
sfinţită o s-o duci întreagă şi nu o să-ţi fie foame, că vin vremuri antihristice. De aceea, 
cer care suntem cu Biserica şi cu Dumnezeu, să avem mare credinţă,că Biserica ne 
ocroteşte, ne păzeşte şi ne apără de duhul rău care e îngăduit la sfârşitul veacurilor”. 

De câte ori am fost la o credincioasă părintelui Arsenie, la Boiu, la lelea Aurelie, ne 
duceam, şi duceam fiecare ce puteam (eram câteva femei). Şi totdeauna spunea: 
„Fetelor, să ştiţi, chiar, acum s-au terminat proviziile şi mă gândeam că părintele Arsenie 
sigur trimite pe cineva”. Şi atunci ne duceam şi se bucura, şi bani pentru lemne îi 
duceam, ce putea fiecare. Se bucura extraordinar de tare şi era fericită, şi spunea: „Uite 
vezi puterea părintelui Arsenie? A văzut că nu mai am nimic şi acum iar mă 
aprovizionează cu câte ceva, fiecare când îşi aduce aminte”, şi venea de multe ori şi un 
părinte preot de la Sighişoara, şi atunci de multe ori îi lăsa bani pentru lemne, şi ea era 
foarte-foarte fericită. Deşi avea trei fete care nu o ajutau, şi îi luau de multe ori din 
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fiecare câte ceva. Dar ea de fiecare dată primea din nou ce avea nevoie, şi era foarte 
fericită şi îi mulţumea lui Dumnezeu şi părintelui Arsenie. 

* 
Am avut o întâmplare neaşteptată în viaţa mea, o supărare mare care m-a îmbolnăvit. 

I-am spus soţului meu să mă lase să plec la mănăstire. Dacă nu, ori mor, ori înnebunesc. 
Şi i-am zis: „Decât să înnebunesc, mai bine să mor”. Şi atunci el mi-a zis: „Du-te”.      
M-am dus în ziua de Schimbare la Faţa, am ajuns acolo după-masă, după Vecernie. 
Părintele era înconjurat de copii de diferite vârste, pe care îi binecuvânta, le spunea la 
fiecare ce ştia dânsul. Eu când am plecat de acasă, am plecat cu trenul, dar nu mi se 
părea că trenul merge aşa de repede, faţă de cum doream. Îmi venea să mă dau jos să 
ajung mai repede. Când am ajuns acolo, dumnealui, fără să îi spun un cuvânt, mi-a spus: 
„Te-ai grăbit că ai avut chemare. Odihneşte-te şi mâine stai de vorbă”. Dimineaţa ne-am 
dus la biserică. După slujbă a început să predice la lume, în mijlocul pădurii, unde este 
un altar. Se apropia, se înghesuia lumea să stea de vorbă cu dumnealui. Am auzit câteva 
cazuri, eu, cu urechea mea. 

O persoană a avut un singur copil care a murit şi nu se mai putea linişti, mângâia. 
Părintele i-a spus: „Ba da, tu te poţi mângâia, dar te duci acasă, şi în capătul satului e 
copilul cu numele ... care nu are pe nimeni, e murdar şi flămând, spală-l şi du-l acasă, că 
acela e copilul tău. Copilul care a murit nu a fost pentru tine”. 

O persoană spunea că i s-au furat diferite lucruri. Părintele i-a spus imediat: „Nu e 
ade-vărat. Ţi-a luat numai cât ai fost datoare şi nu ai vrut să plăteşti. Socoteşte-te, şi 
răspunde-mi”. 

Lumea îmi spunea: „Stăm de două-trei săptămăni, nu ajungem să putem vorbi”. Eu 
îmi pun toată încrederea. Eu ştiu că pot, pentru că dumnealui mi-a spus: „Stai,  
odihneşte-te, şi mâine vorbim”. Vorbind, stând de vorbă cu lumea, l-am văzut trecând pe 
drum. Repede am fugit ca să nu-l pierd din ochi, şi când m-am apropiat de dumnealui, îşi 
suceşte capul, şi mi-a spus: „Ce ţi s-a întâmplat îţi este dat. Tu să rabzi şi să te rogi 
pentru fraţii tăi care ţi-au greşit. Şi să nu-i blestemi, că altfel va cădea blestem pe tine”. 

Atunci când am plecat la părintele Arsenie eram foarte îngândurată de ce am lăsat 
acasă. Pe soţul cu trei băieţi. Şi părintele Arsenie, văzând-o aşa întristată, a spus: „Fii 
liniştită, că acasă totul e bine”. Când s-a întors a doua zi, soţul ei, care nu avea timp de 
copii, era în pat şi se juca cu cei trei băieţi ai dânsei, şi era fericită, şi nu a întrebat-o de 
ce a lipsit o zi. Cu rugăciunile părintelui Arsenie s-a văzut minunea care s-a petrecut în 
casa mea. 

Eu, după discuţia cu dumnealui, am avut o schimbare, am început să mă însănătoşesc. 
Şi de atunci am urmat sfaturile lui, aşa cum mi le-a dat şi sunt foarte mulţumită. Şi 
persoanele care au mai fost acolo, tot aşa, au fost foarte mulţumite de felul cum i-a tratat. 
Era o persoană care într-adevăr, se lupta să salveze sufletele. Fiindcă cei ce mergeau 
acolo erau disperaţi, dar nimeni nu pleca fără mulţumire. Nu trebuia să-i povestesc, 
fiindcă atunci când luai legătura cu dumnealui îţi dădea răspunsul, fără să spui ce-ai 
avut. Întotdeauna vorbea scurt, la obiect. Odată era pe o schelă, lucrând, pictând la 
tavanul bisericii. După câtva timp s-a dat jos şi ne-a spus atât: "Pentru ceea ce aţi venit 
sunt foruri”. 

La Drăgănescu, când picta, era îmbrăcat cu halat alb şi cu bonetă albă (ca un doctor). 
Avea ochelari închişi la culoare, sandale romane şi pantaloni maro. 

„Dar tu ce vrei să grăieşti cu mine?” Am zis: „Părinte, să mă iertaţi, vreau numai 
două vorbe”. „Ce vrei tu să-mi spui în două vorbe?”. Şi apoi zice: „Tu să ştii că trebuie 
să mai aduci un copil pe lumea asta. Şi nu te mai consuma atâta”. Eu îi să spun: „Dar ce 
să fac părinte?”. „Lasă-L tu pe Dumnezeu să te conducă El, că tu ajungi la nebuni altfel. 
Lasă să te conducă Dumnezeu şi atunci toate li se împlinesc, ţi se fac cum trehuie”. Şi 
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zic: „Părinte, vă rog să mă ajutaţi să trăim în curăţenie”. Zice: „Tu, stai aşa, nu se poate 
încă. Trebuie să mai aştepţi, tu. E bine ce vrei, dar mai lasă până vine timpul. Şi atunci o 
să fie cum gândeşti tu, înspre bine”. Şi apoi îmi zice către mine: „Tu să mai vii”. Vai 
Doamne, când am auzit, aşa m-am bucurat. Şi a mai spus câte ceva. Dar de copii mi-a 
spus să mai aduc unul pe lume, că aveam trei. 

Părintele Arsenie stătea pe băncuţă şi se ţinea aşa de cap. Umblau maşini mari, 
încărcate, şi era zgomot, şi atâta lume. Eu numai aşa, m-am uitat. Şi zice către mine: 
„Hai tu şi stai jos, că tu eşti bolnavă”. Am crezut că cine ştie la cine zice. Nu m-am dus. 
A zis a doua oară. Maica Ambrozia îmi zice: „Hai, că ţie îţi zice!”. „Dar cum să stau 
lângă Părintele, la o masă cu Părintele? Eu?”. „Hai că vin şi eu”. Şi Părintele spunea 
într-una. Spunea la toţi, ca să înveţe fiecare, că era prea multă lume să spună la fiecare 
separat. Şi era una din Glăjani -Mărioara, care era cu maică-sa, şi era bolnavă cu spatele, 
şi plângea pentru că ar fi vrut să conducă ea casa, că era la ea pe curte bărbatul. Şi i-a 
zis: „Tu, nu mai tot plânge! Şi fii cu capul mai jos, lasă ca să conducă bărbatul tău, că e 
destul de cumsecade, prea cumsecade încă. Toate cărţile le are bune. Aşa că tu fii mai 
mică!”. 

Odată, când am fost la Părintele am avut la mine şi cecul cu bani. L-am pus în fundul 
genţii, sub un carton. În tramvai erau doi bărbaţi înalţi, dintre care unul se tot dădea către 
mine. Când am ajuns la Părintele şi am golit geanta, am văzut că nu mai am cecul. I-am 
zis la Părintele, dar nu ştiam cum să-i spun la bărbatul meu, când ajung acasă. Părintele 
mi-o zis că nu am ce face, trebuie să-i zic. Am ajuns acasă şi i-am zis şi nu s-o supărat 
deloc. După un timp, am văzut că vine poştăşiţa şi îmi aduce cecul. Venise părintele 
până în sat şi l-a adus, la poştă. Ea venit şi l-a adus, şi nu a spus că cine-i, şi a spus: 
„Uite, lelea!”. 

* 
Despre beţie Părintele a spus: „Decât să scoţi pe diavol dintr-un beţiv, mai uşor scoţi 

un suflet din iad”. 
L-am întrebat pe Părintele unde-i mama mea şi a zis: „În iad”. Şi despre tatăl meu a 

zis la fel, pentru că a băut şi a fumat toată viaţa. 
I-am spus Părintelui că eu nu vreau să rămân de dânsul. Dar mi-a zis că trebuie să 

rămân de dânsul, pentru că atunci când voi trece în lumea cealaltă dânsul va avea un rost 
şi dincolo. 

 

Chiş Aurelia (Boiu):  
Părintele s-a născut în Vaţa de Sus. Mi-a spus: „Eu când am fost mic, am dormit cu 

maică-mea, cu bunica. Şi mă trezeam noaptea, bunica nu era în cameră. Şi umblam din 
cameră în cameră şi o căutam. O vedeam pe bunica în genunchi, se ruga la Dumnezeu. 
Şi eu m-am pus în genunchi şi mă rugam şi eu la Dumnezeu”. Aşa mi-a spus. Apoi zice: 
„Am crescut mare, pe tata nu-l mai văzusem împreună cu mama”. 

Altădată mi-a zis: „Aurelia, tu a trebuit să fii mama la 12 copii”.„Vai!” am chiuit eu 
în Biserică. „Mama a 12 copii! Apoi şi eu am făcut numai 2 fete”. 

Odată a strigat: „Veniţi la mine, veniţi la mine. Dar nu veniţi să ziceţi: „Iertaţi-mă 
Părinte, iertaţi-mi păcatele”. Veniţi numai ca să vă măritaţi fetele, să vă însuraţi feciorii, 
că v-a luat din grădină, că nu v-a dat tot pământul... Dar ca să veniţi să ziceţi: „Iertaţi-ne 
că suntem păcătoşi”, nu veniţi”. Atunci am strigat: „Iartă-mă, părinte”. 

„Omul zgârcit e urât de Dumnezeu”, aşa ne spunea. Şi mai spunea Părintele Arsenie: 
„Când vorbiţi de mine, eu sunt între voi” .  
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De folos vă sunt dacă faceţi 
ce vă spun 

 
Gheorghe Moraş (Ucea de Sus): 
Prin 1948-1950 Părintele Arsenie avea nevoie de nişte oameni care să scoată nisip din 

pârâul care curgea prin apropierea Mănăstirii Prislop. Am plecat câţiva oameni (dintre 
care mai trăiesc eu şi Lovin Nicolae - Pavăl). Părintele s-a bucurat mult de venirea 
noastră. Ne-a arătat locul cu nisip şi ne-am apucat de treabă, dar, nu după mult timp, nu 
mai puteam scoate nisip din cauza apei. I-am spus Părintelui şi Părintele a zis: „Mă, 
mă...lasă că facem să nu mai vină apa la voi”. S-a dus în susul râului vreo 15-20 de 
metri, s-a aplecat, a pus amândouă mâinile în apă şi din acel moment apa a ieşit în altă 
parte pe sub pâmânt. Se auzea cum curge la 10-15 metri de locul unde lucram noi. În 
timp ce lucram a început o ploaie torenţială, cu fulgere şi tunete şi veneau lemne pe acel 
râu. Ne grăbeam să plecăm cât mai repede, dar Părintele ne-a spus: „Staţi mă liniştiţi că 
nu dă ploaia pe voi” şi aşa a fost. 

Altădată când am fost la Părintele Arsenie nu l-am găsit, dar m-am gândit să mai stau 
prin curtea bisericii, poate apare de undeva. Întâmplător s-a nimerit de m-am întâlnit cu 
două femei care, ca şi mine, îl căutau pe Părintele. Erau din partea Sibiului, una era mai 
tânără, iar cealaltă mai bătrână. Ne-am aşezat la umbra unui copac aproape de lac şi am 
mâncat acolo. În acest timp mi-au povestit că ele au venit de ieri şi că au dormit la nenea 
Vasile un vecin de lângă biserica din Drăgănescu (unde a pictat Părintele Arsenie).     
Le-am spus că Părintele o să se supere foarte tare când va veni. Şi aşa a fost. Când ne-a 
văzut, Părintele a zis, uitându-se la cele două femei: „Ar trebui să iau o mătură şi să vă 
bat până se rupe mătura. Ce aţi căutat la nenea Vasile? Mult rău mi-a făcut omul acela” 
(de aceea, cei care-l căutau pe Părintele Arsenie erau sfătuiţi să spună că au venit să vadă 
pictura bisericii sau că doresc să dea o rugăciune la părintele Bunescu). Şi a mai zis 
Părintele uneia din femei: „Vezi ce păţeşti pe acasă că ţi s-a măritat fata cu ţiganul?”. 
Femeia a început să plângă şi şi-a dat seama că a greşit. Părintelui i s-a făcut milă de ea 
şi a întrebat-o pentru ce a venit. Ea i-a zis: „Părinte, ce să vă mai spun dumneavoastră că 
ştiţi mai bine decât mine”. După ce am plecat cu toţii, pe drum, femeia care a plâns a 
spus că atunci când plângea s-a uitat o dată la Părintele şi a văzut că-i pică din ochi 2-3 
picături de lacrimi. 

* 
Altă dată am venit la Bucureşti cu o zi înainte, pentru a putea fi a doua zi la Părintele 

Arsenie la Drăgănescu. Am stat peste noapte la Mănăstirea Cernica unde l-am întâlnit pe 
părintele Argatu, care făcea molitfele Sfâtului Vasile cel Mare şi ale Sfântului Ioan Gură 
de Aur şi am participat şi eu la toate. A doua zi m-am dus la Părintele Arsenie. În 
biserică eram adunaţi cu toţii în faţa dumnealui şi am văzut că Părintele Arsenie se uită 
peste toţi, îşi opreşte ochii la mine şi zice: „Mă, sunt unii care vin de sub patrafir, dar 
satana nu le face nimic omului, fără ştirea lui Dumnezeu, iar preoţii care fac molitfele o 
păţesc”. Eu am ştiut că de mine zice. 

* 
Altă dată am vorbit cu Părintele Arsenie despre lumina sfântă care coboară la Paşti pe 

mormântul Domnului Iisus. Dânsul a zis că această minune este singura minune pe care 
o poate vedea omul oricât de păcătos ar fi. 

Altă dată eram în biserica din Drăgănescu şi multă lume îl aştepta pe Părintele 
Arsenie. Când a venit toţi ne îngrămădeam pentru ca să-i sărutăm mâna, dar Părintele a 
zis: „Lăsaţi, mă, astea, lăsaţi, mă, astea că sunt formalităţi, dar faceţi, mă, rugăciune aici, 
faceţi; mă rugăciune aici”. 

Altă dată eram în biserica din Drăgănescu, împreună cu părintele Petru Vamvulescu, 
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în aşteptarea Părintelui Arsenie. Când a venit, Părintele în biserică a strigat tare de două 
ori: „Mă, să vă, faceţi datoria că Dumnezeu şi-o face. Mă, să vă faceţi datoria că 
Dumnezeu şi-o face”. Eu am zis: „Ce să Facem, Părinte?”. Dânsul a zis: „Să vă rugaţi lui 
Dumnezeu, mă, să vă rugaţi lui Dumnezeu!”. 

* 
Altă dată mi-a zis să urc pe o scară pe care dânsul picta în biserica: „Urcă odată, dă-te 

jos; mai urcă o dată, dă-te jos”. După aceea îmi arată un lighean cu apă şi îmi zice: 
„Spală-te în ligheanul acela cu apă”. Nu eram murdar, dar m-am spălat şi am zis: 
„Părinte, aşa cum mă spăl eu acum, aşa aş vrea să mă spăl de păcatele mele”. Părintele a 
zis: „Mă, pregăteşte-ţi pielea”. Şi cu două degete a prins pielea de pe mâna dumnealui, 
ca să înţeleg că trebuie să sufăr pentru păcatele mele. 

Eu aveam obiceiul, când citeam cinstitul Paraclis al Maicii Domnului, să-l citesc 
repede. Când am fost la Părintele a zis despre rugăciune: „Nu normă!”. 

* 
Până lucram în fabrică, colegii –obişnuiam-, mai ales când ne întâlneam la masă, să 

zică rău despre preoţi, iar eu întotdeauna mă împotriveam şi le răspundeam după cum 
credeam că este bine.  

Odată când m-am dus la Părintele Arsenie a zis: „Mă, când mai zice cineva rău de 
preoţi să mă dai exemplu pe mine. Eu nu beau, nu fumez etc.”. Părintele Arsenie fiind 
încă în viaţă, cum spuneam tuturor despre dânsul. Vorbind cu o femeie despre Părintele, 
ea spunea că a fost o dată la dânsul. Ea a recunoscut puterea de pătrundere în tainele 
oamenilor a Părinteiui Arsenie. Ea zicea că un unchi de-al ei (care era mare şi ştia multe) 
i-a zis despre Părintele Arsenie că este sfânt şi trimis al lui Dumnezeu pe pământ. 

* 
Odată, când am fost la Drăgănescu o doamnă a venit cu un covor la Părintele Arsenie, 

pentru biserică, şi a zis: „Părinte îţi mulţumesc că mi-ai luat durerea din piept”. „Nu eu 
ţi-am luat durerea, Dumnezeu ţi-a luat-o”. „Nu, dumneata mi-ai luat-o”, a zis femeia. 
Părintele Arsenie a fost văzător cu duhul, cunoştea şi prezentul şi viitorul. A fost factor 
de minuni şi în timpul vieţii, dar şi după plecarea sa la cele veşnice. 

Odată, un domn s-a oferit să-mi facă cadou nişte obiecte. Eu am fost de acord, dar am 
zis că mai întâi să-l întreb pe Părintele Arsenie. Părintele mi-a zis: „Ia-le, mă, dar să te 
rogi lui Dumnezeu pentru el”. Eu am zis: „Dar cine sunt eu înaintea lui Dumnezeu ca să 
mă rog pentru el?”. Atunci a zis: „Mă, tu ai rugăciunea vameşului, nu a fariseului”. Eu 
confundam vameşul cu fariseul şi de multe ori trebuia să fiu atent care este unul şi care 
celălalt, iar Părintele a ştiut şi acest amănunt. 

Odată l-am întrebat cum să serbăm sfinţii cu cruce neagră în calendar, că rămânem cu 
lucrul câmpului în urmă. Mi-a zis: „Uite cum fac eu: dimineaţa la rugăciune şi după 
aceea la muncă”. 

* 
Zicea Părintele Arsenie că cine va începe să clevetească, să se socotească cel mai 

păcătos om şi străin de Împărăţia lui Dumnezeu. 
* 

O femeie din Drăguş mergea la Părintele Arsenie şi odată i-a spus femeii să vină şi 
soţul ei la dânsul ca să vorbească cu el. Când a venit din nou la Părintele Arsenie i-a 
spus că soţul ei nu vrea să vină. Soţul a zis că nu merge la dânsul fiindcă Părintele îi 
spune ce să facă şi nu face şi apoi o păţeşte; mai bine nu se duce. Părintele Arsenie a zis: 
„Spune-i că nu scapă în felul acesta şi că este destul să fie o singură persoană dintr-un 
sat”. 

* 
O întâmplare doresc să se ştie, deşi sunt sigur că mulţi nu mă vor crede. Anul acesta 
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[2006], pe data de 28 noiembrie, de dimineaţa până seara, toată ziua, un miros de 
mireasmă ca de tămâie, tot timpul a fost în jurul meu. Sunt sigur că a fost din darul 
Părintelui Arsenie. 

* 
Un credincios din Ucea, când a fost la mănăstire la Sâmbăta, a spus că Părintele 

Arsenie, înainte de a începe o predică, s-a urcat pe o masă şi a zis: „Când Dumnezeu va 
judeca lumea eu am să fiu la dreapta Lui şi atunci ori vă sunt de folos ori vă sunt 
acuzator”. Atunci Dunmezeu îmi va zice: „Arsenie, de ce nu le-ai spus?”. Eu am să 
zic: „Doamne, eu le-am spus, dar nu m-au ascultat!”. Aşa v-am devenit acuzator, 
iar de folos vă sunt dacă faceţi ce vă spun”. Amin 
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CELE MAI FRUMOASE CUVINTE ALE PĂRINTELUI  
ARSENIE BOCA EXPLICATE DE PARINTELE TEOFIL7 

 
Părintele Arsenie a fost un om cu o capacitate sufletească deosebită şi cred că 

Părintele, orice ar fi fost, ar fi fost un om deosebit. Adică dacă era inginer, nu era un 
inginer comun; dacă era profesor, era un profesor excepţional; dacă era un doctor, era un 
doctor deosebit. El a avut o înzestrare nativă deosebită şi când l-am cunoscut eu, în ’42, 
avea 32 de ani şi deja avea un nume mare. Cum a ajuns la aceasta Părintele nu a spus 
niciodată, însă eu, personal, cred că a avut o înzestrare de la Dumnezeu pe care dacă nu 
o ai nu poţi fi niciodată ceea ce a fost Părintele Arsenie. Apoi el a studiat mult, nu numai 
Teologie, ci a studiat şi artă, a făcut Şcoala de Belle Arte, secţia pictură, a făcut şi ceva 
Medicină, cunoştea şi chestiuni de medicină, şi toate acestea la un loc i-au dat 
capacitatea de a lucra ca un om bine înzestrat şi cu o cultură bine pusă la punct.  

Cândva stăteam în faţa unei icoane făcute de Părintele Arsenie la Bucureşti pentru 
mănăstirea noastră, o icoană cu Adormirea Maicii Domnului, care se găseşte acum în 
Muzeul mănăstirii noastre. Stăteam în faţa acestei icoane şi o prezentam unui cadru 
universitar de la Sibiu, şi zic: „Eu cred că Părintele Arsenie este un geniu”. Şi 
respectivul spune: „Asta înseamnă că are o cultură perfectă şi încă ceva”. Şi zic eu: „Nu 
ştiu dacă are o cultură perfectă, dar sunt sigur că are încă ceva”. Ăsta a fost Părintele 
Arsenie. 

Avea o putere de sinteză deosebită, o putere de intuiţie şi o putere de a cunoaşte 
totdeauna esenţialul într-o chestiune. Când îi puneai o problemă, el imediat avea 
răspunsul. Şi de la el au rămas şi cuvinte scrise, în manuscrisele lui. De pildă, când l-am 
întâlnit eu pentru prima dată, mi-a şi spus un cuvânt, o formulă. Zice: „Mă, nu toţi din 
lume se prăpădesc, nici toţi din mănăstire se mântuiesc”. Deci avea o posibilitate de a 
formula ceva. Sau cândva spunea el aşa: „În mintea strâmbă şi lucrul drept se strâmbă”. 
Asta le place la mulţi, am băgat de seamă că le place. Când le spun că Părintele a zis că: 
„În mintea strâmbă şi lucrul drept se strâmbă”, oamenii râd, în general. De ce râd? 
Pentru că îşi dau seama că aşa e. Numai că e greu să ştii când ţi-e mintea strâmbă. Sau 
zicea Părintele că: „Cea mai lungă cale e calea care duce de la urechi la inimă”, adică de 
la informaţie la convingere. Şi zicea Părintele că: „Mustrarea învinge, dar nu convinge”, 
sau că: „Bobul lui de grâu se preschimbă în tăciune, iar el se crede grâu nedreptăţit”. 

Din câţi oameni am cunoscut eu lucrători în Biserică, Părintele Arsenie a fost unic. 
Unic prin gândirea lui, prin stilul lui de lucru. 

 
Dragostea lui Dumnezeu pentru cel mai mare păcătos este mai mare decât 

dragostea celui mai mare sfânt faţă de Dumnezeu. 
Părintele Arsenie a zis o vorbă cât lumea asta de mare – ba mai mare decât lumea 

asta! Şi anume a zis aşa: „Iubirea lui Dumnezeu faţă de cel mai mare păcătos îi mai mare 
decât iubirea celui mai mare sfânt faţă de Dumnezeu”. Nu poate iubi un sfânt pe 
Dumnezeu, cât ar fi sfântul de mare, cât iubeşte Dumnezeu pe cel mai mare păcătos; şi-l 
aşteaptă; şi vrea să-l primească; şi aleargă înaintea lui, după cum citim în pilda cu fiul 
risipitor, unde se spune că tatăl nu l-a aşteptat pe fiul care se întorcea; l-a aşteptat într-un 
fel, dar când l-a văzut că vine, nu l-a mai ţinut locul: a alergat înaintea lui, ca să-l 
primească, să-l îmbrăţişeze, să-l sărute, să-l ajute, să-l aşeze iarăşi în starea din care a 
plecat. Pentru că din inima lui, fiul n-a plecat niciodată! El a rămas în inima tatălui, aşa 
cum rămânem noi în inima lui Dumnezeu, în inima Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în 

                                                 
7 Părintele Ioan Gâscă,  Părintele Arsenie Boca, mare îndrumator de suflete din sec. XX – O sinteză a   

gândirii Părintelui Arsenie în 800 de capete, ed. Teognost, 2002 
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inima Maicii Domnului, oricât de depărtaţi am fi, oricâte rele am face. Până trăim în 
această viaţă Dumnezeu nu ne părăseşte. Noi putem să părăsim pe Dumnezeu, dar 
Dumnezeu nu poate să ne părăsească pe noi. Cu o astfel de afirmaţie, Părintele ne dă 
încredere în bunătatea lui Dumnezeu, în iubirea lui Dumnezeu faţă de noi, păcătoşii, căci 
se afirmă şi în rugăciunile de dezlegare ale sfintei noastre Biserici, că mila lui Dumnezeu 
este tot atît de mare, tot atît de infinită, cum este de infinită şi mărirea Lui, de vreme ce 
se spune: „Că precum este mărirea Ta, aşa este şi mila Ta”. Cuvântul spus de Părintele 
Arsenie, în formularea de mai sus, ne aduce aminte şi de ceea ce spune Psalmistul, prin 
cuvintele acestea: „Cât e de sus cerul deasupra pământului atât de mare e bunătatea Lui 
(a lui Dumnezeu) spre cei ce se tem de Dânsul. Cât de departe e Răsăritul de Apus, atâta 
a depărtat El de noi fărădelegile noastre. Cum miluieşte un tată pe copiii săi, aşa 
miluieşte Domnul pe cei ce se tem de Dânsul” (Psalmul 102, 10-13). 

 
Să-ţi fereşti capul de frig şi de prostie! 
E un cuvânt care merită să fie ştiut şi urmat, el putând fi de folos tuturor celor ce nu 

iau aminte la ei înşişi, tuturor celor care vor să braveze şi nu se gândesc la urmările pe 
care le pot avea, spre răul lor, nişte atitudini care nu sunt destul de bine gândite şi 
controlate. Să luăm, deci, aminte la cuvântul de mai sus şi să-l împlinim în cele două 
laturi ale lui.  

 
În mintea strâmbă şi lucrul drept se strâmbă. 
Aşa obişnuia să spună Părintele Arsenie, care urmărea pentru oameni o minte dreaptă 

şi lucruri drepte şi îndreptare spre mintea cea bună. Valoarea acestui cuvânt o intuiesc 
toţi cei ce îl aud, şi asta se întâmplă des, căci noi îl aducem înaintea vizitatorilor şi 
închinătorilor noştri, mai ales atunci când au prilejul să vadă o pictură a Părintelui 
Arsenie reprezentând Adormirea Maicii Domnului, pictură în faţa căreia se opresc cu 
admiraţie mulţi dintre cei ce vizitează Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta. Mintea se 
strâmbă în urma patimilor şi se îndreaptă pe măsura curăţirii de patimi. Când mintea se 
îndreaptă, vede lucrurile drept, deci aşa cum sunt ele. „În mintea strâmbă şi lucrul drept 
se strâmbă”. Asta le place la mulţi, am băgat de seamă că le place. Când le spun că 
Părintele a zis că „în mintea strâmbă şi lucrul drept se strâmbă”, oamenii râd în general. 
De ce râd? Pentru că îşi dau seama că aşa e. Numai că e greu să ştii când ţi-e mintea 
strâmbă. 

 
Cea mai lungă cale este calea care duce de la urechi la inimă. 
Cea mai lungă cale este calea care duce de la urechi la inimă, adică de la informaţie la 

convingere. Oameni de informaţie religioasă sunt mai mulţi decât cei ce au convingeri 
religioase. E necesară şi informaţia, care adeseori se face prin auzire. Dar a rămâne la 
informaţie înseamnă doar a fi la începutul drumului, „la urechi”. Până la inimă mai e o 
cale lungă, „cea mai lungă cale”. 

 
Mustrarea învinge, dar nu convinge. 
Este şi aceasta o cugetare la care e bine să luăm aminte. Are şi mustrarea rostul şi 

puterea ei, dar ea, ca şi constrângere, doar învinge, însă de convins nu convinge. De la 
învingere până la convingere e o cale lungă, poate tot atât de lungă, cât cea de la 
informaţie la convingere, cât cea de la urechi la inimă.  

 
Un suflet trist este un suflet cu luminile stinse. 
Cuvântul acesta ne aduce aminte de un cuvânt asemănător, cu circulaţie mai ales în 

lumea din Apus: „Un sfânt trist este un trist sfânt”. Părintele a fost întotdeauna pentru 
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optimism, pentru bucurie, credinţa noastră fiind „izvor de bucurie”, creştinismul fiind 
„religia bucuriei”. Domnul Hristos le-a spus ucenicilor Săi: „Acestea vi le spun, ca 
bucuria Mea să fie întru voi şi ca bucuria voastră să fie deplină” (Ioan 15, 11).  

 
Bobul lui de grâu se preschimbă în tăciune, iar el se crede grâu nedreptăţit. 
Aşa caracteriza Părintele Arsenie pe omul care se abate de la cele bune şi care nu 

caută şi nu primeşte îndreptarea, ci îşi explică el mai bine cele pentru sine condamnând 
pe cei ce vreau să-l îndrepte. Începutul oricărei îndreptări este să-ţi recunoşti greşeala. 
„Cînd greşeala s-a făcut în tine aşezare şi adevăr”, când o ai ca deprindere şi o mai şi 
justifici, atunci „nu mai e greşeală, ci e păcat de moarte”. Într-o astfel de situaţie, cel ce 
se crede a fi drept, fără să şi fie de fapt, nu mai e bob de grâu, ci doar tăciune. 

 
Ajutaţi-mă să vă pot ajuta. 
Asta înseamnă că nu cel care vrea să te ajute te ajută cel mai mult, ci tu eşti cel care 

poţi să fii ajutat. Dacă eşti deschis spre ajutor te poate ajuta omul de lângă tine şi omul 
superior ţie; dar dacă nu-l recunoşti superior, ba, dimpotrivă, îl judeci şi-l calci în 
picioare, atunci nu te poate ajuta, pentru că omul este fiinţa care poate zice nu, şi zice 
nu! 

 
Dacă tot trebuie să suferim, măcar să nu suferim zadarnic. 
Pentru a putea folosi suferinţa spre binele său, omul trebuie să creadă că suferinţa are 

un sens pentru el, chiar dacă pe moment nu înţelege. De fapt, cel care înţelege şi ştie 
cum să suporte suferinţa, nu mai suferă.  

 
Să ai înţelegere faţă de neputinţa omenească. 
Părintele Arsenie, Dumnezeu să-l odihnească, mi-a spus cândva un cuvânt; de fapt, 

nu mie, ci unui părinte, pe atunci student la teologie, un cuvânt pe care eu îl socotesc cel 
mai important cuvânt pe care l-am auzit de la el din câte ştiu că le-a spus şi le-a scris, 
anume: „Să ai înţelegere faţă de neputinţa omenească”. 

 
Mă, nu toţi din lume se prăpădesc, nici toţi din mănăstire se mântuiesc. 
Avea o putere de sinteză deosebită, o putere de intuiţie şi o putere de a cunoaşte 

totdeauna esenţialul într-o chestiune. Când îi puneai o problemă, el imediat avea 
răspunsul. Şi de la el au rămas şi cuvinte scrise, în manuscrisele lui. De pildă, când l-am 
întâlnit eu pentru prima dată, mi-a şi spus un cuvânt, o formulă. Zice: „Mă, nu toţi din 
lume se prăpădesc, nici toţi din mănăstire se mântuiesc”. Deci, avea o posibilitate de a 
formula ceva. 

  
Nici abuzul, nici refuzul. 
În legătură cu sexualitatea în familie, Părintele Arsenie zicea: „Nici abuzul, nici 

refuzul”. 
 
Fiecare dintre noi ducem un necredincios în spate. 
Zicea Părintele Arsenie referindu-se la trup: „Fiecare dintre noi ducem un 

necredincios în spate”.  
 
Naşteţi-vă sfinţi! 
Părintele Arsenie îi îndemna pe oameni să nască sfinţi. Bineînţeles că pentru a naşte 

sfinţi trebuie să fii sfânt sau trebuie să tragi de tine spre idealul sfinţeniei. Şi când 
începem să ne ocupăm de noi înşine, putem să ne cunoaştem, să aflăm negativele 
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noastre, să cunoaştem încărcătura dată de alţii şi pusă în noi, s-o rezolvăm; dar aceasta 
cere timp şi osteneală.  

 
Cu mine de două ori trebuie să se întâlnească omul… 
Părintele zicea că de două ori trebuia să se întâlnească omul cu el: o dată când îi 

spune şi a doua oară la moarte, să-i spună dacă a făcut ce i-a spus. Foarte corect! Ce rost 
are să meargă, cum merg unii, că să-i spună unul, că să-i spună altul, că un cuvânt de 
folos, că nu ştiu ce… şi-apoi adună la cuvinte de folos şi nu împlineşte nimic! 

 
Oxigen, glicogen, somn, să-ţi păstrezi hormonii şi să ai concepţie de viaţă 

creştină. 
A trecut pe la mine un tânăr care a fost la Părintele Arsenie. Şi ştiind eu că a fost la 

Părintele Arsenie, zic: „Măi, ce ţi-a spus Părintele Arsenie?”. Şi tânărul acela spune: 
„Ştiţi ce mi-a spus? Oxigen, glicogen, somn, să-ţi păstrezi hormonii şi să ai concepţie de 
viaţă creştină”.  

Se cunoaşte că Părintele a învăţat medicină şi că de fapt el îşi dădea seama că omul 
este şi trup, nu e numai suflet. Eu am dat un îndrumar pentru suflet. Părintele vine şi dă 
ceva pentru trup şi zice: Oxigen. Ce înseamnă asta? Aer cât mai bun, să trăieşti în aer cât 
mai bun. Glicogen: să ai o hrană raţională, căci numai aşa poţi să ai un echilibru organic. 
Să ai glicogen, adică zahăr din ficat. Cum? Printr-o hrană raţională, nici mai mult nici 
prea puţin. După aceea somn. Sunt unii care spun că e destul călugărului să doarmă un 
ceas. Dacă m-aş întâlni cu acela care a spus aşa, i-aş spune că nu are dreptate. Ştiţi de 
ce? Pentru că somnul e o binecuvântare de la Dumnezeu şi Părintele şi-a dat seama de 
lucrul acesta. De curând, am găsit în volumul XI din Filocalie că trebuie să dormi cel 
puţin şase ore, e mai raţional Sfântul Varsanufie decât cel care a scris în Pateric că e 
destul să dormi numai un ceas. Şi Părintele Arsenie zicea că cel puţin şase ceasuri de 
somn continuu. Cel puţin, adică înseamnă şi mai mult. Bineînţeles, nu vreo zece ceasuri, 
cum dorm unii acuma, vara, se culcă pe la zece şi se scoală a doua zi tot pe la zece. E 
cam prea mult.  

Al patrulea punct: să-ţi păstrezi hormonii, adică să nu faci risipă de energie sexuală. 
Şi Părintele şi noi care spovedim, întâlnim oameni dărâmaţi prin abuzuri şi, de aceea 
îndrăznim să spunem: fiţi atenţi, nu faceţi abuz, nu faceţi risipă de energie sexuală.  

Şi al cincilea punct: să ai concepţie de viaţă creştină, adică să nu umbli după alte 
concepţii de viaţă, ştiu eu, yoga, zen şi altele. 

Concepţia de viaţă creştină, câtă o avem, ne statorniceşte în gândul şi dorinţa de a ne 
ridica mai presus de fire, de a îndumnezei firea, prin harul şi îndurările şi iubirea de 
oameni a lui Dumnezeu. Tocmai de aceea folosim şi resursele fireşti, câte le avem la 
îndemână: aerul (aerul bun), hrana raţională, somnul şi energia vitală, pe care nu vrem să 
o risipim pe plăceri, ci vrem s-o canalizăm spre binele nostru material şi spiritual. Aşa 
dorea Părintele Arsenie, care a formulat îndreptarul de viaţă, pe care l-a predat tinerilor 
şi oricui care vrea să ia aminte la el. 

 
Domnul Hristos a fost răstignit cu spatele pe crucea materială şi cu faţa pe 

crucea spirituală. 
 
Cine face curte nu face carte. 
 
Pe o pictura făcută de Părintele Arsenie cu Judecata de Apoi e scris: „Tu eşti noi”. 

„Tu eşti noi”, ca şi când ar spune faptele oamenilor: Fii atent că tu cum eşti acum, să ştii 
că eşti noi, tu eşti ceea ce ai făcut, tu eşti ceea ce ai gândit, tu eşti ceea ce ai vorbit, tu 
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eşti ceea ce ai simţit, tu eşti ceea ce ai citit. Tu eşti noi. Noi ne-am alcătuit în tine. Cartea 
vieţii tale eşti tu însuţi. 

 
Unii dintre călugări nu sunt călugări, ci cuiere de haine călugăreşti. 
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Un Tovarăş nevăzut şi bun8 
 
Două sunt căile ce se deschid înaintea oamenilor:  
1. una coborâtoare şi lată, fiindcă mulţi sunt cei ce merg pe dânsa (Matei 7,13) fiind 

plină de ademeniri, 
2. iar alta suitoare şi îngustă şi puţini sunt cei care merg pe ea (Matei 7,14). 
Calea largă e calea pierzării. Pe ea aleargă de zor două feluri de drumeţi: oamenii şi 

dracii, adică Lucifer cu toată ceata lui de diavoli, aruncaţi pe pământ, şi toată lumea pe 
care o înşală el (Apocalipsa 12, 9-13). Şi-i înşeală aşa, că, înţepându-i cu acul plăcut al 
păcatului, le omoară sufletul o vreme sau chiar toată vremea vieţii pământeşti. Aceştia 
pentru Dumnezeu sunt morţi, deşi lor li se pare că trăiesc (Apocalipsa 3,1), dar sunt 
numai trupuri (Geneza 6,3). Toţi aceştia, câtă vreme trăiesc, deşi-s morţi, neştiind de 
Dumnezeu, sunt cu îngerii cei răi, călători la iad (Iov 21,13), pe calea pierzării. Aşa au 
călătorit toţi nepoţii lui Adam, mii de ani de-a rândul. 

Dar Dumnezeu preamilostivul, din iubirea de oameni, a făcut totul din partea Sa, ca 
să-i întoarcă pe oameni din povârnirea pierzării într-o cale nouă, calea mântuirii. De 
aceea Fiul, a doua Faţă a lui Dumnezeu, S-a făcut om desăvârşit - afară de păcat - şi ne-a 
arătat cărarea. Prin urmare, calea mântuirii e chiar cărarea pe care a mers Dumnezeu 
Însuşi ca Om adevărat, făcându-ni-Se pildă întru toate (Ioan 13,15) şi dându-ne 
îndrăzneală. 

Dar şi pe calea mântuirii merg tot două feluri de călători, căci de atunci... un Tovarăş 
nevăzut şi bun merge cu noi, cu fiecare dintre noi, în toate zilele vieţii noastre, cu fiecare 
rând de oameni, până la sfârşitul veacului (Matei 28,20). Dumnezeu Însuşi şi cu sfinţii 
Săi, întovărăşindu-i nevăzut pe oameni... 

 
Noe şi Iisus 

 
Ceea ce odinioară era corabia lui Noe, peste puhoaiele potopului, aceea e Biserica lui 

Hristos - Cel cu cruce - peste puhoaiele pierzării. Deosebirea e că aceea a fost închisă pe 
dinafară de Dumnezeu şi nimeni n-a mai putut intra (Facere 7, 16), pe când corabia 
Bisericii -o corabie cu crucea pe catarg- are intrarea deschisă şi mai pot intra oameni 
zdrobiţi de puhoaie. Acolo era Noe, aici e Hristos, iar în valuri e ucigaşul diavol, 
înecându-i pe oameni. 

Se întâmplă însă ceva de neînţeles, că cei ce se chinuiesc în valuri, deşi toţi ţin să 
trăiască, totuşi nu toţi vor să scape în Corabie. Mai mult chiar, scuipă mâinile ce li se 
întind de la intrarea în corabie. Iar mâinile sunt braţele părinteşti, braţele celor şapte 
Sfinte Taine ale Bisericii lui Dumnezeu, care izbăvesc pe oameni din potop, născându-i 
din trup în duh (Coloseni 2, 12), din omorâta viaţă, la viaţa cerească. Aceştia, care nu 
vor să scape în Corabia cârmuită de Iisus Hristos - Cel cu cruce - sunt fiii pierzării (Ioan 
17, 12) fiindcă n-au primit iubirea Adevărului ca să se mântuiască. De aceea Dumnezeu 
îngâduie să vină asupra lor amâgiri puternice, ca să dea crezământ minciunii şi să cadă 
sub osândă toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au îndrăgit nedreptatea (II Tesaloniceni 2, 
10-12). Astfel, după trecere de vreme, îngăduind Dumnezeu, vrăjmaşul mântuirii 
oamenilor s-a mai iscusit în rele: a scornit şi el corăbii şi cu ele dă târcoale peste apele 
potopului, ca să culeagă el pe cei ce întind mâinile să scape, dar scuipă Biserica. Pentru 
ei, fiii pierzării, îngăduie Dumnezeu amăgirea nelegiuită a satanei (II Tesaloniceni 2, 
10), care li s-a făcut până acum în peste 800 de hristoşi mincinoşi (Matei 24, 24), care de 
fapt sunt diavolii. Căci până acum, nelegiuitul a scornit peste 800 de luntre sau biserici 

                                                 
8 Părintele Arsenie Boca, Fericirea de a cunoaşte calea, ed. Credinţa Strămoşească, 2006 
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mincinoase, în care pe mulţi îi ia de minte şi-i duce cu el. Înşelăciunea-i uşor de prins: 
corăbierul vrăjmaş şi hristoşii mincinoşi nu au crucea pe catarg, iar înlăuntru nu au cele 
şapte Sfinte Taine. Înşelăciunea e şi mai vădită, întrucât oricare dintre hristoşii 
mincinoşi, luat în parte, nu e Fiul Tatălui, dovadă că nu lasă ucenicii să zică: Tatăl 
nostru, deşi scrie: „Aşa să vă rugaţi...” (Matei 6, 9). Apoi oricare dintre hristoşii 
mincinoşi, luat în parte, nu e Fiul Sfintei Fecioare, dovadă că-şi învaţă ucenicii să zică 
rău de Maica Domnului, şi, în sfârşit, întrebarea Apostolului Pavel: „Oare S-a împărţit 
Hristos?”(I Corinteni 1, 13). Prin urmare, hristoşii mincinoşi îşi scot ucenicii dintre fiii 
Tatălui şi îi fac fiii pierzării. Aceştia sunt cei nesiguri în adevăr, dar siguri în înşelăciune. 

Cum ajunge cineva pradă înşelăciunii, se va lămuri la vreme. Aici, răspunzând celor 
ce se ţin mai presus de Biserică şi Sfinţi, e destul să le aducem aminte înşelăciunea în 
care au căzut jidovii, ucigaşii drepţilor, primii călători la iad cu Scriptura în mână. Nu 
după Scripturi L-au răstignit ei pe Dumnezeu? (Ioan 19, 7) 

 
Din păcătoşi Biserica face Sfinţi 

 
Mântuirea e fapta milostivirii lui Dumnezeu prin care ne scoate din păcat, dacă vrem 

şi ne ostenim şi noi. Dacă nu vrem, cu sila, nu ne mântuieşte nimeni. Aşa voieşte 
Dumnezeu, ca darul mântuirii Sale (Efeseni 2,8) să fie şi roada cunoştinţei, a voinţei, a 
ostenelii şi a dragostei noastre. Dar e aşa de milostiv, că tot El ne ajută şi să vrem şi să 
lucrăm. Calea mântuirii, însă, începe când vine omul - (de cele mai multe ori abia viu 
din gâlceava cu moartea) - şi intră în Biserica văzută, cea adevărată, care e: „Una, 
Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică”. Mântuitorul nostru a întemeiat şi are 
numai o Biserică creştină, nu 800. 

Biserica aceasta, una, e sfântă, pentru că Sfânt e Întemeietorul ei, şi rămâne mereu 
sfântă, ba chiar îi sfinţeşte pe păcătoşi. Celelalte „biserici” nu sunt sfinte, pentru că sunt 
întemeiate de oameni robiţi răzvrătirii, şi nici nu sfinţesc pe nimeni. 

Biserica lui Hristos e Sobornicească, adică stă pe temelia celor şapte Soboare a toată 
lumea şi cârmuită nevăzut de Mântuitorul Însuşi (Matei 28, 20), nu de vreun înlocuitor al 
Său, mai presus de soboare. 

Biserica în care ne mântuim e Apostolească, adică singura avându-şi slujitorii urmând 
ca dar prin punerea mâinilor (Faptele Apostolilor 6, 6) unii de la alţii în şir neîntrerupt în 
sus, până la Apostoli şi până la Iisus. Toate celelalte, ivite după aceea, sunt alăturea de 
cale, deci alăturea de mântuire. 

Prin urmare, cei ce stăm sub semnul Crucii (I Corinteni 1, 18), câtă vreme petrecem 
în cortul pământesc, urmăm calea mântuirii în Biserica văzută, luptătoare. După 
dezlegarea noastră din cele pământeşti, dacă am luptat lupta cea bună pe pământ (I 
Timotei 6, 12), venim în obştea Bisericii biruitoare din Ceruri - desăvârşirea neavând 
hotar. 

Biserica de pe pământ se numeşte luptătoare, pentru că aici inşii din obşte se luptă în 
ei înşişi, cu trupul, cu lumea şi cu diavolul, sub povăţuirea Bisericii. Păstorirea Bisericii 
urmăreşte ca nici unul din fiii Tatălui să nu se învrăjbească în ei înşişi, sau să se rupă din 
obşte şi din duhul dragostei lui Hristos, căci El uneşte obştea laolaltă, deci nimeni nu se 
mântuieşte răzleţindu-se de obşte. 

Biserica din Ceruri se numeşte biruitoare fiind alcătuită din obştea bunilor biruitori 
mucenici, a sfinţilor slujitori şi cuvioşi şi a tuturor sfinţilor purtători şi mărturisitori de 
Dumnezeu (Apocalipsa 12, 11), unde sunt aşteptaţi toţi ucenicii Domnului, care vor mai 
fi până la sfârşitul veacului - (Apocalipsa 17, 14). Unii s-au învrednicit încă de aici să 
petreacă nevăzut cu sfinţii, să fie cercetaţi de Maica Domnului, de Puteri cereşti şi chiar 
pe Domnul să-L vadă. E cunoscută întoarcerea lui Pavel, pe drumul Damascului (Fapte 
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26, 12-18) şi răpirea lui în Rai (II Corinteni 12, 4). 
Calea mântuirii, prin urmare, e de pe pământ la cer, ca a unora ce ştim că, de la 

Dumnezeu am ieşit şi iarăşi la Dumnezeu ne întoarcem şi lăsăm lumea. Fericit cine 
se întoarce... 

 
Lupta mântuirii 

 
Pe o asemenea mărită cale, nimeni nu poate merge singur, de nu va veni în obştea 

Bisericii şi să fie condus de mâna nevăzută a Mântuitorului prin Preoţi, ucenicii Săi 
văzuţi, trimişi de El în fiecare generaţie de oameni. De aceea au zis Părinţii că, cine vrea 
să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească. Aceasta, pentru că oricine s-a hotărât să 
iasă din calea păcatelor, care este gâlceava fărădelegilor, se va trezi deodată că i se vor 
ridica împotrivă (II Timotei 3, 12) trei vrăjmaşi, unul după altul. Iar vrăjmaşii mântuirii 
sunt aceştia: lumea, trupul şi diavolul. Pe aceştia îi arată toţi Sfinţii Părinţi. 

Prin „lume” se înţelege categoria păcatului, adică turma oamenilor necredincioşi 
(Ioan 1, 10), cei ce din toată voia s-au unit cu sfaturile dracilor (I Ioan 3, 8). Aceasta e 
lumea pentru care nu s-a rugat Mântuitorul. E gura satului, gura vecinului şi, de multe 
ori, gura şi faptele celor din casă cu tine (Matei 10, 36). 

Aceştia, adică lumea, îţi iartă orice ticăloşie ai face, oricât ai îndărăpta cu sufletul, dar 
nu te iartă nicidecum să le-o iei un pas înainte şi să te faci mai bun. Oamenii aceştia ai 
lumii au o ciudată ruşine de a fi buni. Bunătatea ta îi arde, şi se trudesc să te scoată de 
vină cu tot felul de ponoase, ba că te mândreşti, ba şi alte ponoase îţi mai aduc. 

Lumea e veacul viclean, placul oamenilor (Efeseni 6, 6) şi slava deşartă (I Ioan 2, 16). 
Gura lumii grăieşte ale stăpânitorului ei (diavolul) (I Ioan 5,19). De aceea avem poruncă: 
„Nu iubiţi lumea, nici cele din lume: pofta trupului, pofta ochilor şi trufia vieţii, care nu 
sunt de la Tatăl” (I Ioan 2, 15-16). 

Cine vrea să biruie această primă piedică (lumea), în calea mântuirii, are la îndemână 
acestea trei: răbdarea, iertarea şi rugăciunea. Cu răbdarea suntem datori pentru că, mai 
înainte de a veni la calea lui Dumnezeu, sau la ostenelile mântuirii, făceam şi noi ale 
lumii, umblând pe calea păcatelor şi astfel ne-am băgat datori, iar acum trebuie să plătim 
ale noastre de atunci, ca pentru răbdare să ne ierte Dumnezeu. Aşa trebuie să plătim 
acum cu durere, cele ce le-am făcut odinioară cu plăcere. 

Cine vrea să biruie lumea, e dator cu iertarea, oricâte necazuri ar pătimi de la oamenii 
lumii acesteia, ca unul ce ştie că fraţii lui stau legaţi într-o robie străină, în întunericul 
necunoştinţei de Dumnezeu şi de ei înşişi. 

Cine vrea să biruie lumea se roagă Tatălui său în ascuns, sau în gând, pentru orice fiu 
al lui Dumnezeu, oricât de întunecată purtare ar avea şi oricâte rele i-ar face; căci 
răbdarea răului, iertarea fraţilor şi rugăciunea în ascuns au putere înaintea lui Dumnezeu 
şi, pentru ele, biruie El şi întoarce spre bine pe cel ce te amărăşte. Iar cu acestea, te-ai 
făcut pricină de mântuire pentru fratele tău din lume. 

În rugăciunea cu gândul să fim smeriţi, aducându-ne aminte greşelile noastre, şi 
zicând: „Doamne, iartă-i vorbele şi mie faptele!” Căci asupra smereniei, vrăjmaşul nu 
poate nimic. Şi făcând aşa, ori de câte ori întâmplarea o cere - dar şi când n-o cere - cu 
ajutorul lui Dumnezeu, treci cu bine peste prima piedică a potrivnicului, pe care ţi-o 
ridică în cale, prin fraţii tăi din lume, mai slabi de înger (I Tesaloniceni 5, 14). Cine are 
darul dragostei, al răbdării şi al gândului smerit, în vreme de luptă, poate vedea lucruri 
minunate, dacă luptă după lege (II Timotei 2, 5), iar legea este dragostea. 

Aşa de pildă, noi nu ştim tainele lui Dumnezeu: pe cine mântuieşte din lume şi pe 
cine osândeşte. Dacă pe cel ce se sălbăticeşte asupra ta, din întunecimea sa, îl ştie 
Dumnezeu că se va mântui, mântuirea lui o va face şi cu ajutorul tău, că-ţi dă ţie darul 



238 
 
răbdării, al iertării din inimă (Matei 18, 35) şi rugăciunea; şi aşa, pentru smerenia ta, îl 
va birui Dumnezeu şi va alunga duhurile rele dintr-însul. Dacă, însă, fratele acela mai 
are de chinuit în robie străină, sau chiar îşi va pierde sufletul, la purtarea ta cea după 
Dumnezeu, răutatea lui va creşte şi desăvârşit se va sălbătici împotriva oamenilor şi 
împotriva lui Dumnezeu. Prin urmare, nicidecum să nu uităm că ostaşi ai lui Dumnezeu 
suntem (II Timotei 2, 3). Deci fii destoinic, suflete, ştiind cui crezi (II Timotei 1, 12), cu 
ale cui arme baţi războiul (II Corinteni 10, 4), cine îţi ajută, ca să nu piardă Dumnezeu 
pe cineva, pentru neiscusinţa ta. De aceea au zis Părinţii că pricina mântuirii este 
aproapele. De aceea, cei ce biruie lumea (I Ioan 5, 4) nu sunt o adunare de slabi, de 
neputincioşi, oricât ar părea răbdarea o slăbiciune, ci ei sunt ostaşii împăratului Hristos, 
primul Care a biruit lumea, şi în temeiul aceleiaşi biruinţe dă cununa, care este 
mântuirea. În nevoinţe se dovedeşte răbdarea şi credinţa Sfinţilor (Apoc. 13, 10). 

 
Vrăjmaş milostiv şi prieten viclean 

 
Când potrivnicul se vede bătut la prima piedică - cea mai uşoară - ce o ridică în calea 

robilor lui Dumnezeu prin lume, le stârneşte piedica a doua: propriul lor trup cu iubirea 
de sine. Se tânguie trupul, ca să te milostiveşti de el, (dar asta) e tânguirea vicleană a 
stricăciunii, care nu trebuie ascultată ci scoasă din rădăcină şi firea făcută iarăşi curată. 
De aceea, Părinţii i-au zis trupului: „vrăjmaş milostiv şi prieten viclean”. În vremea 
negrijei pentru mântuire, trupul se nărăveşte cu patimile şi poftele care l-au desfrânat şi 
l-au scos de sub conducerea minţii, sau mai bine zis au scos mintea de la conducere, 
încât se răscoală cu neruşinare împotriva sufletului, chinuindu-l în tot felul, întărâtân- 
du-se până şi împotriva lui Dumnezeu. Deoarece „pofta cărnii este vrăjmăşie împotriva 
lui Dumnezeu, fiindcă nu se supune legii lui Dumnezeu şi nici nu poate” (Romani 8, 7). 
Aşa vine, că fiecare suflet duce un necredincios în spate - trupul de pe noi. De la starea 
asta şi până la a-l face să fie templu sau Biserică a Duhului Sfânt (I Corinteni 3, 16; 6, 
19) e de luptă, uneori o viaţă întreagă. 

Firea trupului fiind surdă, oarbă şi mută, nu te poţi înţelege cu el decât cu osteneală şi 
foame, însă aceasta să fie după dreapta socoteală, ca să nu-i dăuneze sănătăţii. Acestea îl 
îmblânzesc şi nu se mai ţine vrăjmaş lui Dumnezeu. Rugăciunea şi postul scot dracii 
poftei şi ai mâniei din trup. Foamea îmblânzeşte fiarele. 

Toată lupta aceasta însă nicidecum să nu se poarte fără îndrumarea unui duhovnic 
iscusit, care ştie pentru fiecare aceste trei: măsura, trebuinţa şi putinţa fiecăruia. Adică: 
după vârstă, după sănătatea rămasă - deşi postul pe mulţi i-a făcut sănătoşi - şi după tăria 
şi felul ispitelor. Aşa cere dreapta socoteală. Cei ce s-au grăbit fără sfatul dreptei 
socoteli, toţi au întârziat sau au pierdut, îndărăptând. De aceea au zis Părinţii, gândin- 
du-se la cei grăbiţi să stingă patimile, că mai mulţi s-au păgubit din post, decât din prea 
multa mâncare şi preamăreau dreapta socoteală, ca virtutea cea mai mare. Preţuirea 
pătimaşă a trupului pe mulţi îi întoarce împotriva duhovnicului, dar nu-i ţine mult, boala 
îi întoarce; iar pe alţii, muşcaţi la minte de mândrie, de la început nici nu-i lasă să 
ajungă, deşi le tânjeşte cugetul. La vreme de umilinţă, însă, şi aceştia biruie şi vor intra 
în luptă. 

 
Iubirea de sine, 

primul pui al diavolului  
 
Aşa numeşte Sfântul Maxim Mărturisitorul iubirea de sine: „primul pui al 

diavolului”. E cealaltă parte din piedica a doua ce ne-o stârneşte potrivnicul în noi 
înşine: iubirea trupească de sine, începătura mândriei, puiul necurat. Împotriva ei 
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ne-a cerut Mântuitorul hotârârea lepădării de sine, zicând: „Oricine voieşte să vină 
după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa în fiecare zi şi să-Mi urmeze Mie” 
(Luca 9, 23). Lepădarea aceasta însă o poate face numai cel ce s-a desfăcut din toată 
dragostea lumească şi şi-a strămutat puterea dragostei sale, toată, către Dumnezeu. 
Sau altfel zis: pe cel ce l-a ajutat Dumnezeu să iasă din legăturile dinafară ale iubirii 
de lume, îl ajută să iasă şi din legăturile dinlăuntru ale iubirii de sine. 

Ca să treci cu bine peste piedica a doua, care eşti tu însuţi, iată că sporeşte Dumnezeu 
dragostea Sa către tine şi sporeşte şi dragostea ta de Dumnezeu, pe măsura piedicii din 
cale.  

Într-adevăr, această iubire trupească de sine, primul pui al diavolului, numai 
dragostea aprinsă a lui Dumnezeu o poate arde şi desăvârşit s-o facă scrum. Obişnuit, noi 
nu prea putem să ştim în câtă primejdie ne bagă iubirea de sine, dar putem deduce după 
purtarea de grijă a lui Dumnezeu, Care, cu iubire, ajutând mântuirea noastră, îngăduie 
încercări, ceartă şi ocări asupra noastră, ca să ne scârbim de noi înşine şi să ni se 
tocească tot gustul de cele de aici, că altfel nu putem muri nouă înşine (Galateni 2, 19), 
ca să viem lui Dumnezeu. De aceea toţi Părinţii au fugit de laudă şi au iubit ocara şi 
toată năpăstuirea, ca pe unele ce ucid puii de drac şi mai mult folos aduc de la 
Dumnezeu. 

Cei ce, cu darul lui Dumnezeu, se izbăvesc şi de legăturile dinlăuntru ale iubirii de 
sine, se mărturisesc şi sunt: străini şi călători aici pe pământ (Evrei 11, 13). De aceea 
„suspinăm în acest trup, dorind să ne îmbrăcăm cu locuinţa noastră cea din Ceruri” (II 
Corinteni 5, 2). Iată de ce, prin sfatul dreptei socoteli, trupul trebuie stins, veştejită 
floarea lui în lumea aceasta, iar faptele lui vicioase omorâte (Romani 8, 13). Stau 
mărturie cuvintele Mântuitorului, când zice: „Cine ţine la viaţa lui o va pierde; iar cine-şi 
pierde viaţa lui pentru Mine, va găsi-o” (Matei 10, 39). înţelegem că-şi va pierde viaţa 
cel ce ţine la felul lumesc şi trupesc al vieţii. Sub altă formă auzim acelaşi cuvânt, 
grăind: „Cine va voi să-şi mântuiască sufletul îl va pierde; iar cine-şi va pierde sufletul 
său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va mântui”(Marcu 8, 35). Sufletul are şi el 
o parte pătimaşă, care s-a nărăvit cu viaţa cea trupească, încât sufletul multor oameni    
n-ar mai vrea să moară trupul, aşa de tare s-au învoit şi s-au legat cu plăcerea de lumea 
aceasta. Ar vrea să fie veşnică viaţa aceasta. Poate că şi de aceea a lăsat Dumnezeu viaţa 
aceasta aşa de necăjită, ca să ne mai şi săturăm de ea. Deci, mai fericiţi sunt săracii 
(Luca 6, 20) ca bogaţii. Căci zice bogatul: „Acum, suflete, ai multe bunătăţi adunate pe 
mulţi ani: mănâncă, bea şi te veseleşte”, iar pentru o atare socoteală Dumnezeu i-a zis: 
„nebun” (Luca 12, 20). 

Deci, ca să ne mântuim, trebuie să ucidem înclinarea sufletului cea lunecoasă spre 
împătimirea cu lumea, cu trupul şi cu avuţia, care, toate, aici rămân. Dacă nu ardem 
această înclinare a sufletului spre lume, întreg sufletul se pierde. 

Sunt alţii care-şi curăţesc sufletul de patimi prin multe osteneli, ştiut fiind că şi 
sufletul are patimile lui: părerea, slava deşartă, mândria, iar când scapă de aceste bucurii 
mincinoase, şi-i dăruieşte Dumnezeu cu adevărat bucurii duhovniceşti, se îndrăgostesc 
de propriul lor suflet, că iată se face curat. Şi sufletele acestea se sting şi se pierd. 
Bucuria neînfrânată, chiar cea din daruri cu adevărat duhovniceşti, te poate face să uiţi 
că încă n-ai ieşit desăvârşit din împărăţia ispitelor. Sufletul care se mântuieşte este acela, 
care nu mai trăieşte pentru sine, ci pentru Dumnezeu; e sufletul care s-a izbăvit de sine şi 
petrece ca un dus din lume. Viaţa şi dragostea lui întreagă este numai Dumnezeu, Care-l 
face să uite de sine, iar când revine la lumea aceasta, se urăşte pe sine. Sfântul Ioan, 
Evanghelistul, prinde tocmai această a treia treaptă a luptei cu sine însuşi după acelaşi 
cuvânt al Domnului, zicând: „Cine îşi iubeşte sufletul său, îl va pierde; iar cine-şi urăşte 
sufletul său în lumea aceasta, îl va păstra spre viaţa veşnică”(Ioan 12, 25). De am străluci 
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duhovniceşte ca soarele, ceea ce la puţini se întâmplă, de una să ne ţinem: că nu suntem 
din lumea aceasta, nu e aici dragostea noastră. Căci dragostea lui Dumnezeu ne arde, şi 
arde şi piedica a doua din calea întoarcerii noastre Acasă... Cei ce şi-au întors toate 
puterile făpturii lor din lumea cea deşartă cu viciile ei, şi le-au strămutat la Dumnezeu, 
lepădându-se de lume, au biruit lumea şi pe ei înşişi, cu darul lui Dumnezeu. 

 
Semnul Sfintei Cruci 

 
În calea mântuirii, sau a întoarcerii noastre Acasă, se mai ridică o piedică: vrăjmaşul 

însuşi, puterea răului în persoană, sau îngerul rău. El, în mândria lui, nu poate răbda să 
fie bătut. Dacă a fost bătut când se lupta cu noi din afară, prin gura lumii, dacă a trebuit 
să fugă ruşinat, după zeci de ani de lupte dinlăuntru, din trup şi din suflet, atunci sufletul 
şi mintea, făcându-se curate, îl prind în vederea nevăzută; şi atunci (diavolul) 
nemaiavând ce face, vine în persoană să se războiască cu noi. De acum, începe războiul 
minţii omului cu mintea cea vicleană, sau războiul nevăzut. Spre războiul acesta, însă, sa 
nu îndrăznească nimeni de n-a fost chemat de Dumnezeu, cu rostul de a ruşina puterea 
vrăjmaşă şi a mai întări neputinţa oamenilor spre război, căci nu e un război de glumă. 
Deocamdată să ne mulţumim a şti, că arme asupra diavolului avem aceste trei: 

1 - Numele Domnului şi al Maicii Domnului, despre care zice Sfântul Ioan Scărarul 
că: „Armă mai tare în Cer şi pe pământ nu avem, ca numele lui Dumnezeu”. 

2 - a doua armă pe care o avem împotriva puterii vrăjmaşe este Sfânta Cruce (I 
Corinteni 1, 18). Aş întreba pe cei ce nu au cruce: cu ce semn vă apăraţi de diavol? Ei 
însă n-au semn, că nu-i lasă să-l facă. Nu în zadar semnul Crucii îl numeşte Biserica: 
„Armă nebiruită asupra diavolului, crucea Ta ne-ai dat-o nouă...”. 

3 - iar a treia armă de apărare e smerenia sufletului, chiar în ceasul tulburării tale, 
zicând din adâncul inimii: „Pentru păcatele mele pătimesc acestea, Doamne, izbăveş-   
te-mă de cel rău”. Şi întoarce-te cu inimă bună către Dumnezeu, orice gânduri rele ai 
avea, pălmuindu-ţi mintea, că vede Tatăl osteneala fiului şi nicidecum nu-l lasă. 

 
În pustia Carantaniei 

 
Dumnezeu a făcut totul pentru mântuirea noastră. Aceasta nu înseamnă ca noi să ne 

dedăm lenei, pentru că a făcut Dumnezeu totul şi noi nu mai avem nimic de făcut. 
Dumnezeu a făcut totul din partea Sa: S-a micşorat pe Sine şi S-a făcut Om adevărat, 
întru totul asemănându-se nouă, afară de păcat, (Filipeni 2, 7), ca să ne arate cu lucrul şi 
cu pilda cărarea de urmat. El era şi Dumnezeu adevărat, dar a mers omeneşte pe calea 
cea nouă. De aceea, calea mântuirii o numim calea lui Dumnezeu, pentru că cel dintâi El 
a mers pe ea. 

Deci, cei ce vrem să ne mântuim, avem a merge şi noi toţi aceeaşi cale, toată. Şi, 
fiindcă avem de a trece peste şerpi şi peste scorpii şi peste toată puterea vrăjmaşă (Luca 
10, 19), iar noi suntem numai oameni, Iisus, Cel cu Cruce, ne ajută El, dăruindu-ne cele 
mai presus de firea noastră. Ba mai mult, chiar El însuşi se luptă pentru noi, ca să-I 
urmăm întocmai toată calea pământească. Din buze, mulţi Îl urmează pe Domnul, dar 
când să treacă prin moartea de pe cruce - adică desăvârşita lepădare de sine - mulţi se 
dau înapoi. Toţi aceştia întârzie pe cale. De aceea zic, cine vrea să vadă pe Domnul în 
veacul fără de sfârşit, după înviere, trebuie să meargă cu El toată calea, iar nu numai 
până la un loc, sau numai până la o vreme. Rămaşi în urmă, de frică, (Apocalipsa 21, 8) 
sunt destui în toate veacurile şi vremurile, dar mai ales în vremurile noastre, temându-se, 
ca nu cumva din cauza credinţei să-şi primejduiască viaţa aceasta. Ori, unde e fericirea 
aceea să cădem şi noi în „primejdia” în care a căzut Dumnezeu? Iar de nu cădem (adică 
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nu suntem încercaţi prin ispite), e semn că nu suntem vrednici. 
E bine de observat că Iisus Hristos, întrupat în Om adevărat, ca Om l-a biruit pe 

diavolul, iar nu ca Dumnezeu; căci cu puterea de Dumnezeu, ca fulgerul l-a aruncat din 
ceruri (Luca 10, 18). Iisus, ca Om adevărat, a venit să se lupte cu diavolul, întrucât 
numai aşa ne putea împinge pe noi la toată îndrăzneala câtă trebuie. Iar ca Om, câştigând 
biruinţa desăvârşită asupra diavolului, biruinţa Sa ne-a dat-o nouă, dar, numai dacă ne 
luptăm şi noi ca El. Cu biruinţa Sa, Mântuitorul ne-a învăţat şi pe noi, meşteşugul războ-
irii, ne-a dat cunoştinţa şi ne-a dat şi puterea. El este modelul de luptă cât ţine cărarea. 

Iată, după Sfântul Maxim Mărturisitorul, lupta lui Iisus cu satana: Mântuitorul de 
aceea a venit, ca să sfărâme lucrurile diavolului (I Ioan 3, 8) şi să surpe stăpânirea lui, în 
care îi ţinea pe oameni. Astfel, când diavolul L-a ispitit în pustia Carantaniei (Luca 4,   
1-13) ca să facă din pietre pâine, căci flămânzise, Iisus l-a bătut cu Scriptura, zicând: 
„Scris este că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul ce iese din gura lui 
Dumnezeu” (Matei 4, 4). Dar diavolul n-a renunţat la luptă, ci L-a ispitit cu strălucirea 
tuturor împărăţiilor pământului - cu slava puterii politice - (gândind: nu cumva primeşte 
să fie împărat?), zicând Domnului: Ţie îţi voi da toată puterea şi strălucirea ei, căci mie 
îmi este dată şi o dau cui vreau, deci dacă Tu te vei închina mie, toată puterea şi 
strălucirea ei ţi-o dau Ţie. (Matel 4, 8,9). Şi răspunzând Iisus, l-a bătut grăind din 
Scripturi: „Mergi înapoia Mea, satano, că scris este: Domnului Dumnezeului Tău să te 
închini şi Lui unuia să-I slujeşti” (Matei 4, 10). 

Când s-a văzut diavolul bătut din Scripturi, a luat şi el Scriptura - căci ştie şi el 
Scriptura, însă diavoleşte, deoarece mintea lui fiind nebună, strâmbă înţelesul oricărui 
cuvânt, de vreme ce el nu stă întru Adevăr, ci în minciună. Aşa Îl duse pe Iisus pe aripa 
templului din Ierusalim, zicându-I „De eşti Tu, Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te pe sineţi, 
jos, că scris este: «Îngerilor Săi va porunci pentru Tine, şi pe mâini Te vor ridica, ca nu 
cumva să împiedici de piatră piciorul Tău»” (Matei 4, 7). Atunci Iisus i-a tăiat scurt şi 
ispita aceasta, răspunzându-i: „Iarăşi scris este în Lege: «să nu ispiteşti pe Domnul 
Dumnezeul tău»”(Matei 4, 7). Şi după ce sfârşi toată ispita, diavolul se duse de la El 
până la o vreme, semn că mai târziu, a venit şi sub altă formă. 

 
Cărarea e iubirea 

 
Potrivnicul L-a cercat pe Domnul prin acestea trei:  
- prin neputinţa trupului, 
- prin slava deşartă şi 
- prin ispitirea de Dumnezeu. 
Toate aceste ispite au ascunse în ele momeala plăcerii sau acul păcatului (I Corinteni 

15, 56), însă în chip felurit. 
Toate la un loc alcătuiesc chipul dintâi al războiului, sau, după Sfântul Maxim, ispita 

prin plăcere. Dacă Iisus S-ar fi biruit de oricare dintre acestea, ar fi căzut din dragostea 
Tatălui, ar fi călcat El porunca prima din lege, pe care avea s-o propovăduiască între 
oameni ca nimeni altul, porunca dragostei de Dumnezeu, ca Tată al oamenilor (Matei 5, 
48). 

Tot războiul potrivnicului acesta a fost: Ca să-L facă pe Domnul să calce dragostea 
către Dumnezeu ca Tată. Căci ştie vrăjmaşul că plăcerea pământească, pentru cine umblă 
după ea, are drăceasca putere să desfacă pe om de dragostea lui Dumnezeu şi să i-o 
întoarcă spre plăcerea a orice altceva a veacului de acum afară de Dumnezeu. 

Prin urmare, dacă mai avem inima prinsă de orice de pe pământ, stăpânitorul lumii 
acesteia încă ne mai ţine legaţi în împărăţia lui, de vreme ce dragostea noastră către 
Dumnezeu încă n-a ars şi aţa aceea .  
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După ce Domnul l-a bătut pe diavol în pustia Carantaniei, în sfânt sufletul Său, curat 
de lumea aceasta ca o pustie, a venit să-l bată şi între oameni. Cuvintele Evanghelistului 
ne descriu şi această latură a războiului, căci zice: „şi după ce sfârşi toată ispita, diavolul, 
se depărtă de el până la o vreme” (Luca 4, 13). Semn că a mai venit iarăşi, însă de data 
aceasta, războindu-se cu Domnul prin oamenii lumii acesteia. Satana a răsculat 
împotriva Mântuitorului pe oamenii puternici de atunci, viclenii vremii, cărturarii şi 
fariseii lumii vechi, unelte ale sale, oameni slabi dar cu putere mare, că doar-doar Iisus îi 
va blestema, sau îi va urî, şi aşa să greşească măcar împotriva celei de-a doua porunci, 
porunca iubirii de oameni. 

Aceasta e, cum zice Sfântul Maxim, ispita a doua, prin durere, care are însuşirea să 
învrăjbească oamenii întreolaltă. Mântuitorul, e drept, i-a mustrat şi i-a certat ca nimeni 
altul (Ioan 8, 41-47), însă nu i-a urât nicio clipă, de vreme ce pe diavolul din ei îl certa 
şi-l umilea, dându-l la iveală şi arzându-l cu adevărul, iar pe ei îi iubea şi-i învăţa înainte 
(Ioan 8, 48-59). 

Dumnezeu îi prevenise pe mai marii templului, prin vedenia lui Zaharia Proorocul, ca 
să ia aminte că şi ei vor fi ispitiţi. Iată cuvântul: „Şi mi-a arătat Domnul pe Iosua 
(Iehoşua), marele Preot, stând înaintea feţei îngerului Domnului şi diavolul la dreapta 
lui, ca să i se împotrivească” (Zaharia 3,1). Proorocul vede schimbându-i-se veşmintele 
rele cu altele bune şi punându-i-se podoabă curată pe cap, şi îngerul i-a atras aminte: „Fii 
luător aminte, Iosua, mare preot, tu şi soţii tăi, care stau înaintea feţei tale: căci ei sunt 
chipuri pentru viitor. Căci iată Eu aduc pe Slujitorul Meu Odraslă” (Zaharia 3, 8). 
Totuşi, ei, învăluiţi cu lumea aceasta, n-au putut pricepe ispita, în care cădeau, pizmuind 
pe Iisus. 

Iubirea de Dumnezeu şi iubirea de oameni, în care atârnă toată Legea şi Proorocii 
(Matei 22,40), împlinindu-le Iisus ca nimeni altul, se vedea limpede că Iisus este 
Dumnezeu şi că Dumnezeu este iubire (I Ioan 4, 8). Pe acestea două ni le-a dat ca 
porunci. De aceea, poruncile lui Dumnezeu bat pe vrăjmaşul, când are cine le trăi. Căci 
iată, Dumnezeu se ascunde în poruncile Sale. 

Trăirea acestor porunci arde pe diavol aşa de cumplit, încât acesta răscoală puterile 
iadului şi cu ele aţâţă oamenii lumii, care-s biruiţi de el, şi-i năpusteşte împotriva lui 
Iisus şi a oricărui ucenic al Lui. Iar prin Lege, prin stăpânitorii lumii acesteia (ei înşişi 
stăpâniţi de el, de diavol), prin slujitorii Templului: arhiereii Anna şi Caiafa, prin Iuda 
vânzătorul, (toţi biruiţi de el), diavolul nu-L mai putea răbda să-i facă împărăţia de jaf  
şi-I cere nedreapta răstignire pe cruce, în rând cu tâlharii. 

Războiul nevăzut între iubire şi ură ajungând aici, iată cum îl bate Iisus pe diavol - tot 
ca om, să nu uităm - prin neputinţa şi nepreţuirea trupului (Ioan 6,63). Adică prin 
desăvârşita lepădare de sine sau primirea de bună voie a morţii. Plăcerea a respins-o cu 
prigonire mare, durerea însă a primit-o cu dorire mare (Luca 12,50). 

Vedem că la Domnul lupta e întoarsă: 
- întâi l-a înfrânt pe potrivnicul în duh, în pustie, biruind prin dragostea de Dumnezeu 

ispita cea dintâi - momeala plăcerii; 
- apoi l-a bătut în lume, prin iubirea de oameni, oricât îl lovea printr-înşii (prin 

oameni) vrăjmaşul, cu ispita durerii; 
- şi pe urmă de tot, a venit - prin orânduire dumnezeiască - ispita, tot prin durere, 

asupra trupului Domnului, ispită pe care a biruit-o, dându-Şi trupul să fie răstignit pe 
cruce, ca un făcător de rele. Nu-şi dădea satana seama că răstignind „omul” pe Cruce, 
după ce-L va înghiţi cu poftă, sau cu ura cea mai mare, va afla că prin Cruce a înghiţit pe 
Dumnezeu. Nu-şi putea da seama vicleanul de Taina Crucii, care-i va rupe toate cele 
dinlăuntru, şi, Hristos Iisus, Omul-Dumnezeu îi va învia pe drepţii cei din Vechiul 
Testament, făcând biruinţă veşnică asupra răului, pe care o va da omului, fratele Său 



243 
 

(Matei 28,10) şi ucenic pe aceeaşi cale. Această biruinţă a lui Iisus, prin omul în care Se 
ţinea ascuns, ne-a deschis împărăţia lui Dumnezeu şi ne-a făcut cu putinţă învierea şi 
mântuirea. 

Iată de ce ne este drag de Dumnezeu, Cel în Treime închinat: Tatăl, Fiul şi Duhul 
Sfânt, că pentru noi şi pentru a noastră mântuire S-a făcut Om, şi omeneşte a mers şi 
merge înaintea noastră, Însuşi făcându-Se cărare de la om la Dumnezeu. Ne este drag că 
ne-a dat meşteşugul, învăţătura şi puterea. 

Ca mărturii netrebnice (ce suntem noi) îi ştim dragostea cu care ne iubeşte El, dar 
nimic de pe pământ n-o poate spune. El umblă nevăzut de oamenii cu ochi de lut, 
căutând mereu pe fraţii Săi (Matei 28, 10), pândind şi alergând după fiecare ins şi 
neavând odihnă până nu-i află pe toţi, ca să-i adune Acasă. Şi aceasta o face mereu, în 
fiecare veac de oameni, până la sfârşitul lumii. Asta nu o pot tăcea. Iar cine L-a văzut pe 
Domnul şi neasemănata-I Cruce, pe care încă o tot duce, printre oamenii care-L 
pălmuiesc cu ură de fiară - până la sfârşitul veacului de acum - unul ca acela sare ca ars 
din orice iubire de sine şi se roagă, strigând, să aibă în lumea aceasta soarta lui 
Dumnezeu şi trăieşte ca un dezlegat de viaţă şi nici o urgie a vremii nu-i poate face 
nimic decât a-l desăvârşi, lămurindu-l ca aurul. 

Suferinţa fără de asemănare a lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, cea din iubirea de 
oameni, curăţeşte şi viaţa noastră; căci acesta-i focul azvârlit de Dumnezeu pe pământ 
(Luca 12, 49): pârjolul dragostei, care aprinde lumea, arde dracii şi străluceşte cu lumină 
dumnezeiască pe smeriţii Săi următori, ce se întorc Acasă. Dorul lui Dumnezeu după cel 
mai mare păcătos este neasemănat mai mare decât dorul celui mai sfânt om după 
Dumnezeu.  

 
Saul şi David 

 
Pe calea mântuirii nimeni nu poate merge singur, de nu va fi condus de mâna 

nevăzută a Mântuitorului, prin preoţii Bisericii, ucenicii Săi văzuţi. Căci zice: „Cine vă 
primeşte pe voi, pe Mine mă primeşte” (Matei 10, 40). Deci, în calea Duhului, nu poţi 
merge fără ucenicie la duhovnic. Mulţimea ispitelor, vicleniile vrăjmaşului nevăzut, care 
ne războieşte prin lucrurile sau oamenii văzuţi, oricând ar putea scoate pe ucenicul 
Domnului din calea mântuirii, şi să-l rătăcească, dacă duhovnicul nu ar avea meşteşugul, 
ştiinţa şi puterea de la Dumnezeu, ca să împrăştie şi mereu să strice lucrăturile 
potrivnicului. Pricepem, prin urmare, că ucenicul sau credinciosul e dator cu ascultarea 
din dragoste către duhovnicul său, căci fără aceasta e cu neputinţă izbăvirea de necazuri 
şi ajutorul la mântuire. 

Sfânta Scriptură ne înşiră mulţi ascultători buni, dar şi foarte mulţi neascultători. 
Dintre cei ascultători, alegem spre învăţătură, dreapta socoteală cu sine a regelui David 
sub povăţuirea duhovnicului său, Natan proorocul. Îl numim pe Natan duhovnic şi nu 
sfetnic al regelui, pentru faptul că era îndreptător în ale Duhului şi mijlocitor între legea 
lui Dumnezeu şi fărădelegea omului, deşi în Legea Veche nu era mântuire, spre 
deosebire de sfetnic, care mijloceşte între om şi om. Iar dintre neascultători, alegem viaţa 
regelui Saul, care nu primea sfatul lui Dumnezeu prin Samuil şi neascultând, până în 
sfârşit, a luat plata neascultării, desăvârşit pierzându-se. 

 
Cum ne băgăm datori 

 
David, până a nu fi rege, era al optulea copil la părinţi şi ciobănaş cu slujba, trăind 

toţi viaţă cumpătată. Când însă a ajuns rege, dând de trai bun, l-au îmbulzit poftele; s-a 
întâmplat şi vremea cu prilej că o vecină a lui, femeia lui Urie, făcea odată baie. David a 
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văzut-o şi s-a aprins de pofta curviei. A aflat cine e, a pus la cale cu făţărnicie şi cu 
vicleşug trimiterea bărbatului ei în primejdie de moarte - unde a şi murit - şi aşa, i-a luat 
muierea. Iată-l pe regele David, cel uns de Dumnezeu cu cinste de rege şi cu dar de 
prooroc, omorând bărbatul şi prea-curvind cu femeia rămasă. După slujbă era rege, după 
dar prooroc, trupul însă... vrăjmaş lui Dumnezeu şi ucigaş de om. Şi zice Scriptura: 
„Fapta aceasta, pe care a făcut-o David, a fost rea înaintea lui Dumnezeu” (II Regi 11, 
27). 

 
Vremea de plată 

 
Să vedem acum, în ce chip îi rânduieşte Dumnezeu îndreptarea. Ştim că era uns rege 

de Samuil proorocul, însă acesta murise. Astfel a trimis Dumnezeu la David pe Natan, 
proorocul, care, printr-o asemănare l-a adus să-şi cunoască păcatul şi vrednicia de 
moarte. Proorocul sau văzătorul înainte al celor ce au să vie de la Dumnezeu, i-a făcut 
înţeleasă legea, care atârnă peste fără-de-lege. I-a arătat că, făcând moarte de om, sabia 
va atârna în veac asupra casei sale. Iar pentru că a luat femeia altuia şi femeia sa va fi 
luată de alţii, dinaintea ochilor săi. Ce a făcut el altuia în ascuns, alţii îi vor face lui pe 
faţă, înaintea a tot norodul. Asta e legea nestrămutată a dreptăţii lui Dumnezeu, care 
aduce peste capul tău ce ai adus şi tu peste capul aproapelui tău. Ce-ai făcut, ţi se va 
face; ce-ai zis, ţi se va zice; cu ce încarci pe altul, ai să duci şi tu. 

Când dreptatea lui Dumnezeu se întoarce asupra noastră, a sosit vremea de plată sau 
ispăşirea. Ispăşirea nu e o pedeapsă de la Dumnezeu ci o înţelepţire, o îndreptare mai 
aspră. Iar fiindcă dreptatea lui Dumnezeu mereu ţine cumpăna între faptă şi răsplată, 
putem vorbi chiar de legea ispăşirii, ca de-o lege milostivă prin care ne curăţim de petele 
faptelor rele. În vremea ispăşirii, când vin asupra noastră strâmtorările, dacă le răbdăm 
de bună voie, neumblând cu ocolirea, atunci ne ajută Dumnezeu, iar nevrând să primim 
cele ce vin peste noi neînţelegându-le, nu ne ajută Dumnezeu, deşi ar fi vrut. 

Toată slujba aceasta a lămuririi ucenicului în ale duhului, în ale acelor nevăzute legi, 
de unde vin peste oameni toate cele văzute, n-o poate face decât duhovnicul, căruia i s-a 
dat meşteşugul, cunoştinţa şi puterea ca să ajute omului, să vrea şi el leacul ce i-l vrea 
Dumnezeu. 

 
Mărturisirea 

 
Când David şi-a înţeles greşeala şi urmările ei, şi-a mărturisit păcatul zicând: „Am 

păcătuit înaintea Domnului”. De la această înţelegere şi recunoaştere a păcatului, făcută 
înaintea duhovnicului, e cu putinţă îndreptarea. Aceasta e mărturisirea după voia lui 
Dumnezeu. Îndată după mărturisirea omului, vine de la Dumnezeu iertarea vinovăţiei: 
„Şi Domnul a ridicat (acum) păcatul de deasupra ta - zise Natan - şi tu nu vei muri”. 
Înţelegem de aici, ca atâta vreme cât ţinem păcatele nemărturisite, ascunse cu voia, atâta 
vreme atârnă pedeapsa lor asupra noastră, ca o sabie care stă să cadă peste viaţa noastră. 
De îndată însă ce mărturisim păcatele şi vinovăţia, primejdia morţii o înlătură Dumnezeu 
de deasupra noastră. 

 
Ispăşirea 

 
Dumnezeu ne iartă uşor, însă noi, fiind uşuratici cu firea şi scurţi de minte, trebuie să 

câştigăm iertarea lui Dumnezeu, cu osteneală sau cu nevoinţă multă. Vinovăţia ne-o iartă 
Dumnezeu, îndată după mărturisire. Cu năravul păcatului însă, trebuie să ne luptăm noi, 
uneori, toată viaţa. Această vreme de amărăciune, care ne învaţă minte ca să nu ne mai 
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întoarcem la cele dintâi, e chiar vremea ispăşirii. Căci ispăşirea ne învaţă cel mai bine 
calea lui Dumnezeu. 

Să nu uităm însă, că una e ispăşirea omului care s-a mărturisit şi alta e ispăşirea 
omului care nu s-a mărturisit. Unul e luminat la minte, liniştit şi câştigă din nou 
nevinovăţia; celălalt e întunecat, îndărătnic şi mai rău se afundă. Unul e ascultător de 
duhovnic, asta-i uşurează ispăşirea (răbdarea încercărilor); celălalt nu ascultă de nimeni, 
ceea ce-i face îndreptarea cu neputinţă. 

Iată cum îl trece Dumnezeu pe David prin amărăciunile învăţării de minte, sau calea 
ispăşirii prin suferinţe. Sabia ce ar fi atârnat asupra vieţii lui - dacă nu şi-ar fi mărturisit 
păcatul - se mută asupra copilului său, ca unul ce era în fărădelegi venit. Proorocul îi 
prevesteşte moartea copilului ce i se va naşte. În casa regelui încep să vie ispite peste 
ispite, între ceilalţi fii ai săi. Pe unul din ei, regele îl pedepseşte, ca doi ani să nu-i vadă 
faţa, ceea ce era neînchipuit de greu pentru fiul de rege. Pedeapsa aceasta însă îşi dă 
roada tocmai contrar aşteptărilor, căci fiul său, prin suferinţa sa câştigă dragostea 
poporului şi unelteşte răsturnarea de pe tron a tatălui său. Pe de altă parte, ispititorul, 
duhul cel rău, cearcă şi pe rege, nu cumva va vrea să despartă poporul în două tabere, 
una a lui şi alta a fiului său şi să se bată împreună, ca să îşi apere tronul, ceea ce ar fi 
pricinuit multă vărsare de sânge? 

Iată cum îngăduie Dumnezeu ispititorului să se apropie, ca un vameş al văzduhului, 
să încerce pe robii lui Dumnezeu: nu cumva se mai află la ei ceva iubire de sine, ceva 
mândrie sau părere înaltă de sine, şi printr-însa să-i întineze iarăşi în cele dintâi; ba, dacă 
ar izbuti, în mai mari să-i cufunde. Regele David (sau dacă vreţi: sufletul) se săturase de 
vărsare de sânge şi n-a mai vrut să-şi apere mândria de rege, ci şi-a ales mai bine fuga de 
pe tron: umilinţa cea mai de pe urmă ce-i poate veni unui rege. Fuga lui însă dovedeşte, 
nu cea mai mare slăbiciune, ci cea mai mare putere. Căci primirea umilinţei e cea mai 
mare putere a dreptului, pe când războiul pentru mândrie e dovada celei mai mari 
neputinţe. David era hotărât să-şi ispăşească deplin fărădelegea şi să nu se mai 
încâlcească iarăşi în aceleaşi păcate. Drept aceea, fugind de prigonirea fiului său: „S-a 
dus în muntele Eleonului, şi mergând plângea, capul îi era acoperit (aşa e jalea la iudei), 
picioarele desculţe şi toţi oamenii care erau cu el îşi acoperiseră fiecare capul şi mergeau 
plângând” (II Regi 15, 30). 

 
Prin cuptorul smereniei 

 
Că în foc se lămureşte aurul, iar oamenii cei  

plăcuţi Domnului, în cuptorul smereniei. (Sirah 2, 5) 
 

Ispăşirea mai are şi laturi neaşteptate prin care îngăduie Dumnezeu oricui, neînsemnat 
la slujbă sau la chip, să-ţi sară în obraz şi să ţi-l pălmuiască cu ocările cele mai de pe 
urmă. Astfel, pe când regele trecea plângând, un om oarecare, ca din senin, începu să 
arunce cu pietre după el şi după tot poporul, şi să-i azvârle în obraz blesteme: „Pleacă, 
pleacă, nelegiuitule şi ucigaşule!” 

Iată cum îngăduie Dumnezeu să-ţi auzi faptele pe nume. Foarte mari târcoale dă 
vrăjmaşul în jurul celor ce se ispăşesc, ca să-i scoată din calea mântuirii, ispitindu-i să nu 
se smerească, ci să-şi apere “onoarea”. Potrivnicul, dacă n-a reuşit să-l facă să-şi 
măcelărească poporul în două tabere, era aproape sigur că măcar o moarte de om tot va 
mai scoate de la rege. Şi, fiindcă prin blestemele cele din senin nu l-a putut scoate din 
liniştea pocăinţei (şi să-l împingă) la iuţimea mâniei ucigaşe, s-a mulţumit vrăjmaşul să 
intre într-unul din însoţitorii săi şi să ceară regelui moartea acelui om: „De ce acest câine 
leşinat blestemă pe domnul meu? Mă duc să-i tai capul!” (II Regi 16, 9). 
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David, însă, luminat de Dumnezeu prin Natan proorocul, duhovnicul său, era prevenit 
şi avea cunoştinţă despre legea ispăşirii (a încercărilor), precum că de la Dumnezeu 
îngăduire este şi cu a Lui purtare de grijă trebuie să treacă, pentru păcatele sale, prin 
cuptorul smereniei (Sirah 2, 5), sau focul curăţitor al ocărilor, ca un bun ascultător de 
Dumnezeu. De aceea regele, în loc să asculte ispita vrăjmaşului, cea din însoţitorul său, 
o taie cu blândeţea şi cu înţelepciunea, zicând: „Lăsaţi-l să blesteme, căci Domnul i-a 
poruncit să blesteme pe David. Cine poate să zică Domnului: «De ce faci tu aşa?»” 
Însoţitorul regelui, însă, cuprins de duhul rău care cerea moarte de om, nu se lasă bătut 
uşor, de acea regele de mai multe ori îi spune acelaşi cuvânt. (E ştiut că pentru a scoate 
un gând rău din mintea cuiva, de foarte multe ori trebuie să i-o învălui cu cuvântul bun, 
ca să i-o izbăveşti din robia gândului străin. Aci e calea cea mai lungă: de la urechi la 
inimă). Până în sfârşit, pentru că sfetnicul nu mai tăcea pentru apărarea onoarei, regele 
destăinui însoţitorului său taina răbdării sale, zicând: „Poate va căuta Domnul la umilirea 
mea şi-mi va răsplăti cu bine pentru acest blestem al lui”, cuvinte de frumoasă mărturie 
pentru regele care, întru cunoştinţă fiind, era smerit. 

Şi aşa se duceau alături, fiecare în calea lui: regele în calea ispăşirii sau a ascultării de 
Dumnezeu şi ocărâtorul în calea ocării; iar vrăjmaşul, nevăzut, arzându-se de smerenie... 

Totuşi, de ce îngăduie Dumnezeu aşa palme în calea dreptului? Pentru că nu este altă 
cale de sfinţire şi pentru că înaintea lui Dumnezeu nici cerul nu este destul de curat (Iov 
15, 15), iar sfinţire fără umilire nu există. Nouă, celor păcătoşi şi grei la pricepere, numai 
pe calea ocărilor ne aduce aminte de păcatele noastre ştiute sau uitate, ca să ni le 
cunoaştem şi să ni le mărturisim. Dacă ne-am cunoaşte cât suntem de păcătoşi, ne-ar fi 
mult mai uşoară ispăşirea, dar dacă nu ne cunoaştem păcatele, ni se pare, în ochii noştri, 
că suntem drepţi şi nu răbdăm cele ce vin peste noi, cu rânduiala lui Dumnezeu. Drept 
aceea, când auzi pe oricine făcându-te tobă de ocări şi blesteme, nu te pripi cu mintea şi 
nu sări cu gura, răspunzându-i cum nu trebuie, ci zi ca David: „Pentru păcatele mele, 
Domnul i-a poruncit să mă blesteme, dar pentru năpăstuirea ocării, va avea Dumnezeu 
milă de mine”. 

Să zicem că, după părerea ta, ai avea o viaţă bună, după voia lui Dumnezeu, soţie şi 
mamă cumsecade, şi totuşi, aşa din senin, la o întâmplare oarecare, un vecin, sau propriul 
tău copil sau soţ să-ţi ardă obrazul zvârlindu-ţi vorbe grele: prăpădito, ucigaşo, hoaţo... iar 
tu, neştiindu-te de vină cu nici una din acestea, şi nepricepând ce se lucrează la mijloc, 
se poate întâmpla să sari ca muşcată de şarpe, cu şi mai grele vorbe, apărându-te şi 
îndreptându-te, iar pe cel ce te cearcă, apăsându-l ucigându-l cu mânia. 

Nu e bine, nu te grăbi, ci socoteşte precum trebuie: poate că nu ţi-ai mărturisit asupra 
ta vreo greşeală mai veche, cu propriul tău soţ, iar soţul tău îţi aduce aminte acum,     
într-un şuvoi de mânie, fără să ştie că păcatul răbufneşte odată, oricâtă uitare s-ar fi 
aşternut peste el. Poate că şi copilul îţi strigă în ocara sa vreun păcat de-al părinţilor, de 
care (copilul) trebuie cruţat, fie cu fapta, fie cu gândul. Poate că, pentru vreun gând rău 
asupra vieţii sale, el, la vreme îţi aduce aminte, sub formă de necuviinţă, greşeala ce era 
să o faci asupra lui. Uitaseşi să ţi le mărturiseşti, să te dezlegi de vina lor şi, iată, ţi se 
aduc aminte. Că prin cei mai apropiaţi primim arsurile cele mai curăţitoare, ştiut fiind că 
nu este nedreptate la Dumnezeu. Iar pe de altă parte, poate că puţine zile mai avem şi, 
din îngăduirea lui Dumnezeu, se răstesc la noi cei ce ne-au îndemnat la păcate (diavolii), 
şi, prin vreo oarecare gură slabă, ne strigă pe înţeles vinovăţiile noastre, pe care încă 
mărturisirea şi lacrimile noastre nu le-au şters din potloagele lor. 

Drept aceea, cu lumina cunoştinţei fiind, în necazuri bucuraţi-vă! Căci celui lămurit 
în căile lui Dumnezeu, tot ce i se întâmplă, spre mai multă lumină i se face, ori 
pricepem, ori nu pricepem aceasta. Grija noastră să fie: de a nu strica ce ne tocmeşte 
Dumnezeu. 
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Învaţă de la cel păţit 
 
Ispăşirea are o vreme a ei, care e mai scurtă sau mai lungă, după chipul în care 

prindem minte şi ne statornicim sau nu în calea lui Dumnezeu. Dacă sufletul se 
statorniceşte în bine şi purtările dinafară de asemenea, amărăciunile ispăşirii trec şi 
vremea iarăşi se întoarce spre bucurie, dimpreună cu toate lucrurile, care nu ne mai stau 
împotrivă.Vremea de amărăciune ţine de obicei cât ţine mândria, căci celui smerit nimic 
nu-i poate sta împotrivă: nici lucrurile, nici oamenii şi nici dracii. Înaintea lui Dumnezeu 
adevărata mărire e smerenia. Asta tămăduieşte, curăţă, apără şi întoarce toate spre pace, 
până şi pe Dumnezeu. Deci, când amărăciunea ispăşirii şi-a împlinit lucrul, iarăşi 
întoarce Dumnezeu toate spre bucurie. 

Iată în viaţa lui David lucrurile acestea... 
Fiul răzvrătit al regelui a fost omorât într-o bătălie, deşi tatăl său a vrut să-l cruţe, însă 

aşa se plăteşte înaintea lui Dumnezeu răzvrătirea copiilor asupra părinţilor. David ajunge 
iarăşi rege. Pe drum, când acesta trecea Iordanul, îi iese înainte şi omul acela care-l 
blestemase şi tare i s-a rugat de iertare, ca să nu-l omoare pentru greşeala aceea. Iată 
cum, pentru răbdarea de atunci a regelui, a întors Dumnezeu şi pe cel ce l-a amărât, ca 
să-şi ceară iertate, cunoscându-şi greşeala. Iar în locul copilului care-i murise, i-a dat pe 
Solomon, cel mai înţelept dintre fiii Răsăritului (III Regi 2, 35). 

Calea prin care l-a învăţat şi l-a curăţit Dumnezeu pe David, regele-prooroc, ne-a 
lăsat-o scrisă. E Psaltirea. Toate cuvintele Psaltirii dovedesc cunoştinţa cea din păţanie, 
sau învăţămintele din durere, singura cale care poate învăţa ceva pe oameni. Tocmai 
ajunsese cu scrisul la psalmul 31. În el vedem ascunse învăţămintele care le-a trăit mai 
întâi el, de îndată după săvârşirea celor două fărădelegi. Cu cele descrise până aici, 
înţelegerea psalmului e mult ajutată. Totuşi o tâlcuire pe scurt nu strică. 

1. Ferice de acela căruia i s-au lăsat fărădelegile şi ale cărui păcate i s-au acoperit. 
2. Ferice de omul căruia nu-i va socoti Domnul păcatul şi în sufletul căruia nu se află 

vicleşug. 
Psalmul acesta l-a scris după ispăşirea fărădelegii, când iarăşi avea în suflet starea de 

fericire, de pe urma împăcării cu Dumnezeu. De aceea începe fericind pe omul căruia i-a 
iertat Dumnezeu păcatul. 

Totuşi, învăţătura din vremea ispăşirii (din necazuri) e de aşa fel, încât şi în vremea 
de fericire a sufletului nu poţi uita amărăciunile, cu care te-a învăţat Dumnezeu minte. 
Şi, ca aducere aminte, înşiră stările sufleteşti chinuitoare prin care trece omul, câtă 
vreme nu vrea să-şi mărturisească greşelile. 

3. Câtă vreme am păstrat tăcere, mi se mistuiau oasele şi suspinele nu-mi mai 
conteneau. 

4. Că zi şi noapte mă apăsa mâna Ta şi seca vlaga mea, ca de arşiţa verii. 
După o vreme, când durerea de pe urma păcatelor se face nesuferită, îi trimite 

Dumnezeu duhovnic, mijlocitor, în faţa căruia: 
5. Mi-am mărturisit însă păcatul şi greşeala mea n-am ascuns-o. 
6. Zis-am: „Mărturisi-voi Domnului fărădelegea mea!” Şi îndată ai ridicat pedeapsa 

păcatului meu. 
Aici e bine să luăm aminte însăşi mărturia proorocului David, precum că îndată după 

mărturisire, Dumnezeu ridică pedeapsa păcatului, totuşi ispăşirea o faci, şi de multe ori 
înduri încercări ani de zile în şir. Să fim înţeleşi: ispăşirea nu-i pedeapsă, ci şcoală, 
lumină la minte şi milă de la Dumnezeu. Că are suferinţe? De n-ar avea, n-am învăţa 
nimic. Precum plăcerea e dascălul păcatelor, aşa durerea e dascălul înţelepciunii, iar din 
odihnă încă n-a ieşit ceva de folos. 

Iată apoi învăţătura pe care o dă proorocul şi pentru ispitele din vremea ispăşirii, cât 
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şi pentru credinţa în Dumnezeu, care ţine cumpătul omului. 

7. De aceea, toată sluga credincioasă să se roage Ţie la vremea cuvenită, şi chiar 
potop de s-ar stârni, pe acela nu l-ar potopi. 

8. Tu eşti limanul meu şi Tu mă izbăveşti la vreme de necaz; Tu faci să-mi răsune 
împrejur cântări de mântuire şi-mi zici: 

9. „Înţelepţi-te-voi şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie să mergi, sfătuitorul tău voi fi 
şi ochiul Meu va fi asupra ta”. 

Şi iarăşi dă sfaturi la cei ce nu prea pricep rostul întăririi sufleteşti în vremea ispăşirii, 
zicând: 

10. Nu fiţi fără minte, cum e calul şi catârul, pe care-i sileşti la supunere cu frâu şi cu 
zăbală. 

11. Multe sunt bătăile care-l ajung pe păcătos. Iar pe cel ce se teme de Domnul, mila 
îl va întâmpina. 

Psalmul sfârşeşte cu strigarea de bucurie, ca a unui izbăvit de Dumnezeu şi iarăşi 
făcut drept. 

12. Bucuraţi-vă întru Domnul şi vă veseliţi, drepţilor! Scoateţi strigăte de bucurie, toţi 
cei drepţi la inimă. 

Iar în Psalmul 33, bucuria, cunoştinţa şi sfatul iarăşi se prind în horă: 
1. Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea; lauda Lui va fi pururi în gura mea. 
2. Întru Domnul se va lăuda sufletul meu; audă cei blânzi şi să se veselească! 
3. Slăviţi pe Domnul cu mine şi să înălţăm numele Lui împreună. 
4. Căutat-am pe Domnul şi m-a auzit şi din toate necazurile m-a izbăvit. 
5. Apropiaţi-vă de Domnul şi vă veţi lumina şi feţele voastre nu se vor ruşina. 
6. Vreun necăjit de-L strigă, îl aude Domnul şi-l mântuieşte din toate necazurile lui. 
7. (Că) Îngerul Domnului străjuieşte în jurul celor ce se tem de Dânsul şi din toate 

necazurile lor îi scapă. 
8. Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul! Ferice de omul care nădăjduieşte într-însul. 
9. Temeţi-vă de Domnul toţi sfinţii Lui, că nimic nu lipseşte celor ce se tem de 

Dânsul... 
Şi aşa e toată Psaltirea: o mărturie strălucitoare a bunătăţii lui Dumnezeu, ţinută în 

mână de David, ca o făclie, mângâind orice suflet zdrobit de pe urma păcatului. Lumina 
ei atrage la cunoştinţa tainelor lui Dumnezeu, cele asupra vieţii, îndrumă sufletul la 
ascultare şi smerenie, cu care oricine poate birui toate potrivniciile din calea mântuirii şi 
poate răbda toate palmele ispitelor. 

 
Cenzura invidiei 

 
Invidiosul nu primeşte doctor pentru boala sa şi nu poate găsi leac tămăduitor al 

suferinţei deşi Scriptura e plină de ele. El aşteaptă uşurarea bolii doar într-un singur fel: 
să vadă prăbuşindu-se pe unul din cei invidiaţi. Capătul urii lui e să vadă pe cel invidiat 
din fericit în nefericit, din norocos, nenorocit. 

Pe unii oameni cu totul potrivnici, binefacerile îi îmblânzesc. Pe invidioşi însă 
binefacerile mai mult îi înrăiesc. Rănile invidiei sunt adânci şi ascunse şi el nu suferă 
vindecare, ca unele ce s-au închis de durerea lor oarbă în ascunzişurile conştiinţei. 

Invidiosul e duşmanul propriei sale sănătăţi sufleteşti. Cel invidiat poate să scape şi să 
ocolească pe invidios; dar invidiosul nu poate scăpa de sine însuşi. Tu, invidiosule, 
duşmanul tău e cu tine, vrăjmaşul ţi-e continuu în inimă, primejdia e închisă în adânc, 
eşti legat cu un lanţ neîndurat, eşti prizonierul invidiei şi nici o mângâiere nu-ţi vine în 
ajutor. A prigoni pe un om binecuvântat de Dumnezeu şi a urî pe cel fericit, iată o 
nenorocire fără leac. 
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Soarele smereniei 
 
David, om fiind, nu ne-a putut arăta ceva desăvârşit; totuşi de ne-am purta ca David 

în vremea ispăşirii păcatelor, destul de sporiţi am fi în calea mântuirii. David era o 
icoană de mai înainte a lui Iisus, ce avea să vie. Căci numai Cel fără de păcat poate să ne 
arate şi să ne dea ceva desăvârşit, şi în ascultare şi în ispăşire. Adică ascultarea Lui şi 
ispăşirea Lui să împlinească ceea ce lipseşte din ascultarea şi din ispăşirea noastră, a 
păcătoşilor. 

Învăţătura desăvârşită o avem de la: „Cel ce, fiind în chipul lui Durnnezeu, n-a ţinut 
ca la o pradă la egalitatea Sa cu Dumnezeu, ci S-a golit pe Sine, a luat chip de rob, 
făcându-Se asemenea oamenilor, şi la înfăţişare dovedindu-Se ca un om. S-a smerit pe 
Sine, ascultător făcându-se până la moarte, şi încă moarte pe Cruce. Pentru aceea şi 
Dumnezeu L-a preaînălţat şi I-a dăruit Lui numele care este mai presus de orice nume, 
ca, întru numele lui Iisus, tot genunchiul să se plece, al celor cereşti şi al celor 
pământeşti şi al celor dedesubt (Filipeni 2, 6-10). 

Răbdarea răului sau umilinţa, în credinţa lui Dumnezeu, este cea mai uriaşă putere 
asupra răului în lumea aceasta. Chip de umilinţă desăvârşită ne-a dat Mântuitorul pe 
cruce: El, Fiul şi Slava Tatălui, Dumnezeu adevărat, nu S-a împotrivit ci a primit să 
treacă prin cea mai de pe urmă umilire cu putinţă pe pământ, căci ştia ce putere are 
umilinţa. 

Răbdând bătaie, scuipări în obraz, cunună de spini, piroanele şi spânzurarea pe cruce, 
iar peste suflet hulirea celor fără-de-lege, toate acestea încă nu erau crucea cea mai grea; 
pe asta o avea la spate. Crucea cea mai grea, pe care era răstignit cu faţa, era 
neasemănata durere a milei Sale de oameni, între care era şi Sfânta Sa Maică. Iubirea de 
oameni i-a pricinuit o cruce neasemănat mai grea, pe care o poartă şi Se ţintuieşte de ea 
prin fiecare din răutăţile noastre, până la sfârşitul lumii. 

În toate acestea, ascultător desăvârşit arătându-Se Tatălui, cu smerenia Sa, cu 
desăvârşirea Sa, omeneşte a biruit pe pământ, iar dumnezeieşte a biruit în iad. Căci prin 
taina Crucii rupând pântecele iadului, care înghiţise neamul omenesc cu neascultarea, a 
înviat dintr-însul pe Adam şi pe toţi drepţii, şi de atunci este mântuire. Prin urmare, 
mântuirea este roada ascultării până la umilinţă a Mântuitorului. Iisus S-a dat pe Sine 
umilirii celei mai de pe urmă numai ca să ne câştige pentru mântuirea cu care a venit. De 
aceea El e Pomul vieţii din Rai, iar întoarcerea în Rai, sau mântuirea, e roada acestui 
Pom, Care dă viaţă veşnică celui ce va mânca dintr-Însul. Pomul îl ştim, roada Lui ni-e 
dată, dar dacă n-o mâncăm, nu ne mântuim. 

Ar trebui ca aşa de zornic să urmăm Mântuitorului toată calea Sa pământească, măcar 
pe cât ne zoreşte foamea şi setea celor pieritoare. Desăvârşirea Mântuitorului în ascultare 
şi lepădarea de Sine, pentru iubirea de oameni, a ridicat între creştini şirul fără număr de 
cuvioşi şi buni biruitori mucenici, care pentru dragostea Lui erau fericiţi să sufere şi ei 
chinuri înfricoşate de la necredincioşii vremii de atunci. Şi precum David l-a omorât pe 
Goliat şi leul, aşa şi creştinii biruiau leul nevăzut, căci dragostea până la moarte de Cel 
ce ne-a învăţat cărarea şi ne-a dat nebiruită armă lepădarea noastră pe Cruce, iată că pe 
ei i-a făcut mai tari ca iadul, care vărsa peste ei văpaie de ură, le îndesa cununa de spini 
pe cap şi cuie în picioare, sau îi ardea de vii în cuptoare. Dragostea de Dumnezeu 
stinsese văpaia cuptorului din Babilon, urgia focului fugind de la faţa lui Dumnezeu, 
Care în rouă o prefăcuse, şi mântuia pe sfinţi. 

Trebuie ruşinaţi încă de aici vameşii văzduhului, ca la mutarea noastră dincolo, 
cunoscând ei focul dumnezeiesc, ce a ars lucrurile lor din noi, să nu ne poată opri cu 
vreo datorie neplătită din vremea de acum rânduită ispăşirii. Că aşa zic Părinţii, că 
vremea de acum spre pocăinţă ne e dată. Şi nu-i trebuie potrivnicului pustiire mai mare 
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în lucrăturile sale decât ispăşirea din dragoste, (răbdarea cu dragoste a necazurilor) căci 
ea arde datoriile noastre. 

Nouă, neputincioşilor, deşi cugetăm ale lumii şi umblăm în calea păcatelor, încă nu 
ne-a îndesat nimeni cununa de spini pe frunte şi nu ne-a bătut piroanele în tălpi. Zic însă: 
cine vrea să urmeze pe Domnul şi să se asemene cu El, în Cruce să se asemene, şi, cât 
poate să cuprindă firea omenească, asemenea cu El va fi. 

 
Despre cei ce n-au necazuri 

 
Nouă, toate necazurile ne vin de la greşeli, nu de la Dumnezeu. El numai le îngăduie, 

şi spală cu ele vinovăţiile noastre. Oamenii însă tare greu pricep, că ispăşirea prin 
necazuri dovedeşte, nu părăsirea lui Dumnezeu, ci milostivirea Lui. Ba, chiar prin aceea 
ştim că are Dumnezeu grijă de noi, dacă vom avea necazuri. Fiind atotbun şi înţelept, ne 
poartă de grijă şi ne spală, cu milostivire, ori vrem, ori nu vrem, ori pricepem acum, ori 
vom înţelege pe urmă. Căci: „Dumnezeu este îndelung răbdător şi mult milostiv, dar 
nepedepsit nimic nu lasă” (Naum 1, 3). El aşteaptă o vreme să vadă, ne grăbim noi cu 
pocăinţa de bună voie sau nu? Învăţăm din necazurile altora, sau aşteptăm să ne spargem 
şi noi capul de ele, tot ca ei? 

Dumnezeu vrea să-i ajute pe toţi, dar nu toţi primesc purtarea Sa de grijă. Aşa se face 
că sunt oameni păcătoşi care n-au necazuri. Pe aceştia i-a lepădat Dumnezeu. Căci 
ştiindu-le firea, precum că nu au leac şi nu pricep nimic din ocârmuirea Sa, îi lasă în 
păcatele lor. Aceştia sunt cei de care zice David în Psalmul 72, că: „N -au nici o 
suferinţă până la moarte şi-s plini de sănătate; cu oamenii la osteneli nu iau parte, şi nu 
sunt supuşi la bătăi ca ceilalţi oameni. Râd de toată lumea şi grăiesc de sus. Iată, 
necredincioşii huzuresc în lumea aceasta şi-şi adună bogăţii”. Aşa că mulţi din neştiinţă 
„râvnesc soarta (pământească a) necredincioşilor, văzând propăşirea păcătoşilor”, dar 
când înţeleg „sfârşitul păcătoşilor” - iar aceasta le vine numai când intră la “Altarul 
Domnului” - abia atunci nedumerirea li se împrăştie. Căci la Altarul Domnului, unde „se 
află ascunse toate comorile cunoştinţei şi ale înţelepciunii” (Coloseni 2, 2-3), în Iisus 
Hristos adică, ei află că „Pentru vicleşugul lor îi pune Dumnezeu pe căi alunecoase şi-i 
lasă să cadă în prăpastie şi ajung la pustiire” (Ps. 72, 3-19). 

Nu fericiţi, aşadar, pe cei ce n-au necazuri în lumea aceasta. Căci, cunoscându-i 
Dumnezeu că n-au minte să-I înţeleagă voia, nu le mai rânduieşte o ispăşire, în lumea 
aceasta, ci osânda în cealaltă. Iată de ce, Dumnezeu preamilostivul şi când osândeşte la 
iad tot milostiv se dovedeşte şi, ca un mai înainte ştiutor din veci a toate, nu le trimite 
necazuri pe potriva păcatelor lor, căci mândria lor, cea peste măsură de mare, nu rabdă 
nicidecum ispăşirea prin umilinţă. Dimpotrivă, încercarea lui Dumnezeu de a-i spăla prin 
ispăşirea cea fără de voie, lor li s-ar întoarce tocmai pe dos. Căci ei, iubind mai tare 
mândria şi slava deşartă a lumii acesteia decât smerenia şi supunerea lui Dumnezeu, 
tocmirea nebună a minţii lor îi aruncă în deznădejde, din care fac cel mai mare şi mai de 
pe urmă păcat în lumea aceasta: sinuciderea, sau omorârea de sine. Ori toate celelalte 
păcate ce le-ar putea face omul, adunate la un loc, sunt mai mici decât acesta singur. De 
aceea, din milostivire mai presus de înţelegere, pentru mulţimea neputinţei lor, nu-i bagă 
Dumnezeu în cuptorul smereniei, că nu pot să rabde, ci vor merge în osândă, dar nu în 
osânda cea mai mare, ca ucigaşii de sine. 

 
Cum se urzeşte o cădere 

 
Poate greşi înaintea lui Dumnezeu şi un popor întreg. Astfel, primul rege al iudeilor, 

Saul, a fost ales şi cerut de toţi bătrânii lui Israel, fără plăcerea lui Samuil proorocul şi 
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fără voia lui Dumnezeu (Osea 8, 4). Totuşi Dumnezeu i-a lăsat în sfatul lor şi le-a dat lor 
lucrul după care-i trăgea inima. „Înaintea oamenilor - zice Înţeleptul - este şi viaţa şi 
moartea, şi oricare le va plăcea, li se va da. Dar să lucreze păgâneşte nimănui n-a 
poruncit şi nimânui n-a dat libertate să păcătuiască” (Sirah 15, 16-20). 

Lăsându-i Dumnezeu în voile lor, iată pe bătrânii poporului, ei, cei datori cu 
cunoştinţa, înscriindu-se la o datorie grea, pe care vor avea să o ispăşească împreună: şi 
rege şi popor. La aşa sfat al lor: „A zis Domnul către Samuil: Ascultă glasul poporului, 
căci nu pe tine te-au lepădat, ci M-au lepădat pe Mine, ca să nu mai domnesc Eu peste 
ei” (I Regi 8, 7). 

S-a luptat Samuil cu poporul, ca să nu-l lase să facă o greşeală ca aceea, însă ei 
văzuseră slava de la curţile regilor vecini şi a regilor pe care-i bătuseră, şi sclipirea 
aurului le-a luat mintea din nou şi se răniseră la inimă cu mândria şi cu slava deşartă. De 
aceea n-au ascultat sfatul lui Dumnezeu prin prooroc, ci ţineau una „Dă-ne rege şi vom fi 
şi noi ca celelalte popoare”(I Regi 8, 19-20). Şi a zis Domnul a doua oară către Samuil: 
„Ascultă glasul lor şi pune-le rege!”(I Regi 8, 22).  

Aşa i-a scos Dumnezeu înainte pe Saul, care se abătuse pe la Samuil văzătorul, să-l 
întrebe de nişte măgăriţe rătăcite (I Regi 9, 20). Pe acesta l-a uns rege, turnându-i mir pe 
cap. La sărutat şi i-a spus datoriile şi drepturile de rege, precum şi că se va schimba şi se 
va face alt om, dându-i Dumnezeu altă inimă, până şi dar proorocesc (I Regi 10, 1,6-9). 

După oarecare vreme, la înnoirea prăznuirii, Samuil, ca să-i lege strâns de poruncile 
lui Dumnezeu, din nou le-a adus aminte, cât de mare e păcatul pe care l-au făcut înaintea 
lui Dumnezeu, că au cerut rege. Samuil şi-a întărit cuvântul acesta, cerând fulger şi 
ploaie în vremea secerişului, şi a fost aşa, încât frica de Dumnezeu şi de Samuil 
cuprinsese tot poporul. Abia la a treia mustrare cu semn, poporul şi-a recunoscut 
greşeala şi a zis: „Roagă-te pentru robii tăi, înaintea Domnului Dumnezeului tău ca să nu 
murim, căci la toate celelalte păcate ale noastre am mai adăugat un păcat, când am cerut 
rege” (I Regi 12, 19). 

De ce oare proorocul dădea mereu poporului greşeala peste nas? Cu rostul ca să 
înţeleagă poporul că a greşit schimbând teocraţia cu regatul, şi înţelegând, din adâncuri 
să-şi ceară iertare, că altfel nu vine iertarea. Mulţi, până nu-şi înţeleg greşelile, se cred 
curaţi, apărându-se că: n-au omorât, n-au dat foc, şi aşa mai departe. De fapt, ei sunt 
închişi la minte cu un văl de întuneric care nu se rupe altfel, decât numai când le izbeşti 
păcatele peste obraz. Asta este osteneala proorocului: să lucreze cum va şti pocăinţa, din 
adânc, a poporului, ca să vie de la faţa lui Dumnezeu ispăşire milostivă, vreme de 
reînviorare (F. Ap. 3, 19), iar nu osândă cu urgie mare. 

 
Puterea care nu ascultă  

 
În vremea aceea, Samuil trimis a fost de Domnul către Saul să-i spună:„Adusu-mi-am 

aminte de cele ce a făcut Amalec lui Israil, cum i s-a împotrivit în cale, când venea din 
Egipt. Mergi acum şi bate pe Amalec... şi nimiceşte toate ale lui. Să nu iei de la ei nimic 
pentru tine, ci nimiceşte-i şi dă blestemului toate câte le are. Să nu-l cruţi, ci să dai 
morţii: de la bărbat până la femeie, de la tânăr până la pruncul de ţâţă, de la bou până la 
oaie, de la cămilă până la asin” (I Regi 15, 3). 

Aceasta era porunca lui Dumnezeu către Saul, care purtând sabie a primit în ascultare 
o treabă de sabie. „Dar Saul şi poporul (iarăşi au făcut de capul lor) au cruţat pe Agag, 
regele lui Amalec, pe cele mai bune din oi şi din vitele cornute, mieii îngrăşaţi şi tot ce 
era bun n-a vrut să piardă. Iar toate lucrurile neînsemnate şi rele le-au pierdut. Atunci a 
fost cuvântul Domnului către Samuil, zicând: „Îmi pare rău că am pus pe Saul rege, căci 
el s-a abătut de la Mine şi cuvântul Meu nu l-a împlinit” (I Regi 15, 8-10). 
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Iată cum, de la neascultare începe căderea de la Dumnezeu şi greşelile se ţin lanţ, una 
după alta. 

Oare pentru nişte miei şi oarece vite cornute şi pentru că războinicii au cruţat pe 
căpetenia lui Amalec, să se fi supărat Dumnezeu aşa de tare încât să se tânguie omului 
că-i pare rău de ce a făcut, punând pe Saul rege? 

Sfânta Scriptură, cartea lui Dumnezeu, are literă şi are duh. De aceea şi citiri sunt 
două. Dacă-ţi dezleagă El, Dumnezeu, taina ascunsă în litere, te pricepi, dacă nu ţi-o 
dezleagă, nu pricepi decât litere. 

Astfel, cufundându-ne în urmă, peste rostogolul veacurilor, dăm de vedenia lui 
Avraam (Facere 15): 

12. La asfinţitul soarelui, a căzut pe Avraam somn greu, şi iată că l-a cuprins 
întunericul şi frică mare. 

13. Atunci a zis Domnul către Avraam: „Să ştii bine că urmaşii tăi vor nemernici în 
pământ străin, unde vor fi robiţi şi apăsaţi patru sute de ani. 

14. Dar pe neamul acela, căruia vor robi, îl voi judeca Eu, şi după aceea vor ieşi, să 
vină aicea, cu avere mare. 

15. Iar tu vei trece la părinţii tăi în pace şi vei fi îngropat la bătrâneţi fericite. 
16. Ei însă se vor întoarce aici în al patrulea veac de oameni, căci nu s-a umplut încă 

măsura nelegiuirilor Amoreilor”. 
Ce să fie cuvintele acestea? O descoperire făcută lui Avraam, un cuvânt al lui 

Dumnezeu către om, care dezvăluia purtarea Sa de grijă, cu care ocârmuieşte neamurile 
peste veacuri, înspre o ispăşire şi o mântuire a neamurilor. Cuvântul acesta al lui 
Dumnezeu, spus lui Avraam cu sute de ani în urmă, venea să se împlinească în zilele lui 
Saul. De aceea, aşa a fost cuvântul Domnului către Saul, prin Samuil, zicând:      
„Adusu-mi-am aminte de cele ce a făcut Amalec lui Israel... când venea din Egipt. Mergi 
acum (I Regi 15, 2-3) şi bate pe Amalec şi nimiceşte toate ale lui”. 

Cuvântul acestei ocârmuiri a lui Dumnezeu nu l-a ascultat regele, şi de aceea S-a 
supărat Dumnezeu şi I-a părut rău că l-a pus rege, căci nu i-a împlinit porunca întocmai, 
cuvântul care arcuia voia Sa peste veacuri şi „acum” atingea din nou pe oameni. 

 
În duhul Părinţilor 

 
După alt înţeles, Saul este tot omul, e toată mintea, e tot sufletul dăruit de Dumnezeu, 

prin Taina ungerii cu Sfântul Mir, rege peste Israil. El primeşte poruncă să poarte război 
cu Amalec, prin care se înţelege diavolul, şi să-l piardă dimpreună cu tot ce are el: 
femeile - plăcerile, pruncii lor - puii de drac, dobitoacele - patimile contra firii, cu un 
cuvânt toate ale lui Amalec, care a împiedicat ieşirea din robia lui Faraon, care este altă 
icoană a diavolului. 

Nici Saul al nostru, din noi din fiecare, nu ascultă, nu împlineşte porunca, ci cruţă 
tocmai căpetenia şi ceva vite mai arătoase ale lui. Nu omoară căpetenia relelor cu 
ascultarea de Dumnezeu, nu omoară dobitoacele cele mai arătoase, patimile cu chip 
nevinovat, dar care tot patimi sunt, deşi poartă tot piele de miel, sau chipul nevinovăţiei. 

Noi, neamul cel creştinesc, noul Israil, în cele trei Taine prin care intrăm în marea 
obşte creştină: Sfântul Botez, Ungerea cu Sfântul Mir şi Sfânta Împărtăşanie, suntem 
unşi: preoţi, regi şi împăraţi peste patimi. Deci, uniţi înlăuntrul nostru şi întreolaltă în 
cuvântul lui Dumnezeu am primit porunca şi puterea de a omorî pe Amalec cel de duh şi 
toate ale lui să le dăm pierzării. Iar dacă facem ca Saul şi n-ascultăm, să batem războiul 
după porunca şi puterea dată nouă de sus, atârnă asupra noastră, ca o sabie, părerea de 
rău a lui Dumnezeu (Facere 6, 6). 
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Când se întunecă mintea 
 
Proorocul, văzătorul dincolo de literă şi lucruri, durându-l inima de greşeala regelui, 

caută să i-o îndrepte. Căci, ca unul ce l-a uns rege, era legat şi răspunzător duhovniceşte 
de dânsul. 

Astfel duhovnicul îşi cheamă regele la pocăinţă, zicându-i: „Rău ai făcut că n-ai 
împlinit porunca Domnului Dumnezeului tău, care ţi s-a dat. Acum domnia ta nu va mai 
ţine; Domnul Îşi va găsi un bărbat după inima Sa, şi-i va porunci Domnul să fie 
conducătorul poporului Său, deoarece tu n-ai împlinit ceea ce ţi s-a poruncit de Domnul” 
(I Regi 13, 13-14). Pe lângă cuvântul acesta, îi mai ajută făcând şi o noapte de rugăciune. 
Se întâlneşte a doua oară cu regele; îi spune din nou greşeala sa, că: „Nesupunerea e un 
păcat la fel cu vrăjitoria, şi împotrivirea la fel cu închinarea la idoli. Deci, pentru că ai 
lepădat cuvântul Domnului şi Domnul te-a lepădat, ca să nu mai fii rege peste Israil”     
(I Regi 15, 23). La acestea, Saul face o pocăinţă mincinoasă, mai mult ca să scape de 
gura proorocului, zicând: „Am păcătuit, călcând porunca Domnului şi cuvântul tău, dar 
m-am temut de popor şi am ascultat glasul lui. Ridică dar păcatul de pe mine” (I Regi 
15, 24-25). 

După cum şi era de aşteptat, omul cu inima împărţită, toate le vede împărţite ba chiar 
şi pe cele ce sunt una, le desparte. Căci iată-l făcând despărţire între porunca Domnului 
şi cuvântul proorocului, ca şi când acestea n-ar fi unul şi acelaşi lucru. Ba se mai şi 
îndreptăţeşte, aducând în sprijin temerea sa de popor. Temerea sa, însă, era determinată 
de acea lepădare de sus (Înţelepciunea 17, 11-12), pe care o simţea inima sa, ca una ce 
nu omorâse de la sine pe regele cel de alt neam, nu omorâse cornutele mâniei, nici 
mieluşeii iubirii de sine. De aceea, când Samuil din nou vrea să-l aducă la pocăinţă, 
regele sare de la pocăinţă la îndărătnicia mândriei, zicând: „Am greşit, dar dă-mi acum 
cinste înaintea bătrânilor poporului meu şi înaintea lui Israil...” (I Regi 15, 30), săritură 
care face pocăinţa cu neputinţă iar de la Dumnezeu vine osândă, în loc de ispăşire. 

Atunci a zis Domnul către Samuil: „Până când vei tânji tu pentru Saul, pe care l-am 
lepădat, ca să nu mai fie rege peste Israil? Umple cornul tău cu mir şi du-te la Iesei din 
Betleem, căci dintre fiii lui mi-am ales rege” (I Regi 16, 1). 

Era David, copil bălai cu ochi frumoşi şi plăcut la faţă. „Şi a luat Samuil cornul cu 
mir şi l-a miruit în mijlocul fraţilor săi, şi s-a odihnit Duhul Domnului din ziua aceea 
asupra lui David. Atunci s-a depărtat de la Saul Duhul Domnului, şi-l tulbura un duh rău 
trimis de Domnul, încât şi slugile lui Saul i-au zis: Iată un duh rău, trimis de Domnul, te 
tulbură” (I Regi 16, 12-15). 

Trebuie să arătăm că, dacă în vremea când avea Duhul lui Dumnezeu n-a vrut să se 
îndrepte, acum, muncit de diavol, îi va fi cu atât mai greu să se îndrepte, dacă nu chiar cu 
neputinţă. Îndărătnicirea înaintea unui trimis iată ce pedeapsă aduce de la Dumnezeu. De 
aceea, din toate timpurile se ştie atunci când puternicii vremii ridicau mâna asupra 
slujitorilor lui Dumnezeu, n-a mai dăinuit puterea lor. Saul, stăpânit de duhul rău, se 
răscoală împotriva lui Dumnezeu şi a slujitorilor Lui. Aşa, când se îndrăcea Saul în casa 
sa, umbla să facă moarte de om, lucrul ucigaşului de oameni, căci de două ori a aruncat 
după David cu lancea, cugetând să-l pironească de perete (I Regi 18,10-12; 19,10). Se 
sălbăticea şi asupra lui Samuil, căci îl ocrotea pe David, dar n-a putut să-i facă nimic. 
Mintea i se întunecă din ce în ce mai mult, dă poruncă să ucidă pe preoţii Domnului, 
fiindcă ţineau cu David, ceea ce slugile sale au şi făcut, ucigând în ziua aceea optzeci şi 
cinci de Preoţi (I Regi 22, 17-18). 

Fapta aceasta a lui Saul dovedea nebunia minţii lui şi înstrăinarea cu totul de 
pocăinţă, ceea ce îi atrage de la Dumnezeu nenorociri şi necazuri fără oprire. Samuil 
proorocul moare, deci sfătuitor nu mai are. Asupra lui David se porneşte cu oaste, dar cu 
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orânduire dumnezeiască David îi cruţă viaţa de mai multe ori: ba odată chiar îi fură 
suliţa de sub cap, iar altădată îi taie un colţ de haină, vrând să-i dovedească bunătatea sa. 
Dumnezeu îi arătase că nu-i vrea moartea, ci întoarcerea. Căci cu ce l-ar fi putut zgudui 
mai tare spre întoarcere decât cu dovezile bunătăţii lui David, cel ce-i cruţase viaţa de 
mai multe ori (I Regi 24, 1-20). Dar o minte nebună nu mai înţelege cele bune, nu se mai 
poate sui să priceapă din cele văzute pe cele nevăzute. O minte întunecată n-o mai poţi 
crede, chiar când grăieşte bine, nu mai are statornicie. 

De aceea vin nenorocirile, cea mai de pe urmă cale, ce o mai are Dumnezeu la 
îndemână, ca să dezmeticească pe om la minte. „S-au adunat deci filistenii” (I Regi 28, 
4) împotriva lui Israil cu război. Saul a adunat şi el tot poporul şi a făcut tabără. Văzând 
însă Saul tabăra filistenilor s-a înspăimântat şi s-a zguduit tare în inima lui (I Regi 28, 5). 
Şi a întrebat Saul pe Domnul, dar Domnul nu i-a răspuns nici prin vis, nici prin vedenie, 
nici prin prooroci. Atunci Saul zise slugilor sale: „Căutaţi-mi o femeie vrăjitoare, ca să 
mă duc la ea şi s-o întreb”. Iar slugile au răspuns; „Este aici în Endor o vrăjitoare”. Saul 
şi-a schimbat hainele şi s-a dus la vrăjitoare (I Regi 28, 6-8). 

Dumnezeu, ştiindu-l că va face aceasta, nu i-a răspuns: căci mintea lui nu mai făcea 
deosebire între bine şi rău, între Dumnezeu şi diavol. Iată-l acum pe Saul, părăsit de 
Dumnezeu şi mergând la vrăjitoare, uceniţa diavolului. 
 

Spiritism 
 
La vrăjitoare, cere din morţi pe Samuil, pe care nu-l ascultase când a trebuit; aşa 

aduce Dumnezeu strâmtoarea peste om, ca să preţuiască sfatul, încât şi din morţi ar fi în 
stare să cheme pe aceia pe care nu i-a ascultat la vreme. Neascultătorii, oameni tari de 
cap şi betegi la minte de fumul mândriei, nu au parte de darurile sfatului. Căci, părăsind 
sfatul cel dat la vreme, şi Dumnezeu îi părăseşte, şi-i lasă în sfatul celui rău. Aşa a păţit 
Saul, căci după tâlcuirea Sfântului Grigorie al Nissei, care lămureşte lucrul acesta, nu 
duhul lui Samuil a ieşit din iad (deşi în iad au mers toţi drepţii Vechiului Testament, 
afară de Enoh şi Ilie) ci a ieşit duhul cel rău, cu care lucra vrăjitoarea, şi care a luat 
înfăţişarea lui Samuil, ca desăvârşit să-l înşele pe Saul. 

Iată-l pe fostul rege, căzând cu închinare înaintea meşteşugirii diavolului, care îşi 
întinsese stăpânirea şi asupra vieţii sale, încât şi sfârşitul i l-a proorocit.  

I Regi 28: 
15. „Şi a zis (cel în chipul lui) Samuil către Saul: „Pentru ce mă tulburi ca să ies?” 

Dar Saul răspunse: „Mi-e tare greu; filistenii se luptă împotriva mea, iar Dumnezeu S-a 
depărtat de mine şi nu-mi mai răspunde nici prin prooroci, nici în vis, nici în vedenie; de 
aceea te-am chemat, ca să mă înveţi, ce să fac?” 

16. Zis-a (cel în chipul lui) Samuil: „La ce mă mai întrebi pe mine dacă Domnul S-a 
depărtat de tine şi S-a făcut vrăjmaşul tău? 

17. Domnul face ceea ce a grăit prin „mine”: va lua Domnul domnia din mâinile tale 
şi o va da lui David, aproapele tău. 

18. Deoarece tu n-ai ascultat glasul Domnului şi n-ai împlinit iuţimea mâniei asupra 
lui Amalec, de aceea Domnul face aceasta cu tine acum. 

19. Şi va da Domnul pe Israil, împreună cu tine, în mâinile filistenilor: mâine, tu şi 
fiii tăi veţi fi cu mine!” 

Aşadar, fărădelegea vorbirii cu morţii, sau spiritismul, are vechime mare. În zilele 
noastre a ajuns o adevărată modă de lume mare şi, fiind cea mai subţire dintre amăgiri, e 
şi cea mai primejdioasă rătăcire. Să fim înţeleşi, Biserica nu tăgăduieşte spiritismul, ci-l 
opreşte. Iată de ce: spiritul care vine nu poate aduce nici o probă îndeajuns de convingă-
toare despre fiinţa sau identitatea sa. Poate înşira dovezi după dovezi, arătând că ştie 
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lucruri pe care, ni se pare nouă, numai răposatul putea să le ştie, dar şi îngerii răi, sau 
spiritele rele pot să le ştie tot aşa de bine. În nici un chip nu putem fi siguri de identitatea 
celui ce vorbeşte sau scrie întocmai ca răposatul. Se întâmplă, adică, cea mai meşteşugită 
substituire a persoanei, care e înlocuită şi copiată întocmai întru toate, cum o ştim şi noi, 
ca amăgirea noastră, cea din bună credinţă, să fie desăvârşită, iar noi să credem o lucrare 
de amăgire ca pe cea mai adevărată descoperire de dincolo. Şi văzând că cele mai multe 
dintre descoperiri se împlinesc, primeşti fără control cea mai de pe urmă înşelare. Iar 
aceasta o păţesc mai ales cei ce ocolesc sfintele Predanii ale Bisericii şi umblă după 
măiastra înşelare, ca să-i povăţuiască aceia către lumea de dincolo. E şi mai uşor: 
spiritismul nu cere lupta cu sine însuşi, nu cere sfinţirea vieţii, nu cere recunoaşterea 
dumnezeirii Mântuitorului, nu opreşte ispitirea de Dumnezeu - că tocmai asta e 
spiritismul. Ba, dacă ţii neapărat la acestea, de teama să nu te afli în greşeală, ţi le cere şi 
pe acestea, dar numai ca pe lângă toate acestea să mai crezi şi în spiritism, adică şi în 
altceva pe lângă Biserica întemeiată de Dumnezeu. Iar cu vremea, câştigându-ţi 
încrederea, te poţi pomeni cu sfaturi împotriva mântuirii, sau pradă nălucirilor care 
clintesc mintea din dreapta socoteală. 

Că dintre sfinţi mulţi au grăit cu îngerii, iar unii cu adevărat au grăit şi cu cei mutaţi 
de aici, ba şi la viaţă i-au întors, dar asta a fost din îngăduinţa lui Dumnezeu, ca o 
mărturie a nemuririi sufletelor şi a învierii celei de obşte, şi ca o slavă cu care i-a cinstit 
pe sfinţi. Din când în când se arată între oameni, cât ascultă Dumnezeu de sfinţi, când 
ardea într-înşii iubirea de oameni şi voiau să-i scape de vreo mare nedreptate năpăstuită 
peste dânşii; ei cer de la Dumnezeu mărturia celui de dincolo de mormânt. Dar de la 
minunile lui Dumnezeu, prin Sfinţi, şi până la descoperirile spiritiste e tot atâta depărtare 
câtă de la Sfinţi la ispititorii de Dumnezeu. Viaţa Sfântului Ciprian, care înainte de a fi 
creştin era mare vrăjitor şi înşelător de oameni, ne stă mărturie. 

Altă pricină, pentru care Biserica îşi opreşte fiii de la calea lăturalnică a spiritismului 
şi a vrăjitoriei de toate treptele, e şi aceasta: s-a băgat de seamă că practica spiritismului 
duce la nebunie. Făcându-se cercetare undeva, într-un ospiciu de nebuni, s-a găsit că 70 
la sută, din cei internaţi, făcuseră spiritism. Cum se ajunge la nebunie e uşor de priceput: 
fiecare şedinţă se poate face numai dacă toţi cei din adunare se învoiesc să împrumute 
din ei o anumită putere nervoasă, trebuitoare spiritului de dincolo, care scrie sau 
vorbeşte printr-unul dintre cei adunaţi şi acela îşi pierde conştiinţa de sine în vremea 
şedinţei. Împrumutarea acestei puteri nervoase e mai mult o învoire la jaf şi duce, încetul 
cu încetul, pe unii mai repede, pe alţii mai târziu, la a nu se mai putea sluji de minte şi de 
nervi, căci, tâlhărite de spirite, slăbesc şi, oarecum zicând, îşi schimbă firea încât toate le 
văd printr-un duh străin, altfel decât toată cealaltă lume normală. Aşa începe pe încetul 
să s-arate nebunia, de cele mai multe ori fără de întoarcere.” 

Spre documentarea celor de mai sus aducem în sprijin cartea unui medic despre 
Ştiinţele oculte şi dezechilibrul mintal. Cartea aceasta are meritul că aduce şi 
răspunsurile ocultiştilor, spiritiştilor şi a câtorva orientalişti de seamă. Toate sfaturile lor 
nu sunt decât strigăte de alarmă împotriva năvalei mulţimii spre dezechilibrul mintal. 
Iată câteva răspunsuri la întrebarea: „Dacă ştiinţele oculte - faimoasa ştiinţă a binelui şi 
răului - pot duce la dezechilibrul mintal, sau nu?” Unul răspunde: „Nu cred că ştiinţele 
oculte, prin ele însele, duc la dezechilibru mintal, dacă cel ce le studiază sau le practică 
nu are tare intelectuale. Dar e un lucru sigur că mulţime de dezechilibraţi mintal sunt 
atraşi spre practicarea ştiinţelor oculte şi nu-şi găsesc în ele decât înrăutăţirea tulburării 
lor sau o temă pe care să delireze” (Prof. Alajovanine, p.92). 

Iată răspunsul unei orientaliste (D-na H. Blavatsky): „Cele mai bune, cele mai 
puternice medii au suferit de pe urma experienţelor în sufletul şi în trupul lor.     
Amintiţi-vă moartea - vrednică de plâns - a lui Ch. Forster, care s-a stins de nebunie 
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furioasă într-un azil de alienaţi; aduceţi-vă aminte de Stade, care e epileptic, de Eglinton, 
primul mediu al Angliei din vremea noastră, care e atins de aceeaşi boală. Vedeţi ce 
viaţă a avut Douglas Home. Gândiţi-vă apoi la soarta tristă a sărmanului Washington 
Irving. Iată în sfârşit şi pe surorile Fox, cele mai vechi medii, întemeietoarele 
spiritismului modern, după peste 40 de ani de „raporturi” cu „îngerii”, ele au înnebunit 
fără lecuire, mulţumită acelor îngeri... Ştiinţa binelui şi a răului este plină de primejdii şi 
plină de curse” (p. 96). 

Un spiritist încercat (Stanislas de Gnaita) atrage aminte: „Poţi vedea că nu tăgăduiesc 
cu prejudecată preţul spiritelor. Eu judec aspru doctrina - una din cele mai însemnate în 
general - numai pentru consecinţele la care duce în chip fatal: promiscuitatea psihică şi 
anarhia spirituală. Experimentatorul îndrăzneţ când vrea să intre în trupul lui îl poate 
găsi ocupat de o larvă, care s-a instalat acolo, a luat organele în stăpânire, s-a întărit ca 
într-o cetate, ca să spunem astfel. Sau el intră fără să fi putut da afară năluca; de aci 
nebunia, monomania sau, pe puţin, posedarea. ... Sau rămâne larva stăpână pe trup, ca pe 
un câmp de luptă: de aci înainte ea va vegeta în acest trup şi asta e idioţia (p.112). 

Răspunsul acesta îndeamnă la o legătură. Odată Mântuitorul atrăgea aminte celor ce 
se izbăvesc de rele, că duhul cel rău (recunoscut de noi prin muncirea unei patimi), fiind 
alungat de pocăinţa omului unită cu darul lui Dumnezeu, neavând acela unde petrece, 
mai ia cu sine alte şapte duhuri, mai rele decât sine şi se întoarce la casa de unde a fost 
alungat. Deci, dacă află casa curată, dar stăpânul - mintea, sufletul - umblă pustiu, plecat 
de-acasă prin cine ştie ce excursii astrale după informaţii, lăsând geamuri şi uşi deschise 
- că nu pot rămâne altfel - sigur că cele de pe urmă ale omului aceluia vor fi mai rele 
decât cele dintâi. Ar fi interesant de ştiut întocmai ce înţelegeau Sfinţii Părinţi, când îşi 
disciplinau ucenicii, deprinzându-i să-şi aibă necontenit sufletul întreg acolo unde le era 
şi trupul şi să se împotrivească răpirii minţii afară din trup. Trebuie că aci e ceva mai 
mult decât simpla împrăştiere a fanteziei, care, nestăpânită, multă slăbire aduce. 

Alt spiritist (Allan Kardec) răspunde cam aceleaşi: „Una dintre cele mai mari 
primejdii ale mediumităţii (însuşirea ce-o au unele persoane de-a intra, chiar fără voie, în 
legături cu spiritele - însuşire care e datorită unei inaderenţe normale a sistemului nervos 
la lumea reală) e obsesia, adică stăpânirea pe care anumite spirite o pot exercita asupra 
mediilor... Obsesia are trei trepte principale: obsesia simplă, fascinaţia şi subjugarea”  

Un profesor (Laiquel-Lavastine) mai precizează şi alte laturi: „Studiul ocultismului... 
nu are nici un neajuns în ce priveşte sănătatea morală a celor echilibraţi. Dar se întâmplă 
că la baza acestor studii să stea o tendinţă anormală, sau chiar bolnăvicioasă. În acest caz 
ele pot fi vătămătoare. Cu atât mai mult aplicaţiile practice. Unele din aplicaţii sunt 
experimentele de disociere a personalităţii. Se poate înţelege de aci cât sunt de 
vătămătoare la subiectele a căror sinteză mintală e mai mult sau mai puţin insuficientă. 
Printre mediile existente se pot face trei grupe: 

-Înşelătorii şi escrocii, care intră în jurisdicţia tribunalelor; 
-nebunii, care, într-un delir sistematic, fac spiritismul să intervie ca un izvor de 

elemente noi; 
-inşii, de cele mai multe ori debili mintali, la care spiritismul nu e decât pricina 

ocazională a apariţiei delirului. 
„Spiritismul este prin urmare păgubitor, fiindcă înlesneşte izbucnirea delirului. Rolul 

psihiatrului este să arate neajunsurile şi primejdiile sale” (p.l 18). 
Cel mai răspicat strigăt de alarmă îl dă un magician şi orientalist englez (C. W. 

Leadbeater), în următoarele cuvinte: „Mijloacele cele mai înaintate de vrăjitorie (magie 
neagră) pot da viaţă elementelor artificiale puternice, şi acest fel de viaţă este câteodată 
foarte rău. Dar elementele acestea reacţionează cu o putere îngrozitoare asupra autorului 
lor, dacă persoana vizată se află, prin curăţia firii ei, la adăpost de înrâurirea lor. Aşa că 
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povestea cu vrăjitorul sfâşiat de dracii pe care-i chemase nu-i numai poveste, ci poate 
avea o bază de adevăr. 

Fac, foarte solemn, pe toţi atenţi, să nu se străduiască să deştepte energiile acestea de 
temut, dacă nu sunt călăuziţi de un om încercat, căci am constatat personal, la ce urmări 
teribile se expune o persoană neştiutoare şi cu călăuză rea, când vrea să se joace cu 
aceste lucruri foarte serioase. A te arunca în experienţele acestea,fără să ai pricepere, 
este mult mai primejdios decât jocul unui copil cu nitroglicerină” (dinamită) (p.l 19). 

Semuind „motivele” care ademenesc oamenii spre spiritism, dintre cele mai serioase 
sunt durerile nemângâiate pentru moartea câte unuia din familie; iar dintre motivele mai 
puţin serioase, curiozitatea şi naivitatea. 

Normal ar fi ca cei rămaşi în viaţa aceasta să vrea să se refacă şi să se împace cu 
hotărârea cea mai presus de ei, care a orânduit aşa. Dar ei fac dimpotrivă: nu vor să se 
împace, se revoltă, nu vor să întrerupă legătura cu cei mutaţi dincolo, refuză a se 
mulţumi numai cu mijlocirea Bisericii pentru sufletul lor. Ei vor să treacă hotarul pus de 
Dumnezeu între cele două împărăţii ale vieţii sufletului. Neastâmpărarea lor îi pune în 
conflict cu Providenţa divină; iar starea asta nenormală îi poate împinge până la 
dezechilibru mintal sau,socotind întors, această neastâmpărare chiar dovedeşte 
dezechilibru latent, care abia acum se manifestă pe „motivul” unei morţi în familie. 

Omul trebuie să aibă o cunoştinţă despre moarte şi viaţă şi pentru asta are şi vreme şi 
ocazii ,pe urmă trebuie să-şi stăpânească durerea. Căci nestăvilind-o cu resemnarea şi cu 
împăcarea stării de lucruri, aşa cum acestea se deapănă de la începutul omului, iar pe 
deasupra, refuzând alinarea pe care o dă credinţa creştină, nu mai rămâne bietului 
îndurerat nimic care să-i ocrotească mintea sănătoasă. Dragostea mărginit înţeleasă 
înteţeşte şi prelungeşte durerea, care pricinuieşte obsesii şi îndrumă la spiritism; iar de 
acolo atârnă de sănătatea nervoasă câtă a mai rămas, unde să se sfârşească totul. Suntem 
de acord deci cu „dorinţa fierbinte” din concluzia unei teze de doctorat în medicină, că: 
„Fiinţele deznădăjduite, împinse de naivitate, teamă sau nebunie, să nu mai fie ispitite la 
o experienţă costisitoare şi în acelaşi timp periculoasă pentru sufletul lor tulburat” 
(p.242). 

Tot cu acest prilej se mai nimereşte o observaţie asupra spiritiştilor fără voie, sau mai 
bine-zis asupra celor posedaţi de spirite, mai mult sau mai puţin cu sau fără voia lor: sunt 
o seamă de oameni sănătoşi la aparenţă, dar „lor le grăieşte duhul” multe prăpăstii. 
Aceştia simt într-înşii o a doua persoană, care vorbeşte cu ei ca atare şi, cu timpul, se 
trezesc total absorbiţi de un atare duh, care se dă pe sine, ba „arhanghel”, ba cutare sau 
cutare sfânt, ba chiar şi numele lui Iisus Hristos îl împrumută. În alte cazuri, când          
n-avem de-a face cu o persoană înclinată spre credinţă, acea a doua persoană face pe 
unul din personajele mai de seamă ale istoriei. E limpede, fără exemplificări, că unitatea 
persoanei omeneşti s-a sfărâmat, cenzura raţiunii nu mai funcţionează, tot conţinutul 
subsolului persoanei răbufneşte fără stăvilar; ne aflăm în faţa unei tragedii din câmpul 
patologiei nervoase. 

Sfinţii Părinţi, într-un gând, previn turma credincioşilor de ispitele iscodirilor 
lăturalnice. Astfel Sfântul Chiril al Ierusalimului strigă: „Fugi de orice lucrare 
diavolească... Nu da atenţie la astrologi... Nu primi nici măcar să auzi despre farmece, 
descântece şi de faptele foarte nelegiuite ale celor care cheamă spiritele!” Iată şi 
cuvântul Sfântului Grigorie de Nissa, din scrisoarea sa către Episcopul Teodosie: „S-a 
părut unora dintre înaintaşii noştri că acea vrăjitoare ar fi adus de faţă chiar sufletul lui 
Samuil şi în sprijinul acestei păreri aduc faptul că fiind foarte impresionat Samuil de 
lepădarea lui Saul (de către Dumnezeu) şi chiar căutarea vrăjitoarei s-a făcut tot cu 
gândul la Dumnezeu, adică prin aceea că a vrut să afle, printr-o manevrare a vrăjitoarei, 
un răspuns înşelător la întrebările puse de el. Fiind, adică, supărat proorocul pentru că nu 
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voia ca păcătosul să fie dat pierzării, drept aceea şi adaugă că a permis Dumnezeu ca să 
fie chemat sufletul proorocului prin acea artă magică, pentru ca să vadă însuşi Samuil că 
apărarea pe care a vrut s-o ia lui Saul a fost zadarnică, arătându-i prin vorbirea 
pântecului că proorocul îi este protivnic, făcându-l să i-o spună personal atunci când l-a 
chemat.” 

„Gândindu-mă însă la prăpastia de care ne spune Evanghelia că s-a căscat între 
împărăţia celor buni şi a celor răi, precum a zis acel patriarh, sau mai curând însuşi 
Domnul patriarhului (Dumnezeu), (parabola cu Lazăr şi bogatul), anume că nimeni din 
cei condamnaţi nu se mai poate ridica până la cele cereşti şi nimeni din cer nu mai poate 
coborî în ceata celor răi - eu personal nu cred în astfel de concepţii magice, ci cred că 
singurul adevăr e cel descoperit de Sf. Evanghelie.” 

„Pe cât ştim, cât de mare este Samuil între sfinţi şi de condamnabilă e fascinaţia 
magiei, pe atât sunt de convins că în acea stare de odihnă completă în care se afla 
Samuil, n-a putut nici cu voie, nici fără voie să treacă peste prăpastia care separă pe cei 
răi de cei buni; fără voie - nu, întrucât ar însemna că s-ar fi permis diavolului să treacă el 
acea prăpastie şi să mute pe acel sfânt prooroc din mijlocul cetei celor sfinţi în alt loc; de 
bună voie, iarăşi nu e posibil, căci nici n-ar fi în stare şi nici n-ar vrea să se amestece în 
cele rele. Căci cine odată petrece în bine, e absurd să se spună că ar trece de bună voie Ia 
cele rele. Dar chiar dacă ar avea de gând aşa ceva, mărimea acelei prăpăstii nu permite 
astfel de trecere.”  

„Ce însemnează, deci, problema pe care o discutăm? Întrucât vrăjmaşul firii omeneşti 
e potrivnicul nostru al tuturor, el nu are alt gând şi altă grijă decât să lovească pe om 
unde-l doare, rănindu-l de moarte. Şi care altă rană poate fi mai mortală pentru oameni 
decât a-i îndepărta din apropierea Dumnezeului celui făcător de viaţă şi lăsându-i să se 
rostogolească de bună voie spre pierzare? Întrucât mulţi din cei ce se îngrijesc de cele 
trupeşti se pasionează să cunoască viitorul, nădăjduind să-l poată evita, dacă e rău, sau să 
şi-l dobândească dacă e bun, de aceea, pentru a nu-şi anina oamenii privirile numai spre 
Dumnezeu, vicleana fire a diavolului a iscodit o mulţime de chipuri mincinoase de a 
cunoaşte viitorul, cum sunt: ghicitul din zborul păsărilor, tălmăcirea semnelor, oracole, 
cercetarea măruntaielor, chemarea morţilor, ghicirea în momente de transă, incitarea 
(ispitirea) zeităţii, inspiraţia şi alte multe. Şi în ce fel e ghicirea prin care se lasă omul 
ademenit ca să afle adevărul, pe atâta e de sigur că omul cade în ghearele vicleanului şi 
înşelătorului diavol. Diavolul e cel care îndeamnă pe cel ce observă zborul vulturilor,  
să-şi lege nădejdea de anumite fâlfâiri mai deosebite sau de palpitările anumite ale 
ficatului, bâlbâială care reiese din inflamaţiuni ale ganglionilor, ca şi clipirile din ochi, 
toate acestea vădesc tot atâtea moduri de înşelare a omului de către viclenia aceluiaşi 
diavol şi aceasta cu scopul ca, depărtându-se oamenii de Dumnezeu, să caute vindecare 
prin diavol, de la care şi cred că o dobândesc.” 

„Una din aceste felurite înşelări este deci şi vorbirea din stomac, sau pitonia, prin care 
s-a crezut că s-ar putea evoca sau readuce la viaţă sufletele celor morţi. Disperat în 
privinţa mântuirii sale, atunci când împotrivă-i se răsculaseră străinii cu toate armatele 
lor, şi venindu-i atunci în minte că Samuil i-ar putea veni oarecum în ajutor, Saul s-a dus 
la vrăjitoare care-şi credea singură şi-i credeau şi alţi oameni că i se arată diavolul sub 
diferite contururi, pe care de altfel Saul nu le-a văzut, ci numai ea. Când deci s-a apucat 
să oficieze acel act magic şi au apărut în ochii femeii fantasmele acelea, atunci diavolul 
l-a făcut pe Saul să creadă că acele arătări ar fi însuşi realitatea lor, mai ales că însăşi 
îmbrăcămintea sub care i s-a spus că s-a arătat acea figură (a lui Samuil), îmbrăcăminte 
care nu era deloc necunoscută femeii, se potrivea cu aceea pe care o cunoscuse Saul, fapt 
care a făcut pe acesta şi mai mult să se mire, crezând acum cu tărie că de fapt nu s-a 
înşelat prin viziunea femeii. După ce ea a zis că vede nişte zei înălţându-se şi un bărbat 
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în picioare îmbrăcat în două haine, atunci ce să zică la aceasta adevăratele slugi ale 
textului Scripturii? Că s-ar fi arătat însuşi Samuil şi că într-adevăr vrăjitoarea a văzut 
nişte zei ridicându-se în sus? Cunoaşte şi Scriptura pe diavol atunci când zice: „Toţi 
dumnezeii păgânilor sunt idoli” (Ps. 95, 5). Ori sufletul lui Samuil să fi petrecut 
împreună cu idolii? Să nu fie! Ci spiritul de care vrăjitoarea era continuu stăpânită, el a 
fost acela care împreună a luat şi pe alte spirite spre a înşela pe acea femeie şi prin ea şi 
pe Saul. În acea vorbire din stomac acele spirite diavoleşti au făcut pe femeie să spună 
că sunt zei, le-a descris şi haina în care ar fi îmbrăcaţi şi le-a învăţat şi glasul lor şi 
vorbirea în chip profetic, anunţând, printr-o conjunctură verosimilă, pe care o indicau 
aparenţele, viitorul, ca pe ceva ce reieşea logic din faptele ce se întâmplaseră. De altfel 
acel spirit diabolic s-a dat de gol fără să vrea, spunând adevărul atunci când a zis: 
„Mâine tu şi fiii tăi veţi fi cu mine” (I Regi 28, 19). Dar dacă ar fi fost însuşi Samuil, 
atunci cum ar fi fost posibil să stea împreună cu el un om vinovat de atâtea crime 
(Saul)?” 

În vremea noastră circulă multe cărţi care cuprind comunicări de dincolo. Aceste 
comunicări, mai ales cele care se dau pe sine a fi din partea sfinţilor sau chiar ale 
Mântuitorului însuşi, fără voie ne conduc la comparaţia lor cu Sfintele Evanghelii. La o 
atare confruntare se dau de gol. Puse pe două coloane, aceste splendide platitudini şi 
mărunţişuri, cu o pagină din Evanghelii, sublimul şi ridicolul sunt şi mai evidente. 
Calitatea literară, fondul, înălţimea gândirii, totul dau de gol un fals neruşinat şi 
nemaipomenit de îndrăzneţ, pe care nu cred să-l poată face sufletele celor mutaţi de la 
noi, ci numai tatăl minciunii şi hristoşii mincinoşi. 

Biserica e datoare să-şi cruţe fiii de ispita căderii între tâlharii cei de duh, de aceea 
opreşte lucrul acesta şi îşi previne credincioşii cu sfatul Sfântului Pavel, dat 
tesalonicenilor, iscoditori şi ei de taine: (II Tesaloniceni cap. 2) 

7. ... Taina fărădelegii se înfiripează 
8. ... Ivirea „aceluia” va fi prin ivirea lui satan, însoţită prin tot felul de puteri şi de 

semne şi de minuni mincinoase. 
10. şi de amăgiri nelegiuite, pentru fiii pierzării, fiindcă n-au primit iubirea 

adevărului, ca să se mântuiască. 
11. Pentru aceea Dumnezeu le trimite amăgiri puternice, ca să dea crezământ 

minciunii. 
12. Şi să cadă sub osândă toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au îndrăgit nedreptatea. 
Căci calea nedreaptă o îndrăgesc toţi cei ce iscodesc lăturalnic tainele lui Dumnezeu, 

cele închise în zilele viitoare. 
 

Plata neascultării 
 
Iată acum mărturia Scripturii despre vinovăţiile şi plata pe care şi-a luat-o Saul, 

pentru neascultare şi osteneală la vrăjitoare. I se împlinesc cele zise de duhul minciunii, 
care lucra prin vrăjitoare, înşelându-l cu chipul lui Samuil astfel: 

I Regi, cap. 31: 3. Lupta contra lui Saul ajunsese cumplită şi arcaşii îl loviră pe acesta 
care fu greu rănit de arcaşi. 

4. Atunci a zis Saul purtătorului său de arme: „Trage-ţi sabia şi mă străpunge cu ea, 
ca să nu vină aceştia să mă ucidă şi să-şi bată joc de mine”. Purtătorul de arme însă n-a 
vrut, căci se temea cumplit. Atunci Saul şi-a luat sabia şi s-a aruncat în ea. 

5. Văzând purtătorul de arme că Saul a murit, s-a aruncat şi el în sabia sa şi a murit cu 
el. 

6. Aşa a murit în ziua aceea Saul şi cei trei fii ai săi, şi purtătorul de arme, precum şi 
toţi oamenii lui. 
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I Cronici (Paralipomena) 10: 
13. Aşa a murit Saul pentru nelegiuirea sa, pe care o făcuse el înaintea Domnului. 

Pentru că n-a păzit cuvântul Domnului, ci a alergat la o vrăjitoare cu întrebarea sa. 
14. Şi n-a căutat pe Domnul. De aceea a şi fost el omorât şi domnia a fost dată lui 

David, fiul lui Iesei. 
Iată cum, din neascultare şi nepocăinţă, începe calea pierzării şi sfârşeşte în pierzare 

veşnică. Iată cum, cei cu mintea plină de fumul mândriei şi al iubirii de sine până la 
moarte, neprimind luminile sfatului, cad din greşeli în greşeli, peste care vin necazuri din 
ce în ce mai mari, iar sub povara durerilor cei neascultători se aruncă în deznădejde şi în 
omorârea de sine, prin care fără de întoarcere iadul îi înghite. Căci ucigaşii de sine nu au 
iertare, nici în veacul de acum, nici în veacul ce va să vie, iar Biserica e oprită să se 
roage pentru iertarea lor. Iată de ce au zis Părinţii că plata neascultării e pierderea 
mântuirii; dar au mai zis şi aceea că: pentru înmulţirea neascultării a ridicat Dumnezeu 
sfatul dintre oameni. Iar Scriptura pentru aceeaşi pricină mărturiseşte că: „Preotului îi va 
lipsi cunoştinţa legii şi bătrânului sfatul” (Iezechiel 7,26).  

Şi iarăşi mărturisim că Dumnezeu n-are pe nimeni de pierdut, chiar pe Saul, 
Dumnezeu îl chemase, dar dacă n-a vrut să înţeleagă... Iuda a înţeles, dar dacă n-a mai 
vrut să vie…  

 
Tirani în pocăinţă 

 
O mare parte de oameni cad în deznădejde în privinţa mântuirii lor. Deznădejdea e un 

chip greşit de meditaţie asupra relelor făcute; chipul bun e, dimpotrivă, nădejdea. Răul, 
nimicul, păcatul, diavolul nu sunt subiecte sănătoase de gândire, căci îmbolnăvesc 
mintea prin asociaţie de idei. Pocăinţa trebuie să fie o înseninare din ce în ce mai mare a 
sufletului şi a sănătăţii întregi. 

Fiindcă vorbim de învăţămintele regilor, iată cum Sfântul Chiril al Ierusalimului 
ridică moralul credincioşilor, vorbind despre aşteptarea răbdătoare a lui Dumnezeu după 
întoarcerea păcătosului. 

„Şi Manase a fost un om al fărădelegii: a tăiat cu ferăstrăul pe Isaia, s-a pângărit cu 
tot felul de slujiri idoleşti şi a umplut Ierusalimul cu sânge nevinovat. Totuşi, când a fost 
dus rob în Babilon, Manase a folosit încercarea nenorocirilor suferite spre a se vindeca 
prin pocăinţă, în adevăr Scriptura spune: „Manase s-a smerit înaintea lui Dumnezeu şi   
s-a rugat, iar Domnul l-a ascultat şi l-a adus înapoi în regatul său”. 

„Dacă cel care a tăiat cu ferăstrăul pe profet s-a mântuit prin pocăinţă, oare tu, care  
n-ai făcut un păcat atât de mare, să nu te mântuieşti?” 

„Ce părere ai despre Nabucodonosor? N-ai auzit din Scripturi că era sângeros, 
sălbatec şi că avea voinţă de leu? N-ai auzit că a scos afară din morminte oasele 
împăraţilor? N-ai auzit că a dus în robie poporul iudeu? N-ai auzit că a scos ochii 
împăratului, după ce acesta şi-a văzut copiii înjunghiaţi? N-ai auzit că a sfărâmat 
heruvimii? nu vorbesc de heruvimii spirituali - departe de acest gând; să nu presupui 
aceasta, omule - ci de cei sculptaţi. N-ai auzit că a sfărâmat ilastiriul prin care vorbea 
Dumnezeu? Că a călcat în picioare catapeteasma sfinţeniei? Că a luat altarul tămâierii şi 
l-a dus în templul idolilor? Că a furat toate darurile? Că a ars templul din temelie?” 

„De ce pedeapsă era vrednic Nabucodonosor, pentru că a orbit pe împărat, pentru că a 
ars cele sfinte, pentru că a dus în robie pe poporul iudeu, pentru că a pus vasele sfinte în 
templul idolilor? Oare nu era vrednic de mii de ori de moarte?” 

„Ai văzut mărimea nelegiuirilor!? Vino acuma să vezi iubirea de oameni a lui 
Dumnezeu! Nabucodonosor s-a sălbătăcit, locuia în pustie; se biciuia ca să se mântuie. 
Avea unghii ca de leu, căci răpise cele sfinte. Avea păr de leu, căci ca un leu răpea şi 
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urla. Mânca iarbă ca boii, căci era ca o vită, care nu cunoştea pe Cel ce i-a dat împărăţia. 
Trupul lui s-a vopsit cu rouă, pentru că, deşi a văzut mai-nainte rouă stingând focul, 
totuşi n-a crezut.” 

Şi ce se întâmplă? „Şi după trecerea acestei vremi, eu, Nabucodonosor, am ridicat 
ochii mei la cer, şi mintea îmi veni din nou, şi am binecuvântat pe Cel Prea înalt şi Celui 
veşnic viu i-am adus laudă şi preamărire: căci puterea lui este putere veşnică, iar 
împărăţia Lui peste vârste şi vârste. Toţi locuitorii pământului sunt socotiţi ca o nimica şi 
El face ce vrea cu oştirea cerească şi cu locuitorii pământului şi nimeni nu poate să-L 
împiedece la lucrul Lui şi să-I zică: „Tu ce faci?” În acelaşi timp mi-a venit mintea la loc 
- şi spre faima împărăţiei mele mi-a venit iarăşi măreţia şi strălucirea - şi sfetnicii mei şi 
dregătorii cei mari m-au chemat şi împărăţia mi-a fost dată în stăpânire, iar puterea mea 
a crescut şi mai mult. Acum eu, Nabucodonosor, laud, înalţ şi preamăresc pe împăratul 
Cerului: toate faptele lui sunt adevărate şi căile lui drepte, iar pe cei ce umblă mândri 
poate să-i smerească.” 

Aşadar, când L-a cunoscut pe Cel Prea înalt, când i-a înălţat lui Dumnezeu glas de 
mulţumire, când s-a căit de cele ce a făcut, când şi-a cunoscut propria slăbiciune, atunci 
Dumnezeu i-a dat înapoi demnitatea împărătească. 

„Cum oare? Pe Nabucodonosor, care a făcut atâtea fărădelegi, dar s-a mărturisit, l-a 
iertat şi i-a dat împărăţia, iar ţie, care te pocăieşti, nu-ţi dă iertare păcatelor şi împărăţia 
Cerurilor, dacă vei trăi în chip vrednic? Domnul este iubitor de oameni, este grabnic a 
ierta şi zăbavnic a pedepsi. Nimeni să nu piardă nădejdea mântuirii sale” 

 
Cele şapte surle 

 
Cele mai cuprinzătoare cuvinte, ale oricărui om, sunt cuvintele lui de pe urmă, 

întrucât sunt spuse cu o mare dare de seamă. Are şi Mântuitorul un cuvânt de acesta, de 
pe urmă, care este totodată şi rugăciunea celei mai aprinse iubiri, văzute vreodată pe 
pământ. Cuvântul acesta - rugăciune - ne îndrumă să bănuim neasemănata strădanie a lui 
Dumnezeu-Omul, ca să ne câştige fiinţa întreagă pentru mântuirea cu care a venit în 
lume. Iar despre tot focul cu care tânjeşte inima lui Dumnezeu după noi, vrând să ne 
atragă spre Sine, ucenicul iubirii, Ioan, scrie: 

Ioan, cap. 17: 
1. Ridicându-Şi Iisus ochii spre cer a grăit: Părinte, a sosit ceasul! Preamăreşte pe 

Fiul Tău, ca şi Fiul Tău să Te preamărească. 
2. Precum I-ai dat stăpânire peste toată făptura ca viaţă veşnică să dea la toţi pe care I 

i-ai dat. 
3. Iar viaţa veşnică aceasta este, ca să Te cunoască pe Tine, singurul, adevăratul 

Dumnezeu, şi pe Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis. 
4. Eu Te-am preamărit pe Tine pe pământ, lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac, l-am 

săvârşit. 
5. Şi acum, la Tine însuţi Mă preamăreşte, Tu, Părinte, cu slava pe care la Tine am 

avut-o mai înainte de a fi lumea. 
6. Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie, şi cuvântul Tău l-am 

păzit. 
7. Acum au cunoscut că toate câte Mi-ai dat de la Tine sunt. 
8. Căci cuvintele pe care Mi le-ai dat, le-am dat lor, iar ei au primit şi au cunoscut cu 

adevărat că de la Tine am ieşit, şi au crezut că Tu M-ai trimis. 
9. Eu pentru aceştia Mă rog, nu pentru lume Mă rog, ci pentru cei ce Mi i-ai dat, căci 

ei ai Tăi sunt. 
10. Şi toate ale Mele ale Tale sunt şi ale Tale ale Mele şi Mă preamăresc întru ele. 
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11. Mult nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume şi Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, pe 
care Mi i-ai dat, păzeşte-i întru numele Tău, ca să fie una, precum suntem şi Noi. 

12. Când eram cu ei în lume, pe cei ce Mi i-ai dat, întru numele Tău îi păzeam, şi 
astfel i-am păzit, că n-a pierit nici unul dintre ei, fără numai fiul pierzării, ca să se 
împlinească Scriptura. 

13. Acum dar, vin la Tine şi acestea le grăiesc în lume, ca bucuria Mea s-o aibă 
deplină în el. 

14. Cuvântul Tău le-am dat lor, dar lumea i-a urât, fiindcă nu sunt din lume, precum 
nici Eu nu sunt din lume. 

15. Nu Mă rog ca să-i iei din lume, ci ca să-i păzeşti pe ei de cel viclean. 
16. Ei nu sunt din lume, precum nici Eu nu sunt din lume. 
17. Sfinţeşte-i pe ei întru adevărul Tău, cuvântul Tău este adevăr. 
18. Precum M-ai trimis pe Mine în lume, şi Eu i-am trimis pe ei în lume. 
19. Şi pentru ei, Eu mă sfințesc pe Mine însumi, ca şi ei să fie sfinţiţi întru adevăr. 
20. Dar nu numai pentru aceştia mă rog, ci şi pentru cei ce vor crede întru Mine, după 

cuvântul lor. 
21. Ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, ca şi ei să fie 

una întru Noi, aşa încât lumea (văzându-i una) să creadă precum că Tu M-ai trimis. 
22. Şi mărirea pe care Tu Mi-ai dat-o le-am dat-o lor, ca să fie una, precum şi Noi una 

suntem. 
23. Eu întru ei şi Tu întru Mine, ca să fie în una desăvârşiţi şi să cunoască lumea 

precum că Tu M-ai trimis şi i-ai iubit pe ei, cum M-ai iubit pe Mine. 
24. Părinte, aceia pe care Mi i-ai dat, voiesc ca unde sunt Eu să fie şi ei împreună cu 

Mine, ca să privească mărirea Mea, pe care Tu Mi-ai dat-o, căci M-ai iubit pe Mine mai 
înainte de întemeierea lumii. 

25. O, Părinte drepte, dar lumea pe Tine nu te-a cunoscut, ci Eu Te-am cunoscut şi au 
cunoscut şi aceştia că Tu M-ai trimis. 

26. Arătat-am numele Tău şi-l voi arăta, ca iubirea cu care M-ai iubit Tu să fie      
într-înşii şi Eu întru ei. 

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 întru 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 întru aceasta faţa lui Dumnezeu. 

Împărăţia vieţii veşnice s-a propovăduit şi e deschisă; pe Împărat îl cunoaştem şi 
iubirea I-o ştim; supuşii însă, tare greu s-adună, şi de aceea trebuie răsunet de surle, după 
grosimea de urechi a neascultătorilor supuşi. 

N-ar trebui decât să-L recunoaştem pe Dumnezeu ca Tată, şi că noi îi suntem fii şi, 
potrivit cu această cunoştinţă, să ne orânduim viaţa. Până nu recunoaştem că avem o 
îndoită fire şi o îndoită viaţă: una pământească şi alta cerească - fără de sfârşit dar 
începând de aici, până atunci tot pe afară ne ţinem de rostul la care vrea Dumnezeu să ne 
ridice. Trebuie să ştim toţi supuşii împărăţiei, că suntem făpturi cereşti, trimise 
vremelnic în corturi pământeşti spre o mare probă şi anume: să vedem şi să se vadă 
încotro înclinăm cu inima şi cu mintea, şi înspre ce înclinăm aceea să avem pentru 
totdeauna. Dacă năzuim spre Dumnezeu, pe El Îl moştenim şi viaţa veşnică; iar dacă 
înclinăm spre firea pieritoare, vom pieri de la faţa lui Dumnezeu şi cu cel rău vom 
petrece fără de sfârşit. Căci noi suntem pieritori cu firea pământească, dar nemuritori cu 
firea cerească; veşnicia noastră însă de noi atârnă unde s-o petrecem. 

Ne-a adus Dumnezeu din nefiinţă la fiinţă, dar să ne mântuiască nu poate fără noi. 
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Drept aceea, în tot felul ne cheamă ca să-L cunoaştem ca Tată, şi pe noi întreolaltă ca 
fraţi şi fii ai aceluiaşi Părinte. 

Mântuirea nu e individuală, ea e întotdeauna colectivă. Prin unul se mântuiesc mai 
mulţi. Singuraticul, izolaţionistul nu e sigur de mântuire, mântuirea lui e nesigură, 
neclară. 

Credinţa este aceea care ajută cunoaşterea şi o întregeşte şi o întăreşte. 
Firul iubirii ridică pe oameni spre Dumnezeu şi pogoară pe Tatăl, Fiul şi Duhul la 

oameni. Iar pe fii, Dumnezeul iubirii îi leagă întreolaltă ca să fie una, ceea ce minunează 
lumea, încât recunoaşte pe Dumnezeu din fii, căci fiii uniţi în iubire trăiesc întru El şi 
arată în lume capătul pământesc al Împărăţiei cereşti. Aceasta e voia Tatălui şi 
rugăciunea Fiului. Societatea toată trebuie să se prindă în această trăire a iubirii treimice. 

La această trăire a vieţii veşnice, Dumnezeu îşi cheamă copiii prin mai multe graiuri, 
între care sunt şi acestea şapte: 

 1. Chemarea lăuntrică prin glasul conştiinţei; 
 2. Chemarea din afară prin cuvânt; 
 3. Chemarea prin necazurile vieţii; 
 4. Chemarea prin necazurile morţii; 
 5. Chemarea prin necazuri mai presus de fire; 
 6. Chemarea prin chinuri de la antihrist. 
 7. Chemarea la Judecata generală. 
 
1.Chemarea lăuntrică prin glasul conştiinţei  
Chemarea conştiinţei este o chemare lăuntrică, interioară, pe care o simţi în tine. E un 

grai tăcut, o chemare lină, pe care o auzi sau o înţelegi că vine dinlăuntru, dar totuşi de 
dincolo de tine, de la Dumnezeu. Însuşi cuvântul conştiinţă înseamnă a şti împreună la 
fel oarece. Iar cei ce ştiu împreună la fel sunt doi: Dumnezeu şi omul. Prin urmare, 
cugetul sau conştiinţa e ochiul cu care vede Dumnezeu pe om, şi acelaşi ochi cu care 
vede omul pe Dumnezeu. Cum Îl văd, aşa mă vede - aşa simt că mă vede - vedere 
deodată dinspre două părţi. 

Patimile, reaua voinţă şi peste tot păcatele, dar mai ales nebăgarea în seamă a acestui 
glas, îngrămădesc nişte văluri peste ochiul acesta, nişte solzi, care-i sting graiul, încât 
abia se mai aude, iar atunci şi Dumnezeu se stinge din ochiul nostru, încât ne pare că nici 
nu mai este Dumnezeu. Pentru păcatele noastre, capătul nostru omenesc al conştiinţei s-a 
îmbolnăvit. Înţelegem, prin urmare, cum se face că S-a întunecat Dumnezeu aşa de tare 
în ochii păcătoşilor, încât aceştia sunt de bună credinţă în răutatea necredinţei care i-a 
cuprins. 

Glasul conştiinţei însă, fiind şi capătul lui Dumnezeu din fiii Săi, nu are să poată fi 
mereu înăbuşit toată vremea vieţii noastre pământeşti. Odată şi odată începe să strige la 
noi, părându-ne înaintea lui Dumnezeu şi înaintea noastră de toate fărădelegile făcute; 
iar dacă nu ne împăcăm cu pârâşul acesta, câtă vreme suntem cu el pe cale, drumeţi prin 
viaţa aceasta, avem cuvântul lui Dumnezeu, că El va asculta pâra şi-i va da dreptate, şi 
ne va băga în chinurile iadului. 

Sunt oameni care s-au învechit în rele nevrând să ştie de Dumnezeu şi, mai către 
capătul zilelor, când îndărătnicia firii s-a mai stins, s-au pomenit cu o răbufnire 
năprasnică a conştiinţei bolnave, rupând toate zăgazurile fărădelegilor şi azvârlindu-le pe 
toate în faţă, încât şi somnul le-a fugit, iar la unii le-a fugit şi mintea. Căci cu adevărat a 
fugit mintea omului care o viaţă întreagă nu face altceva decât să lepede glasul 
conştiinţei. De aceea nu vrea Dumnezeu să ieşi din viaţa aceasta fără să ştii şi tu, că ţi-ai 
omorât sfătuitorul cel mai bun ce-l aveai la îndemână pretutindeni, şi nu te lasă să pleci 
fără să vezi, încă de aici, unde te vei duce. Odată vede fiecare, vrând nevrând, ceea ce 
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trebuia, prin credinţă, să vadă întotdeauna. 

 
2. Chemarea din afară prin cuvânt 
Larma vieţii şi gălăgia grijilor deşarte strigă oamenilor în urechi nevoile lor 

pământeşti, mai tare decât le strigă glasul conştiinţei trebuinţele lor veşnice. Oamenii 
abia mai aud cele de dincolo şi li se par departe, surzenia tot mai mult se întăreşte, şi 
chemarea lină nu se mai aude. Dar Dumnezeu, milostivul, ca să nu-i piardă în 
fărădelegile lor, le rânduieşte şi chemare din afară prin glasul slujitorilor Săi. Prin preoţi 
nu te cheamă omul, ca să-ţi pui nădejdea în om, ci te cheamă Domnul ca să-ţi strămuţi 
viaţa ta de om. Încă de demult i-a chemat pe oameni prin preoţi şi leviţi, prin Lege şi 
prin prooroci, adică prin conştiinţe mai curate, care nu strâmbau chemarea lui 
Dumnezeu. Iar la plinirea vremii a venit la noi, oamenii, însuşi Dumnezeu Fiul sau 
Dumnezeu Cuvântul. 

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? Iisus, e drept, chema şi cu glasul din afară, dar 
nimeni, niciodată, n-a grăit mai tainic, mai de-a dreptul conştiinţei, chemarea Tatălui 
către fiii Săi, ca El, căci Iisus ardea de mila lor ca un Dumnezeu. 

El a propovăduit, binevestindu-ne Împărăţia Cerurilor şi, prin slăvita Sa înviere, 
biruinţa asupra morţii, vestea celei mai mari bucurii de pe pământ. Ucenicii Săi, de 
atunci şi din toate vremile, au propovăduit pe Împăratul Cerurilor, înduplecând pe 
oameni să se adune în ţara de obârşie şi la masa Împăratului. 

Noi nu purtăm preoţia noastră sau preoţia Legii vechi, ci purtăm şi propovăduim 
preoţia împărătească a lui Iisus Hristos. Deci nu-i chemăm pe oameni cu chemare de om, 
ci Dumnezeu preamilostivul Îşi cheamă copiii, prin graiul omenesc al slugilor Sale 
văzute. Nu ne propovăduim pe noi, ci Dumnezeu Se propovăduieşte prin noi, singurul 
Care are dreptul să Se propovăduiască pe Sine, fiind în stare să ne mântuiască. Iată pe 
cine urmăm, ascultând preoţii, cu conştiinţe luminate. Nu e graiul omului, ci voia lui 
Dumnezeu, Care strigă către oameni, prin sfinţi, o chemare mai tare. 

Dar cum a zis cineva: Calea cea mai lungă pe pământ e de la urechi la inimă, încât ani 
de zile nu ajung ca să-i dai de capăt. De aceea, fiindcă ochiul conştiinţei şi-a mai pierdut 
vederea şi nici urechea nu înţelege chemarea cuvântului ce-şi are obârşia de dincolo de 
vorbe, Dumnezeu milostivul, ca să nu piardă pe oameni, le rânduieşte o chemare mai 
tare. 

 
3. Chemarea prin necazurile vieţii 
Mai tare de cum a chemat Iisus pe oameni nu-i poate chema nimeni. Necazurile vieţii, 

însă, îi iau pe oameni mai aspru, dintr-o altă parte, silindu-i să-L caute pe Dumnezeu. 
Necazurile nu sunt fapta lui Dumnezeu, ci urmarea greşelilor noastre, urmare pe care 
îngăduie Dumnezeu s-o gustăm, spre înţelepţirea noastră. 

Să fim înţeleşi, sunt două feluri de necazuri: necazurile pentru păcate şi necazurile 
pentru Evanghelie. Aici vorbim numai despre necazurile vieţii de pe urma păcatelor, şi 
care, prin usturimea lor, au darul să fie crezute de cel ce le păţeşte. Iar dacă vrea să scape 
de ele, nu rămâne altă cale, decât să-şi îndrepte purtările după voia lui Dumnezeu. 

Omul se roagă de Dumnezeu să-l scape de necazuri şi Dumnezeu se roagă de om să-şi 
schimbe purtările. Socotiţi acum, care de cine să asculte mai întâi? Chemarea aceasta 
mai aspră o face droaia de necazuri şi nenorociri, strâmtorări şi năpaste, vrajbe între 
oameni, bătaie între părinţi şi copii, războaie şi vărsare de sânge, pagube, beteşuguri, 
seceta, inundaţiile, cutremurele de pământ, foametea şi tot felul de pustiiri, ce nu s-au 
mai pomenit; toate fiind plată îndesată pentru purtare şi pentru lipsa de minte, că 
oamenii nu vor să înţeleagă la ce îmblăteală îi duce de nări iubirea de păcate. 
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Iar precum că necazurile vieţii sunt un grai mai aspru al lui Dumnezeu către oamenii 
mai grei, sau mai vicleni la minte, ne stă mărturie Scriptura. Sunt mii de ani de atunci, de 
când s-au scris acestea, şi rămân mereu dovadă că noi Îl silim pe Dumnezeu să ne bată: 
Levitic 26: 

3. Dacă veţi umbla după legile Mele şi veţi păzi poruncile Mele şi le veţi împlini. 
4. Vă voi da ploaie la vreme, pământul îşi va da roadele sale şi pomii roadele lor. 
5. Treieratul vostru va ajunge până la culesul viilor, culesul viilor va ajunge până la 

semănat; veţi mânca pâinea voastră cu mulţumire şi veţi trăi în pământul vostru fără 
primejdie. 

6. Voi trimite pace pe pământul vostru şi nimeni nu vă va tulbura: voi alunga fiarele 
rele din pământul vostru şi sabia nu va trece prin pământul vostru. 

7. Veţi alunga pe vrăjmaşii voştri şi vor cădea ucişi înaintea voastră. 
8. Cinci din voi vor birui o sută, şi o sută din voi vor prigoni zece mii, şi vor cădea 

vrăjmaşii voştri de sabie înaintea voastră. 
9. Căuta-voi spre voi şi vă voi binecuvânta: roditori vă voi face, vă voi înmulţi şi voi 

fi statornic în legământul Meu cu voi. 
10. Veţi mânca roadele vechi de anii trecuţi şi veţi da la o parte pe cele vechi, pentru 

a face loc celor noi. 
11. Voi aşeza locaşul Meu în mijlocul vostru şi sufletul Meu nu se va scârbi de voi. 
12. Voi umbla printre voi şi voi fi Dumnezeul vostru şi voi veţi fi poporul Meu. 
...................................... 
14. Iar dacă nu Mă veţi asculta şi nu veţi împlini aceste porunci ale Mele; 
15. De veţi dispreţui aşezămintele Mele şi de se va scârbi sufletul vostru de legile 

Mele, aşa încât să nu împliniţi toate poruncile Mele, călcând legământul Meu. 
16. Atunci am să Mă port şi Eu cu voi aşa: voi trimite asupra voastră groaza, 

lingoarea, frigurile, de care vi se vor secătui ochii şi vi se va istovi sufletul. Veţi semăna 
seminţele voastre în zadar şi vrăjmaşii voştri vi le vor mânca. 

17. Îmi voi întoarce faţa Mea împotriva voastră şi veţi cădea înaintea vrăjmaşilor 
voştri, ei vor domni peste voi şi veţi fugi, când nimeni nu vă va prigoni. 

18. Dacă nici după toate acestea nu Mă veţi asculta, atunci înşeptit voi mări pedeapsa 
pentru păcatele voastre. 

19. Voi frânge îndărătnicia voastră cea mândră şi cerul vostru îl voi face ca fierul, iar 
pământul vostru ca arama. 

20. În zadar vă veţi cheltui puterile voastre, că pământul vostru nu-şi va da roadele 
sale, nici pomii din ţara voastră nu-şi vor da poamele lor. 

21. Dacă însă şi după toate acestea, veţi umbla împotriva Mea şi nu veţi vrea să Mă 
ascultaţi, atunci înşeptit vă voi adăuga lovituri pentru păcatele voastre. 

22. Voi trimite fiarele câmpului asupra voastră, care vă vor lipsi de copii, vor prăpădi 
vitele voastre şi pe voi aşa vă voi împuţina, încât se vor pustii drumurile voastre. 

23. Şi dacă nici după acestea nu vă veţi îndrepta, ci vă veţi purta împotriva Mea, 
24. Atunci şi Eu voi veni cu urgie asupra voastră şi vă voi lovi înşeptit pentru păcatele 

voastre: 
25. Voi aduce asupra voastră sabie răzbunătoare ca să răzbune legământul Meu. Iar 

dacă vă veţi ascunde în oraşele voastre, voi trimite molimă asupra voastră şi veţi fi daţi 
în mâinile vrăjmaşului. 

26. Pâinea care vă hrăneşte, o voi lua de la voi; zece femei vor coace pâine pentru voi 
într-un cuptor, şi vor da pâinea voastră cu cântarul şi veţi mânca şi nu vă veţi sătura. 

27. Dacă însă nici după acestea nu Mă veţi asculta şi veţi călca împotriva Mea, 
28. Atunci şi Eu cu urgie voi veni asupra voastră şi vă voi pedepsi înşeptit pentru 

păcatele voastre; 
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29. Veţi mânca carne de om, trupurile feciorilor şi fetelor voastre veţi mânca. 
30. Dărâma-voi înălţimile, stâlpii voştri şi voi împrăştia oraşele voastre sub 

dărâmăturile idolilor voştri şi se va scârbi sufletul Meu de voi. 
31. Oraşele voastre le voi preface în ruine, voi pustii locaşurile voastre cele sfinte şi 

nu voi mirosi mireasma jertfelor voastre. 
32. Pustii-voi pământul vostru, aşa încât să se mire de el şi vrăjmaşii voştri, care se 

vor aşeza într-însul; 
33. Iar pe voi vă voi risipi printre popoare; în urma voastră Îmi voi ridica sabia şi va fi 

pământul vostru pustiu şi oraşele voastre dărâmate. 
36. Celor ce vor rămâne dintre voi, le voi trimite în inimi frica în pământurile 

vrăjmaşilor lor, până şi freamătul frunzei ce se clatină îi va pune pe fugă, şi vor fugi ca 
de sabie şi vor cădea când nimeni nu-i va prigoni.  

37. Se vor călca unul pe altul, ca cei ce fug de sabie, când nimeni nu-i va urmări, şi nu 
veţi avea putere să vă împotriviţi vrăjmaşilor voştri.  

38. Veţi pieri printre popoare şi vă va înghiţi pământul vrăjmaşilor voştri. 
39. Iar cei ce vor rămâne dintre voi se vor usca pentru păcatele lor în pământurile 

vrăjmaşilor voştri şi se vor usca şi pentru păcatele părinţilor lor. 
40. Atunci îşi vor mărturisi fărădelegile lor şi fărădelegile părinţilor lor, cum au 

săvârşit ei nelegiuiri împotriva Mea şi au mers împotriva Mea. 
41. Pentru care şi Eu am venit cu urgie asupra lor şi i-am dus în pământul vrăjmaşilor 

lor; atunci se va supune inima lor cea netăiată împrejur şi atunci se vor căi ei pentru 
nelegiuirile lor. 

42. (Atunci) Şi Eu îmi voi aduce aminte de legământul Meu cu părinţii lor: Iacov, 
Isaac şi cu Avraam şi de pământ Îmi voi aduce aminte. 

 
Răspunsul poporului 
Iată şi pocăinţa poporului, reîntors din aspra învăţătură a robiei, care a fost în stare să 

schimbe de la Dumnezeu mersul lucrurilor: Neemia, cap. 9: 
1. În ziua de douăzeci şi patru a acestei luni, s-au adunat toţi fiii lui Israil, îmbrăcaţi în 

sac şi cu capetele presărate cu cenuşă, ca să postească. 
2. Şi osebindu-se cei ce erau din neamul lui Israil de toţi cei de alt neam, au venit de 

şi-au mărturisit păcatele lor şi fărădelegile părinţilor lor.  
3. Şi, după ce s-au aşezat la locurile lor, li s-a citit din Cartea legii Domnului 

Dumnezeului lor un pătrar de zi, şi alt pătrar de zi şi-au mărturisit păcatele lor şi s-au 
închinat Domnului Dumnezeului lor. 

Atunci un cărturar, înţelepţit de cele păţite şi bun cunoscător al legii care atârnă peste 
fărădelege, face lui Dumnezeu această minunată mărturisire a păcatelor părinteşti, 
înaintea poporului: 

7. Doamne, Dumnezeule 
................................... 
14. Tu le-ai arătat odihna Ta cea sfântă. 
15. Tu le-ai dat din înălţimea cerului pâine, când au flămânzit, şi le-ai scos apă din 

piatră, când au însetat... 
16. Dar părinţii noştri s-au îndărătnicit şi şi-au învârtoşat cerbicia lor; n-au ascultat 

poruncile Tale, nici nu s-au supus şi au uitat minunile ce ai făcut pentru el. 
17. Şi-au învârtoşat cerbicia lor şi în răzvrătirea lor şi-au ales o căpetenie, ca să se 

întoarcă în robia lor: dar Tu, fiind Dumnezeu Care iubeşti a ierta, zăbavnic la mânie şi 
bogat în milă şi în îndurări, nu i-ai părăsit. 

18. Chiar când şi-au făcut un viţel turnat şi au zis: „Iată Dumnezeul tău, care te-a scos 
din Egipt”, şi s-au pornit cu hulire mare împotriva Ta, 
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19. În nemărginita Ta milostivire nu i-ai părăsit în pustiu şi stâlpul de nor n-a contenit 
a-i călăuzi peste zi în calea lor, nici stâlpul de foc de a le lumina noaptea drumul ce 
aveau de făcut. 

20. Trimisu-le-ai Duhul Tău cel bun, ca să-i înţelepţească, n-ai lipsit gura lor de mana 
Ta şi setea le-ai astâmpărat-o cu apă. 

21. Vreme de patruzeci de ani i-ai hrănit în pustie şi nimic nu le-a lipsit, hainele lor 
nu s-au învechit, nici încălţămintele lor nu s-au rupt. 

22. Datu-le-ai lor regate şi popoare le-ai împărţit şi au pus stăpânire pe ţara lui 
Sihon... 

............................................... 
25. Şi s-au făcut ei stăpâni peste cetăţi tari şi peste pământul roditor, peste case pline 

de toate bunătăţile, peste fântâni săpate în piatră, vii, măslini şi pomi roditori din belşug; 
şi au mâncat şi s-au săturat şi s-au îngrăşat şi au trăit în desfătări, prin bunătatea Ta. 

26. Dar ei s-au ridicat şi s-au răzvrătit împotriva Ta; au aruncat legea Ta la spate, pe 
proorocii Tăi care-i îndemnau să se întoarcă la Tine i-au omorât, şi Ţi-au adus hulire 
mare. 

27. Atunci Tu i-ai dat în mâinile vrăjmaşilor lor, care i-au apăsat. Dar în vremea 
necazului lor au strigat către Tine şi Tu i-ai auzit din înălţimea cerurilor şi în mila Ta cea 
mare le-ai trimis izbăvitori ca să-i izbăvească din mâinile vrăjmaşilor lor. 

28. Iar dacă s-au odihnit, iarăşi au început să facă rele înaintea Ta. Atunci Tu i-ai dat 
din nou în mâna vrăjmaşilor lor, ca să-i stăpânească. Şi ei din nou au strigat către Tine şi 
Tu i-ai auzit din înălţimea Cerurilor şi, în mila Ta cea mare, i-ai izbăvit de multe ori. 

29. I-ai povăţuit să se întoarcă la legea Ta, dar ei s-au îndărătnicit şi n-au ascultat 
poruncile Tale, ci au păcătuit împotriva poruncilor Tale, care dau viaţă celui ce le 
împlineşte, şi şi-au îndârjit spinarea lor şi cerbicia lor şi-au învârtoşat-o şi nu s-au supus. 

30. Tu însă, aşteptând întoarcerea lor, i-ai îngăduit mulţi ani şi le-ai deşteptat luarea 
aminte prin Duhul Tău şi prin Proorocii Tăi, dar ei nu şi-au plecat urechea. Atunci i-ai 
dat pe mâna neamurilor străine. 

31. Dar în mila Ta cea mare nu i-ai stârpit, nici nu i-ai părăsit, căci Tu eşti un 
Dumnezeu milos şi îndurat. 

32. Şi acum Dumnezeul nostru, Dumnezeul cel mare, puternic şi înfricoşat, Cel ce ţii 
legământul Tău şi faci milă, Care nu socoteşti ca puţin lucru suferinţele ce am îndurat 
noi, regii noştri, căpeteniile noastre, preoţii noştri şi tot poporul Tău, din vremea regilor 
Asiriei, până în ziua aceasta, 

33. Tu eşti drept în toate câte ne-au ajuns, căci Tu ai fost credincios, dar noi am făcut 
rele. 

34. Regii noştri, căpeteniile noastre, preoţii noştri şi părinţii noştri n-au păzit legea 
Ta, şi n-au luat aminte nici la poruncile Tale, nici la îndemnurile ce le-ai dat, 

35. Cât au fost în regatul lor, în mijlocul binefacerilor Tale, într-o ţară largă şi 
roditoare, pe care le-ai dat-o Tu, ei nu Ţi-au slujit Ţie, nici nu s-au întors de la faptele lor 
cele urâte. 

36. Şi iată astăzi suntem robi în ţara ce Tu ai dat-o părinţilor noştri ca să se bucure de 
roadele ei şi de bunătăţile ei, 

37. Ea-şi înmulţeşte astăzi roadele pentru regii cărora ne-ai supus pentru păcatele 
noastre. Ei domnesc peste trupurile noastre şi peste vitele noastre, după bunul lor plac, şi 
noi ne aflăm în mare necaz. 

38. Pentru toate acestea facem legământ, pe care noi înşine cu iscălitură, şi 
căpeteniile, leviţii şi preoţii noştri îl întăresc cu pecetea. 

Astfel făgăduiră cu jurământ să se poarte după legea lui Dumnezeu. Nestatornicia firii 
omeneşti, cu trecerea de vreme, făcu să pălească ba chiar să se şi stingă această lumină a 
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suferinţei, aprinsă de urgiile istoriei. De aceea năpăstuirea vremilor se dezlănţuie cam în 
fiecare rând de oameni. 

 
4. Chemarea prin necazurile morţii 
Mulţime de oameni însă nici grijă n-au de cuvintele chemării acesteia, oricât le-ar 

vedea cu ochii şi ar trece prin ele. Dacă nici după asprimea unor atare chemări - care 
ustură pielea vieţii - oamenii totuşi nu se întorc spre Dumnezeu, viaţa începe să fie în 
primejdie: încep necazurile morţii, surlele chemării a patra. 

Viaţa o avem de la Dumnezeu: prin El trăim, ne mişcăm şi suntem. Adică Dumnezeu 
este izvorul, susţinătorul şi rostul sau destinul vieţii noastre. Dacă mergem aşa, potrivit 
acestora, avem viaţa asigurată de Dumnezeu, temelia ei; dacă nu urmăm aşa, ci încâlcim 
viaţa noastră în toate fărădelegile şi spurcăciunile, care îndrăcesc şi sufletul şi trupul, şi o 
ducem aşa vreme îndelungată, atunci Dumnezeu se desface din viaţa noastră. Totuşi nu 
se desface îndată după greşeala noastră, ci, răbdând o vreme rătăcirea omului, a fiului 
Său mai mic, şi în tot chipul chemându-l, până în sfârşit nu deznădăjduieşte de mântuirea 
noastră.  

Iar moartea o avem de la ucigaşul. 
Deci când oamenii se lasă cu totul în voile dracilor, viaţa le este în primejdie şi 

primejduiesc şi pe alţii. Deci, de se leagă ca robii de lumea aceasta şi de voile trupului 
cele împotriva firii, atunci mintea li se strâmbă, Dumnezeu se întunecă din mintea, din 
inima şi din viaţa lor. Atunci nu mai vor să ştie de Dumnezeu, şi aşa vine osânda la 
moarte, aşa vine prăpădul în vremea fiecărui rând de oameni. 

La început oamenii trăiau mai mult. „Toate zilele lui Matusalem au fost 969 de ani, 
apoi a murit” (Facere 5, 27). Cu trecerea de vreme, înmulţindu-se oamenii pe pământ,   
s-a înmulţit şi stricăciunea desfrânării. Şi a zis Dumnezeu: „Nu va rămâne Duhul Meu 
pururea în oamenii aceştia, pentru că sunt numai trup: deci zilele lor (pe pământ) să mai 
fie 120 de ani” (Facere 6, 3). Iar după trecere de vreme şi înmulţirea fărădelegii între 
oameni, David zicea: „Toate zilele vieţii noastre sunt 70 de ani, iar pentru cei mai în 
putere 80 de ani, iar ce este mai mult decât aceştia nu-i decât osteneală şi durere” (Ps. 
89, 10). 

Aşa era în vremurile de demult; astăzi, mulţimea bolilor şi desimea războaielor mult a 
mai scurtat viaţa oamenilor. Acestea, însă, împlinesc din îngăduinţa lui Dumnezeu 
pedeapsa cea asupra păcatelor. 

Nu mai suntem sub împărăţia Legii vechi, ci în împărăţia raiului, câştigat nouă de 
Mântuitorul Hristos, ca să ne mântuim; dar dacă nepriceputul de om se ţine împotriva lui 
Hristos, de dragul fărădelegilor, cade din Har sub Lege, şi aşa atârnă asupra lui pedeapsa 
cu moarte năprasnică, ce se împlineşte prin războaie şi nenorociri, întocmai cum scrie la 
Lege: 

Ieşire, cap. 21: 
15. Cel ce bate pe tată sau pe mamă să fie omorât. 
17. Cel ce va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, acela să fie omorât. 
Deut. cap. 17, 12: Cel ce nu ascultă de preoţi unul ca acela să moară. 
Ieşire, cap.31, 14: Cel ce va întina ziua de odihnă va fi omorât, 
Ieşire, cap. 22: 
18. Pe vrăjitori să nu-i lăsaţi să trăiască. 
19. Tot cel ce se împreună cu dobitoacele să fie omorât. 
Ieşire, cap. 22-24. La nici o văduvă şi la nici un orfan să nu le faceţi rău! Iar de le veţi 

face şi vor striga către Mine, voi auzi plângerea lor şi se va aprinde mânia Mea şi vă voi 
ucide cu sabia, şi vor fi femeile voastre văduve şi copiii voştri orfani. 

Ieşire, cap.31, 16: Tot cel ce va munci în ziua odihnei va fi omorât, 
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Înţelepciunea lui Isus Sirah, cap. 39: 
36. Sabia s-a făcut ca să piardă pe cei necredincioşi. 
Matei, cap. 26, 32. Cel ce scoate sabia, de sabie va pieri. (Dar peste ucigaşii 

pruncilor, ce atârnă?) 
(I Cor. 11, 30). Cei ce se împărtăşesc cu nevrednicie, furând Sfânta Împărtăşanie, încă 

se fac vinovaţi de moarte. Despre ei zice Sfântul Pavel: „Mulţi dintre voi sunt slabi şi 
bolnavi şi o bună parte mor” 

Primul care a furat Sfânta Împărtăşanie a fost Iuda, fiul pierzării, care s-a spânzurat, a 
căzut din spânzurătoare de şi-a spart capul, i-a crăpat burta în două şi i s-au vărsat toate 
măruntaiele, luând astfel plata fărădelegii sale (F. Ap. 1;18). 

Iată ce fel de lucruri trebuie să scoatem din noi şi dintre noi, că acestea aduc ceasul 
primejdiei de moarte şi sabia atârnă nevăzut asupra vieţii. Iar dacă în loc de îndreptare, 
pentru care ne dă Dumnezeu oarecare vreme de răgaz, noi totuşi ne îndărătnicim cu 
mintea împotriva voinţei lui Dumnezeu, se întâmplă că, plinind măsura fărădelegilor, 
cade sabia şi se împlântă în capul care nu mai are minte.  

 
Ce urmăreşte Dumnezeu 

 
Până la judecata din urmă, mântuirea se poate dobândi oriunde, şi pe câmpuri de 

bătaie şi se poate dobândi şi din iad; şi se poate pierde oriunde: şi în mănăstiri, şi în ceata 
Apostolilor, şi s-a pierdut şi în rai. Tâlharul, răstignit pentru faptele sale, a sărit de pe 
cruce în rai, şi Lucifer ca fulgerul a căzut din Ceruri. Orbul din naştere căpăta vederea şi 
a văzut pe Dumnezeu şi a vorbit cu El, iar fariseii templului o pierdeau, zicând că-I 
păcătos (Domnul) şi are drac. Cereau semn (Luca 11, 29) şi umblau să omoare pe Lazăr, 
cel înviat a patra zi din morţi. 

Orbia răutăţii, stând de-a pururi împotriva Adevărului, nu are leac, dar are pedeapsă. 
Inima înfrântă şi smerită, însă, Dumnezeu nu o va urgisi. De aceea, înfruntând mândria, 
a zis că vameşii şi pacătoasele vor lua-o înaintea „drepţilor” în Împărăţia Cerurilor şi că 
se face bucurie în Ceruri pentru un păcătos ce se întoarce (Luca 15, 7). 

Această întoarcere urmăreşte Dumnezeu să ne-o câştige, însă nu poate, dacă nu ne 
învoim şi noi. De aceea ne poartă pe tot felul de căi şi ne cheamă cu tot felul de surle şi, 
dacă trebuie, ne grăieşte când cu tunul, când cu bombe. 

Ceea ce urmăreşte Dumnezeu în tot chipul, e mântuirea sau întoarcerea noastră 
duhovnicească spre El şi Acasă, chiar dacă mai rămânem şi în viaţa aceasta. Oamenii 
însă, legaţi în neştiinţă, scurţi la minte şi slabi în credinţă, urmăresc viaţa pământească, şi 
toată mâhnirea lor e pentru trup (Sirah 41,14). „Cel ce nu primeşte necazurile care îl 
depărtează de patimi, acela fuge de ceea ce nu trebuie să fugă”. Drept aceea, până nu 
vom ajunge de aceeaşi părere cu Dumnezeu despre viaţa noastră pământească, precum şi 
despre cealaltă, de pe celălalt tărâm, nu vom avea linişte în suflet, nici unii cu alţii, nici 
sănătate în trup şi nici în orânduirea omenească. 

Trebuie să ne plecăm înţelepciunii atotştiutoare a lui Dumnezeu, Care, în tot ce face, 
numai bine face, ori pricepem aceasta, ori n-o pricepem. Când ne plecăm capul şi vrem 
şi noi ce a vrut Dumnezeu, în clipa aceea căpătăm liniştea sufletului orice ar fi dat peste 
zilele noastre. Căci El e Stăpânul vieţii şi al morţii, de El ascultă zidirea şi de El se teme 
iadul, şi din porunca Lui ascultă dracii de satana al lor. „Toţi locuitorii pământului sunt o 
nimica înaintea Lui; El face ce vrea cu oastea Cerului şi cu locuitorii pământului, şi 
nimeni nu poate să stea împotriva mâniei Lui, nici să-I zică: Ce faci?”(Daniel 4,32). 

Când a vrut să mântuiască pe Adam şi pe toţi drepţii, din iad i-a scos şi poate să 
scoată din ghearele morţii pe oricine vrea, de aceea au zis Părinţii, mângâind pe oameni: 
„Că păcătos ca un drac de ai fi, nu deznădăjdui de puterea lui Dumnezeu”, fiindcă 
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oricine, care în primejdie de moarte fiind, va chema numele lui Dumnezeu (Ioil 2, 32), 
îşi va mântui sufletul, căci în ce-l va fi aflat moartea în aceea va fi în veci. Iată de ce, 
neştiindu-ne sfârşitul, suntem datori a ne afla mereu în pocăinţă ca într-însa să fim 
socotiţi în veci. 

Dumnezeu ne caută, ne cheamă, dar dacă nu vrem să înţelegem, începe să ne 
urmărească cu primejdii şi cu năpaste. 

 
Mărturia unui Sfânt 

 
Sfântul Efrem Sirul, povestind călugărilor cum a ajuns printr-o primejdie la 

cunoştinţa de Dumnezeu, zicea: 
Când eram copil ca de 14 ani, tare eram nestatornic (neastâmpărat). Într-o zi, m-au 

trimis părinţii mei într-un oraş afară din cetate. Ducându-mă am aflat în cale, pe la 
mijlocul pădurii, o vacă îngreunată păscând. Era vaca unui sărac. Deci am luat pietre şi 
am început a fugări vaca prin pădure, şi atâta am fugărit-o din urmă cu pietre (iar ea era 
aproape să fete) încât a căzut la pământ, în cel mai adânc loc al pădurii, şi a murit. Deci 
lăsănd-o moartă, mi-am văzut de cale, iar noaptea au mâncat-o fiarele. Am mai întâlnit 
în pădurea aceea şi pe săracul a căruia era vaca, umblând să o găsească. Şi m-a întrebat, 
zicând: „Fiule, nu cumva ai întâlnit o vacă îngreunată prin pădurea asta?” iar eu, nu 
numai că nu i-am dat răspuns cuviincios, ci şi cu ocările cele mai de pe urmă l-am 
amărât pe săracul acela. 

Deci mi s-a întâmplat că, după o lună de zile, iarăşi m-au trimis părinţii în oraşul 
acela. Ducându-mă dar, am înnoptat pe cale. Aşa m-au aflat nişte păstori de oi, şi au zis 
către mine: „Frate, unde te duci la vremea asta?” Şi le-am răspuns: „M-au trimis părinţii 
până-n oraşul de lângă cetate, şi merg acolo”. Iar ei mi-au zis: „De cu seară este, vino şi 
dormi la noi, iar mâine dimineaţă te vei duce în calea ta”. Deci ducându-mă şi rămânând 
la dânşii, peste noapte au năvălit fiarele în staul şi au împrăştiat turma prin pădure. Deci 
m-au prins pe mine stăpânii turmei, zicând: „Tu eşti care ai adus tâlharii şi ei au intrat şi 
au risipit turma oilor noastre”. Iar eu lepădându-mă şi jurându-mă că n-am nici o pricină 
în întâmplarea asta, nu m-au crezut, ci au rămas, zicându-mi că: „Tu eşti care ai furat şi 
ai risipit turma oilor noastre!” 

Deci mai pe urmă, m-au legat de coate şi m-au dat eparhului. Iar eparhul a poruncit să 
mă bage în temniţă, iar slujitorii săi au făcut aşa. 

În temniţă am aflat doi oameni legaţi, dintre care unul era clevetit pentru ucidere, iar 
altul pentru preacurvie. Şi am stat în temniţă 40 de zile; iar după 40 de zile, a stat 
înaintea mea un oarecare tânăr înfricoşat şi mi-a zis cu glas blând: „Efreme, ce faci în 
temniţa aceasta?” Iar eu am zis către dânsul: „Stăpâne, la arătarea ta m-am înfricoşat cu 
frică mare foarte şi s-a dus puterea de la mine”. Şi a zis tânărul către mine: „Nu te teme, 
ci spune-mi mie pricina ta”. Deci am luat puţină îndrăzneală din graiurile sale cele 
blânde şi am zis către dânsul, cu multe lacrimi: „Stăpâne, stăpâne, am fost trimis de 
părinţii mei la oraşul de lângă cetate, şi înserând pe cale, m-au aflat nişte păstori de oi şi 
m-au luat să mă găzduiască la dânşii. Iar în noaptea aceea au sărit fiarele în staulul oilor 
şi au risipit toată turma, iar stăpânii oilor m-au prins pe mine zicând: „Tu eşti care ai 
adus tâlharii ce au intrat şi au risipit turma oilor noastre”. Aşa m-au legat şi m-au dat 
stăpânitorului şi nu sunt vinovat Stăpâne, în această pricină, ci m-au clevetit pe mine”. 
Iar el, zâmbind cu faţa, mi-a zis: „Ştiu şi eu că nu eşti vinovat la pricina aceasta, ci eşti 
clevetit. Dar ştii ce ai făcut mai înainte de asta cu puţine zile? Cum ai alungat cu pietre 
vaca săracului şi ai omorât-o? Deci cunoaşte, că nu este nedreptate la Dumnezeu, ci 
judecăţile Domnului sunt adânc de adânc. Iar pe lângă aceasta, vreau să ştii şi tu că şi 
bărbaţii aceştia, care sunt cu tine în temniţă, sunt nevinovaţi de pricinile cu care s-au 
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pârât şi sunt legaţi. Ci ispiteşte-i pe dânşii şi învaţă-te că nu în deşert sunt închişi în 
temniţa aceasta, ca să cunoşti că drept este Domnul şi dreptatea a iubit”. Acestea 
zicându-mi tânărul ce mi s-a arătat, s-a dus. 

Iar dacă s-a făcut ziuă, am chemat pe bărbaţii care erau cu mine în temniţă şi am zis 
către dânşii: „Fraţilor, pentru care pricină sunteţi închişi în temniţa aceasta?” Atunci a 
zis unul dintre dânşii: „Eu pentru ucidere sunt prins şi nevinovat sunt în lucrul acesta”. 
Celălalt încă a zis: „Şi eu pentru preacurvie sunt prins şi nevinovat sunt de lucrul 
acesta”. 

Şi am zis către dânşii: „Cu adevărat aşa este, dar aveţi oarece păcate grele, pe care   
le-aţi făcut voi, şi pentru acelea aţi ajuns - cu purtarea de grijă a lui Dumnezeu - ca să fiţi 
prinşi în învinuirile acestea”. 

Atunci a zis cel ce pentru ucidere era prins: „Cu adevărat eu vă voi spune păcatul 
meu. Mai înainte de acestea cu puţine zile, treceam pe podul râului, cel afară din cetate, 
şi alţi doi oameni ce veneau în urma mea şi-au făcut pricină între dânşii, unul cu altul. Şi 
s-au apucat amândoi la sfadă şi la bătaie, şi unul l-a biruit pe celălalt şi l-a aruncat de pe 
pod în râu şi s-a dus. Iar eu, trecând, puteam să-i dau lui mâna şi să-l scot din râu ca să 
nu moară. Căci acela, strigând şi rugându-se cu multe lacrimi, ca să-i dau mâna, eu n-am 
vrut ci l-am lăsat să se înece. Căci după vreme de un ceas, luptându-se şi neputând să 
iasă din apă, l-a luat pe el curgerea râului şi l-a dus şi a murit; iar eu, stând, priveam la 
dânsul. Acesta e păcatul meu şi ştiu cu dinadinsul că pentru pricina aceasta m-a lăsat 
Dumnezeu să fiu clevetit şi aruncat în temniţa aceasta, că nu este nedreptate la 
Dumnezeu”. 

Iar cel ce era pârât de preacurvie a zis: „Să vă spun şi eu păcatul meu. Mai înainte de 
asta cu doi ani s-a întâmplat că erau doi fraţi ostaşi, având avuţie multă, moştenire de la 
părinţi, şi aveau şi o soră văduvă, şi încă nu împărţiseră între dânşii averea părintească şi 
să-i dea şi ei partea cuvenită. Ci fraţii, nevrând să-i dea nimic, căutau pricină asupra ei, 
ca să o poată scoate fără moştenire din averea lor cea părintească. Astfel au clevetit 
amândoi pe sora lor, zicând că a curvit, şi că au martori care ştiu lucrul. Iar văduva se 
jura, zicând: „Nu sunt vinovată întru lucrul acesta.” Fraţii ei însă, întărâtându-se să 
dovedească învinuirea lor, s-au înţeles între dânşii, că vor aduce martori care vor  
dovedi-o precum că a curvit, ca să o scoată fără moştenire din averea părintească. Deci 
au venit la mine amândoi fraţii şi m-au rugat zicând: „Să stai de faţă înaintea surorii 
noastre şi să mărturiseşti împotriva ei, împreună cu noi, precum că ştii lucrul şi cu 
adevărat a curvit, ca să o putem scoate fără moştenire din averea părinţilor şi-ţi vom da 
50 de galbeni.” Iar eu am stat de faţă înaintea văduvei, cum că ştiu lucrul şi că cu 
adevărat a curvit, ceea ce nu era adevărat. Aşa am scos-o pe dânsa din averea 
părintească, fără moştenire. Acesta e păcatul meu, iar pentru preacurvia pentru care sunt 
pârât acum şi stau în temniţă, nu sunt vinovat”. 

Atunci, amândoi au zis către mine: „Dar tu, frate, pentru care pricină eşti aruncat în 
temniţă?” Iar eu le-am spus: „Mai înainte de aceasta cu două luni m-au trimis părinţii 
mei la oraşul cel afară de cetate şi am înserat pe cale. Întâlnindu-mă nişte păstori de oi 
m-au luat să găzduiesc la dânşii. Iar în noaptea aceea au sărit fiarele în staulul oilor şi au 
risipit toată turma. Atunci stăpânii oilor m-au prins pe mine, zicând că: „Tu ai adus hoţii, 
care au furat şi ne-au risipit nouă turma.” Şi aşa m-au legat şi m-au dat stăpânitorului. 
Iată pentru ce mă aflu în temniţă”. Atunci au zis oamenii aceia către mine: „Nu cumva ai 
făcut şi tu vreo greşeală şi pentru aceea te-a lăsat rânduiala lui Dumnezeu să cazi în 
ispita aceasta şi să te duci în temniţă?” 

Atunci le-am răspuns zicând: „Cu adevărat vă voi spune şi eu ce-am făcut. Mult eram 
neastâmpărat, din pricina păcatelor mele. Aşa, într-una din zile m-au trimis părinţii în 
oraşul de lângă cetate. Ducându-mă, am aflat în pădure o vacă îngreunată. Deci, am luat 
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pietre şi-am început a fugări vaca prin pădure, şi atâta am fugărit-o din urmă cu pietre, 
până când seara târziu am înghesuit-o în adâncul pădurii unde a căzut de alergare şi a 
murit. Vaca era a unui sărac. Deci dacă am omorât vaca, întorcându-mă, am dat de 
săracul a căruia era vaca, plângând şi căutând-o, şi m-a întrebat şi pe mine zicând: 
“Fiule, nu cumva ai văzut pe aici, pe undeva, o vacă îngreunată?” Iar eu nu numai că nu 
i-am dat răspuns cuviincios, ci şi foarte l-am ocărât pe el. Acesta e păcatul meu”. 

A doua zi a şezut stăpânitorul la judecată şi au adus înaintea lui cangea cea cu trei 
coarne şi toate uneltele cele pentru chinuri şi a poruncit să ne puie pe noi înainte spre 
cercetare. 

Deci au venit slujitorii la temniţă şi ne-au legat cu lanţuri de fier peste tot trupul şi  
ne-au adus înaintea judecătorului. Şi poruncind stăpânitorul să se aducă legaţii, au 
dezbrăcat pe cel ce era prihănit pentru ucidere şi aducându-l l-au pus în mijlocul 
priveliştii legat în lanţuri de fier. Stăpânitorul întrebându-l să spună adevărul mai înainte 
de a-l munci, cum a făcut uciderea, el tăgăduia, zicând: „Nu sunt vinovat, ci cu totul sunt 
fără prihană”. şi a poruncit să-l pedepsească pe el; iar după multă vreme de pedepsire,   
s-a dovedit că e nevinovat şi a poruncit stăpânitorul să-l slobozească. Apoi a poruncit să 
aducă înainte pe al doilea, pe cel pârât pentru preacurvie. Pe acesta dezbrăcându-l şi 
aducându-l la mijloc spre munci, care lucru făcându-se, frică mare şi cutremur a căzut 
peste mine, încredinţat fiind cu totul că negreşit şi mie-mi vine rândul... Deci, plângeam 
şi mă văitam şi de frică am slăbit cu sufletul. Iar chinuitorii şi slujitorii care stăteau 
înainte, văzându-mă plângând şi tremurând, râdeau de mine, zicând: „Ce plângi, 
flăcăule? Când făceai cele rele, nu te temeai, iar acum plângi, când nimic nu-ţi foloseşte. 
Nu te teme, îndată vei intra şi tu la mijloc”. Iar eu, auzind aceste vorbe, mai mult mă 
topeam de frică. Şi pedepsindu-se şi celălalt şi aflându-se şi el nevinovat, judecătorul a 
poruncit să-l slobozească şi pe el. Apoi a poruncit ca pe mine, legat în fiare, să mă bage 
în temniţă şi am stat acolo singur, încă patruzeci de zile. 

În a patruzecea zi slujitorii au adus trei oameni legaţi şi i-au băgat în temniţă, i-au 
ţintuit în butuci şi s-au dus. Iar cu bărbaţii aceia am făcut încă 30 zile. În vis iarăşi mi-a 
stătut înainte îngerul acela, ce mi se arătase mai înainte şi mi-a zis:„Efreme, întrebat-ai 
pe bărbaţii aceia pe care i-ai aflat în temniţă?” Eu am răspuns: „Aşa, stăpâne!” Şi i-am 
povestit lui toate acelea care mi-au spus bărbaţii acela. Atunci mi-a zis: „Vezi dreapta 
judecată a lui Dumnezeu? Iar ca să cunoşti aceasta, află că cei trei bărbaţi ce sunt închişi 
astăzi cu tine în temniţă, doi sunt care au clevetit pe sora lor, prihănind-o de curvie şi au 
scos-o fără moştenire din averea părintească, despre care ţi-a povestit ţie bărbatul acela, 
ce mai înainte s-a slobozit din temniţă. Iar celălalt e cel care l-a aruncat pe omul acela în 
râu, despre care ţi-a povestit ţie celălalt.” Şi zicând acestea, s-a dus de la mine. Deci, 
dacă s-a făcut ziuă, am chemat pe cei trei bărbaţi, care erau în temniţă cu mine, şi am zis 
către dânşii: „Domnii mei, fraţi, spuneţi-mi cu adevărat pentru care pricină v-au aruncat 
în temnita aceasta?” Atunci cei doi fraţi mi-au zis: „Crede, frate, că pentru păcatele 
noastre. Unul din noi a omorât, iar celălalt a fost prins în preacurvie cu femeie măritată 
şi amândoi suntem vinovaţi de ucidere”. Iar al treilea a zis: „Şi eu, din păcatele mele, am 
omorât”. Deci am zis către dânşii: „Cu adevărat sunteţi vinovaţi de ucideri, sau sunteţi 
clevetiţi?” Iar ei mi-au răspuns: „Adevărat, frate, din păcate cu adevărat vinovaţi 
suntem”. Deci vrând eu pe deplin să mă încredinţez dacă mi-au spus adevărul, le-am zis: 
„Fraţilor, nu cumva mai înainte aţi făcut şi alte oarece greşeli şi pentru acelea aţi ajuns să 
cădeţi în nişte învinuiri grele ca acestea?” Atunci cei doi fraţi au zis: „Crede, frate, că 
avem o soră văduvă cucernică şi temătoare de Dumnezeu, şi vrând noi să o scoatem fără 
moştenire din averea noastră cea părintească, am clevetit-o de curvie şi am adus şi 
martori mincinoşi asupra ei. Aşa am scos-o afară din moştenire”. Iar celălalt a zis: „Eu 
treceam râul cu încă unul, şi pricindu-ne, l-am aruncat de pe pod în râu şi a murit”. 
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La rândul meu, le-am povestit şi eu toate, cele despre mine, precum şi cele despre cei 
doi bărbaţi pe care i-am aflat în temniţă, şi despre acela ce a mărturisit asupra surorii lor, 
şi despre acela ce n-a dat mâna celui aruncat de dânsul în apă, putând să-l scape de la 
moarte şi n-a făcut-o. Auzind bărbaţii aceia, s-au temut cu frică mare şi s-au minunat de 
dreapta judecată a lui Dumnezeu şi au zis: „Unul singur este Dumnezeu, Carele face 
minuni!” Deci toţi, plângând cu mare necaz, aşteptau sfârşitul. 

Drept aceea, a doua zi a şezut stăpânitorul la judecată în priveliştea norodului şi s-au 
adus iarăşi toate uneltele de caznă înaintea lui şi a poruncit să fim aduşi şi noi spre 
cercare. Deci, venind la temniţă cei rânduiţi cu pedepsele, ne-au pus lanţurile de grumaz 
şi ne trăgeau prin mijlocul cetăţii, ca să ne aducă înaintea dregătorului şi toată cetatea 
alerga să ne vadă nevoia pedepsei. Ajunşi, stăpânitorul a poruncit să-i dezbrace pe cei 
doi fraţi şi să-i bage în mijloc. Deci muncitorii dezbrăcându-i şi aducându-i, i-au băgat 
spre întrebare. Iar pe noi amândoi ne-au pus înaintea celor ce acum se pedepseau. Eu 
plângeam văzând o frică aşa ca aceasta, iar slujitorii mă înfricau şi mai mult, zicând 
„Crede, flăcăule, că deşi ai scăpat nesupărat de cealaltă cercare, acum nu vei mai scăpa, 
ci vei gusta şi tu muncile ce le vezi acum”. Deci eu, auzindu-i şi văzându-le, întru mare 
temere şi spaimă am căzut. Şi poruncind stăpânitorul, au spânzurat pe cei doi fraţi de 
gemănarea roţii şi multe ceasuri muncindu-i, au mărturisit clevetirea şi nedreptatea ce au 
făcut-o surorii lor şi cum că ei sunt vinovaţi de preacurvie şi ucidere. Iar stăpânitorul a 
dat hotârârea asupra lor, ca să li se taie mâna dreaptă şi să-i spânzure în furci. Deci, după 
ce şi-au luat aceştia plata, stăpânitorul a poruncit să-l aducă spre cercetare şi pe celălalt. 
Adus fiind şi acesta, a poruncit să-l spânzure gol în gemănarea roţii şi să-l muncească. 
Deci după multă vreme, spânzurat şi muncit, de bună voie a mărturisit şi uciderea ce-o 
făcuse de curând, precum şi că a aruncat pe altul în râu şi a murit. Atunci stăpânitorul a 
dat hotărârea asupra lui, să i se taie amândouă mâinile şi să-l spânzure şi pe el în furci. 
După ce a luat şi hotărârea aceasta, stăpânitorul a zis: „Dezbrăcaţi pe tânărul şi aduceţi-l 
la mijloc”. Slujitorii, dezbrăcându-mă de hainele mele, m-au înfăşurat cu nişte zdrenţe şi 
ducându-mă gol, m-au pus înaintea judecătorului. 

Eu plângearn cu amar şi mă rugam în gând lui Dumnezeu, zicând: „Atotputernice 
Doamne, mântuieşte-mă de nevoia asta, că mă fac monah şi-Ţi voi sluji Ţie!” Iar 
stăpânitorul a poruncit slugilor, zicând: „Întindeţi-l din patru părţi cu curele şi-l bateţi cu 
vine de bou”. Dar cei ce şedeau împreună cu stăpânitorul au zis către dânsul: „Stăpâne, 
păzească-se acesta la altă cercare, fiindcă e vremea prânzului”. Deci stăpânitorul a 
poruncit să fiu legat cu lanţuri şi băgat în temniţă. 

Atunci a venit a treia oară la mine tânărul acela, ce mi s-a arătat mai înainte în vis, şi 
mi-a spus: „Ce e Efreme, te-ai adeverit pe deplin că Dumnezeu ocârmuieşte lumea cu 
dreaptă judecată şi nu este nedreptate la Dumnezeu?” Iar eu i-am răspuns: „Aşa Stăpâne, 
m-am adeverit şi m-am încredinţat că minunate sunt lucrurile Domnului şi nenumărate 
căile Lui.” Aşa am început a-l ruga cu multe lacrimi, zicând: „Stăpâne, ai făcut dreptatea 
aceasta mare cu robul tău, şi întru arătarea Ta ai mângâiat neputinţa mea. Miluieşte-mă 
pe mine, robul tău, şi mă scoate din temniţa aceasta, ca să mă învrednicesc a mă face 
monah şi să slujesc Stăpânului Hristos”. Iar el, zâmbind cu faţa, mi-a zis:”Se cădea ţie, 
să fii cu bună aşezare şi să nu te arunci în temniţa aceasta; dar cu purtarea ta cea rea, 
intrând aici, ce pot să-ţi fac? Însă nu te teme; n-o să iei multe. Căci vine alt stăpânitor, 
care te va slobozi”. Şi zicând acestea s-a dus. Iar eu, întru mult necaz petrecând, 
socoteam oare cum vor lua sfârşit cele pentru mine. Deci, după cinci zile a venit alt 
stăpânitor, care petrecuse în casa părinţilor mei. La şapte zile după luarea stăpânirii, a 
întrebat pe acela căruia îi erau încredinţate judecăţile de sunt careva legaţi în temniţă? Iar 
el spunându-i că este un tânăr legat pentru oarecare pricină, în ziua a opta a poruncit să 
se rânduiască ieşirea. Deci, şezând el în divan, a poruncit să fiu adus spre întrebare. Şi 
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venind slujitorii la temniţă, iarăşi mi-au pus lanţul de grumaz şi mă trăgeau în priveliştea 
cetăţii, spre cercetare. Stăpânitorul a poruncit să mă dezbrace şi să mă lege în zdrenţe şi, 
punându-mă în mijloc, m-au adus înaintea judecătorului. Stăpânitorul, văzându-mă, m-a 
cunoscut, însă după asprimea legilor m-a întrebat şi, cunoscând că sunt clevetit, a 
poruncit să-mi dea drumul. Atunci slujitorii, dezlegându-mi legăturile şi dându-mi 
hainele, m-au îmbrăcat şi m-au slobozit. Iar eu cu preaslăvire izbăvindu-mă, îndată şi 
numaidecât am mers în munte la un stareţ şi căzând la picioarele lui şi povestindu-i lui 
toate, m-a făcut pe mine monah. 

Acestea, fraţii mei, vi le-am povestit pentru folos, ca şi voi împreună cu mine să 
slăviţi pe Dumnezeu, Cel ce voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa 
adevărului să vie.” 

 
Urgiile războaielor şi adâncul înţelepciunii 

 
Când nu mai răspund oamenii la chemarea dragostei lui Dumnezeu, dau de asprimea 

dreptăţii Sale, căci spre pedepsirea răutăţii îngăduie războaiele. Atunci viaţa oricui se 
află în primejdie de moarte şi a celor de acasă, şi a celor de pe fronturi. 

Să cercetăm, între marginile îngăduite, pricina aceasta, care pe mulţi îi spală în şiroaie 
de lacrimi: 

1. Gândul de ajutor în darea răspunsului e voinţa lui Dumnezeu ca toţi oamenii să se 
mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vie. Drept aceea, Dumnezeu, Cel milostiv întru 
dreptăţi, pe cei nebăgători de seamă sau potrivnici - dar totuşi oameni cumsecade - abia 
sub starea de primejdie îi înduplecă să vrea şi ei ce vrea Dumnezeu, adică mântuirea, 
singurul lucru cu adevărat de trebuinţă. 

2. Al doilea gând de ajutor e să primim de mai înainte ca bun ceea ce orânduieşte şi 
face Dumnezeu şi să ne bucurăm de hotărârea Lui, ştiind că nimic nu se întâmplă fără 
voia lui Dumnezeu, chiar dacă nu pricepem aceasta. 

3. Iar gândul al treilea e că în suferinţe fără de voie s-au mântuit cuvioşii, tot aşa şi în 
suferinţele războaielor mult mai mulţi se mântuiesc pe fronturi, decât s-ar fi mântuit 
acasă. 

Obişnuit, lumea crede că mor în războaie cei răi şi scapă cei buni. Este şi nu este aşa, 
pentru că numai singur Dumnezeu ştie şi ţine socoteala fiecăruia. Unul din sfinţi a zis: 
„Caprele, eu sunt, iar oile, Dumnezeu le ştie.” Pe urmă numai Dumnezeu singur ştie - şi 
precum ştie şi face - dacă pentru cineva e mai de folos viaţa sau mai mult îi foloseşte 
mutarea din viaţa aceasta. Apoi Dumnezeu, în atotputernicia Sa, foloseşte şi pe cei răi, 
pe necredincioşi, pe cei fără de nici un Dumnezeu, chiar şi pe draci îi îngăduie, ca  
printr-înşii să aducă la mântuire pe cei de mântuit. 

Aşa bunăoară, cineva, încărcat de păcate, cum l-au povăţuit cei trei vrăjmaşi ai săi, 
ajunge la strâmtoare şi nevoie mare; acestea îi mai topesc trupul, îi mai subţiază mintea, 
şi aşa dă de Dumnezeu, ca de singura scăpare a sa din primejdie, şi acum se roagă lui 
Dumnezeu pentru prima dată şi poate ca niciodată. Deci, cu prilejul târcoalelor morţii în 
jurul vieţii sale, Dumnezeu în atotştiinţa Sa, văzându-l că s-a îndreptat pe calea bună 
pentru toate zilele lui pe care le-ar mai avea dacă ar fi cuminte, în chip nevăzut şi 
minunat îl scapă de moarte sigură. Dacă însă îl ştie că mai târziu va avea o pocăinţă şi 
mai bună, îl va mai îngădui printre mai multe şi grele primejdii, scăpându-l din fiecare    
- căci necazurile spală petele păcatelor de pe haina noastră nevăzută - şi mai târziu îl 
scoate din topitoarea suferinţelor, fie spre viaţa cea fără de trup, fie întorcându-l spre 
viaţa pământească, ca pe un înţelepţit. 

Pe cei ce însă n-au statornicie în bine, ci iarăşi s-ar întoarce la rele, uitând făgăduinţa 
ce au făcut-o la strâmtoare, pe unii îi scoate din viaţa cea deşartă, atunci când - după 
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ştiinţa lui Dumnezeu - au ajuns la cea mai bună pocăinţă din viaţa lor, ca în aceea să se 
socotească în vecii fără de sfârşit. Aceştia aşa-s mai de câştig pentru mântuire,  
primindu-i Dumnezeu cu cât de câtă pocăinţă. 

Pe cei ce, trecuţi prin suferinţă, au câştigat întărire şi statornicie spre bine, şi      
printr-înşii ştie Dumnezeu că ar dobândi mântuirea şi a altora, pe aceştia îi scapă şi-i 
întoarce iarăşi acasă. De cumva iarăşi se dedau stricăciunii şi îngrămădirii de păcate, 
iarăşi îi cheamă la şcoală. Şi aşa face, de câte ori trebuie şi cu toţi câţi trebuie. 

Cu cei răi şi, după ştiinţa lui Dumnezeu, fără de întoarcere, printre alte neştiute taine 
are şi aceste două socoteli: 

1. Sau îi pierde în grabă, în chip năpraznic, ca să nu-şi mai înmulţească relele şi aşa 
mai uşor să se osândească; 

2. Sau că, prin răutatea lor, vrea să răsplătească, să ispăşească, să întoarcă sau să 
mântuiască pe unii din cei de acasă, mai zăbavnici la pocăinţă, sau îndărătnici la sfatul şi 
rugămintea celor buni. 

Iar pe al treilea fel de oameni, pe cei buni, prin darul lui Dumnezeu, îi scoate din viaţa 
cea deşartă: 

- fie ştiindu-i că ar avea să cadă mai târziu, tinzându-şi la fărădelegi mâinile lor, şi  
aşa-şi îngreunează sau chiar îşi pierd mântuirea, de aceea îi cheamă mai devreme, până 
nu schimbă în răutate, nerăutatea lor; 

- fie că, plăcuţi fiind lui Dumnezeu, i-a pus la încercare şi i-a aflat Lui-Şi vrednici 
precum scrie: 

Înţelepciunea lui Solomon, cap. 3: 
1. Sufletele drepţilor sunt în mâna lui Dumnezeu şi nu se va atinge de dânsele munca. 
2. Părutu-s-a în ochii celor nepricepuţi că drepţii sunt morţi cu desăvârşire şi ieşirea 

lor din lume e o mare pedeapsă. 
3. şi mergerea lor de la noi sfărâmare, iar ei sunt în pace. 
4. Chiar dacă în faţa oamenilor au îndurat munci, nădejdea lor e plină de nemurire. 
5. Şi puţin fiind pedepsiţi, mare răsplată vor primi, că Dumnezeu i-a cercat pe dânşii 

şi i-a aflat Lui-Şi vrednici. 
6. Ca aurul în topitoare, aşa i-a lămurit şi ca pe o jertfă de ardere întreagă, aşa i-a 

primit. 
7. Străluci-vor în ziua răsplătirii. 
Iar dacă sunt câte unii răi fără leac şi nu păţesc nimic din necazurile oamenilor, 

trebuie că i-a lepădat Dumnezeu şi-i lasă să se desăvârşească în rele, ca să-şi ia osândă 
veşnică, precum s-a spus în cele pentru Saul. 

O altă taină a lui Dumnezeu e şi aceasta. Nu pedepseşte toată răutatea tuturor, aici şi 
numaidecât; precum nici nu slăveşte bunătatea tuturora, aici şi numaidecât. Că dacă ar 
face aşa, atunci şi oamenii ar face binele de frică; mântuirea ar fi de milă, iar nu o faptă a 
libertăţii şi a dragostei. Apoi, dacă repede ar pedepsi tot răul, Dumnezeu ar fi un fricos, 
un neputincios, micit la o măsură omenească, sau cel mult îngerească, şi ar da să 
înţelegem că Se teme de rău şi-Şi apără stăpânirea, cum fac oamenii. Ci tocmai pe faptul 
că îngăduie răilor să-şi facă de cap, şi-i lasă pe oameni neînfricoşaţi de pedeapsa 
năpraznică, ne dovedeşte atotputernicia Sa, veşnic liniştită asupra răului, atotputernicie 
sub ocrotirea căreia, prin virtutea credinţei, stăm liniştiţi şi noi primind palmele şi 
scuipările răului ca pe nişte mărturii ale neputinţei aceluia în faţa atotputerniciei lui 
Dumnezeu, Care ne întăreşte cu liniştea Sa. 

Că nu pedepseşte răutatea numaidecât, cu aceasta îi întinde (răutăţii) ispită puternică, 
să se desăvârşească şi ea spre pedeapsă sigură în ziua judecăţii. Iar dacă, totuşi, uneori 
pedepseşte năpraznic vreo fărădelege, o face ca să mai pună frâu răutăţii între oameni, şi 
mai ales ca să nu scadă în credinţă începătorii şi să nu se piardă cunoştinţa răsplătirii 
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după fapte. 

Deci, ori că răsplăteşte, ori că nu răsplăteşte, fie binele, fie răul, acelaşi lucru 
dovedeşte: că vine o răsplată sigură şi veşnică, şi că biruieşte binele asupra răutăţii. 
Apoi, prin răbdarea multora neştiuţi de oameni, atotputernicia şi dreptatea lui Dumnezeu 
sfărâmă mereu porţile iadului, cu puterea Bisericii văzute şi nevăzute. 

Iată de ce toată grija şi rugăciunea să ne fie, să-i primească Dumnezeu în locaşurile 
drepţilor pe cei ce ne-o iau înainte, scăpând cu orânduire dumnezeiască din învelitoarea 
vieţii celei deşarte. Unul dintre slujitorii lui Dumnezeu, tânguindu-se de îngustimea 
vederii şi strâmtimea credinţei oamenilor, că socotesc numai cele de aici, zice că: 
„Oricât ni s-ar părea de neobişnuit, dar adevărul acesta rămâne, că ne-a trimis Dumnezeu 
în lumea aceasta, ca să învăţăm a ne lepăda de ea şi să o căutăm pe cea adevărată”. 

Pentru iubitorii de Dumnezeu nu este durere, nu este primejdie - afară de păcat - şi nu 
este moarte, ei trebuie fericiţi şi urmaţi cu aceeaşi lepădare de sine şi de viaţă, oricând 
vremea ne-ar cere-o. 

II Corinteni, cap. 4: 
16. De aceea nu ne descurajăm şi, măcar că omul nostru cel din afară se prăpădeşte, 

omul nostru cel dinlăuntru se înnoieşte zi de zi. 
17. Pentru că suferinţa noastră, uşoară şi de o clipă, ne agoniseşte nouă, mai presus de 

orice măsură, o cumpănă veşnică de mărire. 
18. Ca unora ce n-avem în vedere cele ce se văd, fiindcă cele ce se văd sunt 

vremelnice, pe când cele ce nu se văd sunt veşnice. 
II Corinteni, cap. 5: 
1. Noi ştim că dacă pământeasca noastră locuinţă, în cortul acesta, se desface, avem 

în ceruri clădire de la Dumnezeu, casă veşnică, nefăcută de mână. 
2. De aceea suspinăm în acest trup, dorind să ne îmbrăcăm cu locuinţa noastră cea din 

cer. 
Deci nu sunt de plâns decât necredincioşii, care s-au stins în necredinţă, ca nişte 

înstrăinaţi şi potrivnici lui Dumnezeu. Dar e bine să se ştie, că viaţa în primejdii pe mulţi 
i-a scos din numărul morţilor şi i-a primit Dumnezeu din braţele morţii. 

 
Judecata milostivă (Sfânta Taină a Pocăinţei) 

 
De obicei, oamenii se întorc la Dumnezeu numai atunci când dau de primejdii, atunci 

când îi ajunge dreptatea dumnezeiască din urmă, şi trebuie să dea seama de ce au făcut. 
Nu e rău să te întorci la Dumnezeu nici chiar atunci, în ceasul al unsprezecelea, însă ar fi 
cu mult mai bine să vii de bună voie la rosturile tale veşnice, şi nu tras de mânecă sau 
pălit cu prăjina din urmă. 

Dacă am fi mai simţiţi, am vedea că Dumnezeu, preamilostivul, ne îmbie cu iubire 
încă din dimineaţa vieţii spre Taina Sfântă a Pocăinţei, iar noi n-am ajunge către seara 
vieţii aşa de îmblătiţi de rele. Taina Pocăinţei este judecata milostivă ce o face 
Dumnezeu cu noi, păcătoşii, când mergem noi, de bună voie, şi ne mărturisim greşelile. 

Preoţii poartă preoţia lui Hristos; prin iertarea lor, Dumnezeu te iartă; prin graiul lor, 
Dumnezeu îţi vorbeşte. Prin ei, Dumnezeu te cheamă, oricât ai fi de păcătos. 

Mare este Taina Pocăinţei, nu numai pentru că te face din rău, bun, din vrăjmaş al lui 
Dumnezeu, prieten al Lui, ci şi pentru că un lucru atât de mare e acoperit cu chip smerit. 
Mila cea fără de margini a Tatălui, ca să scape pe fiii Săi de judecata cea aspră, a 
dreptăţii după fapte, le trimite, coborând din Ceruri, pe Fiul Său cel Unul Născut, să le 
facă o judecată milostivă şi fără nici o înfricoşare, şi iarăşi să-i împace cu Sine. 

Poate tocmai pentru că e aşa de smerită judecata aceasta milostivă, nu pot să vie la 
mântuitoarea ei binefacere aproape nici unul dintre cei cu mintea plină de „ştiinţă” şi 
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afumată de mândrie. Cum să poată ei veni, ei care ştiu totul, ei care stăpânesc peste 
oameni, să vie în genunchi înaintea unui simplu preot şi să-şi înşire toate fărădelegile şi 
scârbele lor?! Nu, asta mândria n-o poate face, să vie de bună voie la smerenie. De aceea 
ei dau de asprimea dreptăţii care-i fierbe în zeama lor până li se înmoaie oasele trufiei. 

Taina Pocăinţei sau mărturisirea e al doilea botez: botezul lacrimilor. Sunt trei 
botezuri, care ne curăţesc de toate păcatele: 

- primul, prin care intrăm în obştea creştină, e botezul din apă şi din Duh, sau naşterea 
a doua, când suntem înzestraţi cu Darurile Duhului Sfânt, după atotştiinţa de mai înainte 
a lui Dumnezeu. Acesta nu se mai repetă. 

- al doilea, e botezul pocăinţei, sau al lacrimilor, pe care îl putem face şi trebuie făcut 
ori de câte ori ni se încarcă conştiinţa cu greşeli faţă de Dumnezeu, faţă de oameni şi faţă 
de noi înşine. 

- iar al treilea e botezul sângelui, care, dacă se „întâmplă” să vină necăutat de noi, de 
asemenea ne spală de toate păcatele şi mai ales dacă ne-a venit din hotărâta mărturisire a 
lui Dumnezeu, Cel în Treime închinat şi a Sfintei Sale Biserici. Acesta e un dar pe care îl 
dă Dumnezeu cui şi cui, din vreme în vreme, mai ales în vremea de prigoană a credinţei 
creştine dreptmăritoare. Acesta iarăşi nu se mai repetă, şi nu atârnă de noi, în privinţa 
venirii, ci numai în privinţa primirii. 

E lucru de mirare că pentru pricini pământeşti se găsesc mii şi milioane de oameni 
care merg la moarte, dar pentru Împăratul Cerurilor abia se mai găsesc puţini, care să fie 
gata de moarte. 

Trebuie ochii spălaţi mai bine, ca să vadă mai departe decât stadia vieţii acesteia 
vremelnice, precum erau odată Sfinţii Mărturisitori ai lui Dumnezeu, fericiţi să treacă 
prin porţile focului şi ascuţişul sabiei, la Împăratul sufletelor, Mântuitorul nostru. 

În Taina Spovedaniei rogi pe Dumnezeu, Căruia I te mărturiseşti, de faţă fiind şi 
sluga Sa, tălmaci al voii Sale şi chezaş al tău către Dumnezeu, să-ţi ierte mulţimea 
relelor ce le-ai făcut, înşirându-le pe toate, după cum te ajută conştiinţa - şi bun e 
Dumnezeu, căci te iartă de toate datoriile tale, dar numai dacă ierţi şi tu greşelile fraţilor 
tăi. Dacă nu ierţi, nici Dumnezeu nu te iartă. Şi trebuie să iertăm la nesfârşit pe toţi şi din 
toată inima. 

Cei vechi se rugau pentru cei ce-i schingiuiau şi le cuprindeau picioarele, 
binecuvântând pe cei ce-i duceau la moarte. Iar alţi Sfinţi Părinţi ziceau: că ar trebui să 
cumpărăm cu aur ocările şi necazurile ce le pătimim de la oameni. Totul e să te învoieşti 
aşa, pentru Dumnezeu, şi El îţi ajută, căci e adevărat că nu e după fire să iubeşti din toată 
inima pe cel ce te ucide în tot felul, ci e mai presus de fire. Acesta e înţelesul şi capătul 
acestei judecăţi milostive a lui Dumnezeu: redobândirea iubirii fără margini, întoarcerea 
de la toate păcatele spre Dumnezeu Unul şi spre toţi oamenii. Cât se poate prinde din 
minunea acestei Sfinte Taine, spunem că ea lucrează la revenirea oamenilor la nerăutatea 
pruncilor. 

 
Sfatul din iad 

 
„Un preot cu frica lui Dumnezeu şi grija păstoriţilor săi se ostenea zi de zi, prin toate 

mijloacele ce-i stăteau în putinţă, să întoarcă pe cei rătăciţi din calea pierzării şi să-i 
întărească în cuvântul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, vedea cu durere că ostenelile sale 
rămân fără roade. Credincioşii săi lepădaseră numai făţărnicia, încolo, putrezeau în 
aceleaşi păcate, cum îi găsise. Zadarnică era slujba, zadarnice predicile, zadarnice 
sfaturile zilnice, zadarnice sfaturile date la spovedanie. Nimic nu-i clintea din noroiul 
păcatelor. 

Ce să facă bietul preot? Cum să-i îndrepte? Căci se înflăcăra pentru lucrul lui 
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Dumnezeu, ştiindu-se chezaş pentru sufletele lor, şi se frământa zi şi noapte, cerând de la 
Dumnezeu să îi arate, pentru ce nu poate să-i tragă la mântuire. 

Într-o sămbătă seara, după vecernie, stătea abătut pe o bancă din grădină, covârşit de 
grija datoriei sale preoţeşti şi mâhnit amarnic de truda-i fără roadă. Cum sta aşa, pierdut 
în gânduri grele, iată că Dumnezeu îi deschise ochii necăjitului său suflet, asupra unei 
vedenii înfricoşate: o gloată de draci, negri ca tăciunele, i se arătară ca un nor întunecat 
de duhuri necurate. Era un divan al diavolilor în frunte cu satana, marele şi încruntatul 
tartor al lor. 

Deodată, din mijlocul divanului, un glas diavolesc zbieră de clocoti văzduhul: 
-„Voi, drăceştilor gloate, sfătuiţi-vă, născociţi cu mintea voastră meşteră în viclenii, şi 

să-mi spuneţi, cum aţi putea voi mai uşor şi mai sigur înşela pe oameni, ca să umplem cu 
ei împărăţia beznei şi pântecele flămândului iad?”. 

La această poruncă a tartorului celui mare, gloatele întunecate ale încornoraţilor 
intrară în putoarea diavoleştilor sfătuiri. 

1. Nu trecu mult şi din mulţimea aprinsă de sfat ieşi înaintea satanei o căpetenie, 
lucind ca păcura, şi zise: 

- Întunecimea ta, să furişăm în mintea oamenilor gândul drăcesc că nu este 
Dumnezeu; astfel, neavând de cine să se teamă, uşor ne vor cădea în gheară, vor face 
numai ceea ce vrem noi şi vom umple iadul cu ei. 

Ascultându-l, satana chibzui şi apoi răspunse: 
- Cu minciuna aceasta prea puţini vom putea prinde în undiţă; pentru că lucrurile 

Celui de sus: cerul şi pământul şi toate câte le împodobesc mărturisesc slava Lui şi toate 
dovedesc că El este. Să vie altul cu o născocire mai vicleană. 

2. Atunci, din gloatele întunericului ieşi o altă căpetenie încornorată şi zise: 
- Întunecimea ta, părerea mea e să le spunem oamenilor că, chiar dacă ar fi 

Dumnezeu,după moarte nu este suflet şi nu este judecată, şi, prin urmare, nici răsplată 
sau pedeapsă. Să le spunem ca nu e nici rai, nici iad şi, prin urmare, slobozi sunt să 
mănânce, să bea şi să-şi facă toate poftele trupului şi ale inimii, căci, ca mâine vor muri 
şi după moarte nu mai e nimic şi o să le pară rău că nu şi-au făcut toate gusturile cât au 
fost în putere. 

Îi cântări satana vorbele, apoi îi zise: 
- Nici cu vicleşugul acesta nu putem câştiga prea mulţi, căci printre oameni sunt unii 

răsăriţi la minte, care ştiu că este Dumnezeu şi că în dreapta Lui stă răsplata sau 
pedeapsa, după fapte. Şi apoi mulţi ştiu că sufletul dăinuieşte şi după moarte, şi va merge 
la judecata cea de pe urmă, după cum îi învaţă Scripturile. Cu vicleşugul acesta ne pică 
ceva în gheare, dar mare lucru nu. Eu vreau oameni mulţi, ca nisipul mării, să-i închid ca 
pe-o turmă de proşti în toate peşterile iadului! - răcni satana şi trânti deodată din copită 
aşa de tare, că toată droaia dracilor sughiţă de groază. 

3. Atunci din mulţime se rupse o altă căpetenie sprijinindu-se tanţoş în coadă, duhni 
următoarea propunere: 

- Prea întunecate jupâne şi tată al minciunii, lăudată să fie grija ta de a umple iadul 
nostru cu proştii şi destrăbălaţii pământului. Am ascultat cu luare aminte vicleşugurile 
tovarăşilor noştri despre pierzarea oamenilor aşa de scumpă nouă, tuturor dracilor tăi, şi 
văzând că ele nu sunt pe placul întunecimii tale, am născocit, la rândul meu, un vicleşug 
şi mai mare: de ce să nu-i lăudăm pe oameni pentru credinţa în Dumnezeu, în nemurirea 
sufletului, în judecata de apoi şi în răsplata după fapte? De ce să nu le spunem şi noi că 
este un rai şi un iad, care dăinuiesc în veacul veacului? Dar, după ce le vom spune toate 
acestea - pe care ei le ştiu prea bine - să le şoptim la ureche, o dată, de două ori, de mii 
de ori: nu vă grăbiţi cu pocăinţa, oameni buni! Mai e vreme destulă! Trăiţi mai întâi 
după cum vă vine pofta. Pocăinţa, lăsaţi-o mai la urmă! Nu vă grăbiţi! 
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Ascultându-l, ochii satanei fulgerară de bucurie drăcească. El se ridică trufaş de pe 
jilţul de flăcări ca smoala şi bătând cu laba pe umeri pe diavolul care născocise acest 
vicleşug, glasul lui tună o dată de se cutremură tot întunericul iadului: 

- Voi, duhuri puturoase ale împărăției mele, ca gândul risipiţi-vă pe faţa pământului 
şi, ca o otravă dulce, strecuraţi în urechile oamenilor şoapta cu adevărat după numele 
nostru: „Nu vă grăbiţi cu pocăinţa, oameni buni, nici cu spovedania adevărată! Mai e 
vreme destulă, mâine, poimâine, la bătrâneţe. Până atunci, faceţi-vă datoria către 
Dumnezeu şi suflet numai aşa, de ochii lumii. Îngrijiţi-vă mai întâi de treburile 
pământeşti, aşa ca şi până acum. Pentru pocăinţă adevărată mai aveţi vreme, că doar n-o 
să muriţi chiar mâine!” 

Şi, la porunca satanei, duhurile iadului se împrăştiară cu iuţeala gândului pe faţa 
pământului, să amăgească pe zăbavnicii oameni în minciuna pierzaniei, cu amânarea 
mântuirii pe mâine, pe poimâine, la bătrâneţe... 

Vedenia se stinse. Şi preotul, trudit de soarta credincioşilor săi, înţelese, în sfârşit, 
pricina zăbavei lor de a se hotărî să se mântuiască cu adevărat. De formă şi de ochii 
lumii ei îşi îndeplineau datoriile creştineşti, dar, vrăjiţi de şoapta ademenitoare a 
diavolilor, găseau că sfaturile Părintelui sunt bune mai mult pentru cei bătrâni. Cât 
despre ei înşişi, mai au vreme destulă - mâine, poimâine, la bătrâneţe...” 

Iată sfatul de primejdie, ce-i încâlceşte pe oameni în rele şi-i bagă în toate necazurile, 
şi în tot întunericul, iar mâine - poimâine, ca nişte storşi de vlagă, nu mai sunt buni de 
nimic. 

Dumnezeu iartă neştiinţa, dar viclenia ba. Iar omul cu socoteală vicleană e acela  
care-şi dă cu toată voia tinereţea dracilor, rămânând ca lui Dumnezeu să-i dea o 
bătrâneţe distrusă. 

Nu-i va fi zvârlită şi bătrâneţea laolaltă cu tinereţea? 
 
5. Chemarea prin necazurile mai presus de fire 
Dacă oamenii totuşi nu se întorc de la rele nici după asprimea necazurilor, atunci vin 

peste întunecata lume necazuri mai presus de fire: „Tăriile cerului vor fi zguduite; nu voi 
cutremura numai pământul, ci şi cerul, zice Domnul!” (II Petru 3, 10). Căci: „Moartea şi 
sângele, învrăjbirea şi sabia, zdrobirea şi bătaia, asupra celor nelegiuiţi s-au zidit toate 
acestea şi pentru ei s-a făcut potopul” (Sirah 40, 10-12). 

Sus în Cer, la cârma nevăzută a lumii, se rânduieşte ce să fie jos pe pământ, cu toţi şi 
cu fiecare. Dar cele ce vin să se întâmple pe pământ, tot de aici - de pe pământ - îşi iau 
plecarea, aşa că în toate, oricând, şi de noi atârnă ce să ne vie de la dreapta judecată. Că 
aşa se ţine cumpăna între sus şi jos. 

Iar precum că de pe pământ se suie pricina - păcatele strigătoare la cer - şi că din cer 
coboară răspunsul, avem mărturia Îngerilor trimişi la Lot în Sodoma, în chipul a doi 
oameni, căci sodomia locuitorilor striga la Cer şi chinuia sufletul dreptului: 

Facere, cap. 19: 
13. Strigarea lor s-a suit înaintea Domnului şi Domnul ne-a trimis să-i pierdem. 
14. Atunci a ieşit Lot şi a grăit cu ginerii săi şi le-a zis: „Sculaţi-vă şi ieşiţi din locul 

acesta, că va să piardă Domnul cetatea”. Ginerilor, însă, li s-a părut că Lot glumeşte. 
Faptele lor nu-i lăsau să creadă, ci îi făceau să li se pară glumă, şi aşa au pierit 

făcându-se nevrednici de cuvântul lui Dumnezeu. Dar avem însăşi mărturia lui 
Dumnezeu, cea dată lui Noe, înainte de potop. 

Facere, cap. 6: 
13. Sosit-a înaintea feţei Mele sfârşitul a tot omul, căci s-a umplut pământul de 

nedreptăţile lor, şi iată Eu îi vor pierde de pe pământ. 
Şi s-au deschis stăvilarele Cerului şi a fost potopul. 
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Iar pentru vremuri viitoare avem alte răspunsuri ale cerului, atârnând peste faptele 
pământului. 

Apocalipsa, cap. 14: 
12. Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui 

Iisus. 
13. Şi am auzit un glas din cer, zicând: „Fericiţi cei morţi, cei ce de-acum mor pentru 

Domnul! Da! grăieşte Duhul, odihnească-se de ostenelile lor, căci faptele lor vin cu ei.” 
14. Şi am privit, şi iată un nor alb şi cel ce şedea pe nor era asemenea Fiului Omului, 

având pe capul lui cunună de aur şi în mâna lui seceră ascuţită. 
15. Şi alt înger a ieşit din Templu şi a strigat cu glas mare celui ce şedea pe nor: pune 

secera şi seceră, căci a venit ceasul de secerat, fiindcă s-a copt secerişul pământului. 
16. Atunci cel ce şedea pe nori a aruncat pe pământ secera lui şi pământul fu secerat. 
17. Apoi alt înger a ieşit din Altar, având putere asupra focului, şi a strigat cu glas 

mare celui ce avea cosorul ascuţit, şi a grăit: „Pune cosorul tău cel ascuţit şi culege 
strugurii viei pământului, căci boabele ei s-au copt”. 

19. Atunci Îngerul aruncă pe pământ cosorul lui şi culese via pământului şi ciorchinii 
îi aruncă în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. 

20. Şi teascul fu călcat afară din cetate şi a ieşit sânge din teasc până la zăbalele cailor 
pe o depărtare de o mie şase sute de stadii. 

E un lucru sigur, despre care nu mai încape nici o îndoială, că fărădelegile duc 
omenirea într-o istorie cu necazuri din ce în ce mai apocaliptice. 

  
6. Chemarea prin chinuri de la antihrist 
El e „acela” care va veni în numele său, nu al lui Dumnezeu, evreu de neam, care va 

tiraniza sub ascultarea sa tot pământul. Căci „acela” va primi să fie împărat peste 
strălucirea tuturor împăraţilor pământului (Matei 4, 8-9). 

Creştinii - cu numele - din pricina înmulţirii fărădelegilor care sting Duhul, aşa vor 
slăbi la minte, încât de frică (Apocalipsa 21, 8) mulţi se vor lepăda de Hristos (II 
Tesaloniceni 2, 3) şi vor primi toată voia rea şi vor gusta toată răutatea răului, „căci 
credinţa nu este a tuturor” (II Tesaloniceni 3, 2). Viaţa lor, slăbănogită de păcat, va da 
îndrăzneală satanei, care va lucra în „acela” tot felul de puteri şi de semne, de minuni 
mincinoase şi de amăgiri nelegiuite, pentru fiii pierzării, fiindcă n-au primit iubirea 
adevărului, ca să se mântuiască. De aceea, pentru că iubesc păcatul mai mult decât pe 
Dumnezeu, Dumnezeu le trimite amăgiri puternice, ca să dea crezământ minciunii, şi să 
cadă sub osândă toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au îndrăgit nedreptatea (II 
Tesaloniceni 2, 9-12). 

Jidovii de odinioară, împinşi dinlăuntru de “acela”, au răstignit pe Domnul, 
înţepându-I călcâiul (Facerea 3, 15) şi nu I-au putut face nimic mai mult, dimpotrivă 
Domnul, pogorându-Se prin cruce la cei din închisoare, a spart veşnicele încuietori, şi 
mare pradă a făcut nesăţiosului iad. De atunci, umblă acela ca un leu turbat,   
întărâtându-şi uneltele, ca măcar faptele şi învăţătura Mântuitorului să le întunece în 
necredinţă. Neputând nici aceasta, îşi aprinde ciracii şi pe „acela” al lor, care se repetă în 
fiecare veac de oameni, din zilele Sfinţilor Apostoli (I Ioan 2, 18), până în zilele celui 
mai desăvârşit Antihrist, din vremea de apoi, când va propovădui Ilie (Maleahi 3, 23), că 
doară-doară va putea măcar să stingă pe ucenicii lui Iisus de pe faţa pământului, 
prigonindu-i, spânzurându-i, ucigându-i, arzându-i, răstignindu-i şi în tot felul 
omorându-i. 

Mai mult, cum zice un părinte, acest Antihrist - care nu se mulţumeşte numai cu 
necredinţa sa ci vrea necredinţa tuturora - nu va avea astâmpăr, decât în ziua când ar 
izbuti să ucidă pe Dumnezeu şi să-L zvârle din mintea şi inima celui din urmă credincios 
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rămas pe pământ. Şi nu râvneşte nebunul la o mândrie mai mare decât aceea de a 
termina odată cu Dumnezeu, iar în locul Lui să-şi împlânte în sufletul omului, ca pe o 
sabie a iadului, chipul său de fiară. 

„Acela” nu se mulţumeşte numai să-i înşele pe oameni cu amânarea pocăinţei pe 
mâine, pe poimâine, la bătrâneţe, ci luptă nebun (prin mulţi din oamenii acestui veac) 
cerând: 

1. moarte lui Dumnezeu; 
2. moarte învăţăturii Sale; 
3. moarte creştinilor, ucenicilor Săi; 
4. pustiirea Bisericii Sale şi oprirea Sfintei Jertfe celei de-a pururi, care este Sfânta 

Liturghie. 
Chinurile cele de pe urmă, cele de la Antihrist, în care va lucra toată puterea satanei, 

vor întrece toate prigoanele, câte s-au înteţit asupra creştinilor, de la început până în 
zilele acelea. 

Deci, când fărădelegile vor încleşta mintea şi inima oamenilor şi-i vor sălbătici aşa de 
tare, încât vor zice că nu le mai trebuie Dumnezeu şi Biserică şi Preoţi, încât va fi 
sălbăticirea şi nebunia urii (Luca 6, 11) peste tot pământul, atunci vine sfârşitul. 

 
Sfânta Liturghie mai ţine lumea 

 
Precum Taina Pocăinţei sau mărturisirea este judecata milostivă a lui Dumnezeu 

ascunsă sub chip smerit, şi iubitorii de smerenie dau de darul acesta, asemenea şi Sfânta 
Jertfă a Mântuitorului din Sfânta Liturghie, iarăşi sub chip smerit, ascunde o taină a 
ocârmuirii lumii. Cei vechi ştiau de ce nu se arată Antihrist în zilele lor, căci Sfântul 
Pavel vorbeşte despre taina aceasta în chip ascuns, dar n-o numeşte (II Tesaloniceni 2, 
6). E Sfânta Liturghie, sau Jertfa cea de-a pururi, despre care a zis Domnul prin Daniel 
12, 10 şi apoi Însuşi ne-a învăţat. Ea este aceea care opreşte să nu se arate Antihrist, sau 
omul nelegiuirii, decât în vremea îngăduită lui de Dumnezeu. Căci pentru mulţimea 
fărădelegilor, de mult ar fi trebuit Dumnezeu-Tatăl să sfârşească lumea, însă Dumnezeu-
Fiul, Cel ce este iubirea de oameni şi de toată firea, mereu se aduce pe Sine Jertfă sfântă 
înaintea lui Dumnezeu-Tatăl, mijlocind milostivirea de la El. 

Rabdă Fiul lui Dumnezeu pentru noi o răstignire neîntreruptă; Mielul-Împărat stă 
mereu chezăşie înaintea Tatălui, aducându-Se în Jertfă neîncetată rugăminte de mijlocire 
pentru biata lume. Că de n-ar fi sângele Mielului, al Însuşi Arhiereului Împărat Iisus 
Hristos, dat de bună voie şi neîncetat preţ de mântuire pentru oameni, stând cu iubire şi 
părtinire pentru lume, de mult ar fi înecat Dumnezeu pământul în sângele oamenilor şi   
l-ar fi ars cu foc (II Petru 3, 7-12). 

Deci sângele Mielului din Sfânta Împărtăşanie mai ţine sufletul în oase şi lumea în 
picioare. Precum Taina Pocăinţei e un dar al Cerului, sub chip smerit, pentru mântuirea 
fiecărui suflet în parte, aşa Sfânta Liturghie, marea Taină, ascunsă iarăşi sub chip smerit, 
mântuieşte lumea sau o fereşte de urgiile Antihristului. Iată de ce, toată lumea ar trebui 
să vină la Sfânta Liturghie, că pentru dăinuirea lumii e darul acesta pe pământ. 

Ceea ce se poate spune, pe scurt, despre o prea mare Taină a lui Dumnezeu, ascunsă 
în Sfânta Liturghie, care se săvârşeşte şi în Cer şi pe pământ, şi pentru care mai ţine 
Dumnezeu lumea, am încercat. Susţin că Sfânta Liturghie este neasemănat mai bogată în 
taine, care nu se pot depăna pe limba omenească. Dumnezeu coboară între oameni şi 
suie oamenii la Sine, pe scara Sfintei Liturghii. 
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Proorocul de foc 
 
Deci, câtă vreme mai sunt oameni ce caută pocăinţa şi Sfânta Împărtăşanie, satana    

n-are putere, îl opreşte Dumnezeu. Dar când oamenii se vor întuneca la minte aşa de 
tare, încât vor împiedica Sfânta Liturghie cu toată voia lor, vrând necredinţa, în zilele 
acelea va înceta şi Jertfa cea de-a pururi, şi va începe urâciunea pustiirii, precum zice la 
Daniel, cap. 12:  

11. Şi din vremea când va înceta Jertfa cea de-a pururi şi va începe urâciunea pustiirii, 
vor fi o mie două sute nouăzeci de zile. 

E vremea de trei ani şi jumătate, în care va propovădui Ilie, cel mai mânios prooroc, 
şi va vesti cele şapte cupe ale urgiei lui Dumnezeu, cele de pe urmă, cu care se va sfârşi 
şi mânia lui Dumnezeu (Apocalipsa 15, 1). Va fi o vreme de strâmtoare, cum n-a mai 
fost de la începutul lumii, şi nici nu va mai fi(Matei 24, 21-22). 

În zilele acelea, Daniel, cap. 12: 
10. „Mulţi vor fi curăţiţi, albiţi şi lămuriţi, iar cei nelegiuiţi se vor purta ca cei 

nelegiuiţi. Toţi cei fărădelege nu vor pricepe, ci numai cei înţelepţi vor înţelege” (ce 
vreme e, apropiindu-se a doua venire). 

Cei fărădelege huliră pe Dumnezeul Cerului din pricina durerilor care-i frigeau de-şi 
muşcau limbile, dar de faptele lor nu s-au pocăit, zice Apocalipsa (cap. 16, vers. 10-11). 

La plinirea acelei vremi de pe urmă, când răutatea va fi desăvârşit coaptă, va vesti Ilie 
(Maleahi 3, 23), Proorocul de Foc, a doua venire a Mântuitorului. Vestirea aceasta, 
bucuria cea mai mare a creştinilor, va fi primejdie de moarte Proorocului celui adevărat, 
căci oamenii fărădelegii îl vor ucide ca pe Ioan Botezătorul, care era în Duhul şi puterea 
lui Ilie (Luca 1, 17), la cea dintâi venire. Dar tocmai când potrivnicii Atotputernicului 
credeau că, omorând şi pe cel din urmă prooroc, în sfârşit au terminat cu “Dumnezeu” 
iată că Ilie învie... 

Jidovii îşi dau seama de nebunia potrivniciei lor şi de înşelarea Antihristului, şi cu 
înfricoşare şi cutremur mare se întorc şi primesc pe Iisus Hristos Dumnezeu, după cum 
mărturiseşte despre ei Scriptura. 

Proorocul mincinos, Antihristul, prin duhul său necurat, cu care lucră şi se ţine, 
răscoală pe toţi împăraţii lumii să-i adune la războiul zilei celei mari a lui Dumnezeu 
(Apocalipsa 16, 14), în Valea lui Iosafat (Ioil 4, 12), la cel de pe urmă război şi la cea 
mai mare vărsare de sânge de pe pământ. 

 
7. Chemarea la Judecata generală (A doua venire a Mântuitorului) 
Luminată în slavă, mai strălucitoare ca soarele, Sfânta Cruce, căreia încă i-au tot stat 

oamenii împotrivă (Luca 2,34) şi au înjurat-o, se va arăta, în ciuda tuturor vrăjmaşilor ei, 
semn slăvit de biruinţă a binelui asupra răului. Atunci, în zilele acelea înfricoşate, pe 
pământ şi în tot trupul, însuşi Dumnezeu-Cuvântul vine să cheme pe oameni, pentru cea 
din urmă oară, însă nu la pocăinţă ci la judecată. Atunci nu mai e pe crezute ci pe văzute. 

Iar pe Antihrist, în care lucra toată puterea satanei, II Tesaloniceni, cap. 2: 
8. Domnul îl va ucide cu suflarea gurii Sale, şi-l va nimici cu strălucirea venirii Sale.  
Daniel 12: 
12. Fericit va fi cel ce va aştepta şi va ajunge la o mie trei sute treizeci şi cinci de zile. 
E ziua Domnului cea mare şi înfricoşată, zi de fericire pentru cei chemaţi, aleşi şi 

credincioşi (Apocalipsa 17, 14), zi de bucurie negrăită, ziua întoarcerii Acasă, în ţara de 
obârşie (Ieremia 22, 10) şi capătul plângerii. Zi de fericire, văzând izbânda răbdării, 
văzând învierea cea de obşte, văzând moştenirea cea gătită de la întemeierea lumii celor 
ce-L iubesc pe Dumnezeu şi au rămas în dragostea Lui până în sfârşit. Şi taine între 
taine, numai de Dumnezeu ştiute, atunci se vor vedea. 
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Ceilalţi însă, vor sta să-şi dea sufletul de groază şi de aşteptarea celor pornite să vină 
peste lume, căci tăriile cerului vor fi zguduite. Atunci vedea-vor pe Cel ce L-au răstignit, 
venind pe nori, cu putere şi cu mărire multă (Luca 21, 26-28); pe Cel ce este dragostea 
noastră, Care nouă ne risipeşte frica, dar groaza groazelor (Înţelepciunea lui Solomon 
17, 6) împrăştie pentru cei ce au prigonit şi au răstignit iubirea Sa de oameni trebuind  
să-şi capete plata veşnică după fapte. 

Şi va fi Judecata, căci fărădelegile au adus potopul şi fărădelegile strigă şi grăbesc 
judecata. 

Drept aceea, văzând astăzi că s-a luat pacea de pe pământ (Apocalipsa 6, 4), dar 
timpul încă nu ni s-a luat (Apocalipsa 10, 6-7), cu glasul lui Dumnezeu (I Petru 4, 11) 
chemăm pe toţi oamenii de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a hotărât o zi în care 
va să judece lumea (Faptele Apostolilor 17, 30-31). Iar ziua aceea poate fi oricând. 

Iată mai pe înţeles graiul şi dătătoarea de seamă rugăciune a Mântuitorului, pentru 
creştinătatea de peste veacuri şi de peste tot pământul, prinsă pe cât s-a putut, în sunetul 
acestor şapte surle... 

 
Războiul nevăzut 

 
Omul în întregimea lui are a doua însemnătate după Dumnezeu; un singur suflet e 

mai de preţ decât toată materia acestei lumi. Omul nu e o făptură închisă în lumea de 
aici. El nu se mulţumeşte numai să creadă în existenţa unei lumi nevăzute (cum face 
omul protestant) sau să deducă cu mintea existenţa ei din lumea sensibilă, văzută (cum 
face teologul catolic), ci urmăreşte să se afle într-o legătură cu ea (cu lumea nevăzută). 
Dar chiar dacă n-ar urmări aceasta, el suferă o necontenită înrâurire de la acea lume 
(nevăzută), chiar când nu are o cunoştinţă actuală a acelui fapt. Destinul omului nu se 
desfăşoară influenţat numai de factori materiali şi biologici sau cârmuit numai de voinţa 
proprie, ori a celorlalţi oameni, ci asupra lui stau aplecate în fiecare clipă puterile 
cerului, cât şi ale iadului, încercând să-l înrâurească în sensul urmărit de ele. Omul nu e 
fărâmă uitată în spaţiul lumii, ci tot ce există îi poartă un palpitant interes. 

Însemnătatea omului se arată nu numai prin faptul că a fost creat după chipul lui 
Dumnezeu, ci şi pentru aceea că în jurul fiecărui ins şi pentru fiecare se dă o neîntreruptă 
luptă nevăzută. În jurul fiecărui om e concentrată întreaga existenţă creată şi necreată, 
văzută şi nevăzută. (Dumitru Stăniloae: Elemente de antropologie ortodoxă). 

Sunt deosebit de semnificative cuvintele lui Iisus (Matei 12, 43-45): Duhul rău caută 
odihnă, pe care n-o găseşte prin pustii ci numai în inima omului. 

Şi iarăşi semnificative sunt cuvintele din rugăciunea heruvicului - (Sfânta Liturghie) - 
„Că Sfânt eşti Dumnezeul nostru şi întru sfinţi te odihneşti”. 

Mintea şi inima, iubirea şi cunoaşterea sunt „locul” lui Dumnezeu în om. Dar şi 
urâciunea pustiirii poate să cuprindă „locul cel sfânt”, cum zice Daniel. 

Deci, după texte, inima şi mintea omului pot să fie: sau odihna lui Dumnezeu şi 
chinuirea duhurilor rele sau „odihna” duhurilor rele şi chinuirea lui Dumnezeu. 

Avem două conştiinţe paralele. E fapt important aceasta şi aproape necunoscut. 
Subliniem: „conştiinţa religioasă” şi „conştiiţa eului”. 

Adesea „conştiinţa religioasă” apare ca întunecată, pentru că duşmana sa, „conştiinţa 
eului”, cu o forţă extremă o ţine în nemişcare. Ea continuă totuşi, chiar aşa, să dea 
mărturie. 

O inversare a situaţiei - mântuirea nu poate avea loc decât sub acţiunea „conştiinţei 
religioase”, normative, revelată în Iisus Hristos. 

În „conştiinţa eului”, omul se înţelege ca centru al lumii şi îşi reduce la el toate 
elementele existenţei de care se ştie conştient. 



284 
 

În sfera „conştiinţei religioase”, dimpotrivă, omul se descoperă în întregime 
dependent de o putere care îl depăşeşte, îl pătrunde şi îl atrage cu dragoste spre ea. 

Iată la ce adâncimi se dă războiul nevăzut. 
Pe „conştiinţa religioasă” se altoieşte smerenia, mama tuturor virtuţilor. Pe cealaltă, 

pe „conştiinţa eului”, însă, se grefează independenţa, neascultarea îndărătnică, 
trufia,căpetenia răutăţilor. Şi una şi alta au expresia lor exterioară văzută: una - dragostea 
ascultării desăvârşite, cealaltă - îndărătnicia şi toată răzvrătirea. 

Focul, pârjolul acestui război, „nu-l stinge” decât smerenia, dulama lui Dumnezeu. Şi 
e mai bine a fi smerit, decât a şti ce e smerenia. 

 
Îngeri decăzuţi 

 
Mai înainte de a se zidi omul şi cele văzute, în lumea nevăzută a îngerilor s-a 

întâmplat o nebună noutate: Lucifer şi toată ceata sa au vrut să fie mai presus de 
Dumnezeu (Isaia 14, 12-15). Celelalte căpetenii de oştire cerească s-au împotrivit 
nebuniei lui Lucifer, care ca fulgerul a căzut (Luca 10, 18) de la faţa lui Dumnezeu, 
făcându-se din înger luminat, drac întunecat. 

„Vai pământului şi mării, căci diavolul a coborât la voi, având mânie mare” 
(Apocalipsa 12, 12). 

El e leul care umblă răcnind, căutând pe cine să înghită (I Petru 5, 8). Între el şi suflet 
se încinge războiul nevăzut. 

 
Pustiirea din rai 

 
Primul război l-a dat cu Adam în Rai, şi prin el cu noi, cu toţi, întrucât toţi eram în 

Adam, iar ceea ce a făcut Adam, facem şi noi fiecare. Atunci a fost întoarsă firea 
omenească şi povârnită spre ascultare străină, ceea ce a scos-o din Rai în lumea aceasta. 
“Necaz mare se făcu la tot omul şi jug greu apasă de atunci peste fiii lui Adam” (Sirah 
41, 1), căci mare sfărâmare făcu ucigaşul, băgând în zidire puhoiul pustiirii morţii şi 
toată tragedia istoriei - neîngăduind Dumnezeu ca răutatea să fie nemuritoare şi 
strâmbarea fără sfârşit. 

Iată pustiirea ce se făcu firii omeneşti. 
Omul dintâi, zidit după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, avea toată făptura sa 

întoarsă spre Dumnezeu, Care se răsfrângea într-însul ca soarele într-un bob de rouă. 
Mintea, pofta şi iuţimea, sau cugetarea, iubirea şi voinţa, erau unite întreolaltă în aceeaşi 
vedere de Dumnezeu. Iar trupul, deşi pământ, neavând în sine poftă pătimaşă, 
întovărăşea - aşa zicând - vederea lui Dumnezeu. Asta era temelia cea străveche (Isaia 
58,12). 

După căderea în ispită, Adam, zidirea lui Dumnezeu, a pătimit următoarea sfărâmare, 
care l-a făcut bucăţi: 

- mintea i-a fost amăgită de mândrie şi slavă deşartă, crezând ispititorului că va fi ca 
Dumnezeu, cunoscând binele şi răul (Facere 3, 5); 

- simţirea sau dragostea, i s-a întors spre trup, care s-a aprins de poftă pătimaşă: 
- voinţa, sau iuţimea, în spaimă şi ruşine s-a întors şi, văzându-se gol, s-a ascuns de 

Dumnezeu. Iar când l-a strigat Dumnezeu pe nume, nu L-a mai văzut, ci numai L-a 
auzit, de vreme ce vederea conştiinţei sale era întoarsă acum de la Dumnezeu la sine, 
căci s-a văzut gol. Deci, când să-şi recunoască greşeala, mintea îi era slăbită, inima 
rănită cu iubirea de sine, încât cunoaşterea lui decăzută Îl scoase vinovat pe Dumnezeu 
pentru pustiirea sa. 

Aşa luă strămoşul plata neascultării, şi fu scos afară din fericirea lui Dumnezeu, şi 
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alungat în lumea aceasta şi îmbrăcat în haine de piele (Facerea 3, 21). 
De atunci firea noastră în îndoită învrăjbire se află: 
I. Învrăjbirea lăuntrică: 
- cu Dumnezeu; 
- cu sine însuşi. 
II. Învrăjbirea în afară: 
- cu semenii; 
- cu firea toată. 
Învrăjbirea aceasta ne urmăreşte ca o lege de pedeapsă dată firii; ea întunecă chipul 

nostru cel după Dumnezeu. Dar sufletul nu s-a întunecat de tot, căci a mai rămas 
conştiinţa, ca o stea ce nu s-a stins de pe Cerul Raiului, şi mereu ne aduce aminte de 
obârşia noastră dumnezeiască. 

De la învrăjbirea aceasta vine toată tulburarea şi războiul celor două legi, adică al 
legii cu fărădelegea, de care se plângea şi Sfântul Pavel, că se oşteau într-însul (Romani 
7, 23). De aici vine că împătrit greşim: 

- împotriva lui Dumnezeu, 
- împotriva noastră înşine, 
- împotriva aproapelui şi 
- împotriva firii întregi. 
Adică păcatul, sau decăderea firii, ne-a făcut să pierdem: 
- pacea cu Dumnezeu, 
- pacea dinlăuntrul nostru, 
- pacea cu oamenii şi 
- pacea cu toată firea. 
Încât ne-am sălbăticit în toate părţile, încât aproape „să se teamă” şi Dumnezeu de 

noi. Iată de ce şi fiarele fug de om. 
 

După fire şi contra firii  
 
Puterile sufletului: mintea, iubirea şi voinţa, după orânduirea cea străveche (Isaia 58, 

12) îşi aveau lucrarea şi ţinta către Dumnezeu. 
Această tindere spre Dumnezeu a sufletului era lucrarea cea după fire şi pe temeiul 

stăruinţei în această tindere, urma să creştem de la chip la asemănare... Aşa eram în 
sfatul, în ascultarea şi vederea lui Dumnezeu. 

De la neascultare încoace, puterile sufletului (mintea, iubirea şi voinţa) nemaifiind 
unite în Dumnezeu, ci învrăjbite şi aprinse de gânduri ce se contrazic (Romani 7, 23), nu 
mai lucrează după fire, ci lucrează cel mai adesea, dacă nu aproape totdeauna, contra 
firii. După cuvântul Sfinţilor, toată strădania diavolului aceasta era şi este, ca să desfacă 
dragostea sufletului nostru de Dumnezeu şi s-o lege de orice altceva afară de Dumnezeu. 

Drept aceea vrăjmaşul, ca să-şi ajungă ţinta fărădelegii, îmbie sufletului ispita întâi: 
cea prin plăcere, aducându-i momeli plăcute la vedere şi bune la gustare (Facerea 3, 6), 
potrivite cu fiecare putere frântă a sufletului, în parte, iar pe trup îl împinge să le 
împlinească cu lucrul şi să le facă tot mereu. Vrea vicleanul ca pe nişte lipsiţi de bucuria 
vederii lui Dumnezeu, pe care ne-a furat-o, să ne mângâie învăţându-ne să iubim 
plăcerea, bineştiind vicleanul că asta stinge iubirea de Dumnezeu şi întunecă mintea de 
la vederea Lui. Că nu Dumnezeu nu ne mai iubeşte şi nu ne mai vede, ci noi nu-L mai 
iubim şi nu-L mai vedem, că între noi şi El e zidul păcatului, iar dincoace de zid, 
(suntem) noi: o grămadă de cioburi, mereu zdrobindu-ne de zid şi în tot mai mare 
sfărâmare aflându-ne. 

Ascultarea cea străină a încovoiat dragostea noastră spre lumea aceasta şi spre trup 
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astfel: 

- Iuţimea sau voinţa, care după fire avea rostul să îndrepte ca un arc dragostea spre 
Dumnezeu, iar către diavol mânia ca pe o săgeată, a aprins-o contra firii, încât fiara de 
om ca fulgerele azvârle săgeţile în obrazul fraţilor şi în faţa Sfântului Dumnezeu, 
blestemând şi dând dracului pe toate şi chiar pe sine însuşi. 

- Iar pe biata minte, de unde după fire avea să fie oglindirea sau răsfrângerea lui 
Dumnezeu, tronul lui Dumnezeu în om, locul Său cel sfânt, fie că o întunecă afumând-o 
cu mândria, fie că o aprinde să stea împotriva Adevărului, sau într-alte chipuri o sfărâmă 
şi pune într-însa urâciunea pustiirii sau idolul (ideea fixă a) păcatului. 

Adică se înscăunează vrăjmaşul în minte şi aşa de tare o strâmbă contra firii, încât 
(mintea strâmbă) zice răului bine, şi binelui rău; întunericului lumină şi luminii 
întuneric; cuminţeniei nebunie şi nebuniei înţelepciune (Isaia 5, 20), cu care scorneşte 
apoi că nu e Dumnezeu (Psalmul 51, 2), ci numai natura, iar dacă e vorba să fie vreun 
„Dumnezeu”, omul e „Dumnezeu” (Fac. 3, 5). 

Iat-o pe biata minte înşelată desăvârşit şi pe diavol rânjind biruitor, că a izbutit să 
puie minciuna lui în mintea omului, aşa cum l-a asigurat când l-a scos afară din Rai, 
făgăduindu-i că mâncând din pomul oprit va fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul 
(Facerea 3,5). De unde să mai cunoască?! Iată ce este o minte îndrăcită: din bună, 
nebună, care socoteşte minciuna adevăr, şi adevărul, minciună, şi azvârlind cu 
spurcăciuni în Dumnezeu, bucurie face dracilor. Iată o minte legată cumplit, târâtă în 
robie străină şi pierzându-şi darul de mare cinste de la Dumnezeu: al libertăţii voinţei şi 
al dreptei socoteli. 

Trupul nostru, cel hotărât după fire să împlinească cu lucrul sfatul lui Dumnezeu şi 
sfatul dreptei socoteli, împlineşte sfatul fărădelegii, robind patimilor contra firii, care îl 
spurcă, îl tâlhăresc de vlagă, îl strică cu bolile şi cu totul îl fac neputincios spre ostenelile 
suirii de la chip la asemănare. 

Iată şi hăţişul de patimi şi fărădelegi, în care războiul vrăjmaşului cufundă sufletul 
celor ce iubesc “bucuriile” lui şi nu au habar de Dumnezeu. 

 
Ce însemnează Mântuitorul 

 
Dar ca să nu fie pustiirea aceasta: „Pentru aceasta S-a arătat Fiul lui Dumnezeu: ca să 

sfărâme lucrările diavolului” (I Ioan 3, 8). Şi ca să le sfărâme desăvârşit până la sfârşitul 
veacului, ni S-a împărtăşit pe Sine, în primele trei Sfinte Taine, fiecăruia îndată după 
venirea noastră în lume. Ni S-a dăruit pe Sine ca lumină ce luminează pe tot omul ce 
vine în lume (Ioan l, 9). Aceste Taine sunt: Sfântul Botez, Ungerea cu Sfântul Mir şi 
Sfânta Împărtăşanie, iar la vârsta priceperii, cunoştinţa de Dumnezeu (Ioan 17, 3). 

Prin Sfântul Botez, Biserica lui Hristos ne naşte de sus (Ioan 3, 3) în obştea creştinilor 
sau a ucenicilor Domnului. Prin el primim ştergerea vinovăţiei păcatului străvechi, 
întrucât toţi eram în Adam când a păcătuit el. Cu înclinarea spre păcat însă, care rămâne 
şi după Botez, urmează să ne luptăm fiecare. 

Prin Sfântul Mir, primim sălăşluirea întru noi a Harului, sau a darurilor Duhului 
Sfânt, potrivit cu atotştiinţa şi orânduirea lui Dumnezeu, ce o are în viaţă cu noi cu 
fiecare. 

Iar prin Sfânta Împărtăşanie Îl primim pe Însuşi Domnul, Dumnezeul şi Mântuitorul 
nostru Iisus Hristos, ca Mântuitor din primejdia ce o avem cu vrăjmaşul şi pustiitorul 
vieţii. 

Tot atunci, la Botez, mai primim de la Dumnezeu şi pe Îngerul păzitor, care răspunde 
de noi şi de darurile primite, atât în vremea vieţii cât şi la ieşirea noastră din viaţa 
pământească. 
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Mântuitorul nostru, nevăzut, Se îmbracă întru noi şi pe noi ne îmbracă întru Sine. 
„Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi îmbrăcat” (Galateni 3, 27). 
Omul cel dintâi, luat din pământ şi pământesc, se îmbracă în omul cel de al doilea, 

care este din Cer şi se face ceresc (I Corinteni 15, 47). Iar omul ceresc este Iisus Hristos: 
Omul cel nou care este chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. 

Făptura noastră cea sufletească sau duhovnicească se uneşte cu Hristos, iar El se face 
- aşa zicând - Duhul nostru. Iată pe scurt ce este tămăduirea firii noastre, sau înnoirea 
omului. 

Toţi creştinii sunt botezaţi şi totuşi nu toţi se mântuiesc. De ce? Iată de ce: darurile 
Botezului stau înlăuntrul făpturii noastre nevăzute, aşteptând sporirea vârstei şi vremea 
minţii, când, prin propovăduirea Bisericii, aflăm despre comoara cerească, cea ascunsă 
în „ţărâna” noastră, în ţarina fiinţei noastre. Deci de la aceasta atârnă: ne învoim să o 
dezgropăm şi să o punem în valoare sau călătorim cu nepăsare înainte? 

Comoara are preţ mare, însă adevăratul preţ îl are când e ştiută, dezgropată şi pusă în 
valoare. Adică darurile Botezului aşteaptă ca mintea să ajungă la vârsta de judecată, şi să 
vadă: se învoieşte pentru aceste daruri, ca să le pună în valoare sau nu pune nici un preţ 
pe ele? 

Aşa aşteaptă Dumnezeu hotărârea liberă a omului, ca mântuirea noastră să fie nu 
numai un dar al lui Dumnezeu, ci şi o faptă a libertăţii noastre. De aceea nu se mântuiesc 
toţi, ci numai cei ce-şi izbăvesc libertatea din robia patimilor şi o întorc spre Dumnezeu. 

De la hotărârea noastră atârnă: ne facem un Duh cu Domnul (I Cor 6, 17) sau Îi stăm 
împotrivă mai departe? 

Iată cum Ziditorul făpturii, Mântuitorul nostru, îndură o micşorare a Sa în Duh, pe 
potriva măsurilor noastre omeneşti, cu fiecare rând de oameni, până la sfârşitul veacului. 
Şi Se sileşte ca un mare smerit, să ne înduplece prin alegerea cea de bună voie, să suim 
la măsura Sa dumnezeiască. Se micşorează pe Sine la măsura omenească dându-Se 
minţii noastre, să-I semuiască preţul şi, de îl va afla, să ridice firea noastră omenească la 
măsura dumnezeieştii Sale smerenii, adică să fim dumnezei după dar. 

Iată pe Dumnezeu cârmuind lumea şi totuşi, cu mare smerenie, bătând şi aşteptând la 
poarta zidirii Sale, să I se deschidă şi să fie primit... 

Într-unii Se naşte, într-alţii sporeşte cu vârsta şi cu înţelepciunea, într-alţii 
propovăduieşte, într-alţii minuni săvârşeşte şi, în sfârşit, într-unii se schimbă la faţă în 
lumină dumnezeiască; iar într-alţii - foarte mulţi de aceştia - neasemănat se chinuieşte. 

 
Rugăciunea neîncetată 

 
Matei 18: 
19. Dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privinţa unui lucru (mântuirea) pe 

care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl Meu, Care este în Ceruri. 
20. Că unde sunt doi sau trei adunaţi întru numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul 

lor. 
Cuvintele acestea, pe lângă înţelesul literei, mai au şi următorul înţeles: pământul este 

trupul, iar mai cu deosebire inima; cei doi sau trei sunt puterile sufletului, care, dacă se 
vor învoi pe pământ, adunându-se într-un gând, va fi şi Dumnezeu în mijlocul lor. 
Unirea puterilor sufletului pe pământul inimii, însemnează iubirea, căci numai ea uneşte 
cele învrăjbite. Iar iubirea cerând ceva de la Dumnezeu, Tatăl răspunde celor doi sau trei 
de pe pământ, dăruindu-le iubirea Sa din Ceruri, Care este Fiul Său şi aşa ne aflăm având 
pe Dumnezeu, Care este iubire, în mijlocul nostru. 

Minunea acestei adunări a puterilor sufletului, învrăjbite de fapta ucigaşă a păcatului 
nu e cu putinţă decât în numele lui Dumnezeu. Rugăciunea neîncetată a fericitului nume: 
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„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul”, după 
îndemnarea Sfântului Pavel: „Neîntrerupt vă rugaţi” (I Tesaloniceni 5, 17), săvârşeşte 
minunea unirii în dragoste a celor învrăjbite de păcat. 

Stăruim în tot chipul cu putinţă asupra unirii lui Hristos cu fiecare din puterile 
sufletului, precum şi asupra puterilor însăşi, pentru că mântuirea, singurul lucru ce 
trebuie cu adevărat, este, pe rând, o lucrare şi a minţii şi a voinţei şi a dragostei. Mai 
mult: o lucrare îmbinată armonic şi mult sporită; puterile sufleteşti înmulţindu-se, nu 
numai adunându-se. 

Sub lucrarea Preafericitului nume, puterile sufletului: mintea, iubirea (simţirea) şi 
voinţa se întorc de la iubirea străină, la care le-a încovoiat vicleanul, iarăşi la Dumnezeu, 
spre Care erau zidite. Preafericitul nume ne readuce iarăşi din robia contra firii, la 
lucrarea cea după fire. 

Darurile Sfântului Botez ne îmbie, lăuntric prin conştiinţă, şi din afară prin cuvântul 
Bisericii, la împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Lucrarea poruncilor, care păzesc viaţa 
curată şi dau viaţă celui ce le împlineşte (Neemia 9, 29), tocmai slujba aceasta o are: 
dezgroparea comorii, sau deşteptarea puterilor sădite în noi la a doua naştere, trezirea la 
viaţa cea după Hristos şi după Duhul Sfânt. Că Dumnezeu Se găseşte în poruncile Sale şi 
prin porunci vine la noi şi pe noi ne strămută întru Sine; precum şi întors, prin fărădelegi 
se strecoară vrăjmaşul şi ajungem la o asemănare cu dracul. Deci, cei ce ajung hotarul 
morţii în nelucrarea poruncilor nu se vor mântui, ca unii ce n-au aflat comoara, ba şi 
talantul de negustorie l-au îngropat în pământ. (Sfântul Marcu Ascetul, Filocalia ed. I, 
vol. I, p. 294, Sibiu, 1946). 

Câtă vreme mergem în voia valurilor, în voia firii povârnite spre păcat, n-avem nici o 
luptă, nu ne trezim din cursele vrăjmaşului (II Timotei 2, 26); stăm de bună credinţă că 
mergem bine, ne isprăvim zilele în fericire şi coborâm cu pace la iad (Iov 21,13). 

Dar de îndată, însă, ce aflăm cum suntem şi ne trezim cum trebuie să fim, puterile 
iadului vor sări să ne ceară socoteală pentru nesupunere. Dar nu vor sări cu toată urgia 
răutăţii, că nu-i lasă Dumnezeu, ci cu vicleşuguri şi curse, cu minciuni şi cu înfricoşare 
sau cu amăgirea nălucirilor şi cu alte nemaipomenite zavistii. Pe de altă parte, se vor 
folosi de unelte de ale lor (Ioan 8, 44), oameni amăgiţi de el, care ne-ar face toate câte îi 
învaţă dracii, dacă ar fi după el. De aceea zice Înţeleptul: „Fiule, când vrei să te apropii 
să slujeşti Domnului, găteşte-ţi sufletul tău spre ispite” (Sirah 2, 1). 

Sfinţii Apostoli - cei strămutaţi din lumea aceasta de dragostea Mântuitorului şi care, 
deşi se vedeau în lume, nu erau din lume (Ioan 17, 14) - totuşi au fost preveniţi de 
Mântuitorul, prin cuvântul către Petru: „Simone, Simone, iată satana v-a cerut pe voi să 
vă cearnă ca pe grâu. Iar Eu M-am rugat pentru tine, să nu scadă credinţa ta” (Luca 22, 
31-32). 

Pricepem din acestea precum că războiul nevăzut, care se încinge între suflet şi 
diavol, e îngăduit de Dumnezeu, să se dea în stadia vieţii acesteia. El are legile după care 
trebuie să urmăm întocmai, ca, la sfârşitul alergării, să consfinţească Dumnezeu biruinţa 
noastră, cea ajutată de El şi pe potriva puterii noastre, ca să nu pierdem vremea, 
mântuirea şi smerenia. Că zice un Sfânt Părinte: „Ia ispitele, şi îndată nu mai e nimeni 
care să se mântuiască”. 

Războiul ispitelor e focul care lămureşte ce suntem fiecare: lemne, pietre, aramă, 
paie, câlţi, „pământ şi cenuşă” (Facere 18, 27) sau aurul smereniei - dulama lui 
Dumnezeu - ceea ce numai războiul te poate arăta.  
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Lupta după lege 
 
Cei ce nu urmăresc în viaţa aceasta nimic mai mult decât să fie „fericiţi” în lume şi 

tihniţi în trup, aceştia n-au război cu diavolul. Pe aceştia îi are fără de război. Căci câtă 
vreme umblă după tihnă şi fericire deşartă, n-au să se trezească din vraja vrăjmaşă (II 
Timotei 2, 26), care-i duce pe nebăgate de seamă la pierzare sigură. De aceea a zis un 
Sfânt Părinte că cea mai primejdioasă temniţă e aceea în care te simţi bine: nu vei ieşi 
din ea niciodată. 

Războiul începe abia cu cei ce învaţă să se desprindă din toată tihneala şi slava cea 
deşartă a vieţii acesteia. Şi începe aşa: Toate patimile sau lucrările împotriva firii se 
ivesc mai întâi în minte, în partea cea mai subţire a făpturii noastre nevăzute. Aici vine 
un chip sau un gând al lumii acesteia şi stă ca o momeală. Iar mintea, dacă e neînvăţată, 
sau neprevenită despre lucrătura străină, ca un miel neştiutor vede lupul şi se duce la el, 
crezând că e oaie. Iar dacă lupul mai e şi viclean, se îmbracă în piele de oaie şi bietul 
miel, neavând mirosul oii cercate, tot de-a zburda se duce în colţii lupului flămând. 

Prima întâlnire între minte şi diavol e la linia momelii, pe care o flutură el în văzduhul 
minţii. Dacă mintea nu bagă momeala în seamă, vrăjmaşul stăruie cu ea, o arată mai 
sclipitoare, ca să o facă iubită minţii. Aceasta e a doua înaintare a războiului, sau 
asupreala. Dacă la asupreală a izbutit să fure mintea cu momeala şi să o facă să 
vorbească împreună, avem înaintarea la unire. 

Mintea însă se trezeşte, că a fost furată de gând străin, şi că se află în altceva decât în 
ceea ce-i era dat după fire; iar când îşi dă seama de ea însăşi şi de cele în care se află, 
avem lupta cea de gând la o clipă hotărâtoare. Se va învoi mintea să meargă după 
momeală mai departe sau se va întoarce de la dânsa? Aici e lupta şi clipele sunt scumpe 
şi de cele mai multe ori viaţa întreagă a unuia sau a mulţime de inşi, atârnă de lupta 
nevăzută a câtorva clipe. Dacă întârziem să ne luptăm, se poate întâmpla ca fără veste să 
fim învăluiţi la minte din partea poftei sau a iuţimii, asupra cărora încă aruncă vrăjmaşul 
aprinderea sa. Prin urmare, ostaş al lui Hristos, lupta trebuie dată grabnic şi după lege. 

Încă din Vechiul Testament se cunoştea războiul cel de gând, despre care David scria 
acestea: „Fiică a Babilonului (înţelegeţi: satană, satană...), dornică de pustiire, ferice de 
cel ce-ţi va plăti după fapte ce ne-ai făcut tu nouă; ferice de cel ce va lua şi va lovi de 
piatră pruncii tăi”(Psalm 136, 8). 

Gândurile celui rău, nălucirile lui, idolii (ideile fixe ale lui), momelile sale, aceştia 
sunt pruncii vaviloneşti sau „puii de drac”, după cum îi numeşte Sfântul Maxim 
Mărturisitorul. Iar piatra este Hristos, temelia cetăţii sufletului, piatra cea din capul 
unghiului pe care zidarii vremii de atunci n-au băgat-o în seamă (Matei 22, 42). Or, întru 
nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer nici un alt nume, dat nouă, oamenilor, 
întru care să ne mântuim (Faptele Apostolilor 4, 11-12). De piatra aceasta trebuie să 
lovim pruncii vaviloneşti. Căci, cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cine 
va cădea piatra aceasta îl va spulbera (Matei 21, 44). De aceea, Sfântul Ioan Scărarul 
zice: „Ca numele lui Iisus Hristos, armă mai tare în Cer şi pe pământ, nu este!” Cerul 
este mintea şi pământul inima, în care trebuie să se depene rugăciunea neîncetată a 
preasfântului nume „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe 
mine, păcătosul”, întorcându-se ca o armă mereu întinsă asupra vrăjmaşului. Căci 
Dumnezeu-Tatăl I-a dat (Mântuitorului) un nume mai presus de tot numele, ca întru 
numele lui Iisus tot genunchiul să se plece, şi al celor cereşti şi al celor pământeşti şi al 
celor de dedesubt (Filipeni 2, 9-10). 

Cuvântul acest poate însemna tot aşa de bine, pe rând, următoarele lucruri în înţelesul 
literei:cerul - sfinţii, Biseica biruitoare - îngerii; pământul-locuitorii pământului, Biserica 
lupătoare şi cel aruncat pe pământ având mânie mare; cele de dedesubt - cei mutaţi din 
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viaţa aceasta, dar neaflători în Biserica biruitoare ci în închisorile fărădelegilor sau iadul. 
Altă însemnare poate fi aceasta: cerul e mintea, pământul e inima cu poftele ei, iar cele 
de dedesubt ar fi cele din subconştientul nostru, de care de obicei nu ştim şi nu ne dăm 
seama, dar le purtăm în noi. 

Deci, dacă la ceasul de război, mai bine zis în clipa de luptă, lovim momeala cu 
numele lui Dumnezeu, depănând rugăciunea, vom vedea lucru minunat: pentru ostaş 
luptându-se Împăratul, tocmai întors de cum e în răboiul văzut. Împăratul nostru s-a 
luptat până la moarte şi încă moarte pe cruce şi printr-însa trecând a rupt zăvoarele şi a 
spart porţile iadului, biruind pentru ostaşii Săi şi slobozindu-i. Iar de atunci biruie ca un 
Dumnezeu, oriunde e chemat pe nume şi Îl cheamă dragostea. 

 
Pe trepte de-a râpa 

 
Vremea de luptă are o clipă de mare cumpănă şi anume: Dacă mintea nu-şi aduce 

aminte de „Doamne Iisuse Hristoase...” i se întâmplă că încuviinţează lucrul 
vrăjmaşului. Această încuviinţare o dă voinţei, căreia încă-i suflă vicleanul boarea 
ameţirii. Voinţa ia hotărârea întotdeauna după sfatul minţii şi niciodată înainte, cel puţin 
în faptele de conştiinţă, aşa e. De aceea se zice că în orice hotărâre avem libertatea 
voinţei, adică putinţa de a alege ce vrem. Darul libertăţii voinţei ni l-a dat Dumnezeu, ca 
pe o mare cinste, şi prin el avem a spori până la măsuri dumnezeieşti. Iată de ce toată 
strădania dezrobirii puterilor sufleteşti, din patimile contra firii, duce de fapt la 
redobândirea libertăţii de fii ai lui Dumnezeu (Matei 5, 9; Galateni 3, 26), de fii ai 
adevărului, care face liberi pe cei ce stau întru adevăr (Ioan 8, 32) şi nu stau în minciună 
şi în tatăl minciunii (Ioan 8, 44). Prin darul libertăţii voinţei avem a sui de la chip la 
asemănare. Pentru refacerea sau crearea din nou a omului a venit Dumnezeu între 
oameni şi tot de aceea petrece cu noi, cu fiecare rând de oameni, şi în tot chipul    
silindu-se să ne dezlege libertatea voinţei din lanţuri străine; iar noi, nepricepuţii, după 
puţin, iarăşi ne predăm spre şi mai grele lanţuri. 

Iubirea înclină libertatea, ca pe o cumpănă. 
Deci dacă mintea se va afla iubind momeala străină şi sfatul viclean, va înclina 

cumpăna liberei alegeri spre momeala şi sfatul străin. Aşa se deschide spărtură în cetate 
şi se năpustesc puhoaie de vrăjmaşi, care aşteptau ascunşi afară şi repede urmează 
pustiire jalnică în cetatea sufletului: împlinirea cu lucrul şi repetarea faptei aceleia, până 
ajunge deprindere sau obicei. Înrădăcinarea obiceiului păcătuirii duce întocmirea 
sufletească şi trupească a omului până la neputinţa de a se mai împotrivi, sau chiar până 
la a nu vrea să se mai împotrivească. Aşa se întâmplă că lucrarea împotriva firii i se face 
omului „a doua fire” - firea fărădelegii, sau legea păcatului. Asta e tot una cu pierderea 
darului libertăţii voinţei. 

Totuşi omul, slăbindu-i puterile, îşi dă seama că robeşte vrăjmaşului, căci de unde 
odată pruncii vaviloneşti erau micuţi şi-i lua în glumă, acum s-au făcut bărbaţi şi-i simte 
cum îi fură puterile. Iar lui, din multă păcătuire, i s-a stins puterea voinţei de a se 
împotrivi. Când avea puterile întregi nu asculta povaţa, iar acum când nu le mai are, le-ar 
întoarce lui Dumnezeu, dar nu le mai are de unde. Toată vigoarea tinereţii o dă cui nu 
trebuie (o dă dracului), iar bătrâneţea hârbuită, umblă să o dea lui Dumnezeu. Ce 
socoteală? Câteodată primeşte Dumnezeu şi cioburile, însă numai dacă au mai rămas 
puteri şi pentru cea mai de pe urmă luptă, mai grea ca cea dintâi, (luptă) care e pe viaţă şi 
pe moarte. Căci vrăjmaşul, care pustieşte prin patimi, când află că mintea, împinsă de 
strigarea conştiinţei, vrea să facă răscoală împotriva robiei sale, vine cu asuprire mare, 
dovedind sufletului că n-are chip de scăpare. Iar ca pedeapsă, precum că sufletul a 
îndrăznit una ca aceasta, diavolul umblă să-l dea legat la un chinuitor mai greu: duhul 
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deznădejdii. 
Aşa e de grea robia duhului acestuia, încât sufletul, adunându-şi cele mai de pe urmă 

puteri, dă lupta deznădejdii. Atunci se află sufletul între viaţă şi moarte. Câte unii mai 
scapă, alţii o duc aşa mai mult morţi decât vii, iar alţii, nemaiputând suferi, li se întunecă 
mintea şi fac şi păcatul cel mai de pe urmă: omorârea de sine. Şi în sfârşit, altora, de 
durere, li se rătăceşte mintea cu totul, dând în nebunie. 

Trebuie să spunem că fiecare din patimile de căpetenie pot duce zidirea lui Dumnezeu 
până la căderea cea mai de pe urmă, fie ea omorâtoare de sine, fie nebunia, fie chiar 
îndrăcirea. De pildă, lăcomia de avere, lăcomia de putere şi fumul mândriei pe câţi nu i-a 
luat de minte şi s-au omorât?! Bolile de pe urma curviei, pe câţi nu i-au adus să-şi pună 
capăt zilelor? Care dintre beţivi a sfârşit bine, din cei care n-au vrut nicidecum să se lase 
de patima lor? Dar şi lenea poate face nebunii, când se vede în primejdie. 

De unde atâta pustiire? De la o clipă fără de Dumnezeu a minţii, clipă în care 
vrăjmaşul i-a furişat undiţa iadului pe gât, învăluită meşteşugit într-o momeală. Cu 
momeala plăcerii ispiteşte pe tot omul, spre patima spre care-l prinde că are povârnire 
mai mare: pe cel aplecat spre trup cu desfrânarea; pe cel înclinat spre gânduri, cu 
înţelepciunea veacului acestuia, care pe mulţi i-a rătăcit de Dumnezeu şi pe puţini i-a 
întors; pe cei dornici de Cuvântul lui Dumnezeu îi ispiteşte cu Biblia (II Petru 1, 20), 
încât în zilele noastre se văd mulţi călători la iad cu Scriptura în mână. Toţi cei ce umblă 
după plăceri, de orice fel, nu vor scăpa de primejdii, căci sub orice plăcere e încolăcit un 
şarpe. 

 
Unii şi-au tăiat mintea în scripturi 

 
Cu trecerea de vreme, satana s-a mai iscusit în rele. Pe cine poate să-l întoarcă 

împotriva lui Dumnezeu, o face, rânjind bucuros; pe cine iubeşte pe Dumnezeu, dar 
călătoreşte fără sfat şi întrebare, îl învaţă şi el să iubească pe Dumnezeu, şi-l laudă că 
bine face, fără să priceapă aceştia că au căzut la laudă străină şi că în credinţa lor s-a 
încâlcit un fir subţire de putere vrăjmaşă. 

Vicleanul bagă de seamă ce face Dumnezeu şi face şi el la fel: 
- Trimite Dumnezeu slujitori, trimite şi el. 
- Trimite Dumnezeu vedenii, se arată şi el. 
- Propovăduieşte Dumnezeu iubirea de oameni fără deosebiri şi margini, 

propovăduieşte şi el. 
Cu un cuvânt, contraface tot ceea ce face Dumnezeu şi dă de râpă pe oameni, cu 

mulţimea înşelăciunilor. S-a făcut de-o îndrăzneală nemaipomenită, încât şi lumina 
dumnezeiască o contraface, nu în înţelesul că s-ar putea apropia să strâmbe adevărata 
lumină, că l-ar face scrum, ci năluceşte şi el o lumină, cu care amăgeşte pe cine poate şi-l 
prinde că umblă cu îndrăzneală după daruri dumnezeieşti, înainte de dobândirea 
smereniei statornice. Aşa se preface în chip mincinos şi în înger al luminii (II Corinteni 
11, 14) şi în hristos mincinos (Matei 24, 24) şi îi înşeală pe mulţi, zicând: „Eu sunt 
hristos” (Luca 21, 8) şi te trimit să propovăduieşti şi să faci cutare şi cutare... 

E vremea de care ne-a prevenit Mântuitorul zicând: „Băgaţi de seamă să nu fiţi 
amăgiţi, căci mulţi vor veni în numele Meu, spunând: «Eu sunt Mesia şi ceasul e 
aproape!» Nu vă luaţi după ei!” (Luca 21, 8). 

De aceea e bine să lămurim, după putere, şi acest ucigaş vicleşug al nălucirilor, 
fiindcă de la o vreme încoace mulţi înşelaţi se ivesc şi multă tulburare fac printre 
oameni. Iată cum vine cursa aceasta: 

Vicleanul are două feluri de momeli, după iubirea omului, care înclină, fie spre 
pierzare, fie spre mântuire. Este şi o ispită a măntuirii, în care au căzut mulţi înşelaţi, 
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zicând că-s mântuiţi, ori ei n-au săvârşit nici alergarea şi nici după lege n-au luptat. Este 
şi ispita sfinţeniei, este şi ispita misiunii sau a trimiterii de la „Dumnezeu”, precum este 
şi ispita muceniciei. 

În toate aceste ispite cad cei ce ocolesc osteneala, minţile înguste, care spun că nu mai 
au nimic de făcut decât să creadă şi să se socotească a fi şi ajuns sfinţenia, misiunea, 
mucenicia şi celelalte năluciri la minte. Au şi ei o osteneală, aceea de a ajunge la darurile 
mai presus de fire, înainte de vreme şi ispitind pe Dumnezeu. 

Deci nu-i de mirare că-i dă în robia înşelătorului de minte, ca să-i chinuiască. Câte 
unii mai aprinşi la minte, fie de la fire, fie de la boli, neavând cercarea dreptei socoteli, 
scâncesc în inima lor după daruri mai presus de fire, îmbulziţi de iubirea de sine. Având 
iubire fără minte, pe care ar vrea să o cinstească cu daruri mai presus de fire, Dumnezeu 
îngăduie duhului rău să-i amăgească desăvârşit (II Tesaloniceni 2, 11), ca pe unii ce 
îndrăznesc să se apropie de Dumnezeu, necuraţi la inimă. De aceea, pentru îndrăzneală, 
îi dă pe seama vicleanului să-i pedepsească. Astfel, când atârnă de la Dumnezeu o atare 
pedeapsă peste oarecare, îl cercetează satana, luând chipul mincinos al lui Hristos, şi 
grăindu-i cu mare blândeţe îi trânteşte o laudă, cu care-l câştigă fulgerător şi poate 
pentru totdeauna, ca pe unul ce, pe calea cea strâmtă şi cu chinuri ce duce la Împărăţie 
umblă după „plăceri duhovniceşti”. Iată-l cu momeala pe gât. De acum, după oarecare 
şcoală a rătăcirii, când încrederea îi va fi câştigată desăvârşit şi-i va fi întărită prin 
potriviri de semne prevestite, ajunge încrezut în sine şi în hristosul lui, încât şi moarte de 
om e în stare să facă, întemeindu-se pe Scriptură. 

Iată cum, „puiul de drac” al iubirii de sine, făcându-se bărbat şi ajutat prin vedenii 
mincinoase de tatăl său, tatăl minciunii, strâmbă mintea bietului om, încât i se va părea 
păcatul virtute dumnezeiască. Ba încă, omorând pe cei ce nu cred ca el, i se va părea că 
face slujbă lui „dumnezeu” (dumnezeul care l-a înşelat pe el) (Numeri 25, 7-13). 

Când stai de vorbă cu câte unul din aceştia, te uimeşte convingerea şi siguranţa lui, 
uneori şi legătura cu judecată a cuvintelor lui şi nu poţi prinde repede că stai de vorbă cu 
un înşelat şi sărit din minte. Asta, până nu-i afli prima spărtură a minţii de la care apoi 
toate meşteşugirile vicleanului trebuie să-şi de-a arama pe faţă. Trebuie să-i prinzi 
momeala pe care a înghiţit-o şi care, de cele mai multe ori, e căderea la laudă, cu care 
tatăl minciunii şi-a mângâiat pruncul iubirii de sine, pe care l-a clocit cu atâta osărdie cel 
amăgit de minte. 

Şi nu e mare mirarea, căci zice un filozof: e destul să primeşti în minte o singură 
prejudecată, ca apoi să nu fie prăpăstenie la care să nu ajungi în chipul cel mai logic 
posibil cu putinţă. De aceea Biserica înşiră printre păcatele minţii şi prejudecăţile. 

O mărturie din Scripturi a celor zise ne va lămuri bine. Era pe vremea proorocilor 
mincinoşi (III Regi 18, 21) din zilele lui Ilie şi a regelui Ahab. Proorocul Ilie vestise 
regelui mustrarea lui Dumnezeu, necazurile şi moartea ce-l vor ajunge, în zilele 
urmaşilor săi. 

III Regi, cap. 22: 
1. Trecură trei ani fără război între Siria şi Israel. 
2. În al treilea an s-a dus Iosafat, regele Iudei, la (Ahab) regele lui Israel (urmaşii lui 

Solomon dezbinaseră regatul). 
3. Şi a zis regele lul Israel către slugile sale: „Ştiţi voi oare că Ramotul Galaadului e 

al nostru şi noi tăcem de atâta vreme şi nu-l scoatem din mâna regelui Siriei?” 
4. Apoi i-a zis lui Iosafat: „Merge-vei şi tu cu mine la război împotriva Ramot-

Galaadului?” Iar Iosafat a zis către regele lui Israel: „Cum eşti tu, aşa-s şi eu; cum e 
poporul tău, aşa-i şi poporul meu, cum sunt caii tăi aşa-s şi caii mei”. 

5. Şi a mai zis Iosafat, regele lui Iuda, către (Ahab) regele lui Israel: „Întreabă dar 
astăzi, ce zice Domnul?” 
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6. Şi a adunat regele lui Israel ca la patru sute de prooroci şi le-a zis: „Să merg eu 
oare la război împotriva Ramot-Galaadului, sau nu?” şi ei au zis: „Să mergi, că Domnul 
îl va da în mâinile regelui!” 

7. Şi a zis Iosafat: „Nu mai e oare aici un prooroc al Domnului, ca să întrebăm pe 
Domnul prin el?” 

8. Şi a zis (Ahab) regele lui Israel către Iosafat: „Mai este un om, prin care se poate 
întreba Domnul, însă eu nu-l iubesc, căci nu prooroceşte de bine pentru mine, ci numai 
de rău - acesta e Miheia, fiul lui Imla”. Şi a zis Iosafat: „Nu vorbi aşa, rege!” 

9. Şi a chemat regele lui Israel pe un famen şi a zis: „Du-te repede după Miheia, fiul 
lui Imla!” 

10. Apoi regele lui Israel şi Iosafat, regele Iudei, s-au aşezat fiecare în tronul său, 
îmbrăcaţi în haine domneşti, în locul de lângă porţile Samariei şi toţi proorocii 
prooroceau înaintea lor. 

11. Iar Sedechia, fiul lui Ghenaan, şi-a făcut nişte coarne de fier şi a zis: „Aşa zice 
Domnul: Cu acestea îi vei împunge pe Sirieni, până ce-i vei nimici”. 

12. Şi toţi proorocii au proorocit aceleaşi, zicând: „Să te duci împotriva Ramot-
Galaadului, că vei izbuti. Domnul îl va da în mâinile regelui”. 

13. Iar trimisul care s-a dus să cheme pe Miheia, i-a grăit acestuia, zicând: „Iată, toţi 
proorocii proorocesc într-un glas de bine, regelui; să fie dar şi cuvântul tău asemenea cu 
cuvântul fiecăruia din ei”. 

14. Dar Miheia a zis: „Viu este Domnul. Ce-mi va spune Domnul, aceea voi grăi”. 
15. Apoi a venit el la rege şi regele i-a zis: „Miheia, să mai mergem noi oare în război 

împotriva Ramot-Galaadului, sau nu?” Şi a zis acela: „Du-te că vei izbuti, Domnul îl va 
da în mâinile regelui”. 

16. Şi a zis regele: Iar şi iar te jur, ca să nu-mi grăieşti nimic, fără numai ceea ce este 
adevărat, în numele Domnului”. 

17. Şi a zis el: „Iată, văd pe toţi israeliţii împrăştiaţi prin munţi, ca oile ce n-au păstor. 
Şi a zis Domnul: ei n-au domn, să se întoarcă fiecare cu pace la casa sa”. 

18. Atunci (Ahab) regele lui Israel a zis către Iosafat, regele Iudeii: „Nu ţi-am spus 
eu, oare, că el nu prooroceşte de bine pentru mine, ci numai de rău?”  

19. Miheia însă a zis: „Nu e aşa! Nu eu grăiesc! Ascultă cuvântul Domnului! Am 
văzut pe Domnul, şezând pe tronul Său şi toată oştirea cerească stătea lângă El, la 
dreapta şi la stânga Lui. 

20. Şi a zis Domnul: «Cine ar îndupleca pe Ahab să meargă şi să cadă în Ramot-
Galaad?» Unul spunea una, altul alta. 

21. Atunci a ieşit un duh şi a stat înaintea feţei Domnului, şi a zis: «Eu îl voi 
ademeni». Şi a zis Domnul: «Cum?» 

22. Iar acela a zis: «Mă duc şi mă fac duh mincinos, în gura tuturor proorocilor lui». 
Zis-a Domnul: «Tu-l vei ademeni şi vei face aceasta: Du-te şi fă cum ai zis!» 

23. Şi iată cum a îngăduit Domnul duhului celui mincinos să fie în gura tuturor 
proorocilor acestora, ai tăi; însă Domnul n-a grăit de bine pentru tine.” 

24. Atunci s-a apropiat Sedechia, fiul lui Ghenaan, şi lovind pe Miheia peste obraz, a 
zis: „Cum, au doară S-a depărtat Duhul Domnului de la mine, ca să grăiască prin tine?” 

25. Dar Miheia a zis: „Iată, ai să vezi aceasta în ziua când vei fugi din cămară în 
cămară ca să te ascunzi”. 

26. Zis-a regele lui Israel: „Luaţi pe Miheia şi îl duceţi la Amon, căpetenia cetăţii, şi 
la Ioaş, fiul regelui. 

27. Şi spuneţi: Aşa zice regele: „Aruncaţi-l în temniţă şi îl hrăniţi numai cu puţină 
pâine şi cu puţină apă, până ce mă voi întoarce biruitor”. 

28. Iar Miheia a zis: „Că ai să te întorci biruitor, aceasta n-a grăit-o Domnul prin 
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mine”. Apoi a zis: „Ascultaţi, toate popoarele!” 

29. După aceea a purces regele lui Israel şi Iosafat, regele Iudeii, împreună asupra 
Ramot-Galaadului. 

30. Şi a zis regele lui Israel către Iosafat: „Eu îmi schimb hainele şi intru în luptă; iar 
tu îmbracă-ţi hainele de rege!” Şi şi-a schimbat hainele regele lui Israel şi a intrat în 
luptă. 

31. Regele sirian însă a poruncit celor 32 de căpetenii ale carelor de război, şi a zis: 
„Să nu vă luptaţi nici cu mic, nici cu mare, ci numai cu regele lui Israel”. 

32. Căpeteniile carelor, văzând pe Iosafat, au crezut că acesta este cu adevărat regele 
lui Israel, şi s-au repezit asupra lui, ca să se lupte cu el. Iosafat însă a strigat. 

33. Atunci căpeteniile carelor, văzând că nu e acesta regele lui Israel, s-au abătut de la 
el. 

34. Iar un om a întins arcul şi a lovit, din întâmplare, pe regele lui Israel (Ahab) cel cu 
hainele schimbate, într-o încheietură a platoşei; şi acesta a zis căruţaşului său: „Întoarce 
îndărăt şi mă scoate din oaste, că sunt rănit”. 

35. Şi s-a pornit luptă mare în acea zi, şi regele (rănit) a stat în căruţa sa, în faţa 
sirienilor, toată ziua, iar seara a murit; şi a curs sânge din rana sa pe podul căruţei. 

36. Şi la asfinţitul soarelui s-a dat de veste la toată tabăra, zicând: „Să meargă fiecare 
la cetatea lui, fiecare la ţinutul lui!” 

37. Şi murind regele a fost dus în Samaria şi l-au înmormântat în Samaria. 
38. Şi au spălat căruţa lui în iazul Samariei şi câinii au lins sângele lui Ahab, iar 

desfrânatele s-au scăldat în spălătura acelui sânge, după cuvântul Domnului, pe care l-a 
grăit (şi prin Ilie). 

Duhul care a ieşit şi a stat înaintea feţei Domnului şi s-a făcut duh mincinos în gura 
proorocilor, căruia i-a zis Domnul: „Du-te şi fă cum ai zis!” e acelaşi care a cerut de la 
Dumnezeu să încerce pe Iov, ca să se arate răbdarea şi statornicia dreptului. 

Iov 1:  
6. Într-o zi îngerii lui Dumnezeu se înfăţişară înaintea Domnului şi satana veni şi el 

printre ei. 
7. Atunci Domnul zise către satana: „De unde vii?” Iar satana răspunse Domnului şi 

zise: „Am dat târcoale pe pământ şi m-am plimbat în sus şi în jos”. 
Cu îngăduirea lui Dumnezeu, satana îi cerne şi îi culege pe toţi cei ce mai umblă în 

lumea aceasta după plăceri, chiar duhovniceşti, dacă îi prinde că încă nu s-au lepădat 
desăvârşit de iubirea de sine şi de orice spurcăciune a vieţii, după atâta şi atâta 
propovăduire a Bisericii. Că patimile acestea îi fac pe oameni să cadă loviţi de săgeţile 
laudei şi să se trezească cu mintea înşelată şi sărită de la locul ei (din socoteala 
smereniei). 

Că iată pe cei ce nu aveau curăţia vieţii, lingăii de la curtea regelui Ahab, i-a dat 
înşelăciunii desăvârşite a duhului minciunii, şi sfatul lor era ispită regelui iubitor de 
slavă deşartă, ispită în care trebuia să cadă şi regele, ascultătorul lor, pentru păcatele 
sale. 

Ca şi înşelaţii aceia, care l-au pălmuit pe adevăratul prooroc al lui Dumnezeu, aşa şi 
proorocii mincinoşi din zilele noastre sunt de o îndrăzneală nemaipomenită şi pălmuiesc 
smerenia, dându-se pe sine de ceva mare: „Ilie”, „Ioan”, „Hristos”, „Fiul Omului” 
Dreptul Judecător” şi aşa mai departe. Pretind ascultare de la oameni pentru că 
„Dumnezeu” i-a trimis să spună la lume lucruri de care îţi ţiuie urechile, auzindu-i. 

Pe semnele următoare se pot cunoaşte că nu mai sunt întregi la minte: 
1. Se dau pe sine de ceva mare cum s-au dat de altfel toţi ereticii (rătăciţii) 

vremurilor, pe care însă i-a afurisit Biserica prin Sfintele Soboare 
2. Cad la laudă, având o smerenie mincinoasă. 
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3. Se ţin pe sine mai presus de Scriptură (unul chiar mi-a rupt-o), mai presus de 
Biserică şi Sfinţi. 

4. Mor după a fi ascultaţi şi crezuţi de oameni. 
5. Fierb de mânie când nu sunt luaţi în serios. 
6. Adesea au „grăire în duh”, cu „duhul” care-i poartă şi-i învaţă. 
7. Nu vor, nici în ruptul capului, să-şi controleze prin preoţi cele auzite de la „duhul” 

lor. 
8. Câte unii, cu toate acestea, arată o evlavie neobişnuită: mărturisind pe Hristos, pe 

Maica Domnului, făcându-şi Sfânta Cruce, bătând mătănii, sărutând icoanele, ba şi 
Sfânta Împărtăşanie luând şi jurându-se că-s oamenii lui Dumnezeu, iar ei sunt înşelaţi. 

9. Fac pe proorocii şi împrăştie spaima în oameni. Multe proorocii li se împlinesc, dar 
multe nu. Asta atârnă de puterea de străvedere a „duhului” care le spune ce le spune, ca 
unul ce n-are învelitoarea trupului şi de aceea prinde cu oarecare vreme înainte cele ce le 
apropie Dumnezeu de oameni. Dar asta nu e proorocie. 

10. În numele „dumnezeului” lor sunt în stare să omoare om, întemeindu-se pe 
Scriptură, că şi Avraam a fost în stare de o atare ascultare, iar Fineas a şi făcut aceasta, şi 
i-a socotit acestuia râvnă pentru Dumnezeul său (Numeri 25, 7-13). 

Cu amăgirea ascultării până la uciderea de om, a încercat vrăjmaşul pe mulţi, în toate 
vremurile, chiar şi pe pustnici, darămite pe oamenii lumii. 

Prin urmare, fiind aşa de săritori cu ascultarea şi credinţa la poveţele „duhului lor” pe 
care-l cred că e Hristos, (şi nu e), sunt într-adevăr o adevărată primejdie printre oameni; 
terorişti pentru cei slab credincioşi. 

11. Sar de la un lucru la altul şi leagă lucruri fără nici o legătură. Tâlcuiesc greşit, 
strâmbă adevărul şi se propovăduiesc din Scripturi mai mult pe ei înşişi decât pe 
Dumnezeu, mergând grăbit spre cea mai de pe urmă sfărâmare şi sărire a minţii. 

12. În preajma lor simţi tulburare şi primejdie, căci mulţi dintre ei au fost pe la casa 
de nebuni, sau vor trebui să se ducă. 

Nu-i ocărâm, ci ne păzim, şi învăţăm şi pe alţii să se păzească şi ne înfricoşăm cât de 
groaznic şi-au tăiat mintea în Scripturi (II Petru 1, 20). 

Totuşi, pe cât se poate, să încercăm să-i înţelegem, lămurind adevărul lucrurilor şi 
meşteşugirile vicleanului. E ştiut că făcând omul gândurile şi voile celui rău, intră acela 
în el. Sau, altfel zicând: iubind cele rele, pe firul acestei iubiri intră vrăjmaşul în cetate, 
adică prin cele de-a stânga, relele. 

Când însă vede că nu poate amăgi pe om cu cele de-a stânga, sare în cealaltă margine, 
de-a dreapta de tot, căutând acolo să-l amăgească, ca să-i dea omul crezare. Îi trânteşte o 
laudă pentru mulţimea credinţei în Dumnezeu şi a iubirii virtuţii, şi-l îndeamnă ca fără 
măsură şi fără întrebare să se silească în acestea. 

Pe unul îl trezea la rugăciune, silindu-se să-i strecoare în minte şi în inimă părere 
mare despre sine, precum că pe „el” îl trezesc „Îngerii” la pravilă. Sau, dacă cel ochit 
spre înşelare nu e chiar aşa de virtuos, îi mai îngăduie, ba să fumeze, ba să bea, zicându-i 
prin gândurile lui că-i trebuie putere şi că nu-i păcat. Pe unul l-a săgetat arătându-i-se în 
chipul lui „Hristos”, şi spunându-i: „Pentru dumneata mai răsare soarele!” Douăzeci şi 
cinci de ani pe urmă l-a mai dăscălit, ca să ajungă să se creadă pe sine că el este „Fiul 
Omului” din Scriptură, care va despărţi oile de capre şi va întemeia Împărăţia lui 
Dumnezeu pe pământ, şi că în zilele lui va fi sfârşitul şi judecata se va face prin el. 

Firul acestei iubiri, fie că înclină spre păcate, fie că înclină spre Dumnezeu, vrăjmaşul 
caută să-l prindă de capete, nesfiindu-se, ucigaşul, să se dea drept „Dumnezeu”, numai 
să te prindă. De aceea au zis Părinţii că întotdeauna extremele sunt ale diavoiului. Adică 
şi prea mare iubire de Dumnezeu - înainte de vreme - poate fi pricină de cădere: o iubire 
oarecum pământească, pătimaşă, neliniştită, nesenină, necurată şi pironită. 
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Grija la minte! căci războiul nevăzut cearcă pe toată lumea şi n-a cruţat nici iubirea de 
Dumnezeu a Apostolilor! 

Deci, ca să pricepem tocmai lucrul acesta subţire şi rostul pentru toţi al celor scrise, 
ne folosim de icoana celor trei iubiri, a celor trei ucenici ai Domnului: Petru, Iuda şi 
Ioan. 

 
Greşelile iubirii şi dreapta socoteală 

 
Aceşti ucenici ai Domnului, din pricina iubirii lor aprinse, fiecare a făcut câte o 

greşeală. Doi s-au îndreptat, unul s-a surpat. Astfel, când oamenii dintr-o cetate oarecare, 
necunoscându-i n-au vrut să-i primească, Iacob şi Ioan au zis: „să ne rugăm ca Ilie să 
pogoare foc din cer peste ei, să-i ardă.”(Luca 9, 54). Cinstea şi preţul pe care-l avea 
Domnul în inima lor, precum şi râvna sau iuţimea lor, încă nu le aveau în cumpănă şi cu 
dreaptă socoteală şi aşa au ars o greşeală. Mântuitorul i-a adus la blândeţe şi la dreapta 
socoteală, învăţându-i: „Nu ştiţi ce duh grăieşte prin voi acestea!”... (Luca 9, 55). 

Petru, după frumoasa mărturisire de credinţă: „Tu eşti Hristos, Fiul lui Dumnezeu 
celui viu” (Matei 16, 16) şi după lauda Mântuitorului, Care oarecum în aşa fel i-a spus-o 
încât chiar să-l ferească de primejdia laudei şi a părerii de sine, când Iisus a început să le 
spună despre patimile şi răstignirea Sa, iubirea lui Petru n-a putut răbda o socoteală ca 
aceea şi sări cu gura: „Doamne, să nu-Ţi fie Ţie una ca aceasta!” (Matei 16, 22). Atunci, 
ca unul ce n-avea şi cunoştinţa tainelor lui Dumnezeu, care să ţină cumpăna dreaptă cu 
puterea iubirii aprinsă şi înţeleasă omeneşte, capătă de la Domnul palmele acestea: 
„Înapoia mea, satano! Sminteală îmi eşti” (Matei 16, 23). Sigur că nu Petru era satana, ci 
un gând al satanei intrase repede în Petru, căci era o spărtură, o descumpănire între 
puterile lui sufleteşti: cunoştinţă, dragoste şi iuţime. Şi se vede că încă nu s-a tămăduit 
cu îndreptarea aceea. Mai bătrân fiind şi mai greu de leac, iubirea lui încă nu se 
strămutase, ca a lui Ioan - toată pentru Mântuitorul - ci mai ţinea ceva şi pentru sine. 
Mântuitorul îl cunoaşte şi-i prevesteşte lepădarea cea de trei ori în curtea lui Caiafa. 
Petru iarăşi a sărit cu gura, zicând că nu; dar la urmă a trebuit să constate că a mai luat 
trei palme peste obraz, pentru iubirea care n-o dăduse toată lui Dumnezeu, precum se 
făgăduise, ci mai ţinuse şi pentru sine. 

Sfânta Predanie zice că atâta a plâns Petru şi s-a pocăit, încât lacrimile tăiaseră brazde 
pe obrajii săi. 

Iuda, ucenic al Mântuitorului şi el, având minte, iubire şi voinţă, însă după felul lui, 
iarăşi ne dă o pildă şi o învăţătură. Iuda voia ca şi Mântuitorul să iubească ceea ce 
iubeşte el, adică să întemeieze o împărăţie pământească a Cerurilor, şi Iisus să se facă 
Împărat, iar pe el mare sfetnic şi vistiernic al arginţilor. Că tare era umilit să fie trimis 
desculţ, fără straiţă şi numai cu toiag (Marcu 6, 8) şi să propovăduiască o Împărăţie pe 
care n-o vedea cu ochii săi de lut şi pentru care n-avea decât o zdreanţă de pungă goală. 

Aşa fiind făcut, parcă era de un gând cu tot neamul său, deşi Mântuitorul l-a iubit şi  
l-a înzestrat cu daruri întocmai ca şi pe ceilalţi; totuşi el a rămas evreul fără leac, iubind 
un „dumnezeu al veacului de acum” (II Corinteni 4, 4), iar pe Iisus, Care nu corespundea 
iubirii sale pământeşti, L-a vândut pe treizeci de arginţi, câştig ce-a mai putut să scoată 
pentru slujba pe trei ani. 

Cele două capete ale iubirii sale erau prinse de diavol; se iubea pe sine şi iubea pe 
Dumnezeu numai dacă Dumnezeu îi asigura mulţumirea iubirii sale de sine. Ceea ce 
adevăratul Dumnezeu n-a putut să-i împlinească, şi de aceea s-a lăsat păgubaş. 
Mântuitorul a încercat totul cu beteagul Său ucenic, dar în zadar. I-a dat şi Sfânta 
Împărtăşanie cu Sine, dar în loc să se tămăduiască, atunci intră mai cu putere satana în el 
(Ioan 13, 27) şi Mântuitorul - în grai omenesc zicând - S-a dat bătut, spunându-i: „Ce 
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faci, fă mai curând!” Că nu puteau dracii face nimic de nu le îngăduia Dumnezeu... 
A avut şi el o clipă de trezire, dar nu mai era el stăpân pe sine, ci acum era mai tare 

noul său „stăpân”, care îl trăgea la plata spânzurătorii... (Fapte 1, 18) şi nu i-a mai dat 
vreme... 

Iată ce primejdie grozavă e acea iubire de sine, care nu se dăruieşte lui Dumnezeu şi 
nu se pleacă sfatului decât cu făţărnicie: necaz mare şi jug greu peste fiii lui Adam (Sirah 
40, 1). 

Unirea celor doi sau trei în numele lui Dumnezeu e o minune nevăzută în suflet, e 
venirea iuţimii, a cunoştinţei şi a dragostei la cumpăna liniştită a dreptei socoteli 
ştiutoare de taine şi ştiutoare de măsuri (Romani 12, 13), şi aceasta e ceea ce urmărim cu 
orice prilej, ca pe un dar şi un dor al lui Dumnezeu. Ne trebuie - grăind mai pe înţeles - 
mai multă inimă în minte şi mai multă minte în inimă, căci altfel, fără lucrarea de unire a 
preafericitului nume, o iau razna şi inima şi mintea. 

 
Măsura darului de sus 

 
„Cine nu se leapădă de sine, nu poate să vină după Mine” (Luca 9, 23). Cine nu poate 

să întrebe şi nu se poate pleca sfatului unui părinte duhovnicesc, sau nici măcar nu-l 
caută, nu-L găseşte pe Iisus. 

Dacă totuşi vrea să se ţină de urma lui Dumnezeu, fiind însă cu inima şi mintea 
întinate de mândrie şi părere de sine, dă de înşelăciuni. De aceea-s rânduiţi duhovnicii, 
să cumpănească duhurile ce străbat prin oameni, să cunoască măsurile fiecărui ins, şi 
încotro îi înclină cumpăna.  

Încă de mult mărturisea Proorocul Iordanului că: „Nu poate un om să ia nimic, dacă 
nu i s-a dat lui din Cer” (Ioan 3, 27). Dar tot aşa zic şi cei înşelaţi. Cum să prindem 
înşelăciunea de gât? Foarte uşor de prins. Cei ce cu adevărat au darul de la Dumnezeu, 
vin la duhovnic să întrebe, pe când cei înşelaţi nu vor să vină ci se ţin pe sine mai presus 
de orice. Ei nu mai ştiu că fără de smerenie nu dai de Dumnezeu, ci de înşelătorul; fără 
întrebare, nu intri pe poartă ci sari pe aiurea şi cu tâlharii te socoteşti. Râvna fără 
întrebare şi părerea (de sine) sar măsura. 

„În puterea darului ce mi s-a dat, spun oricui, care este între voi, să nu năzuiască mai 
sus decât i se cuvine să năzuiască, ci să cugete cumpănit, fiecare precum Dumnezeu i-a 
împărţit măsura credinţei” (Romani 12, 3). 

Asta ne-o spune Sfântul Pavel, care deşi a văzut lumina puternică din Cer şi a auzit 
glasul adevăratului Iisus Hristos, Care i-a descoperit rostul sfintei Sale nevăzute arătări, 
totuşi, spre asigurarea şi învăţarea smereniei, l-a trimis orb la sluga Sa în Damasc (Fapte 
9, 6-7). Acesta, vestit şi el de Mântuitorul (Fapte 9, 10-18), l-a primit, l-a lămurit şi l-a 
înnoit cu Botezul. Acelaşi Pavel, după altă multă învăţătură, trudă şi propovăduire, după 
alte vedenii, semne şi răpire în Rai, totuşi s-a dus la Ierusalim să se întâlnească cu ceilalţi 
Apostoli şi să le spună şi lor Evanghelia pe care o vestea el, ca nu cumva să fie înşelare 
şi toată truda lui zadarnică (Galateni 2, 1-8). Aşa îl povăţuia nu îndoiala ci, smerenia. 

În fiecare ins a închis Dumnezeu chemarea către tot rostul şi lucrul, pe care, la vreme, 
le va avea între oameni. Astfel: 

Efeseni, cap. 4: 
11. El a dat pe unii ca să fie Apostoli, pe alţii Prooroci, pe alţii binevestitori, pe alţii 

păstori şi învăţători. 
12. Spre desăvârşirea sfinţilor, la lucrul slujbei, spre zidirea trupului lui Hristos. 
13. Până când toţi vor fi ajuns la unitatea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui 

Dumnezeu, la starea bărbatului desăvârşit, la măsura plinirii vârstei lui Hristos. 
14. Ca să nu mai fim copiii şi jucăria valurilor, purtaţi încoace şi încolo de orice vânt 
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de învăţătură, prin înşelăciunea oamenilor, prin vicleşugul lor, spre uneltirea rătăcirii. 

15. Ci fiind credincioşi adevărului, prin iubire să creştem întru toate pentru El, care 
este capul - Hristos. 

El uneşte cele învrăjbite, El ne măsoară darul, El ne cheamă la lucrul în vie, El pe 
fiecare în parte ne ajută - dacă nu uităm să-L chemăm - iar spre desăvârşirea obştii El 
luminează slujitorii. 

Sunt, între cei trimişi de Dumnezeu, şi oameni ce au darul să vadă dincolo de zare, să 
audă graiuri şi cuvinte mai presus de fire. Dar aceştia la vreme de mare însemnătate 
pentru ei, când li se deschide ochiul vederii şi urechile auzirii celor de dincolo, să nu 
întârzie a căuta povăţuirea unui duhovnic, ce are să le ferească inima şi mintea de 
bucurie străină, şi care îi va ocroti cu dulama smereniei. 

Că dacă nu fac aşa, cu tot darul de sus, pot cădea pradă înşelăciunii. Iată cum: 
Darurile lui Dumnezeu ascunse întru noi, noi nu le ştim dar satana le vede, şi, ca un 
tâlhar viclean, pândeşte vremea darului de sus să se deschidă în viaţa noastră, şi de nu-l 
va afla acoperit de smerenie şi dreaptă socoteală, varsă el, ca pe un jgheab, pustiirile lui 
pe făgaşul lui Dumnezeu. 

Deci, de ţi-a dat Dumnezeu un dar, asigură-l cu întrebarea şi ocroteşte-l cu smerenia, 
şi cu atât mai vârtos nu ieşi din sfatul unuia dintre nebăgaţii în seamă slujitori ai lui 
Dumnezeu. „Cu cât eşti mai mare, mai mult te smereşte, şi înaintea Domnului vei afla 
Har”, zice înţeleptul (Sirah 3, 18) Căci de n-ai îndemânarea aceasta, atunci darului 
vederii tale i se va arăta un hristos mincinos şi urechilor tale le va grăi satana, care se va 
da pe sine „Hristos” şi te va amăgi desăvârşit. 

„...Se vor ridica hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor da semne mari şi 
minuni, ca să amăgească, de va fi cu putinţă şi pe cei aleşi” (Matei 24, 24). 

Hristoşii şi proorocii mincinoşi, de care ne previne Mântuitorul din vreme, sunt 
viclenii de dincolo de zare, care fac silă mare şi mult meşteşugită ca să fie primiţi ca 
atare de oameni şi care, răcnind, caută pe cineva să-i vadă şi să-i asculte. Nu cumva le e 
vremea aproape, că tare-şi mai fac de cap? 

Mântuire este şi pentru cei înşelaţi, când îşi vor cunoaşte înşelarea şi se vor pocăi de 
ea. Iuda, însă, n-a mai avut vreme... 

Iată pe scurt pricinile pentru care Predania Bisericii răsăritene se fereşte de vedenii  
şi-şi fereşte şi fiii, întrucât acestea nu sunt neapărat trebuitoare mântuirii, şi, desăvârşirea 
la care suntem chemaţi, lasă în urmă orice vedenie. 

 
Nevoinţele desăvârşirii 

 
Porunca desăvârşirii s-a dat încă prin Legea Veche evreilor (Levitic 11, 44-45), dar cu 

deosebire s-a dat prin Legea Nouă creştinilor (Matei 5, 48). Desăvârşirea şi sfinţenia 
sunt cele ce măsoară apropierea sau depărtarea noastră de Dumnezeu. De aceea, în trei 
cete se rânduiesc ostaşii războiului duhovnicesc, în: 1. chemaţi, 2. aleşi şi 3. credincioşi 
(Apocalipsa 17, 14), sau cu altă numire: 1. începători, 2. sporiţi şi 3. desăvârşiţi. 

Dar s-a ales o ceată de creştini care găsesc înlăuntrul lor îndemnarea sau chemarea 
numai spre viaţa duhovnicească, ca singurul rost vrednic de viaţă. Aceştia sunt călugării. 

Precum când merg la oaste, oamenii lumii lasă toată grija de acasă, ca să nu-i 
încâlcească în vremea ostăşiei, aşa şi nevoitorii mântuirii lasă toată grija lumii, pentru 
Împăratul Cerurilor. 

Dacă la intrarea în viaţă sunt de ajuns poruncile şi sângele Mielului, pentru ajungerea 
desăvârşirii, însă, sfaturile evanghelice ni se fac porunci. Printre acestea, cea dintâi e 
lepădarea de lume. Cine se leapădă de lume nu mai stă la cumpănă între preţul lumii 
întregi, (de i-ar da-o cineva toată în stăpânire până la sfârşitul veacului), şi între preţul 
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sufletului, curăţit şi strălucit de slava lui Dumnezeu în viaţa de apoi. Faţă de slava aceea, 
ale lumii de aici toate sunt gunoi (Matei 16, 26; Ioan 2, 17).  

Lepădarea de lume e o convingere pe care poţi să o ai şi în mijlocul lumii stând, 
precum poţi să n-o ai şi în mijlocul pustiei petrecând. Dar cei ce se mântuiesc, toţi 
trebuie să o aibă. 

Călugării deci, vrând să înveţe ştiinţa mântuirii (Luca 1, 77), sau meşteşugul izbăvirii 
din cele de aici şi strămutarea în cele de dincolo, dau aceste trei sfinte făgăduinţe: 
sărăcia, fecioria şi ascultarea. 

Făgăduinţele acestea, când sunt făcute dintr-o convingere statornică, surpă pe rând 
toate patimile şi izbăvesc pe nevoitor de toate cursele vrăjmaşului; căci acestea sunt 
sfaturile evanghelice şi urmarea Mântuitorului. Astfel, sărăcia e dezlipirea sufletului de 
orice lăcomie de avere sau iubire de arginţi, precum şi dezlipirea de gândul averii. Cel 
dezlipit cu sufletul de acestea de va avea şi avere în grijă, nu va fi împătimit de ea şi   
nu-şi va pierde cumpătul când s-ar întâmpla s-o piardă. 

Fecioria stă împotriva a toată desfrânarea. Nevoinţa el urmăreşte să aducă firea la 
linişte sau la nepătimire, ca o stare de la sine înţeles a firii, pe care firea a avut-o odată. 

Ascultarea, însă, e făgăduinţa cea mai grea: mucenicia pe viaţă. Toţi i-au zis aşa. 
Greutatea ei cu adevărat stă şi în îndărătnicia firii, sălbăticită de păcate, dar stă şi în 
scăderile povăţuitorilor. De n-au cuvântul acoperit cu viaţa, de n-au viaţa duhovnicească 
sporită şi patimile stinse, n-au cu ce te îndemna la ascultarea desăvârşită, decât cu 
puterea mărimii sau cu mărimea puterii. 

Înţeleg o ascultare, care opreşte mintea ascultătorului de a mai cumpăni cuvântul, şi 
sare să-l facă întocmai, chiar de l-ar costa viaţa. El nu mai face nici o socoteală cu viaţa, 
liniştit că duhovnicescul lui părinte i-a luat grija vieţii şi l-a scutit de toate primejdiile 
socotirii. Desăvârşit nu poţi asculta decât de un sfânt. Aceştia, însă, fug de slujba 
poruncirii. 

Totuşi, spre folosul vieţii duhovniceşti, este de mare câştig ascultând pe oricine; căci 
ascultarea e rânduită împotriva patimilor minţii: mândria, părerea şi slava deşartă, şi cine 
are de gând să scape de acestea, nu stă să cumpănească sfinţenia mai marelui (a preotului 
duhovnic). Ascultarea desăvârşită e vestita „tăiere a voii”, care de multe ori e totuna cu 
tăierea capului. Ascultătorul desăvârşit nu mai are război cu necazurile ce vin de pe 
urma iubirii de sine şi nici lupte cu grija vieţii, care l-a scos din Rai. Ascultarea e 
lepădarea de sine, luarea crucii în fiecare zi (Luca 9, 23) şi urmarea Mântuitorului. Ea ne 
învaţă smerenia, care ucide toate patimile şi linişteşte sufletul. Ea stinge orice frământare 
şi opreşte orice iniţiativă, deci toată energia, cu vremea, trebuie să se convertească în 
virtuţi duhovniceşti. 

În fiecare om este închisă o măsură a lui, după cum ne asigură şi Sfântul Pavel 
(Romani 12, 3), peste aceasta să nu treacă nimeni, dar nici să nu se lenevească nimeni   
s-o ajungă. Arătarea şi împlinirea în firea noastră a tuturor darurilor naşterii noastre de 
sus, din Duhul Sfânt, e ceea ce numim desăvârşirea cea la măsura fiecărui ins. Fiecare e 
înzestrat şi trimis să împlinească un rost al lui Dumnezeu între oameni. Dezvelirea şi 
înţelegerea acestui rost sau destin, ascuns în noi, în fiecare, după atotştiinţa de mai 
înainte (Romani 8, 29) a lui Dumnezeu, nu poate fi dezgropat fără cunoştinţa şi luarea 
aminte a unui duhovnic iscusit, care are grija şi meşteşugul să înlăture din tine voia ta 
cea nepricepută, ca să poată avea loc voia cea bună a lui Dumnezeu, care este ascunsă în 
tine. Duhovnicul, sau stareţul, ajută şi dezvăluie toate intenţiile lui Dumnezeu din fiii săi, 
dăruite lor după măsura credinţei ce vor avea s-o aibă. 

De aceea toţi nevoitorii trebuie să-şi găsească duhovnic, deoarece în cele 
duhovniceşti tot ce nu e din povăţuire orânduită şi sub ocrotirea smereniei, duce la 
înşelare şi la mai mare rătăcire, decât însăşi patimile. 
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„Prin ştiinţa lui, dreptul, sluga Mea, va îndrepta pe mulţi” (Isaia 53, 11). 
Prin acea prietenie a lui (a duhovnicului) cu Dumnezeu, despre care nu ne mai 

tocmim, el va întoarce sau va atrage voia omului la voia lui Dumnezeu, vrând şi tu, ce 
vrea Dumnezeu. Atunci va fi în noi ascultarea care era în Hristos Iisus (Filipeni 2, 8), şi 
dreptul, sluga lui Dumnezeu, va întoarce dragostea omului la dragostea lui Dumnezeu, 
iubind şi tu ce iubeşte Dumnezeu; atunci va fi în noi simţirea care era în Iisus (Filipeni 2, 
5). Duhovnicul va întoarce şi mintea noastră de la atâta umblare pustie în afară, şi o va 
face scaun al lui Hristos-Dumnezeu, în care sunt ascunse toate comorile cunoştinţei şi 
ale înţelepciunii (Coloseni 2, 3). 

La aceste stări însă nimeni să nu încerce să ajungă singur, căci nu va ajunge, sau va 
ajunge rău. Toate darurile închise în destinul nostru sunt îngrădite cu suferinţe şi numai 
la atâtea daruri ajungem, prin câtă mulţime de suferinţe putem răzbi cu bucurie. Numai 
atâta bine putem face, câtă suferinţă putem ridica de pe el. Numai atâta mângâiere putem 
aduce printre oameni, câtă amărăciune putem să bem în locul celor ce vrem să-i 
mângâiem. Atâta strălucire va arăta iubirea de Dumnezeu şi de oameni în noi, sau atât de 
puternice vor fi mila şi adevărul în noi, câtă văpaie de ură înfruntăm bucuroşi pentru 
Dumnezeu şi oameni. Şi aşa mai departe. 

E bine de ştiut şi aceea că darurile lui Dumnezeu dau o mare putere de a suferi, cu 
seninătate, orice potrivnicie în calea darului şi, răbdându-le cu linişte, toate piedicile cad 
pe rând, printr-o nevăzută rânduială dumnezeiască. 

Lupta începătorului este lupta izbăvirii de patimi; straja atenţiei la porţile simţurilor, 
ca să nu intre pruncii vaviloneşti, care făcându-se bărbaţi, ar fi mai greu de scos. Deci, 
cum se arată aceia să-i şi lovească de Piatră ca să nu ajungă cu ei până la luptă. Năvala 
de gânduri să nu descurajeze pe începători; toată grija să-i fie, să nu primească gândurile. 
A nu avea gânduri e tot aşa de cu neputinţă, ca şi a crede că poţi opri vântul. Cu 
orânduire dumnezeiască, vin şi vremuri fără furtună. 

Începătorii pot să vadă cum numele Mântuitorului îi izbăveşte de asuprirea momelilor 
vicleanului - ceea ce-i îndatorează cu o mare smerenie înaintea lui Dumnezeu, ştiind că 
se luptă Dumnezeu în locul lor. Partea începătorilor este nevoinţa de a usca izvoarele 
patimilor din pământul inimii, precum şi grija de a nu se sui cu mintea în văzduhul 
părerii, căci acolo bat furtuni mari şi se rup aripile minţii. 

Fiindcă de multe ori e atrasă mintea dincolo şi, furată de vrajă cum e, uşor poate fi 
muşcată de bucuria străină. Sfinţii Părinţi ne atrag luarea aminte să ne împotrivim acestei 
răpiri a minţii, pentru că dincolo, mari şi multe sunt primejdiile, în care începătorii pot 
să-şi frângă mintea. Începătorii trebuie să stea cu mintea de strajă la porţile sufletului, ca 
să nu intre foc străin în cetate. 

Vremea nevoinţei pentru unii e mai scurtă, pentru alţii mai lungă, pentru unii mai 
uşoară, pentru alţii mai grea, şi pentru foarte mulţi ţine toată viaţa. Iar pentru cei ce nu 
judecă pe nimeni, Mântuitorul zice că fără nevoinţă intră întru Împărăţie (Luca 6, 37). 

Fără uscarea izvoarelor rele, fără scoaterea din rădăcină a patimilor - iar locul să fie 
ars cu lacrimile de pocăinţă - fără netezirea scurmăturilor pe care le-au făcut porcii 
patimilor: dealuri şi văi, nu e chip de a primi pe Iisus şi a ajunge în ceata a doua a 
luptătorilor, a celor sporiţi. Ceata începătorilor stă sub fericirea sărăciei desăvârşite. 
Nimic n-a mai rămas de care să le mai fie inima prinsă (din cele de aici), nici de ei înşişi. 
Cât despre patimi, singura lor avuţie, prin nevoinţa cea de bună voie, au risipit-o şi au 
ajuns săraci de avuţia aceea şi s-au făcut ca un crin în pustie. 
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Cei curaţi cu inima 
 
Măsura celor sporiţi stă sub fericirea fecioriei, sau a celor curaţi cu inima. Că una e să 

făgăduieşti că vei petrece în feciorie şi alta e să ajungi cu adevărat starea nevinovăţiei şi 
nepătimirea. Cei ce-şi întorc mânia şi pofta de la cele de aici, unde altfel ar fi zăcut în 
contra firii, aceia scapă de bărbatul sau femeia dintr-înşii şi vin la starea unui suflet de 
fecioară. 

Sufletul, ajuns la starea de fecioară, are parte de crinul Bunei Vestiri a naşterii lui 
Hristos într-însul. În vremea aceasta, sortit dezvelirii darurilor dobândite prin Sfântul 
Mir, se întâmplă că sufletul trebuie să treacă prin nevoinţe fără de voie, neatârnătoare de 
el, care însă-i vin prin dumnezeiască orânduire, împlinind ceea ce-i mai lipsea din 
lămurirea la care s-a supus prin nevoinţe de bună voie. În vremea aceasta lucrează 
asupra nevoitorilor puterea cea mai presus de fire a Duhului Sfânt. Dar, să nu uităm: 
numai după ce el, prin nevoinţele cele de bună voie au adus toate puterile sufletului din 
robia lucrării contra firii, la lucrarea potrivită cu firea, spre care le erau date. Odată 
dobândită această convertire şi armonie lăuntrică a puterilor, vine şi lucrarea cea mai 
presus de fire şi ajută creşterea şi rodirea darurilor Duhului Sfânt, potrivit orânduirii lui 
Dumnezeu cu fiecare. 

Prunc nou s-a născut firii, pe care o întoarce la starea de fecioară, fără prihană. Iar 
pruncul creştea şi se întărea cu Duhul, umplându-Se de înţelepciune, şi Harul lui 
Dumnezeu era cu El (Luca 2, 40). El e steaua de dimineaţă, care răsare în inimile 
credincioşilor (II Petru 1, 19), după cum zice Petru. El e Dumnezeul-Lumină - lumina ta 
- cea care era învăluită de întunericul neştiinţei din vremea patimilor, care va răsări ca 
zorile din nou şi va grăbi tămăduirea ta (Isaia 58, 8-12). Pe dărâmăturile tale vechi vor fi 
zidiri din nou şi vei pune temelia cea străveche, Iisus Hristos Lumina lumii şi lumina ta 
va creşte tot mai tare, pruncul Iisus s-a făcut, în ceata celor desăvârşiţi, bărbat desăvârşit 
şi vine, plecându-Şi capul sub mâna de ţărână a zidirii Sale, arătându-ne smerenia ca pe 
un botez. 

Duhul lui Dumnezeu, Lumina cea adevărată, Hristos, Lumina care luminează pe tot 
omul ce vine în lume (Ioan 1, 9), ajută sufletul să se cunoască cu adevărat ce este faţă de 
sfinţenia lui Dumnezeu. La lumina adevărului veşnic îşi vede mulţimea păcatelor, 
loviturile tâlharilor, tăieturile fărădelegilor şi întârzierea tămăduirii. Pe măsură ce 
sporeşte într-însul lumina dumnezeiască a cunoştinţei de sine, pe aceeaşi măsură vede 
câtă stricăciune i-a făcut vremea închisă în necunoştinta de sine. Aşa se face că sub 
lucrarea sfântă a harului, nevoitorii se văd cei mai mari păcătoşi - căci e Cineva sfânt 
întru ei şi le arată aceasta. 

Sfinţii sunt nişte „păcătoşi” convinşi de păcatele lor. De aceea, judecându-se pe ei 
înşişi vrednici de iad, primesc de la Dumnezeu Raiul şi în dar mântuirea. 

Cei înşelaţi nu-şi văd păcatele, ci virtuţile. Pe când Sfinţii sunt nişte „păcătoşi” 
convinşi de păcatele lor - căci puterea sfinţitoare a lui Hristos se află în ei şi, întru 
recunoaşterea neputinţei se săvârşeşte Darul. Înşelaţii sunt nişte păcătoşi închişi în 
neştiintă dar convinşi de mântuirea lor, căci s-a întărit într-înşii întunericul cel mai din 
afară, care îi face să se dea pe sine mai presus de Biserică şi Sfinţi. Sunt cei ce n-au avut 
grijă şi s-au suit la părerea de sine: văzând darul lui Dumnezeu şi socotindu-l al lor, şi-au 
frânt aripile minţii. 

Cei desăvârşiţi nu simt numai spinul păcatelor lor, ci găsesc într-înşii toate păcatele 
oamenilor. Căci prin cei desăvârşiţi se răsfrânge sfinţenia lui Dumnezeu, ca printr-o 
oglindă, şi într-înşii toată firea omenească îşi simte durerea şi păcatul. 

Abia lor le îngăduie Atotştiutorul Dumnezeu să aibă război cu stricătorul firii 
omeneşti şi cu sabia Duhului neîntrerupt să-l ardă. Dar nu spre el le e privirea, ci având 
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toată făptura lor absorbită de Dar, s-au făcut ca un pârjol într-un rug nearzător şi 
strămutaţi de dragostea lui Dumnezeu, chiar şi numai cu atâta, că mai sunt în lumea 
aceasta, ard pe „stăpânitorul” ei în inimă, ca o sabie de văpaie. 

Această nebănuită simţire a neputinţelor, întru care se desăvârşeşte Darul lui Hristos, 
ne-o face înţeleasă mutarea din cele de aici a unui Cuvios Părinte: 

„Venind el la vremea mutării din viaţa aceasta, şi în jurul lui şezând Părinţii, a 
strălucit faţa lui ca soarele. Şi le-a zis lor: «Iată Avva Antonie a venit». Şi după puţin a 
zis: «Iată ceata Proorocilor a venit». Şi iarăşi faţa lui mai mult a strălucit. Şi a zis: «Iată 
ceata Apostolilor a venit». Şi s-a îndoit faţa lui în strălucire. Şi se părea ca şi cum ar 
vorbi cu oarecine şi i s-au rugat bătrânii, zicând: «Cu cine vorbeşti, Părinte?» - «Iată 
îngerii au venit să mă ia şi mă rog ca să fiu lăsat să mă mai pocăiesc puţin». Şi i-au zis 
lui bătrânii: «Nu ai trebuinţă să te pocăieşti, Părinte!» Şi le-a zis lor bătrânul: «Cu 
adevărat, nu mă ştiu pe mine să fi pus început (pocăinţei)». Şi au cunoscut părinţii că a 
ajuns desăvârşirea. Şi iarăşi de năprasnă s-a făcut faţa lui ca soarele, şi s-au temut toţi. Şi 
le-a zis lor: «Vedeţi, Domnul a venit! Şi zice: „Aduceţi-mi pe vasul pustiului!” Şi îndată 
şi-a dat Duhul şi s-a făcut ca un fulger şi s-a umplut tot locul de bună 
mireasmă»”(Pateric, pag. 211-212).  

Cu aceste graiuri trece pragul dincolo, în adâncul smereniei, nevoitorul ce a ajuns 
desăvârşirea. 
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Despre durerile oamenilor9 
 
Lucrul care îi arde pe toţi oamenii este pocania - pocăinţa - pe care o trimite 

Dumnezeu, ori vrem, ori nu vrem. De aceea este bine ca să ne pocăim de bună voie, să 
nu aşteptăm să ne trimită Dumnezeu pocăinţa prin necazuri de tot felul, căci pricinile 
pentru care ne trimite Dumnezeu necazurile sunt păcatele noastre. Deci, dacă păţeşti 
necazuri în viaţă, află că ai făcut greşeli. Necazurile sunt mâna întinsă a milei lui 
Dumnezeu către noi. 

Acum să vă dezvelesc câteva feluri de păcate, ca astfel să pricepeţi înseşi durerile 
voastre. 

 
I. Beteşugurile trupului. 
Din trei pricini se îmbolnăveşte trupul:  
1. De otrăvuri din lipsa postului. 
Carnea este o otravă şi se mistuie tot cu ajutorul unei otrăvi care este fierea. 
2. Din naştere, pentru că fie mama sau tata nu a fost treaz când s-a zămislit copilul. 

Femeilor, fugiţi de bărbaţi ca de foc când sunt ameţiţi de băutură. 
3. Din desfrânare, pentru că trec măsura cuvenită şi încep să-i doară spatele, spinarea, 

şalele, slăbesc nervii, devin iuţi şi nerăbdători. Toate acestea, pentru că nu şi-au înfrânat 
poftele (puterile). Este tocmai ca bogatul care sărăceşte. Aşa şi trupul care şi-a mâncat 
toată vlaga. 

II. Vrajba în casă. 
Ascultaţi pricinile pe care le au şi apoi ce să facă ca să nu le mai aibă? Vrajba în casă 

vine din păcate. Toate îşi au izvorul în păcate. 
1. Neapărat vine vrajba în casă dacă căsătoria s-a început cu stângul, adică cu 

desfrânarea. 
2. Mai vine, apoi, dacă soţii trăiesc în căsătorie nelegitimă, sau fără cununie 

bisericească. Este un prim păcat, pe care toţi îl plătesc cu vrajba. De aceea, toţi trebuie să 
intre la cuminţenie şi să se legiuiască dacă sunt aşa. 

3. Din curvii nemărturisite, făcute înainte sau după căsătorie. Astfel au intrat într-o 
casă nouă cu o pecete drăcească pe trupul şi pe sufletul lor şi, pentru că nu s-au 
mărturisit, acel păcat are să le spargă casa, tocmai pentru că n-au omorât pe diavolul care 
este cel care făcea acest lucru. 

4. Lăcomia de avere a unui părinte când şi-a măritat fata sau şi-a căsătorit feciorul. O 
asemenea căsătorie nu ţine, pentru că s-a făcut cu o lucrare a diavolului. De vei mărita 
fata ta numai pentru avere, căsătoria lor va sfârşi cu vrajbă sau cu spargerea casei 
aceleia. Prin urmare, cuminţiţi-vă părinţilor cu sfaturile când vă măritaţi fetele sau vă 
însuraţi feciorii. 

5. Nepotrivirea de vârstă. Sunt părinţi care îşi mărită fetele la 14-16 ani, iar la 18, 19 
ani fata lor este văduvă sau divorţată şi încă cu copil. Aceasta din cauza nepotrivirii de 
vârstă, căci ce poate face o fată aşa tânără în faţa unui vlăjgan, om în toată firea? Această 
diferenţă mare de vârstă este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Şi din cauza aceasta, casa 
aceea nu ţine ci se sparge şi în aceste cazuri părinţii trebuie să recunoască că au dat un 
sfat prost. 

6. Din negrija de suflet a celor din casă, din negrija de spovedanie, de Sfânta 
Împărtăşanie şi de rânduielile Bisericii, care sunt poruncile lui Dumnezeu. Fiindcă dacă 
nu le păzesc pe acestea, le păzesc pe ale diavolului, şi astfel nu pot să aibă linişte. 

                                                 
9 Părintele Arsenie Boca, Despre durerile oamenilor vol 1: din învăţăturile Părintelui Arsenie Boca, 

ed. Credinţa Strămoşească, 2003 
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7. Din petrecere fără post. Cei ce se umplu de mânie sunt cei plini de fiere, care se 
înmulţeşte în corpul omului atunci când mănâncă multă carne şi nu posteşte. Plini de 
fiere fiind, se umplu de mânie şi astfel îşi sar în cap unii la alţii. Aşa, pentru o vorbă cât 
de neînsemnată, pentru o bucată de lemn ce nu e la locul ei, îi sare în cap celuilalt. 

8. Şi o ultimă pricină este desfrânarea soţilor. Dar soţii cum desfrânează, când sunt 
legiuiţi? Aşa bine, căci nu mai ţin seamă de miercuri, de vineri, de zilele postului şi de 
sărbători. Nu mai ţin nici o rânduială. Şi bate Dumnezeu nerânduiala ca să se facă 
rânduială. 

 
III. Paguba din curte, paguba în agoniseala voastră, o alta din durerile noastre. 
Şi acum, iată pricinile pentru care Dumnezeu trimite pocania asupra avutului nostru. 
1. Unii din stăpâni le drăcuie şi atunci să nu se mire dacă li se împlineşte cuvântul 

spus, căci dă Dumnezeu după cuvântul lor. 
2. Lucrează Duminica. Că dacă Dumnezeu n-a lucrat Duminica, nici ţie nu îţi este 

îngăduit să lucrezi şi dacă vei lucra, vei pierde nu numai ceea ce ai lucrat Duminica ci şi 
ceea ce ai lucrat în cursul săptămânii. Să nu ascultaţi de sfatul nimănui când este vorba 
de cinstirea Duminicii. Fiecare îşi are socoteala lui, tu însă ai un suflet. Căci va veni 
vremea să ceri apă cu bilet [perioada lui satana]. 

3. Şi mai are pagubă cel ce se uită la agoniseala sa ca la ochii din cap. Şi-a lipit inima 
lui de lucruri pieritoare. Pentru altceva a dat Dumnezeu inima, nu ca să ţi-o împotmoleşti 
cu gunoiul lumii, ci ca să ţi-o îndrepţi spre Tatăl, Cel din ceruri. Pe El să-L iubim, de El 
să ne lipim inima, căci neasemănată este plata pe care ne-o dă Dumnezeu, faţă de cea 
dată de lume. De aceea nu-ţi lipi inima ta nici de proprii tăi copii, căci de-i pătimi durere 
în cele iubite peste măsură, cine te va mângâia? 

4. Ai cumpărat din mână rea, din mână pătimaşă, din mâna care a furat sau de la unul 
care a curvit. De aceea, mai înainte de a o amesteca cu ale tale, dă-i puţină apă sfinţită, 
cu făină, căci să ştiţi, păcatele trec şi asupra pământului pe care-l calci şi asupra vitelor. 

Când a fost izgonit Adam din Rai, Dumnezeu a blestemat pământul: „Pentru că ai 
ascultat de glasul femeii tale şi ai mâncat din pomul din care ţi-am poruncit: «numai din 
acela să nu mănânci, şi ai mâncat dintr-însul», blestemat să fie pământul întru lucrurile 
tale! Întru necazuri vei mânca dintr-însul în toate zilele vieţii tale! Spini şi pălămidă îţi 
va rodi ţie şi te vei hrăni cu iarba pământului! În sudoarea feţei tale îţi vei mânca pâinea 
ta, până când te vei întoarce în pământul din care eşti luat; că pământ eşti şi în pământ te 
vei întoarce” (Facerea 3,17-19). Iar femeii i-a zis: „Voi înmulţi mereu necazurile tale şi 
suspinul tău; în dureri vei naşte copiii şi spre bărbatul tău va fi întoarcerea ta şi el te va 
stăpâni” (Facere 3,16). 

O greşeală a noastră atârnă asupra întregii averi. 
5. Cineva se ţine de vrăji asupra ta, iar tu nu ai ocrotirea lui Dumnezeu asupra ta. 

Cineva lucrează cu diavolul asupra ta şi asupra vitelor tale şi atunci şi tu tânjeşti şi vitele 
tale. De ce pot lucra aceste puteri? Pentru că tu n-ai ocrotirea lui Dumnezeu. Şi ca să nu 
mai poată lucra duhurile rele, curăţeşte-ţi trupul tău prin post, fă sfeştanie, pune-ţi o 
Sfântă Cruce în curte şi roagă-te lui Dumnezeu să te ocrotească. 

6. Mai poţi avea necazuri şi din cauză că, în curtea în care stai tu, sau pe pământul pe 
care-l lucrezi apasă jurăminte, blesteme sau nedreptate: să luaţi seama, să nu tăiaţi o 
brazdă din pământul care nu este al vostru, căci aduce moarte, dar se mai poate să ai 
asupra curţii şi alte păcate. Poate ca ai cumpărat această curte cu bani munciţi într-o 
vreme când poate trăiai în desfrânare. De aceşti bani, deşi i-ai muncit, nu te vei putea 
folosi, căci şi asupra lor atârnă şi apasă păcatele de când i-ai muncit şi te urmăreşte 
Dumnezeu până în pânzele albe. Pentru ce? Pentru că nu te mărturiseşti, pentru că ţii 
şerpii în sân şi Dumnezeu lasă să te muşte. 



307 
 

7. Apasă blestemele părinţilor sau ale altuia asupra casei tale şi asupra ta sau, ce este 
şi mai des, copiii lepădati şi îngropaţi ici, colo. Ba în gunoi, ba lângă o altoaie. Şi 
lepădarea copiilor este păcat strigător la cer. 

8. Stăpânii au păcate nemărturisite din tinereţe sau mai pe urmă şi nu le-au ispăşit, că 
nu-i destul să le spui sub patrafir, trebuie să le şi ispăşeşti, de bună voie. De aceea vine 
bătaia lui Dumnezeu asupra voastră, peste tot, pe câmp, peste vite şi peste tot lucrul 
mâinilor voastre. 

 
IV. Copiii îndrăciţi, neascultători, necredincioşi şi desfrânaţi. 
Toţi părinţii luaţi aminte, şi ceilalţi de asemenea fiţi cu mare băgare de seamă ca să nu 

cădeţi în astfel de greşeli, când vă va veni rândul. Copiii îndrăciţi vin din următoarele 
pricini: 

1. Părinţii nu au păzit postul şi nu s-au putut înfrâna de la poftele trupeşti şi aşa au 
călcat zilele şi timpurile neîngăduite care sunt: Miercurea, Vinerea, Duminica, 
sărbătorile de peste an şi posturile întregi. Toţi copiii care rezultă sunt neascultători şi 
îndărătnici, pentru că nici părinţii lor nu au ascultat de poruncile lui Dumnezeu de a păzi 
zilele sfinte. 

Întrebaţi-vă cugetele şi vă vor spune ce este îngăduit. Astfel, îi veţi vedea plângând şi 
veţi plânge şi voi şi aşa veţi ispăşi păcatul în care i-aţi zămislit. Desigur că vă doare, 
dacă nu le-aţi fi făcut nici nu v-ar fi durut. 

2. Mamele nu s-au păzit până la curăţenie deplină şi aşa se nasc copii plini de bube şi 
pot muri. Şi dacă în vremea aceea tata a mai fost şi beat, se naşte un copil care va fi 
slăbănog fie cu mintea, fie cu trupul, fie cu amândouă. Şi iată cum vei avea pocania de la 
Dumnezeu cu propriul tău rod. 

3. În vremea sarcinii nu te-ai păzit de bărbat, de aici mulţi copii se nasc morţi sau mor 
de tineri sau dacă trăiesc alunecă în curvie, pentru că s-a întipărit pecetea curvească pe ei 
încă din pântecele mamei lor. 

Se găsesc acestea în Sfânta Scriptură, căci toate prin câte trece mama, în vremea celor 
9 luni de sarcină, fie bune, fie rele, se întipăresc şi în copil. Când va creşte mare, toate îi 
vor răsări în cale. 

Roadele curviei părinţilor se văd, ca în oglindă, în comportarea copiilor lor: fetele cu 
fusta scurtă, sau mai grav cu buricul gol; băieţii şi chiar bărbaţii cu belciuge în urechi. 

Deci, după cum vedem, peste mâna întinsă a milei lui Dumnezeu, se poate da până şi 
cu copita; însă împotriva urgiei mâniei Lui nu se mai poate face nimic. 

Dacă are cineva minte sigur va lua aminte şi se va îndrepta. 
La cârma Bisericii e Tatăl nostru, şi noi, cei binecredincioşi, ştim cui slujim. 
 

Între Dumnezeu şi om 
sau între raţiune şi credinţă 

 
Toată lumea e atârnătoare de Autorul ei. Lumea lucrurilor atârnă de Dumnezeu fără 

să ştie. Noi, creştinii, ştim. 
Chiar dacă nu vrem, tot atârnăm, fiindcă spre deosebire de toată lumea lucrurilor, noi, 

oamenii, aici în trup, încă nu avem înfăţişarea noastră definitivă. Noi suntem în lucru. Şi 
de aici vine că simţim neajunsurile noastre, necunoscutele şi tensiunile noastre spre 
desăvârşire. 

Poziţia omului în creaţie e unică, suntem făpturile lui Dumnezeu, omul e un rezultat 
al creaţiei divine, dar suntem şi realizarea noastră. 

Din cauza acestei stări de lucruri se aude adesea constatarea tragică că: „n-am făcut 
nimic” în viaţă. Aceasta e constatarea că n-ai dat vieţii tale sensul său destinul ei. Noi nu 
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suntem numai lucruri ca să mergem în virtutea legilor necesităţii; noi mai suntem şi 
fiinţe spirituale, înzestrate cu conştiinţă şi ca atare mergem în virtutea legilor libertăţii. 
Ca atare căutăm adevărul şi ca atare Îl căutăm pe Dumnezeu. 

La porţile sufletului omenesc Dumnezeu Îşi încetează stăpânirea: îi vrea iubirea. Aici 
El vrea să fie primit din iniţiativa noastră. Prin urmare, la împlinirea sensului sau 
destinului nostru în creaţie suntem aşteptaţi de Dumnezeu ca făpturi ale Sale, conştiente 
de rudenia noastră cu El. 

Pentru orientarea noastră în lumea văzută ni s-a dat credinţa şi un om ca model: Iisus. 
Noi trebuie să realizăm în noi această icoană divină: stilul de a fi al lui Iisus. Fără acest 
fel de a fi, care atârnă de toate deciziile noastre de fiecare zi, şi de fiecare clipă, te 
constaţi un om fără sens, un om fără hrană în faţa haosului care caută să te soarbă în 
tragedia nefiinţei - una din definiţiile răului. 

Propriul tău destin aşteaptă de la tine decizia acestei transpuneri a ta în chipul lui 
Dumnezeu, transpunerea în felul de a fi al lui Iisus în lume. 

Iată în ce vreau să vă antrenez: în declanşarea mecanismului religios al sufletului. 
Sufletul Îl recunoaşte pe Tatăl său şi I se alipeşte. Dar fiind închis într-un trup, care 

aparţine lumii acesteia, sufletul se alipeşte şi de lumea dinafară; crezând că într-aceasta 
îşi poate găsi liniştea sa. Dar nu şi-o găseşte; de aceea, toată nevoinţa vieţii călugăreşti 
are această raţiune de a fi: să nu lase sufletul să se alipească mai tare lumii văzute decât 
lui Dumnezeu. Că nu suntem din lumea aceasta şi nu trebuie ţintuită „aici” dragostea 
noastră. 

Fiindcă Dumnezeu e Duh, iubire şi adevăr, şi nu-L putem „vedea”, pentru că nu oferă 
imaginaţiei, cinematografiei noastre nimic, de aceea avem impresia că credinţa în 
Dumnezeu e un risc sau un pariu al raţiunii. 

Fapt este că credinţa e o continuă asceză a raţiunii, fiindcă Dumnezeu este altă natură 
decât existenţa creată şi cunoaşterea lui Dumnezeu ne cere şi pe noi, în întregime, într-un 
alt mod de a fi. Cunoaşterea lui Dumnezeu, cine vrea s-o aibă - şi nu eşti liniştit până n-o 
ai - antrenează în ea fiinţa noastră întreagă, cu toate rădăcinile ei în existenţă. Suntem 
irezistibil mânaţi spre această cunoaştere metafizică a lui Dumnezeu şi ca atare feriţi de 
neajunsurile noastre de oameni. 

Iată tragicul şi smerenia cunoaşterii noastre. 
Din cele de până aici rămâne de reţinut că întreaga noastră fiinţă trebuie sfinţită, 

pentru a ne putea apropia de Dumnezeu. O cunoaştere teoretică a lui Dumnezeu au şi 
dracii, (ba şi mulţi teologi) dar aceasta nu-i sfinţeşte. Dumnezeu face parte din destinul 
omului şi e neliniştit sufletul nostru până nu se odihneşte întru Dumnezeu. 

De aceea, când lipseşte preocuparea de mântuire fiinţa noastră e în pierzanie, care şi 
ea, pierzania, amăgeşte cu o „odihnă”. 

Ne-a adus Dumnezeu din nefiinţă la fiinţă, dar să ne mântuiască nu poate fără noi. 
Drept aceea, în tot felul ne cheamă ca să-L cunoaştem ca Tată şi pe noi întreolaltă ca 
fraţi şi fii ai aceluiaşi Părinte. 

Căci toate le poate Dumnezeu fără tine dar ca să te mântuiască din lumea aceasta nu 
poate fără tine. Nici tu nu te mântuieşti fără mâna lui Dumnezeu şi nici Dumnezeu nu te 
ridică dacă nu-I întinzi şi tu mâna ta. Destul îţi este că te cercetează mereu şi atât de mult 
te roagă! 

Cine nu vrea să se mântuiască? Sunt cei ce ascultă de o vrajă vrăjmaşă, care îi scoate 
din cale şi, cu pofte pieritoare, îi încâlceşte în lume. Vraja aceea, a păcatului, cu vremea 
le slăbeşte mintea şi în aşa fel le-o întoarce, încât ajung să zică binelui rău şi răului bine 
şi din fiii lui Dumnezeu se fac vrăjmaşii lui Dumnezeu. Vremea li se gată, lumina minţii 
li se stinge... şi aşa îi prinde noaptea - moartea - rămaşi rătăciţi de Dumnezeu şi neîntorşi 
Acasă. 
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Dar s-a pogorât din Ceruri Samarineanul milostiv, Iisus Hristos. El e Cel ce ne-a făcut 
datori să ştim: ce suntem, cine ni-s Părinţii, de unde venim, ce-i cu noi pe-aicea şi într-o 
lume cu viclene primejdii, cum să ne purtăm, cine ne cheamă Acasă şi cine ne întinde 
momele? Că de la cârma minţii atârnă încotro pornim şi unde să ajungem.  

„N-ar trebui decât să-L recunoaştem toţi pe Dumnezeu ca Tată şi că noi toţi îi suntem 
fii şi, potrivit cu această cunoştinţă, să ne orânduim viaţa. Până nu recunoaştem că avem 
îndoită fire şi îndoită viaţă: una pământească şi alta cerească, fără de sfârşit şi începând 
de aici, până atunci tot pe afară ne ţinem de rostul la care vrea Dumnezeu să ne ridice. 

Trebuie să ştim, toţi supuşii Împărăţiei, că suntem făpturi cereşti, trimise vremelnic în 
corturi pământeşti spre o mare probă şi anume: să vedem şi să se vadă încotro înclinăm 
cu inima şi mintea, şi înspre ce înclinăm aceea să avem pentru totdeauna. Dacă năzuim 
spre Dumnezeu, pe El Îl moştenim şi viaţa veşnică şi astfel ne întoarcem Acasă, iar dacă 
înclinăm spre firea pieritoare, vom pieri de la faţa lui Dumnezeu şi cu cel rău vom 
petrece fără de sfârşit. Căci noi suntem pieritori cu firea pă- mântească, dar nemuritori 
cu firea cerească; veşnicia noastră însă de noi atârnă unde s-o petrecem. 

Împărăţia cerurilor nu este pentru păsări, ci pentru oamenii care trăiesc „ca păsările”, 
mai desprinse de pământ şi firea pământească, trăind mai după firea lor cerească, trăind 
mai „în grija lui Dumnezeu” decât în grija vieţii. Păsările acestea sunt „vulturii” care se 
vor aduna ca să judece lumea (I Corinteni 6, 2), când pământul va fi stârv. 

Nimic nu poate înlocui lipsa iubirii, dar iubirea înlocuieşte toate neajunsurile. Căci 
firul iubirii ridică fiii spre cerescul Tată, şi pogoară pe Tatăl, Fiul şi Duhul în fii. Iar pe 
fii, Dumnezeul iubirii îi leagă întreolaltă ca să fie una, ceea ce când se împlineşte, 
minunează lumea, şi o sileşte să cunoască pe Dumnezeu din fii, căci fiii uniţi în iubire 
trăiesc în El şi arată în lume capătul pământesc al Împărăţiei cereşti. Aceasta e pe scurt 
voia Tatălui şi rugăciunea Fiului, să prindă şi societatea omenească în aceeaşi iubire 
Treimică. 

 
Calea mântuirii 

 
Patru sunt căile ce se deschid înaintea oamenilor: 
 1. căile lumii.  
 2. căile trupului.  
 3. căile diavolului şi 
 4. calea lui Dumnezeu. 
1. Calea pe care merge lumea e lată, fiindcă mulţi sunt care merg într-însa (Matei 7, 

13); merge toată lumea. 
2. Sunt apoi căile pe care merg trupurile celor adormiţi sau chiar morţi cu sufletul, 

deşi le merge numele că trăiesc (Apoc. 3, 1) dar sunt numai trupuri (Facerea 6, 3). Şi 
calea trupurilor tot acolo duce. 

3. Sunt pe urmă căile pe care merge diavolul, de când a fost aruncat pe pământ, adică 
între oameni, unde înşală toată lumea (Apoc. 12, 9). 

Acestea trei, duc pe cei ce merg pe ele la acelaşi loc, toţi sunt călători la iad (Iov 21, 
13), adică în calea pierzării. Aşa au călătorit nepoţii lui Adam în calea pierzării, deşi le-a 
trimis Dumnezeu Legea şi Proorocii, dar în 5.530 de ani numai doi s-au izbăvit: Enoh şi 
Ilie. 

* 
 Dumnezeu prea milostivul, însă, întru marea Sa iubire de oameni, a făcut totul ca să-i 

scoată pe oameni din calea pierzării, într-o cale nouă, calea mântuirii; Dumnezeu însuşi 
S-a făcut om desăvârşit - afară de păcat - şi ne-a învăţat calea. Prin urmare, calea 
mântuirii este calea pe care a mers Dumnezeu însuşi, ca om adevărat. Şi merge cu noi, 
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cu fiecare în parte, în toate zilele până la sfârşitul veacurilor (Matei 28, 20), precum 
Însuşi a zis. 

 
4. CALEA pe care merge Dumnezeu, faţă de calea pierzării pe care merge diavolul şi 

toată lumea pe care o înşeală el, este asemenea corăbiei lui Noe plutind peste puhoaiele 
potopului. Iar corabia e Biserica. Deosebirea e numai atâta: că aceea (corabia lui Noe) a 
fost închisă pe dinafară de Dumnezeu şi nimeni n-a mai putut intra (Facere 7, 16), pe 
când Biserica are intrarea deschisă şi mai pot intra oameni zdrobiţi de apele potopului şi 
învălmăşiţi de puhoaie. Acolo era Noe, iar aici Iisus, şi în valuri diavolul înecându-i pe 
oameni. 

Se întâmplă însă ceva de neînţeles - şi ar fi bine să se înţeleagă - că cei ce se chinuiesc 
în valuri, deşi toţi ţin la viaţă totuşi nu toţi vor să scape în corabie. Ba mai mult, scuipă 
mâinile ce li se întind de la intrarea corăbiei. Iar mâinile sunt braţele părinteşti, braţele 
celor 7 Sfinte Taine ale lui Dumnezeu, care izbăvesc pe oameni: îi nasc din trup în Duh 
(Coloseni 2, 12), din potop în Ceruri, din moarte la Viaţă, din amărâta viaţă la viaţa 
cerească. Aceştia, care nu vor să scape în corabia cârmuită de Iisus Hristos - Cel cu 
cruce - sunt fiii pierzării (Ioan 17, 12), fiindcă n-au primit iubirea Adevărului ca să se 
mântuiască. De aceea, Dumnezeu îngăduie să vină asupra lor amăgiri puternice, ca să 
dea crezământ minciunii şi să cadă sub osândă toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au 
îndrăgit nedreptatea (Tesaloniceni 2, 10-12). 

* 
În zilele noastre câte unii cârtesc pe de margini (şi ecumeniştii), întrebând cumplit: 

cum, numai în Biserica Ortodoxă este mântuire? Ceilalţi toţi se prăpădesc? 
Răspundem că, precum în vremea potopului: „a murit tot trupul ce se mişca pe 

pâmânt şi s-a stins toată fiinţa care se afla pe faţa a tot pământul... şi a rămas numai Noe 
şi ce era cu el în corabie” (Fac. 7, 14-23), tot aşa până la capătul veacului. 

Atunci, în ceasul ispitei ce va să vie peste toată lumea ca să-i încerce pe cei ce 
locuiesc pe pământ, în strâmtorarea cea mare (Apoc. 7, 14), care va veni peste toţi cei ce 
locuiesc pe faţa a tot pământul, e limpede că numai în Corabia lui Dumnezeu mai este 
scăpare, în Biserica cea adevărată, unde este un Domn, o credinţă, un Botez, un 
Dumnezeu şi Tatăl tuturora (Efeseni 4, 5-6). 

Sau va întreba: oare, S-a împărţit Hristos? (Corinteni 1, 13) 
* 

Diavolul, şarpele cel vechi (Apoc. 20, 2) care aruncă puhoiul, cu vremea s-a mai 
iscusit în rele şi a scornit şi el „corăbii” cu care dă târcoale pe marea potopului, să-i 
culeagă el pe cei ce întind mâna din puhoaie dar scuipă Biserica. Mai mult, a izbutit să 
tragă din uşa Corăbiei lui Dumnezeu şi pe unii slujitori ai luminii, agăţându-i cu undiţa 
mândriei şi punându-i în uşile „corăbiilor” sale, ca amăgirea izbăvirii să fie deplină. 
Minciuna e uşor de prins: „corăbiile” satanei n-au Crucea pe catarg, iar înlăuntru nu sunt 
cele 7 Sfinte Taine [atenţie la neatenţie, ecumenişti]. 

Prin urmare ştim 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. 

Ce face Dumnezeu cu ceilalţi, ce nu se află în Biserica adevărată? - Nu ispitim pe 
Dumnezeu. Sfinţii au zis: „Cine nu are Biserica de mamă, nu are pe Dumnezeu de Tată. 
În afară de Biserică nu este mântuire” - Sfântul Ciprian. 

Dacă cineva e mai presus de sfinţii cu moaşte... poate că şi lui Dumnezeu îi va da 
învăţături, - şi nu-i de mirare să rătăcească cineva, chiar cu Scriptura în mână! Nu după 
Scripturi L-au răstignit oamenii (iudeii) pe Dumnezeu? (Ioan 19, 7). 
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Acum am putea pricepe că mântuirea este fapta milostivirii lui Dumnezeu, prin care 
ne scoate din păcat, dacă vrem şi ne ostenim şi noi. Fără să vrem, cu sila, nu ne 
mântuieşte nimeni. Aşa voieşte Dumnezeu, ca darul mântuirii Sale să fie şi roada voinţei 
şi ostenelii noastre. E însă aşa de milostiv, că tot El ne ajută şi să vrem şi să lucrăm. 

 Deci, Calea mântuirii începe din Biserica văzută de pe pământ şi sfârşeşte în Biserica 
nevăzută din Ceruri. 

 Toţi oamenii, fără deosebire, suntem în aceeaşi vreme şi fiii oamenilor şi fiii lui 
Dumnezeu (Ioan 1, 12-13). Adică, după trup suntem făpturi pământeşti, iar după duh, 
făpturi cereşti, care însă petrecem vremelnic în corturi (II Corinteni 5,1) pământeşti. 
Precum noi oamenii suntem făpturi îndoite, văzuţi şi nevăzuţi, aşa şi Biserica e cu fire 
îndoită, văzută şi nevăzută: 

 - Biserica văzută este Biserica de pe pământ şi se numeşte Biserica luptătoare, pentru 
că aici oamenii se luptă cu lumea, cu trupul, cu ei înşişi, şi cu diavolul, ca să câştige 
cununa sfinţeniei, sau mântuirea. În Biserică nu este păcat, ea râmâne mereu sfântă şi îi 
sfinţeşte pe cei ce intră. 

 - Biserica din Ceruri se numeşte biruitoare, fiindcă e alcătuită din obştea bunilor 
biruitori Mucenici, a Sfinţilor Cuvioşi şi a tuturor Sfinţilor purtători şi propovăduitori de 
Dumnezeu - unde sunt aşteptaţi toţi ucenicii Domnului care vor mai fi până la sfârşitul 
veacurilor. 

Unii s-au învrednicit încă de aici să petreacă nevăzut cu sfinţii, să fie cercetaţi de 
Maica Domnului, şi de puteri cereşti, şi chiar pe Domnul să Îl vază. E cunoscută 
întoarcerea lui Pavel pe drumul Damascului şi răpirea lui în Rai (Fapte 26, 12-18; II 
Corinteni 12, 4). 

Calea mântuirii e de pe pământ la Cer: ca a unora care ştim că de la Dumnezeu am 
ieşit (1 Ioan 5, 19), petrecem pe pământ o vreme şi iarăşi la Dumnezeu ne întoarcem şi 
lăsăm lumea. Aceasta este CALEA mântuirii. 

Fericit cine se întoarce şi ajunge iar Acasă, rotunjind ocolul! 
Fericit, cine se întoarce...! 
 

Piedicile din calea mântuirii 
 
 Pe o asemenea mărită CALE, nimeni nu poate merge singur de nu va veni în obştea 

Bisericii şi să fie dus de mână, de mâna nevăzută a Mântuitorului, prin Preoţi, ucenicii 
Săi văzuţi în fiecare rând de oameni. Deci, în calea Duhului, nu poţi merge fără ucenicie 
la duhovnic. Mulţimea ispitelor, vicleniile potrivnicului nevăzut, războindu-ne prin 
lucrurile sau oamenii văzuţi, oricând ar putea scoate pe ucenicul Domnului din calea 
mântuirii şi să-l rătăcească, dacă duhovnicul n-ar avea meşteşugul, ştiinţa şi puterea de la 
Dumnezeu, ca să împrăştie şi mereu să strice lucrăturile potrivnicului. Pricepem prin 
urmare că ucenicul sau credinciosul e dator cu ascultarea din dragoste către duhovnicul 
său, căci fără darul acestuia e cu neputinţă izbăvirea de necazuri şi mântuirea. De aceea 
au zis Sfinţii, că cine vrea să se mântuiască cu întrebarea să călătorească. Aceasta pentru 
că oricine -luaţi aminte- care s-a hotărât să iasă din calea păcatelor, sau gâlceava 
fărădelegilor, se va trezi, deodată, că i se ridică împotrivă trei vrăjmaşi unul după altul: 
lumea, trupul şi diavolul. 

„Lumea” este primul vrăjmaş şi prima piedică în calea mântuirii: 
Prin „lume” se înţeleg oamenii necredincioşi, e lumea celor ce din toată voia s-au unit 

cu sfaturile dracilor, e lumea pentru care nu s-a rugat Mântuitorul (Ioan 17, 9). E gura 
satului, gura vecinului şi de multe ori gura şi faptele celor din casă cu tine (Matei 10, 
36). Oamenii aceştia ai lumii au o ciudată „ruşine de a fi buni”. Bunătatea ta îi arde şi se 
trudesc să te scoată de vină cu tot felul de ponoase. 
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Aceştia, sau lumea, îţi iartă orice ticăloşie ai face, oricât ai îndărăpta cu sufletul, dar 
nu te iartă nicidecum să le-o iei un pas înainte şi să te faci mai bun. 

Lumea e veacul viclean (Galateni 1, 4), placul oamenilor (Efeseni 6, 6) şi slava 
deşartă (I Ioan 2, 16). Gura lumii grăieşte ale stăpânitorului ei (I Ioan 5, 19), diavolul. 
De aceea avem poruncă: Nu iubiţi lumea, nici cele din lume: pofta trupului, pofta ochilor 
şi trufia vieţii, care nu sunt de la Tatăl (I Ioan 2, 15-16). 

Cine vrea să biruie prima piedică în calea mântuirii, „lumea”, are la îndemână acestea 
trei: răbdarea, iertarea şi rugăciunea. 

Cu răbdarea suntem datori, pentru că mai înainte de a veni la ostenelile mântuirii sau 
la calea lui Dumnezeu făceam şi noi ale „lumii”, înmulţind păcatele, şi ne-am băgat 
datori iar acum trebuie să plătim cu durere cele ce le-am făcut atunci cu plăcere. Deci 
acum trebuie să plătim ale noastre cele de atunci, ca pentru răbdare să dobândim 
mântuirea de la Dumnezeu. 

Pe urmă, cine vrea să biruie „lumea” e dator cu iertarea, oricâte necazuri ar pătimi de 
la oamenii lumii, ca unul ce ştie că fraţii săi stau legaţi într-o robie străină, în întunericul 
necunoştinţei de Dumnezeu şi de ei înşişi. 

Iar în al treilea rând, cine biruie lumea, se roagă Tatălui în ascuns sau în gând pentru 
orice fiu al lui Dumnezeu, oricât de rea purtare ar avea, şi oricâte rele ţi-ar face. 

Căci răbdarea răului, iertarea fraţilor şi rugăciunea în ascuns au putere înaintea lui 
Dumnezeu şi pentru ele biruie El şi schimbă spre bine pe cel ce te necăjeşte. Iar cu 
acestea, te-ai făcut pricină de mântuire pentru fratele tău din „lume”. Căci zice Scriptura: 
„Până la o vreme va răbda cel cu îndelungă răbdare şi pe urmă i se va răsplăti lui cu 
bucurie...”. „Nebunul însă roagă pe Dumnezeu să-l miluiască; dar venind mila nu o 
primeşte, fiindcă n-a venit precum a vrut el, ci precum Doctorul sufletelor a socotit că e 
de folos. Şi de aceea se face nesimţitor şi se tulbură şi uneori se războieşte aprins cu 
dracii, alteori huleşte pe Dumnezeu; astfel, arătându-se nemulţumit, nu primeşte decât 
bâta”. 

În rugăciunea cu gândul să fii smerit, să-ţi aduci aminte de greşalele tale, şi zi: 
„Doamne, iartă-i vorbele şi mie faptele”! Căci asupra smereniei desăvârşite, vrăjmaşul 
nu poate nimic; şi făcând aşa ori de câte ori împrejurarea o cere, dar şi când nu o cere, cu 
ajutorul lui Dumnezeu, treci cu bine peste prima piedică a vrăjmaşului pe care ţi-o ridică 
prin fraţii tăi din lume, mai slabi de înger. 

Cine are darul sau „Duhul dragostei, al răbdării şi al gândului smerit”, în vreme ce se 
luptă după lege (II Timotei 2, 5), iar legea e dragostea, poate vedea lucruri minunate. 
Aşa de pildă, noi nu ştim tainele lui Dumnezeu, pe cine mântuieşte din lume şi pe cine 
osândeşte: 

- dacă se va mântui cel ce se sălbătăceşte asupra ta, atunci prin răbdarea ta, iertarea 
din inimă (Matei 18, 35) şi rugăciunea ta îl va birui Dumnezeu, şi cu smerenia ta va 
alunga dracii dintr-însul; 

- dacă, însă, fratele acela mai are de chinuit în robie străină sau îşi va pierde sufletul, 
atunci la purtarea ta cea după Dumnezeu răutatea lui va creşte şi desăvârşit se va 
sălbătăci împotriva lui Dumnezeu. 

Vezi! Ia aminte! Nicidecum să nu uiţi că ostaş al lui Dumnezeu eşti de la Sfântul 
Botez! 

Prin urmare, fii destoinic ştiind Cui crezi, cu ale Cui arme lupţi şi Cine îţi ajută, ca să 
nu piardă Dumnezeu pe cineva pentru neiscusinţa ta. Că, zic Sfinţii Părinţi: pricina 
mântuirii este aproapele. De aceea, cei ce biruie lumea nu sunt o adunare de leneşi, de 
neputincioşi, oricât s-ar părea răbdarea răului o slăbiciune a binelui, ci ostaşi ai lui 
Dumnezeu; şi precum le este lupta, aşa şi mântuirea. Căci în lupte sau în nevoinţe se 
dovedeşte „răbdarea şi credinţa Sfinţilor” (Apoc. 13,10). Iar despre nevoinţa care 
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dovedeşte răbdarea şi credinţa sfinţilor, putem spune că e singura cale îngăduită şi în 
stare să mistuie puterea răului şi să o facă fără rost şi fără vlagă în lume. 

Trupul cu firea lui stricată şi cu iubirea de sine este al doilea vrăjmaş sau piedica a 
doua: 

Când diavolul, duşmanul cel mai înverşunat al omului, se vede bătut la prima piedică, 
„lumea”, cea mai uşoară ce o ridică în calea robilor lui Dumnezeu, le ridică piedica a 
doua, adică: propriul lor trup, cu firea lui stricată prin viciile trupului şi cu iubirea de 
sine pe care Sfinţii Părinţi o numesc puiul necurat sau primul pui al diavolului. 

Se tânguie trupul ca să te milostiveşti de el, o tânguire vicleană a stricăciunii, care nu 
trebuie ascultată ci scoasă şi firea făcută iarăşi curată. De aceea Părinţii i-au zis trupului: 
vrăjmaş milostiv şi prieten viclean. Trupul, nărăvit în vremea negrijei de mântuire cu 
patimile şi poftele care l-au desfrânat şi l-au scos de sub conducerea minţii - sau au scos 
mintea de la conducere - se răscoală împotriva sufletului şi se întărâtă până şi împotriva 
lui Dumnezeu: 

„Deoarece pofta cărnii este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, fiindcă nu se supune 
legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate” (Romani 8, 7). 

Aşa se face că fiecare ducem un necredincios în spate, trupul de pe noi. De la starea 
asta şi până la a face trupul nostru să fie templu al Duhului Sfânt e de luptă, uneori toată 
viaţa. 

Instinctul (sexual), ce există în diferenţa dintre bărbat şi femeie, dacă e ascultat, 
satisfăcut, te împinge să rupi zăgazul rânduielii şi te îndeamnă să ieşi afară de cale, căci 
pentru instinct rânduiala e o tiranie. Instinctul rupe zăgazul rânduielii şi te îndeamnă să 
ieşi dintr-o ascultare care ţi se pare ca un lanţ, sau temniţă; aceasta este situaţia de luptă 
între trup şi suflet, între bine şi rău, pe terenul minţii şi inimii noastre. 

Instinctul se răzvrăteşte. Instinctul poate răbufni şi periclita sănătatea mintală: Ne 
găsim într-o luptă între bine şi rău pe terenul minţii şi al inimii noastre răzvrătite. 

Cu cât eşti mai luptat de acest instinct cu atât eşti mai răzvrătit. Rădăcina (răului) este 
energia tinereţii care nu vrea să meargă pe o CALE mai presus de fire, şi când e forţată, 
atunci azvârle, începe să judece, critică, ocărăşte, cârteşte cu nemulţumire şi aşteaptă 
bătrâneţea. Şi tocmai această bătrâneţe, aşteptată astfel, e a doua natură a năravurilor de 
până acolo, aceeaşi mare greşeală. 

Firea trupului fiind surdă, oarbă şi mută, nu te poţi înţelege cu el decât prin osteneală 
şi foame. Iar acestea, conduse după dreapta socoteală, nu dăunează. Acestea îl 
îmblânzesc şi-l fac supus lui Dumnezeu: acestea scot dracii poftei şi ai mâniei din trup. 
Foamea îmblânzeşte fiarele. Toată lupta aceasta, însă, nicidecum să nu se ducă fără 
îndrumarea unui duhovnic iscusit, care ştie măsura, trebuinţa şi putinţa fiecăruia după 
vârstă, sănătatea rămasă şi după tăria ispitelor - deşi postul pe mulţi i-a făcut sănătoşi. 
Aşa cere dreapta socoteală. Cei ce s-au grăbit fără sfatul dreptei socoteli, toţi au întârziat 
sau au pierdut. 

Cealaltă parte de piedică ce ne-o ridică vrăjmaşul în noi înşine e iubirea de sine, 
„primul pui al diavolului”, cum o numesc Sfinţii Părinţi (Sfântul Maxim Mărturisitorul). 
Împotriva ei ne-a cerut Mântuitorul să ne hotărâm pentru lepădarea de sine, zicând: 
Oricine voieşte să vie după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa în fiecare zi şi 
să-Mi urmeze Mie (Luca 9, 23). 

Lucrul acesta îl poate face numai cel ce s-a desfăcut din toată dragostea lumească şi a 
strămutat puterea dragostei către Dumnezeu. Cu alte cuvinte: pe cel ce l-a ajutat 
Dumnezeu să iasă din lanţurile dinafară ale iubirii de lume, îi ajută să iasă şi din 
legăturile dinlăuntru ale iubirii de sine. 

Ca să treci cu bine peste piedica a doua, a viciilor minţii, despre care credeai că eşti tu 
însuţi, sporeşte Dumnezeu dragostea Sa pentru tine şi sporeşte şi dragostea ta de 
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Dumnezeu pe măsura piedicii din cale. Fiindcă, într-adevăr, preţuirea pătimaşă a 
trupului, adică iubirea trupească de sine sau primul pui al diavolului, numai dragostea 
aprinsă a lui Dumnezeu o poate scoate, şi desăvârşit s-o facă scrum, prin umilinţele cu 
care o arde. 

Obişnuit noi, muşcaţi la minte de mândrie, nu prea putem şti în câtă primejdie ne 
bagă iubirea de sine, dar o putem deduce din purtarea de grijă a lui Dumnezeu, Care, cu 
iubire de oameni, ajută mântuirea noastră, îngăduind încercări, certări şi ocări peste 
capul nostru, cu rostul ca să ne scârbim de noi înşine şi să ni se tocească tot gustul de 
cele de aici, căci altfel nu putem muri nouă înşine ca să viem lui Dumnezeu (Galateni 2, 
19). De aceea toţi Părinţii au fugit de laudă şi au iubit ocara şi toată năpăstuirea, ca pe 
unele ce ucid puii vicleni şi aduc mult folos de la Dumnezeu. 

Cei ce, cu darul lui Dumnezeu, se izbăvesc de legăturile dinlăuntru ale iubirii trupeşti 
de sine, se poartă şi se mărturisesc ca fiind străini şi călători pe pământ. De aceea 
„suspinăm în acest trup, dorind să ne îmbrăcăm cu locuinţa noastră cea din ceruri” (II 
Corinteni 5, 2). 

Iată de ce, cu ajutorul dreptei socoteli, trebuie stins trupul, veştejită floarea lui în 
lumea aceasta iar faptele lui omorâte (Romani 8,7). Acestea însemnează cuvintele 
Mântuitorului: „Cine ţine la viaţa lui o va pierde; iar cine-şi pierde viaţa lui pentru Mine, 
va găsi-o” (Matei 10, 39). Înţelegem că-şi va pierde viaţa cel ce ţine la felul lumesc şi 
trupesc al vieţii. 

Acelaşi cuvânt îl auzim sub altă formă, astfel: „Cine va voi să-şi mântuiască sufletul, 
îl va pierde; iar cine-şi va pierde sufletul său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl 
va mântui” (Marcu 8, 15). Sufletul are şi el o parte pătimaşă care atât s-a nărăvit cu viaţa 
cea trupească, încât sufletul multor oameni n-ar mai vrea să le moară trupul, aşa s-au 
învoit şi s-au legat de tare cu plăcerea de lumea aceasta. Ar vrea să le fie viaţa veşnică în 
lumea aceasta. Sufletele acestea se pierd. Parcă auzim cuvintele bogatului: „Acum, 
suflete, ai multe bunătăţi adunate pe mulţi ani, mănâncă, bea şi te veseleşte. Iar 
Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această noapte voi cere de la tine sufletul tău. Şi cele ce ai 
pregătit ale cui vor fi? Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună comori sieşi şi nu se 
îmbogăţeşte în Dumnezeu.” (Luca 12, 19-20). 

Deci, ca să ne mântuim trebuie să pierdem înclinarea sufletului cea lunecoasă spre 
împătimirea cu lumea şi trupul, care toate aici rămân. 

Sunt alţii care-şi curăţesc sufletul de patimi prin multe osteneli, că şi sufletul are 
patimile lui: părerea de sine, slava deşartă, mândria, iar când scapă de aceste bucurii 
mincinoase şi-i dăruieşte Dumnezeu adevărate bucurii duhovniceşti se îndrăgostesc de 
propriul lor suflet, că iată se face curat, şi ei sunt încă în lumea aceasta. Şi sufletele 
acestea se sting şi se pierd. Bucuria neînfrânată, chiar pentru darurile cu adevărat 
duhovniceşti, te poate face să uiţi că încă n-ai ieşit cu totul din împărăţia ispitelor. 

Sufletul care se mântuieşte este acela care nu mai trăieşte pentru sine ci pentru 
Dumnezeu. Toată viaţa lui, toată dragostea lui e Dumnezeu, care îl face să uite de sine, 
iar când revine în lumea aceasta, se urăşte pe sine. 

De aceea Sfântul Evanghelist Ioan prinde treapta a treia a aceluiaşi cuvânt al 
Domnului zicând: Cine îşi iubeşte sufletul îl va pierde iar cine îşi urăşte sufletul în lumea 
aceasta, îl va păstra spre viaţă veşnică (Ioan 12, 25). 

De-am străluci duhovniceşte ca soarele, de una să ne ţinem: că nu suntem din lumea 
aceasta şi nu-i aici dragostea noastră; de aceea, nu trebuie ţintuită aici dragostea noastră. 
Căci dragostea lui Dumnezeu ne arde, şi arde şi piedica a doua din calea întoarcerii 
noastre Acasă... 

Cei ce şi-au întors toate puterile făpturii lor din lumea cea deşartă şi le-au strămutat la 
Dumnezeu şi s-au lepădat de sine, cu darul lui Dumnezeu au biruit lumea şi pe ei înşişi. 
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Diavolul e piedica a treia în calea întoarcerii noastre Acasă: 
În calea mântuirii sau a întoarcerii Acasă, mai dăm de o piedică: de vrăjmaşul 

mântuirii - diavolul însuşi, de puterea răului în persoană. El, în mândria lui, nu poate 
răbda să fie bătut. 

Dacă a fost bătut când se lupta cu noi dinafară prin gura lumii, dacă a trebuit să fugă 
ruşinat - după zeci de ani de lupte dinlăuntru - din trup şi suflet, vine în persoană să se 
războiască cu noi, vine cu toate puterile dracilor săi să ne dea război. De acum începe 
războiul cu mintea, războiul minţii omului cu mintea cea vicleană, războiul nevăzut, spre 
care să nu îndrăznească nimeni de n-a fost chemat de Dumnezeu. Atâta cât trebuie să ştie 
şi să lupte oricine care vrea mântuirea, va afla când va fi cuvântul despre războaiele 
diavolului cu sufletul. Deocamdată să ne mulţumim a şti că arme asupra diavolului avem 
aceste trei: 

- Numele Domnului, şi Numele Maicii Domnului; despre care zice Sfântul Ioan 
Scărarul că: „Armă mai tare în cer şi pe pământ nu avem ca numele lui Dumnezeu”. 

- A doua armă împotriva diavolului este Sfânta Cruce (I Corinteni 1, 18). Aş întreba 
pe cei ce nu au Sfânta Cruce, cu ce semn vă apăraţi de diavolul? N-au semn, că nu-i lasă 
diavolul să-l facă. Semnul Crucii îl numeşte Biserica: „Armă nebiruită asupra diavolului, 
crucea Ta ne-ai dat-o nouă”. 

- Iar a treia apărare este smerenia sufletului, când în ceasul tulburării tale zici din 
adâncul inimii: „Pentru păcatele mele pătimesc acestea, Doamne, izbăveşte-mă de cel 
rău”, şi fă inimă bună către Dumnezeu, orice gânduri rele ai avea, pălmuindu-ţi mintea. 
Vede Dumnezeu osteneala ta şi nicidecum nu te va lăsa. 

Pentru ca omenirea să înţeleagă drama desăvârşirii persoanei omeneşti a fost nevoie 
ca Dumnezeu să creeze omul a doua oară şi, prin creştinism, care este văzut ca o a doua 
creaţie a lumii, să-l facă în stare de această înţelegere şi realizare a desăvârşiri sale 
personale. Această desăvârşire, urmărită şi aşteptată de Dumnezeu de la om, ni s-a dat de 
model în persoana clară şi reală a lui Iisus Hristos, a Dumnezeu-Omului. 

Că Dumnezeu prea milostivul, întru marea Sa iubire de oameni, a făcut totul din 
partea Sa ca să-i scoată pe oameni din calea pierzării în calea mântuirii; Dumnezeu 
însuşi S-a micşorat pe Sine şi S-a făcut om desăvârşit -întru totul asemănându-se nouă, 
afară de păcat- şi ne-a învăţat calea cu lucrul şi cu persoana Sa. El era şi Dumnezeu 
adevărat, dar a mers omeneşte pe calea cea nouă. Prin urmare, calea mântuirii este calea 
pe care El însuşi, cel dintâi, a mers pe ea, ca om adevărat. Şi merge cu noi, cu fiecare, în 
toate zilele până la sfârşitul veacurilor (Matei 28, 20), precum Însuşi a zis. De aceea El e 
Calea şi naturală şi supranaturală a desăvârşirii. El e, pentru noi oamenii, măsura 
desăvârşirii. Atât doar că modelul revelat trebuie urmat. 

Ştiind diavolul că mâncările, avuţiile şi slava sunt cele trei între care se frământă toate 
cele omeneşti, cu acestea a ispitit şi pe Domnul în pustie ca doar-doar Îl va prăvăli şi pe 
El în prăpastia pierzării, ca pe tot omul. Însă Iisus Hristos, întrupat în om adevărat, a 
biruit pe diavolul ca om, iar nu ca Dumnezeu; căci cu puterea de Dumnezeu, ca fulgerul 
l-a aruncat din ceruri. 

Ştiind Domnul că toată legea şi proorocii atârnă în porunca iubirii de Dumnezeu şi de 
oameni, S-a grăbit să le păzească asemenea unui om, de la început până la sfârşit. Aceste 
porunci, care rezumă Scriptura, trebuie păzite împotriva cuiva, care vrea să le surpe, 
trebuie apărate, trebuie trăite în ciuda firii şi a unui potrivnic, altfel nu ne mântuim. 

Cu acest potrivnic a avut Iisus o luptă îndoită, una prin ispitele plăcerii cu care a fost 
momit, căci ştie vrăjmaşul că plăcerea pământească, pentru cine umblă după ea, are 
drăcească putere să desfacă pe om de dragostea lui Dumnezeu şi să i-o întoarcă spre 
plăcerea a orice altceva afară de Dumnezeu şi a doua prin încercările durerii, care, cum 
zice Sfântul Maxim, era stârnită de potrivnicul cu menirea de a învrăjbi pe Iisus cu 
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oamenii şi pe oameni întreolaltă. Dar Domnul l-a bătut pe diavol, câştigând - ca om - o 
biruinţă desăvârşită asupra lui, deoarece el, diavolul, nu avea nimic din ale lui în 
Domnul (Ioan 14, 15). 

Dacă Iisus s-ar fi biruit de oricare dintre acestea, ar fi căzut din dragostea Tatălui, ar 
fi călcat El porunca primă din lege, pe care avea s-o propovăduiască între oameni ca 
nimeni altul: porunca dragostei de Dumnezeu ca Tată al oamenilor. Această biruinţă a 
lui Iisus, prin omul în care se ţinea ascuns, a făcut restabilirea firii omeneşti, a deschis 
Împărăţia lui Dumnezeu, a vestit învierea şi a dat mântuirea în dar. 

Iată ce mare e sfatul Sfintei Treimi: ca Unul din Treime să se facă om pentru noi şi 
pentru a noastră mântuire, ceea ce e totuna cu crearea firii din nou. Mântuitorul, 
omeneşte, a mers şi merge înaintea noastră, făcându-se cărare de la om la Dumnezeu. Nu 
putem rămâne decât uimiţi de dragostea pentru înţelepciunea şi iubirea lui Dumnezeu, 
personificate în Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul. 

Iar cine L-a şi văzut pe Domnul şi neasemănata-i Cruce, pe care încă o tot duce 
printre oamenii ce-L pălmuiesc cu ură de fiară până la sfârşitul veacului de-acum, unul 
ca acela sare ca ars din orice iubire conservatoare de sine şi se roagă, strigând să aibă în 
lumea aceasta soarta lui Dumnezeu. Unul ca acesta trăieşte ca un dezlegat de viaţă şi nici 
o urgie a vremii nu-i poate face nimic, decât a-l desăvârşi, lămurindu-l ca aurul. 

Dacă simţim suferinţa fără asemănare a lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, cea din 
iubirea de oameni, aceasta curăţeşte şi viaţa noastră; căci acesta-i focul azvârlit de 
Dumnezeu pe pământ: pârjolul dragostei, care aprinde lumea, arde puterile răului şi 
străluceşte cu lumina dumnezeiască pe smeriţii Săi următori, ce se întorc Acasă. 

Iubirea de Dumnezeu şi iubirea de oameni în care atârnă toată Legea şi Proorocii, 
împlinindu-le Iisus ca nimeni altul, prin aceasta se vedea limpede că Iisus e Dumnezeu şi 
Dumnezeu este iubire. Pe acestea două ni le-a dat ca porunci. Aci stă taina pentru care 
poruncile lui Dumnezeu bat pe vrăjmaşul, când are cine le trăi. Căci iată: Dumnezeu se 
ascunde în poruncile Sale, după cum ne asigură Sfinţii Marcu Ascetul şi Maxim 
Mărturisitorul. Trăirea acestor porunci arde pe diavol aşa de cumplit, încât acesta 
răscoală puterile iadului şi cu ele aţâţă pe oamenii lumii, care-s biruiţi de el, şi-i 
năpusteşte împotriva lui Iisus şi a oricărui ucenic al Lui. 

Prin urmare, şi noi dacă mai avem inima prinsă de ceva de pe pământ, stăpânitorul 
lumii acesteia încă ne mai ţine legaţi în împărăţia lui, de vreme ce dragostea noastră 
către Dumnezeu încă n-a ars şi aţa aceea. 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”. 

Iisus a venit să se lupte cu diavolul, ca om adevărat, întrucât numai aşa ne putea 
împinge la toată îndrăzneala câtă trebuie; iar câştigând - ca om - o biruinţă desăvârşită 
asupra diavolului, biruinţa ne-a dat-o nouă, în dar, dar numai dacă ne luptăm şi noi ca El. 
Cu biruinţa Sa, Mântuitorul, El care e meşteşugul, cunoştinţa şi puterea, ne-a învăţat şi 
pe noi meşteşugul războirii, ne-a dat cunoştinţa şi ne-a dat şi puterea. Mântuitorul de 
aceea a şi venit, ca să sfărâme lucrurile diavolului şi să surpe stăpânirea lui în care-i 
ţinea pe oameni. El e modelul de luptă, cât ţine calea mântuirii. 

Deci, cei ce vrem să ne mântuim trebuie să mergem şi noi toţi aceeaşi cale, toată. Şi, 
fiindcă avem de a trece peste şerpi şi peste scorpii şi peste toată puterea vrăjmaşă, iar noi 
nu suntem decât numai oameni, Iisus Cel cu cruce ne ajută, dăruindu-ne din persoana şi 
viaţa Sa cele trebuitoare, dar mai presus de firea noastră. Ba mai mult, chiar El însuşi Se 
luptă pentru noi ca să-L urmăm întocmai, pe toată calea noastră pământească. 

Iar cine L-a şi văzut pe Domnul şi neasemănata-i Cruce, pe care încă o tot duce 
printre oamenii ce-L pălmuiesc cu ură de fiară până la sfârşitul veacului de-acum, unul 
ca acela sare ca ars din orice iubire conservatoare de sine şi se roagă, strigând să aibă în 
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lumea aceasta soarta lui Dumnezeu. Unul ca acesta trăieşte ca un dezlegat de viaţă şi nici 
o urgie a vremii nu-i poate face nimic, decât a-l desăvârşi, lămurindu-l ca aurul. 

De ce e refuzat creştinismul de fiecare în genere? 
E refuzat nu din vreun motiv întemeiat, ci dintr-o viclenie inoculată naturii omeneşti, 

care se alipeşte de plăcere ca de un „bine” şi se depărtează de durere sau jertfă ca de un 
„rău”. Creştinismul practic, prin natura lui, stăvileşte dărăpănarea firii omeneşti prin 
patimi care produc o plăcere imediată, dar care cu timpul, devastând, întunecă totul şi 
pervertesc înţelesurile cuvintelor de bine şi rău, punându-le unul în locul altuia. 

În faza tinereţii e preferată plăcerea, nicidecum frânarea ei. Cine, aşadar, va scăpa de 
toate capcanele ei? 

Abia dacă o mai stăvilesc puţin cei ce practică credinţa după cuvintele stabilite de 
Biserică. 

Din buze mulţi Îl urmează pe Domnul, dar când să treacă prin moartea de pe cruce - 
desăvârşita lepădare de sine - mulţi se dau înapoi. Toţi aceştia întârzie pe cale. De aceea 
zic, cine vrea să vadă pe Domnul în veacul fără de sfârşit, după înviere, trebuie să 
meargă cu El toată calea, iar nu numai până la un loc, sau numai până la o vreme. 
Rămaşi în urmă de frică sunt destui în toate vremile, dar mai ales în zilele noastre, 
temându-se ca nu cumva din cauza credinţei să-şi primejduiască viaţa aceasta. 

Noi însă zicem: unde e fericirea aceea, să cădem şi noi în „primejdia” în care a căzut 
Dumnezeu, iar de nu ne primejduim pentru Dumnezeu e semn că nu suntem vrednici. 
Cel ce se converteşte din toate puterile fiinţei sale şi cu toată sinceritatea la creştinism - 
care este o a doua creaţie a lumii, o a doua creaţie a omului, o a doua creaţie a firii, cel 
ce poate să se convertească la Domnul nostru Iisus Hristos cu toată sinceritatea şi la 
toată lumina cunoştinţei şi a dragostei de care-i capabilă această cunoştintă 
dumnezeiască, acela se converteşte la toată dragostea - cea una, a lui Dumnezeu, singura 
care poate face unificarea! 

 
Războiul duhovnicesc 

 
Omul în întregimea lui are a doua însemnătate după Dumnezeu; un singur suflet e 

mai de preţ decât toată materia acestei lumi. Omul nu e o făptură închisă în lumea de 
aici. El nu se mulţumeşte numai să creadă în existenţa unei lumi nevăzute (cum face 
omul protestant) sau să deducă cu mintea existenţa ei din lumea sensibilă, văzută, (cum 
face teologul catolic), ci urmăreşte să se afle într-o legătură cu ea (cu lumea nevăzută). 
Dar chiar dacă n-ar urmări aceasta, el suferă o necontenită înrâurire de la acea lume 
(nevăzută), chiar când nu are o cunoştinţă actuală a acelui fapt. Destinul omului nu se 
desfăşoară influenţat numai de factori materiali şi biologici sau cârmuit numai de voinţa 
proprie, ori a celorlalţi oameni, ci asupra lui stau aplecate în fiecare clipă puterile 
cerului, cât şi ale iadului, încercând să-l înrâurească în sensul urmărit de ele. Omul nu e 
fărâmă uitată în spaţiul lumii, ci tot ce există îi poartă un palpitant interes. 

Însemnătatea omului se arată nu numai prin faptul că a fost creat după chipul lui 
Dumnezeu, ci şi pentru aceea că în jurul fiecărui ins şi pentru fiecare se dă o neîntreruptă 
luptă nevăzută. În jurul fiecărui om e concentrată întreaga existenţă creată şi necreată, 
văzută şi nevăzută. (Pr. Dumitru Stăniloae: Elemente de antropologie ortodoxă). 

Sunt deosebit de semnificative cuvintele lui Iisus că - „Duhul rău caută odihnă, pe 
care n-o găseşte prin pustii ci numai în inima omului”. 

Şi iarăşi semnificative sunt cuvintele din rugăciunea „Că Sfânt eşti Dumnezeul nostru 
şi întru sfinţi te odihneşti”. (Heruvicul - Sfânta Liturghie) 

Mintea şi inima, iubirea şi cunoaşterea, sunt „locul” lui Dumnezeu în om. Dar şi 
urâciunea pustiirii poate să cuprindă „locul cel sfânt” cum zice Daniil. 
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Deci, după texte, inima şi mintea omului pot să fie: sau odihna lui Dumnezeu şi 
chinuirea duhurilor rele sau „odihna” duhurilor rele şi chinuirea lui Dumnezeu. 

Avem două conştiinţe paralele. E fapt important aceasta şi aproape necunoscut. 
Subliniem: „conştiinţa religioasă” şi „conştiinţa eului”. Adesea „conştiinţa religioasă” 
apare ca întunecată, pentru că duşmana sa, „conştiinţa eului”, cu o forţă extremă o ţine în 
nemişcare. Ea continuă totuşi, chiar aşa, să dea mărturie. 

O inversare a situaţiei - mântuirea nu poate avea loc decât sub acţiunea „conştiinţei 
religioase”, normative, revelată în Hristos. 

În „conştiinţa eului”, omul se înţelege ca centru al lumii şi îşi reduce la el toate 
elementele existenţei de care se ştie conştient. 

În sfera „conştiinţei religioase”, dimpotrivă, omul se descoperă în întregime 
dependent de o putere care îl depăşeşte, îl pătrunde şi îl atrage spre ea. Iată la ce 
adâncimi se dă războiul nevăzut. 

Pe „conştiinţa religioasă” se altoieşte smerenia, mama tuturor virtuţilor. Pe cealaltă, 
pe „conştiinţa eului”, însă, se grefează independenţa, neascultarea îndărătnică, trufia, 
căpetenia răutăţilor. Şi una şi alta au expresia lor exterioară văzută: una - dragostea 
ascultării desăvârşite (Filipeni 2, 2-5), cealaltă - îndărătnicia şi toată răzvrătirea. 

Focul, pârjolul acestui război, „nu-l stinge” decât smerenia, dulama lui Dumnezeu. Şi 
e mai bine a fi smerit, decât a şti ce e smerenia. 

După cum ştiţi, una din încheierile rugăciunilor - pe care le zice preotul la Sfânta 
Liturghie, spune: „Că Sfânt eşti Dumnezeul nostru şi întru Sfinţi te odihneşti.” Băgaţi de 
seamă, deci, că Dumnezeu, Unul în fiinţă şi întreit în persoane, Se, odihneşte întru sfinţi! 
Ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că în păcătoşi Se chinuieşte! „Că Sfânt eşti 
Dumnezeul nostru, şi întru Sfinţi Te odihneşti” 

Dacă sufletul drepţilor Îl odihneşte pe Dumnezeu, închipuiţi-vă cât Se chinuieşte El în 
sufletul păcătoşilor?! Cât Se chinuieşte Dumnezeu într-o dărâmătură de om. La câtă 
umilinţă supun oamenii chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. 

Să ştiţi că poruncile Domnului sunt poruncile vieţii şi voi aveţi multe greşeli faţă de 
viaţă, faţă de viaţa voastră, faţă de viaţa copiilor voştri şi faţă de viitorul neamului. 

Ascultaţi, că nu vă grăim din cărţi şi peste puterile voastre de înţelegere. Uite, de aici, 
din uşile împărăteşti, numai noi preoţii vă grăim. Şi vă spunem că avem canonul să vă 
ascultăm necazurile. Iar când este unul mai curat, zicem: bine că mai este unul mai 
neticăloşit de păcate; şi atunci ne-am odihnit. Şi am simţit bucurie când a venit un creştin 
mai depărtat de păcate. Şi atunci ne-am odihnit. 

Dragii mei, în primele veacuri ale creştinismului toţi creştinii se numeau sfinţi pentru 
ca zilnic se mărturiseau şi se împărtăşeau, şi se împărtăşeau de viaţa de dincolo, căci 
mărturisind pe Dumnezeu, ei plecau la treburile lor zilnice şi se trezeau arestaţi sau li se 
tăia capul pentru credinţa în Hristos! Întru aceştia se odihnea Dumnezeu. Despre aceasta 
vi s-ar putea ţine o predică morală. Trageţi-vă singuri înţelesurile din aceste cuvinte: „Ca 
Sfânt eşti Dumnezeul nostru şi întru Sfinţi Te odihneşti”. 

Băgaţi de seamă care plată o vreţi: 
- Vreţi plata Duhului Sfânt? Odihniţi-L pe Dumnezeu întru voi! Cealaltă plată nu-i 

decât pedeapsă şi pe asta nu o vreţi. Altă plată nu este. 
Dumnezeu în Treime locuieşte în oameni asemenea soarelui, care este unul singur dar 

dă lumină, căldură şi este glob (soare). 
Ştiţi sau aţi auzit că mulţi Îl caută pe Dumnezeu în „ceruri” şi că ar vrea să meargă cu 

avionul la El, sau cu nişte gloanţe care ar trece prin nu ştiu ce straturi. Noi nu trebuie   
să-L înţelegem pe Dumnezeu în acest mod, adică stând undeva departe, în nu ştiu ce 
hăuri din lume. 

Dumnezeu nu locuieşte în depărtare, ci în inimile oamenilor. Împărăţia lui Dumnezeu 
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nu este la cine ştie câte milioane de ani lumină depărtare, ci este înlăuntrul nostru. 
Împărăţia lui Dumnezeu e o împărăţie a conştiinţei împăcate cu toată lumea, o împărăţie 
a iubirii de Dumnezeu şi de oameni, în care se oglindeşte chipul şi asemănarea lui 
Dumnezeu. Prin urmare, realizaţi în inimă această cunoştinţă a lui Dumnezeu, această 
conştiinţă curată! 

Am găsit la unul din Sfinţii Părinţi cuvântul că, însuşi Dumnezeu grăieşte din 
conştiinţa limpede a Sfinţilor, a slujitorilor Săi. Şi zice Sfântul, lărgind înţelesul, că 
Dumnezeu strigă voia Sa din conştiinţa Sfinţilor către confraţii lor, oamenii. 

Acum aş vrea ca, de aici, să vă ridic puţin mintea la preţul pe care-l aveţi voi, să vă 
ridic mintea la valoarea pe care o aveţi îngropată în ţarina trupului vostru, şi pe care, 
rogu-vă să o dezgropaţi şi s-o scoateţi la lumină, ca să faceţi lucrările lui Dumnezeu, ca 
să fiţi odihnă, nu muncitori chinuitori (ai lui Dumnezeu). 

Mereu am crezut în această valoare a omului, nu aceea pe care o vedem noi, cu ochii 
închişi, ci valoarea pe care ne-a dat-o însuşi Dumnezeu. Că omul care ştie aceasta altfel 
se poartă, altă nădejde are, merge mereu cu fruntea ridicată, nu cu fruntea plecată spre 
pământ. Cuvântul acesta se întemeiază pe următoarele trei texte: două ale lui Iisus şi 
unul al Sfântului Apostol Pavel: 

1. „Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte pe ele, acela este care Mă iubeşte pe Mine; 
iar cel ce Mă iubeşte pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta 
lui. Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi pe el, şi vom 
veni la el şi locaş la dânsul vom face” (Ioan 14, 21,23). - E limpede. 

În vremea veche se ştia foarte bine lucrul acesta. Drept aceea, ca să vă silesc să mă 
credeţi, vă tâlcuiesc două nume: Teofan şi Teofor- (care înseamnă) iubitor de Dumnezeu 
şi purtător de Dumnezeu. Prin urmare, iată la câtă cinste, la câtă valoare ne-a ridicat 
Iisus, descoperindu-ne voinţa Tatălui şi a Sa, de a locui în oameni. Şi ce ne cere Iisus în 
schimbul acestui favor? Nimic altceva decât a-I păzi poruncile Lui şi poruncile Lui nu 
sunt grele. E iubirea de Dumnezeu şi de oameni, de toţi oamenii, şi de cei ce te urăsc! Şi 
se poate. Întâi a putut Iisus. Veţi spune: Era Dumnezeu! Bine. Dar întâiul Ucenic era om, 
Sfântul Ştefan. Ce a zis când îl omorau cu pietre? „Iartă-le lor, Doamne, că nu ştiu ce 
fac!” Se ruga de iertare ca Iisus. 

Acestea-s cele două porunci ce trebuie să le sileşti... Da ce, iubirea e poruncă? Da, că 
orice poruncă e silinţă, la început, până te obişnuieşti, şi apoi din fire, fără silă, iubeşti pe 
Dumnezeu şi pe oameni. De aceea îi poruncă, fiindcă nu-i chiar uşoară. Şi atunci, până 
nu-i uşoară, (până când îţi va deveni uşoară), stăruie în ea, până capeţi deprindere. 
Atunci să ştii că eşti locuit de Duhul lui Dumnezeu, eşti locuit de Fiul, Care se ascunde 
în poruncile Sale şi eşti locuit de Tatăl, al Cărui chip şi asemănare eşti. 

2. Al doilea text al lui Iisus: în primul cuvânt e vorba de Fiul şi de Tatăl; şi vorbeşte şi 
de Duhul Sfânt: „Luaţi Duh Sfânt, cărora veţi ierta păcatele, se vor ierta şi cărora le veţi 
ţine, ţinute vor fi” (Ioan 20, 22-23). 

Ştiţi ce se întâmplă cu oamenii? Să luăm de exemplu pe Sfinţii Apostoli: S-au bucurat 
cu Iisus, dar cu toate acestea când a venit ceasul încercării s-au temut. Erau fricoşi. Uite, 
ăsta-i omul? A înviat Iisus şi nu voiau să creadă, unii de bucurie, alţii de teamă. Abia în 
ziua Pogorârii Duhului Sfânt au deschis inimile pentru totdeauna. Din ceasul acela n-au 
mai stat cu uşile încuiate de teama nimănui. 

Acum fraţilor, controlaţi-vă ce duh este în voi? Dacă vă e teamă să-L mărturisiţi pe 
Hristos, atunci sunteţi fricoşii din Apocalipsă. De aceea e trimis Duhul Sfânt, ca să ne 
tămăduiască de frică. Ştiţi cui îi este frică? Celui care are conştiinţa încărcată. Cum să 
ieşim din frică? -„Dragii mei, folosiţi-vă de cuvântul lui Iisus”, „Luaţi Duh Sfânt”. 
Duhul Sfânt este cel care te curăţeşte pe tine atunci când ceri iertare, că pe nimeni n-a 
refuzat Dumnezeu dacă omul s-a smerit. Lucrul acesta se face în faţa preotului. Veniţi în 
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faţa preotului şi (prin Taina Sfintei Spovedanii) cereţi iertare de păcate! De la Iisus avem 
acest Duh Sfânt, dar (noi, preoţii) nu putem ierta păcatele celor ce nu ne-o cer, celor ce 
nu vin la spovedanie. Nu putem ierta păcatele în absenţă; nu putem ierta păcatele prin 
poştă. Când ţi s-au iertat păcatele în chip legal, aşa cum e rânduiala Bisericii, atunci ai 
ieşit din frică. 

Acum altceva: Băgaţi de seamă că sunt două duhuri: Duhul lui Dumnezeu şi duhul 
satanei - duhul mândriei şi cel al părerii de sine, care te ridică împotriva lui Dumnezeu. 
Dacă omul nu bagă de seamă, se întâmplă ca şi cu o grădină - se umple de mărăcini, se 
umple de păcate. Şi atunci bietul om începe să se îmbolnăvească la suflet, la minte şi se 
apropie de doaga nebuniei. Aceasta-i „binefacerea” pe care ţi-o dau păcatele. Ştiţi că 
sunt şerpi care sug vacile, tot aşa şi păcatul e un fel de dulceaţă, dar pe urmă e venin şi 
otravă. Toate păcatele au ceva îndemnător în ele, şi pe urmă găseşti că-s otravă, că-s 
venin. 

Măi fraţilor, nu fiţi ca „vaca-şarpe”. Omul are minte şi dacă te tot duci după păcate, te 
întuneci la minte, slăbeşti dinspre Dumnezeu şi la necaz vine satana şi-ţi aruncă 
ştreangul la gât ca să te câştige total. 

Biserica e oprită a se ruga pentru cei ce cu voia lor s-au dat satanei. Vedeţi, omul în 
prostia lui vrea să fie al „ăluia” şi zice: „să fiu al..., să mă ia... !” Şi satana se foloseşte de 
omul prost. Nu vă lăsaţi încărcaţi de păcate, că cu cât te laşi mai mult, cu atât te trezeşti 
mai neputincios la vreme de necaz. Şi atunci, în loc să zici: „Doamne, ajută-mă!” îţi 
umblă prin cap gânduri să te omori, să te pierzi, să nu te mai poată scăpa (scoate) nici 
sfinţii lui Dumnezeu. 

Asta-i prezenţa Duhului Sfânt. Ori de câte ori cerem iertare, Duhul lui Dumnezeu se 
roagă pentru mântuirea omului, Duhul care sălăşluieşte în noi de la Sfântul Botez. 
Această sălăşluire a Duhului Sfânt se înnoieşte cu fiecare Sfântă Împărtăşanie. De aceea 
creştinii primelor veacuri se împărtăşeau în fiecare zi şi de aceea nici nu se temeau de 
prigoană. La ei nu era frică. Până şi copiii erau mai curajoşi decât mulţi dintre oameni 
mari de azi, cunoscând cuvântul unui copil când zicea: „Tată, nu te teme, că şi eu am   
să-L mărturisesc pe Iisus Hristos când mă fac mare”. 

Dacă veţi avea răbdare în necazuri, să ştiţi că veţi avea şi Duhul Sfânt. Dacă veţi avea 
şi puterea de a mulţumi în necazuri, atunci străluceşte Duhul Sfânt în voi şi să ştiţi că  
nu-i cu neputinţă. 

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 sale faţă de Dumnezeu. Că întotdeauna, cei ce au trăit în păcat au pus vina pe 
alţii. Aceştia-s mereu cu cârteala pe buze. 

A-ţi fi viaţa mai curată, a te elibera de păcat, o poţi face în orice vreme. Nu te opreşte 
nimeni, creştine, să te faci mai bun, mai curat, mai cuminte şi cu minte! Deci, nu 
întârzia! 

„Odată oamenii I s-au plâns lui Dumnezeu că tare o duc greu cu necazurile, cu 
lipsurile şi cu păcatele. 

- Drept aţi spus fiilor că o duceţi greu cu păcatele. Deci dacă o duceţi greu cu ele, nu 
le mai faceţi!” 

Omul se roagă de Dumnezeu să-l scape de necazuri, iar Dumnezeu se roagă de om  
să-şi schimbe purtările. Socotiţi şi voi, care de cine să asculte întâi? 

Toate necazurile noastre, noi ni le-am pricinuit cu păcatele noastre şi ele sunt urmări 
şi plată îndesată pentru păcate; şi asta până vom înţelege pentru ce ne vin şi ne iau de 
nas, ca să ne săturăm odată de ele.  

 
 



321 
 

Despre mărturisirea şi ispăşirea păcatelor10 
 
Mărturisirea şi ispăşirea păcatelor - sunt două lucruri diferite. 
Iată cum avem noi păcatele: 
1. - unele mărturisite, adică spuse înaintea lui Dumnezeu, sub patrafir la preotul 

duhovnic, şi altele nemărturisite. Pentru păcatele mărturisite căpătăm canonul de 
pocăinţă. De obicei canonul sau pocania e chiar leacul păcatului aceluia. Şi fiindcă 
cuprinde într-însul o osteneală oarecare, fie pentru trup, fie pentru suflet, osteneala 
aceasta se numeşte ispăşire; iar fiind că pe tine te mustră cugetul şi de aceea ai alergat la 
spovedanie să capeţi liniştire, sigur că vei primi cu bucurie şi pocania (canonul). De 
aceea această osteneală după care ai venit de bună voie, se cheamă ispăşirea de bună 
voie. 

Mulţi v-aţi mărturisit păcatele voastre şi totuşi cugetul vă mustră. Oare de ce? De 
aceea, că ori nu aţi primit leacul după mărimea rănii, ori că l-aţi primit, dar nu l-aţi făcut. 
Şi vă mai mustră cugetul chiar şi după ce aţi împlinit toată pocăinţa şi după ce veţi fi 
ispăşit păcatul acela, pentru că mai sunt şi păcate nemărturisite, şi până ce nu le veţi 
mărturisi pe toate şi nu veţi ispăşi de bună voie toate, nu veţi putea avea pace cu pârâşul 
vostru. Căci cugetul nostru când ne mustră pentru păcatele noastre, să ştiţi că e glasul lui 
Dumnezeu în noi. Dacă noi am fi cum trebuie, glasul acesta al lui Dumnezeu în noi ne-ar 
învăţa tainele lui Dumnezeu şi ne-ar răpi în Rai încă pe pământ fiind, dar nu poate de 
mulţimea şi de greutatea păcatelor noastre. De aceea ne tot mustră, că doar, doar, ne vom 
apuca de lucrul ispăşirii şi al curăţirii. 

Cugetul e veriga lui Dumnezeu şi de Dumnezeu pusă în noi, de care agaţă Dumnezeu 
mila Sa şi ne atrage la Sine. Ne-ar cuprinde Dumnezeu cu totul şi ne-ar îmbrăca în 
lumină, însă nu găseşte în noi loc curat de care să ne cuprindă decât această singură 
verigă. Nu tânjim noi spre Dumnezeu, cum tânjeşte Dumnezeu spre noi. Pe noi 
dragostea lui Durnnezeu ne arde. Până când încă mai zăbovim în păcate şi nu ne 
desfacem de ele, dragostea lui Dumnezeu spre noi ne este foc arzător, iar apucându-ne 
de ispăşirea păcatelor, ni se face bucurie şi pace şi lumină dumnezeiască. 

Dragostea arde relele. Fericit e cine o are! 
2. - Cu păcatele nemărturisite are Dumnezeu altă socoteală; tot socoteală milostivă, 

însă pe noi ne ustură. Ştiind Dumnezeu nătângia noastră, nu ne lasă părăsiţi în 
întunericul necunoştinţei, ci ne trimite necazuri sau pocanie (canon) fără voie. Asta-i 
ispăşirea de nevoie: dureri, pagube, vrajbe, tulburări, copii slabi şi orice altă suferinţă 
care ne îndoaie cerbicia. 

Ispăşirea de nevoie e, de obicei, mai aspră decât ispăşirea de bună voie, pentru că şi 
păcatele nemărturisite sunt mai grele decât cele mărturisite de bună voie. Cu toate 
acestea, tu, în neştiinţa ta, te poţi împotrivi rânduielii lui Dumnezeu şi ceea ce îţi trimite 
Dumnezeu spre ispăşire să strici şi să întorci spre mai mare osândă, căci toate le poate 
Dumnezeu fără tine dar ca să te mântuiască din lumea aceasta nu vrea fără tine. Nici tu 
nu te mântuieşti fără mâna lui Dumnezeu şi nici Dumnezeu nu te ridică dacă nu-I întinzi 
şi tu mâna ta. Destul îţi este că te cercetează mereu şi atât de mult te roagă! 

Hotărâţi-vă astăzi şi mărturisiţi-vă şi cele nemărturisite ale voastre cad; acelea-s 
verigile diavolului în care îşi prinde el cârligele. Luaţi seama că dacă nu vom rupe de la 
noi lucrurile diavolului, nu vom scăpa de ghearele iadului care într-aceste verigi se află. 
Aceasta-i mâna neagră a satanei care ne ia de minte să nu ne îndreptăm viaţa, ba, 
dimpotrivă, să lovim cu ocări milostiva mână a lui Dumnezeu. Chiar când Dumnezeu ne 

                                                 
10 Părintele Arsenie Boca, Despre durerile oamenilor vol 2: din învăţăturile Părintelui Arsenie Boca, 

ed. Credinţa Strămoşească, 2003 
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întinde mâna, satana ne împinge s-o scăpăm. Voi vă speriaţi când auziţi aceasta, însă ori 
de câte ori blestemaţi când aveţi necazuri, să ştiţi că lucrul acesta îl faceţi: loviţi cu ocări 
mâna lui Dumnezeu în dauna voastră, atrăgându-vă urgia lui Dumnezeu! 

Aceştia sunt cei ce osândesc păcatele altora şi nu le văd pe ale lor; vor cădea şi ei 
întocmai, pentru că nu s-au rugat, ci au judecat! 

Ori de la toţi cei ce se împotrivesc lucrului lui Dumnezeu în lume, de la toţi aceştia se 
duce Duhul Adevărului şi intră într-înşii duhul satanei, care li se face dumnezeul lor:  
„N-au crezut adevărului şi nu l-au primit; iată le-a trimis Dumnezeu lucrarea minciunii, 
să o creadă pe aceasta... şi să fie osândiţi” (II Tesaloniceni 2, 10-12). Aşa se nasc toţi 
sectanţii (mucării) pe lume şi vine urgia lui Dumnezeu peste ei. 

Alunecarea în păcate e o taină a rânduielii nevăzute. Unii cad din neştiinţă, alţii din 
amăgirea firii; unii din ispita diavolului, alţii că-i părăseşte Dumnezeu o vreme ca să-I 
cunoască lipsa şi în sfârşit, căderea cea mai mare este cea din urgia lui Dumnezeu. 

Împotriva mâinii întinse a milei lui Dumnezeu poţi să dai până şi cu copita dar 
împotriva urgiei mâniei Lui nu mai poţi face nimic. 

În una din lucrările Părintelui Arsenie Boca, este consemnat lucrul acesta: „în zilele 
acestea mai de pe urmă, când şi nouă ni se pare «că de acum vremea s-a scurtat», 
cercetând firea durerilor, am aflat desfrânarea încleştându-i pe oameni şi lucrându-le de 
zor dărâmarea în întindere şi adâncime. Iar pe de altă parte preoţii vremilor noastre n-au 
mai urmărit (aceasta) ca păcat şi ca atare să o măture afară din Taina lui Dumnezeu, 
adică din căsătoria creştină (şi nu numai). Aşa se face că: „vai peste vai va fi şi veste 
peste veste va fi şi se va căuta vedenie de la prooroc, (dar) lipsind preotului cunoştinţa 
legii şi bătrânului sfatul”(Iezechiel 7,26), oamenii orbecăiesc în mulţimea neştiinţei şi a 
lipsei de sfat, care s-a întins ca o noapte de osândă peste bieţii oameni, în care dorm 
liniştiţi somnul de primejdie, de bună credinţă, precum că aceea nu-i păcat. Dar fiind 
rânduit să văd şi să ascult mereu durerile oamenilor - care le vin de pe urma păcatelor şi 
a lipsei de sfat - şi ajungând adeseori una cu durerea lor, într-o zi slujind Sfânta 
Liturghie şi rugându-mă: «Pentru pacea a toată lumea şi pentru bunăstarea Sfintelor lui 
Dumnezeu biserici», aud deodată în urechea dinlăuntru înfruntarea aceasta: 

- Nu te ruga de Mine să le dau pacea, roagă-te de oameni să-şi schimbe purtările, dacă 
vor să mai vadă pacea pe pământ. Şi am înţeles pe urmă mai multe lucruri. Drept aceea, 
ascultător poruncii, trebuie să strig tare cuvântul Scripturii, ca o sunare de alarmă că 
«Dumnezeu vesteşte acum pe oameni, ca toţi de pretutindeni să se pocăiască» (Fapte 
17,39). Adică să vie la viaţă curată şi la învăţătura drept-măritoare a Bisericii lui Hristos; 
iar când vremea o va cere, să le mărturisească cu preţul vieţii, netemându-se de moarte.” 
Şi cu atât mai puţin duhovnicii în scaunul duhovniciei, dacă vor să se mântuiască. 

Foarte adesea mă uit la voi, cum venind de la depărtări mari după nopţi de osteneală, 
cu pâinea săracului în straiţă (traistă), alergaţi la mănăstire şi rămâneţi zile de-a rândul ca 
să auziţi cuvânt. 

Dacă cineva s-ar uita la voi prin paginile Sfintei Scripturi ar spune cele zise de 
proorocul Agheu către zidarii care nu mai mergeau la Biserică şi nu mai voiau să 
zidească templul din Ierusalim. Aceste cuvinte vi se potrivesc şi vouă. Şi tot din cauza 
aceasta vi se întâmplă ceea ce spuneam, că vă osteniţi de la mari depărtări, cu merindea 
săracului în straiţă. Vi se întâmplă pentru vremea când nu mergeaţi la Biserică, la 
biserica voastră din sat (sau din oraş), unde acelaşi cuvânt vi s-ar fi vestit, încă din 
tinereţe. Cuvântul s-a vestit dar voi aţi tândălit, şi-aţi rămas acasă, când se vestea 
cuvântul. Căci de unde era să înveţi să faci lucrul lui Dumnezeu, ca să se coboare peste 
tine şi peste casa ta binecuvântarea lui Dumnezeu, dacă n-ai fost la biserică? Dar nu 
numai că n-aţi fost la biserică şi nu v-aţi grijit de casa lui Dumnezeu, dar nu te-ai grijit 
nici de biserica ta, pe care fiecare o avem în noi, căci aşa se spune că trupul nostru este 
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locaş al Duhului Sfânt. Şi pe acesta l-ai lăsat să se dărăpăneze (să se ruineze, să se 
năruie, să se surpe, să se deterioreze). 

Iată cuvintele lui Agheu, care se potrivesc aşa de bine şi nouă. Căci cum să nu se 
potrivească cuvintele Scripturii la toţi? Cuvintele lui Dumnezeu tuturor se potrivesc. Şi 
iată mustrarea lui Dumnezeu, printr-unul din prooroci, făcută jidovilor, pentru că nu 
mergeau la Biserică. Iată cum îi luminează şi cum îi îndeamnă să-şi repare Biserica: 

„Aţi tot aşteptat să aveţi mult, dar iată că aveţi puţin. Aţi strâns mult şi eu am risipit 
truda voastră! Pentru ce? Din pricina templului acestuia, care este dărâmat, iar voi zoriţi 
cu lucrul fiecare pentru casa lui! De aceea cerul se va încuia şi nu-şi va mai da roua sa şi 
nici pământul roada sa. Eu am chemat seceta pe pământ şi peste munţi, şi peste grâu şi 
peste vin şi peste tot ce creşte din pământ şi peste oameni şi peste dobitoace şi peste 
toată strădania mâinilor voastre” (Agheu 1, 9-11). 

Le spune Domnul prin proorocul Agheu aceste cuvinte pentru că nu mergeau la 
Biserică şi nu-şi reparau templul din Ierusalim. Iar vouă, astăzi, când veniţi de la mari 
depărtări cu multă osteneală şi cu pâinea săracului în straiţă, vi se potrivesc aceste 
cuvinte, pentru că lucrurile s-au întors. Căci cât a fost biserică în sat, voi tândăleaţi cu 
alte lucruri. Cine poate zice că nu i s-a făcut cunoscut cuvântul lui Dumnezeu încă din 
tinereţe?! Iată că acum trebuie să veniţi până aici şi să faceţi osteneală ca asta. 

Şi de-ar fi mănăstirea într-un loc unde aţi ajunge cu şi mai multă osteneală, să ştiţi că 
şi acolo v-aţi duce, aşa de mare e durerea când uscă Dumnezeu viaţa oamenilor. Aşa stau 
lucrurile într-o latură. 

Să vedem cum stau lucrurile în latura în care se mai pot îndrepta. Şi vom pleca de la 
cuvintele unui prooroc împărat. Iată ce zice Dumnezeu prin gura proorocului David: 
„Ziua şi noaptea mă apasă mâna Ta şi se usucă vlaga mea, ca de arşiţa verii. Mi-am 
mărturisit însă păcatul şi greşeala mea n-am ascuns-o şi am zis: „Mărturisi-voi Domnului 
fărădelegea mea” şi îndată a ridicat pedeapsa păcatului meu. 

De aceea toată sluga credincioasă să se roage Ţie la vreme cuvenită şi chiar potop de 
s-ar stârni, pe acela nu l-ar potopi” (Ps. 31, 4-7). 

Aşa a păţit şi David, cum păţeşte tot cel ce păcătuieşte. 
Simte o uscăciune a vieţii, o tânjire a lui şi a tuturor lucrurilor sale. Simte sabia lui 

Dumnezeu atârnată asupra sa, pentru păcatele sale. 
Ce e de făcut? 
Astea-s şi necazurile care apasă pe toţi şi care vă aduc pe voi la mănăstire. 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. 

Căci iată ce pricină are cu noi Dumnezeu. Nu cu noi, că doar suntem fiii Lui, ci cu 
relele noastre. Asupra relelor, a păcatelor, a fărădelegilor noastre atârnă sabia lui 
Dumnezeu. Necazurile acestea vă ustură şi din pricina lor vine apoi şi uscăciunea vieţii 
voastre. 

Dacă necazurile sunt pricina pentru care veniţi aici, apoi pricina pentru care vi le 
trimite Dumnezeu sunt fărădelegile voastre. 

Cum să scăpăm de sabia lui Dumnezeu care atârnă asupra noastră sau de păcatele 
nemărturisite, căci pe acestea le urmăreşte sabia lui Dumnezeu? Proorocul şi împăratul 
David zice: «Mărturisi-voi Domnului fărădelegea mea şi pe dată a ridicat - a înlăturat - 
pedeapsa păcatului meu»(Ps. 31, 6). Ce trebuie să facem? Să ne mărturisim toate 
fărădelegile noastre fără nici o ascundere şi îndată va înlătura Dumnezeu osânda, şi 
îndată sabia nu va mai atinge viaţa ta. 

Însă luaţi seama, că pentru aceea atinge Dumnezeu viaţa ta cu necazuri, pentru că nu 
te-ai mărturisit. Dacă zici că-ţi merg în curte şi-n viaţă toate rău, apoi înseamnă că ai 
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păcate, de care Dumnezeu vrea să te desfacă. De aceea să vrei şi tu, ce vrea Dumnezeu, 
să te desfaci de rele, căci Dumnezeu nu vrea ca să atârne în veac sabia Sa asupra ta. 

Să vă spun acum câteva feluri, în care simţiţi voi sabia lui Dumnezeu asupra voastră. 
Să zicem că cineva îţi face vreo nedreptate. Tu în toate privinţele eşti cinstit, şi o 

vecină, soţul, soţia sau unul din copii, se va răzvrăti împotriva ta şi-ţi va zice cuvinte de 
ocară: desfrânat, desfrânată, cuvinte grele, care-ţi pătrund inima ca o sabie, şi nu pricepi 
ce poate fi, ba te şi mânii şi dai şi tu cu o sabie asupra lui, şi aşa se ajunge la vrajbă şi la 
lucruri slabe. 

Şi vii aici ca să afli de ce păţeşti asemenea lucruri. Şi afli aici că necazurile acelea, 
nedreptatea aceea totuşi nu e o nedreptate, ci este o nuia cu care Dumnezeu îţi aduce 
aminte de păcatele tale pe care tu nu le-ai mărturisit. Şi păcatul e acel cuvânt zis de 
vecina, de sora sau de propriul copil, cuvânt care te-a săgetat la inimă. Pentru că tu ai 
uitat să mărturiseşti preotului unul din păcatele tale din tinereţe. Şi Dumnezeu îţi aduce 
aminte. Tu poate ai uitat că ai început căsătoria cu stângul şi apoi te-ai cununat, sau ai 
lepădat vreun copil şi aceasta e fărădelege înaintea lui Dumnezeu. E o ispravă a curviei, 
chiar dacă eşti cununată după lege. Sau ai uitat să spui că numai ai osândit, sau ai gândit 
despre cineva acelaşi cuvânt, şi ai uitat să-l spui la mărturisire. Dumnezeu însă n-a uitat 
greşalele tale sau cuvintele tale. De aceea vrea ca să te spele, să te cureţe de toate relele 
tale. 

Ce face cu tine? Doar îţi aduce aminte de relele pe care le-ai făcut. De aceea toate 
relele care îţi vor fi împroşcate în obraz, şi care te vor săgeta la inimă, nu le socotiţi ca 
necazuri, ci staţi locului şi cugetaţi: n-am şi eu oare vreo greşeală ca asta? Pentru că vă 
spun că aşa lucrează Dumnezeu: îngăduie ca bărbatul tău, vecina ta, copilul tău să-ţi 
spună cuvinte de ocară, ca astfel să-ţi aduci aminte de păcatul tău şi să te îndrepţi. Şi 
dacă tu ai uitat, sau ţi-a fost ruşine să-l mărturiseşti preotului -(şi nu trebuia să-ţi fie 
ruşine, ci ruşine de păcatul tău numai) - pentru aceasta a îngăduit Dumnezeu ca să-l auzi 
din gura altuia şi cu toate că tu juri că nu eşti vinovată de aşa ceva, şi acum nici nu eşti , 
dar ai acel păcat în tinereţe, şi nu l-ai mărturisit. Asta e pricina vrajbei, păcatele 
nemărturisite. 

Şi când pricepi vrajba, cu rostul ei trimisă fiind de la Dumnezeu, atunci ia aminte, 
recunoaşte-ţi păcatul tău şi spune-l sub patrafir la preot, ca să nu mai atâme pedeapsa lui 
Dumnezeu asupra ta. Mărturisi-voi păcatul meu, şi îndată va înlătura pedeapsa păcatului 
meu. Căci zice în alt loc: „Multe sunt bătăile care ajung pe păcătos; iar pe cel ce se teme 
de Domnul mila îl va întâmpina”(Ps. 31,11). Da, necazurile sunt mila lui Dumnezeu cu 
noi oamenii. 

Cum te-ai teme de un şarpe pe care l-ai avea în buzunar, şi ai face tot ce ai putea 
numai să scapi de el, ai arunca şi haina de pe tine cu el cu tot, numai să scapi, căci poate 
găuri buzunarul şi să te muşte, tot aşa să faceţi şi cu păcatele. 

De aceea vă spun să faceţi spovedanie curată, cum n-aţi făcut în viaţa voastră. Iar de 
vă veţi aduce aminte şi de păcatele pe care vi le-a adus aminte soţul, vecina, propriul 
copil, apoi rugaţi-vă şi pentru gura slabă, care v-a atras luarea aminte, căci prin aceea s-a 
făcut lucrarea lui Dumnezeu. 

Credeţi voi lucrul acesta!? Apoi ţineţi-l minte. Pentru cel care te ocărăşte roagă-te ca 
pentru un binefăcător, întoarce-te cu bunătate spre el, şi-Şi va întoarce şi Dumnezeu faţa 
cea luminoasă spre tine. Biruiţi răul cu binele, căci de partea binelui este Dumnezeu. Şi 
oare nu e mai tare Dumnezeu ca răul? 

Lipiţi-vă inima de lucrul lui Dumnezeu, căci zice Domnul: „Cheamă-mă pe Mine în 
ziua necazului tău şi te voi scoate şi Mă vei proslăvi” (Ps.49, 16). Nu mai chemaţi pe 
dracul, pe bată-l crucea, căci dacă tot pe el îl chemaţi, el vă va ajuta şi tot el vă va aduce 
risipă şi moarte. 
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Deci lipiţi-vă de cele ale lui Dumnezeu. Şi chiar de vă va trimite necazuri, apoi vi le 
trimite cu rost (spre îndreptare). Şi de îndată ce vei mărturisi păcatul tău, Domnul va 
ridica pedeapsa păcatului tău. 

Şi chiar de vor mai veni necazuri asupra ta, tu nu le vei mai socoti necazuri, ci mila 
lui Dumnezeu cu tine şi aşa vei ieşi biruitor asupra lor. De aceea: binecuvântaţi pe cei 
care vă blestema, faceţi bine celor care vă urăsc pe voi şi rugaţi-vă pentru cei ce vă 
supără şi vă prigonesc pe voi. (Matei 5, 44). şi asta stă scris! Căci lucru bun fac ei, dar 
nu vedeţi voi. 

Cum v-am mai spus, toţi cei ce vreţi să coboare mila lui Dumnezeu peste casa voastră 
şi peste osteneala mâinilor voastre, curăţiţi-vă sufletele voastre cu rugăciuni, cu 
spovedanie curată şi cu post. Şi veţi vedea cum are să vină mila lui Dumnezeu şi 
ocrotirea Lui asupra ta şi asupra a tot lucrul mâinilor tale. Amin. 

 
Despre spovedanie 

 
La spovedanie nu trebuie să spui păcatele de care te-ai căit mai înainte, de care ai fost 

dezlegat şi pe care nu le-ai mai repetat. Altfel ar însemna că nu ai încredere în puterea 
Tainei săvârşite prin Spovedanie. 

Nu trebuie să-ţi aminteşti de persoanele cu care ai fost în clipa săvârşirii păcatului, ci 
să te osândeşti numai pe tine. 

Sfinţii Părinţi îi opresc pe credincioşi să-şi spună păcatele în toate amănuntele, ci să le 
recunoască în general, pentru ca nu cumva luându-le pe toate în parte, să dea prilej de 
sminteală sufletului său, cât şi duhovnicului. 

Tu ai venit să te pocăieşti şi totuşi nu te căieşti de păcate fiindcă nu ştii să te pocăieşti 
cum trebuie, adică nu-ţi aduci aminte de pocăinţă decât în chip rece şi indiferent. 

Tu ai înşirat toate mărunţişurile, iar ceea ce este mai important ai scăpat din vedere. 
Nu ţi-ai mărturisit cele mai grele păcate; nu ai recunoscut şi nu ai notat că tu nu-L iubeşti 
pe Dumnezeu, urăşti pe aproapele, nu crezi în cele ce spune Cuvântul lui Dumnezeu şi 
eşti plin de mândrie şi de slavă deşartă. În cele patru păcate intră toată prăpastia de 
răutăţi şi toată corupţia noastră sufletească. În esenţă ele sunt rădăcinile principale din 
care răsar toate vlăstarele căderii noastre în păcat. 

Acum să vă spun şi despre spovedania care duce la smerenia omului lăuntric: 
Întorcându-mi privirea cu toată atenţia asupra sufletului meu şi observând mersul 

lăuntric al stării mele m-am încredinţat din experienţă, ca nu-L iubesc pe Dumnezeu, nu 
am dragoste către aproapele, nu cred în nimic din cele ce ştiu despre religie (credinţă) şi 
sunt plin de mândrie şi de iubire de sine. Toate acestea se găsesc într-adevăr în mine 
(descoperindu-le) printr-o cercetare amănunţită săvârşită asupra simţurilor şi faptelor 
acolo unde sunt. 

1. Eu nu-L iubesc pe Dumnezeu - căci dacă L-aş fi iubit, m-aş fi gândit mereu la El 
cu o bucurie pornită din adâncul inimii. Orice gând despre Dumnezeu mi-ar fi adus în 
suflet o plăcere deosebită. Dimpotrivă, eu mă gândesc mai mult şi cu mai multă plăcere 
la cele pământeşti, iar gândurile despre Dumnezeu constituie o greutate, o urâciune şi o 
uscăciune. Dacă eu L-aş fi iubit, atunci convorbirea cu Dumnezeu săvârşită prin 
rugăciune m-ar fi hrănit şi m-ar fi dus spre o neîntreruptă legătură cu El. Dar, 
dimpotrivă, departe de a mă desfăta în rugăciune, eu simt o greutate tocmai în timpul în 
care mă rog, mă lupt cu plictiseala, slăbesc din pricina lenevirii şi sunt gata să mă apuc 
cu mai multă plăcere de orice fel de alt lucru mai mărunt, nu mai ca să pun capăt 
rugăciunii. Din ocupaţiile mele nefolositoare, timpul trece pe neobservate, dar când mă 
apuc de lucruri dumnezeieşti, când mă aflu în prezenta Lui mi se pare un an. Cel ce 
iubeşte pe cineva, se gândeşte neîncetat, tot timpul, numai la această persoană, şi-o 
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închipuieşte, se gândeşte la ea şi în orice ocupaţie iubitul său prieten nu iese din 
gândurile lui. Eu însă în 24 de ore, abia dacă jertfesc o oră ca să mă cufund în adâncurile 
gândirii despre Dumnezeu, ca să mă înflăcărez cu dragostea Lui, iar restul de 23 de ore, 
le pun cu plăcere şi cu toată râvna pe altarul atâtor mii de patimi. În vorbirile despre 
lucrurile nefolositoare, despre lucrurile mici pentru suflet, eu sunt treaz, simt o plăcere, 
iar în discuţiile despre Dumnezeu sunt uscat, plictisit şi trândav. Nevrând să ascult de 
convorbirile dumnezeieşti, caut să trec mai repede la discuţiile care măgulesc patimile, 
caut cu ele să-mi satisfac dorinţa de a dobândi mai multă cunoştintă de ştiinţele lumii, de 
pildă în ştiinţele economice, iar învăţăturile Legilor Domnului, cunoştinţele despre 
Dumnezeu, despre religie, nu lasă nici o urmă asupra mea, nu-mi hrănesc sufletul. De 
aceea, socotesc că toate acestea, departe de a fi ocupaţia esenţială a unui creştin, nu sunt 
decât subiecte singuratice şi de mâna a doua de care trebuie să mă ocup numai în timpul 
liber şi numai aşa… în treacăt. Scurt vorbind, dacă dragostea lui Dumnezeu se cunoaşte 
după împlinirea poruncilor Lui -„Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele” – spune 
Domnul nostru Iisus Hristos, iar eu nu numai că nu păzesc poruncile Lui, ci-mi dau prea 
puţin silinţa ca să le împlinesc, atunci să trag încheierea potrivit adevărului cel mai curat 
că eu nu-L iubesc pe Dumnezeu. Aceasta o întăreşte şi Sfântul Vasile cel Mare când 
spune - „drept dovadă că omul nu-L iubeşte pe Dumnezeu şi pe Hristosul Său, este 
faptul că el nu împlineşte poruncile Sale”. 

2. Nu am dragoste către aproapele.Că departe de a mă hotărî să-mi pun, potrivit 
Evangheliei, sufletul meu pentru binele aproapelui, eu nu jertfesc nici măcar cinstea, 
fericirea şi liniştea mea pentru binele aproapelui. Dacă l-aş fi iubit potrivit poruncii 
Evangheliei, ca pe mine însumi, atunci nenorocirea lui m-ar durea şi pe mine, iar 
fericirea lui m-ar umple de fericire şi pe mine, pe câtă vreme eu care ascult cu mai multă 
curiozitate povestirile privitoare la nenorocirile aproapelui, nu mă interesează, sau ceea 
ce este o crimă şi mai mare, parcă găsesc o plăcere în toate acestea. Eu nu acopăr cu 
dragostea faptele cele rele ale fratelui meu, ci le răspândesc; văzându-i bunăstarea, 
cinstea şi fericirea lui nu mă bucur ca şi cum ar fi şi ale mele proprii, ci ca şi orice lucru 
străin de mine, nu trezesc în sufletul meu nici un simţământ de bucurie, ci dimpotrivă, 
stârnesc în inima mea un fel de invidie şi dispreţ. 

3. Nu cred în nimic din cele ce ţin de religie, nici în nemurire, nici în Evanghelie. 
Dacă eu aş fi fost bine încredinţat că fără nici o îndoială dincolo de mormânt este o viaţă 
veşnică, şi răsplată pentru faptele pământeşti, atunci fără încetare m-aş fi gândit la toate 
acestea. Un simplu gând despre nemurire m-ar fi îngrozit, pe când eu nu mi-am trăit 
viaţa aceasta ca un pribeag care este gata să intre în patria lui, ci dimpotrivă, eu nici    
nu-mi pun problema veşniciei, iar sfârşitul vieţii de aici îl socotesc ca un fel de margine 
a existenţei mele. Un gând tainic se umbreşte în inima mea: Cine ştie ce va fi după 
moarte?! Chiar dacă zic că eu cred în nemurire o zic numai din gură nu din convingere, 
iar inima mea rămâne departe de credinţa puternică în viaţa cea veşnică. Dacă Sfânta 
Evanghelie, ca un cuvânt al lui Dumnezeu, ar fi fost primită în inima mea cu credinţă, eu 
m-aş fi ocupat mereu de ea, aş fi învăţat-o, m-aş fi desfătat cu citirea ei, şi chiar o simplă 
privire aruncată asupra ei ar fi trezit în mine o adâncă evlavie. Înţelepciunea, fericirea şi 
iubirea care sunt prime în paginile ei, m-ar fi umplut de bucurie, m-ar fi desfătat în 
învăţăturile Legii Domnului şi noaptea - m-aş fi hrănit cu ele, cum te hrăneşti cu pâinea 
cea de toate zilele şi aş fi purces din toată inima la împlinirea poruncilor ei. Nimic din 
cele pământeşti nu ar fi fost în stare să mă abată de la această hotărâre. Şi totuşi eu, chiar 
dacă din când în când mai citesc din Cuvântul Domnului, aceasta o fac fie dintr-o 
necesitate, fie din curiozitate ştiindcă şi încă din astfel de împrejurări nu mă pot adânci 
cu cea mai mare luare aminte în duhul Evangheliei şi simt cum mă cuprinde o uscăciune, 
o lipsă de interes, ca şi cum aş fi în faţa unei cărţi obişnuite, rămân fără nici un fel de 
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roadă şi chiar bucuria o schimb pe orice fel de carte lumească în care găsesc mai multă 
plăcere şi multe subiecte pline de interes. 

4. Sunt plin de iubire şi de mândrie de sine. Tot faptele mele afirmă următorul lucru: 
văzând în mine ceva bun, doresc să-l scot la iveală, sau să mă proslăvesc în faţa altora, 
sau să mă îndulcesc înlăuntrul meu, deşi în afară arăt o oarecare smerenie, totuşi le 
atribui propriilor mele puteri şi mă socotesc în faţa altora cel mai desăvârşit, sau cel 
puţin nu mai rău decât el. Dacă observ la mine un neajuns, caut să-l acopăr cu aparenţe - 
cu necesitate sau cu nevinovăţie; mă supăr pe cei ce nu mă respectă, pe care-i consider 
drept nişte nepricepuţi care nu ştiu să preţuiască oamenii; mă laud cu binefacerile mele, 
înfrângerile în întreprinderile mele le socotesc jignitoare pentru mine, cârtesc şi mă 
bucur de nenorocirea vrăjmaşilor mei. Chiar dacă-mi dau silinţa spre ceva bun, am drept 
scop sau lauda sau folosul meu sau mângâierea ce vine de la lume. Într-un cuvânt, eu fac 
din mine un ideal în faţa căruia săvârşesc o neîntreruptă slujbă, căutând în toate fie 
plăcere pentru simţuri, fie o hrană pentru patimile şi poftele mele doritoare de desfătări. 
Din toate cele înşirate aici, mă văd mândru, lipsit de credinţă, neiubitor de Dumnezeu şi 
urâtor de aproapele. Ce stare mai păcătoasă decât aceasta? Situţia duhurilor întunecate (a 
dracilor) e mai bună decât a mea, căci ele chiar dacă nu-L iubesc pe Dumnezeu, îl urăsc 
pe om, trăiesc şi se hrănesc cu mândrie dar cel puţin ele cred şi se cutremură de atâta 
credinţă. Dar eu? Mai poate fi o stare mai grea decât aceea care mă aşteaptă? Şi pentru 
care alte pricini hotărârea judecăţii va fi mai aspră, dacă nu pentru o astfel de viaţă 
dezordonată şi nechibzuită pe care o recunosc în mine însumi. 

 
Sfat pentru mărturisit 

 
- Sufletul ce cugetă la mărturisit, ca de o frână se împiedică de la păcate. Iar cine      

n-are frână, le va face fără grijă fiind în întuneric. Când lipseşte mai marele nostru, să 
avem măcar chipul lui în minte şi despre tot ce am şti că s-ar scârbi de ar fi de faţă, să nu 
facem, fie cuget, fie vorbă, fie lucru, fie hrană, fie somn şi orice altceva - de la acestea să 
ne întoarcem. Abia atunci cunoaştem cu adevărat cum este ascultarea noastră. Numai 
copiii fără minte se bucură de lipsa dascălului lor, ceilalţi însă o socotesc ca pagubă. 

- Cel ce mărturiseşte duhovnicului său şerpii ispitelor, credinţă adevărată dovedeşte; 
iar cine-i ascunde, pe drumul pierzării se află. 

- Cine va ajunge la cuget curat, ascultă desăvârşit de părintele său; acela nu se va 
teme de moarte, ci ca un somn spre o altă viaţă îi va fi. 

- Cel ce uneori ascultă de părintele său şi alteori nu, se aseamănă unui bolnav de ochi 
ce pune pe ei o dată ierburi tămăduitoare, altă dată var nestins. Căci zice: „Unul zidind şi 
altul stricând, ce folos au fără numai osteneală în zadar”. 

- Să nu ne speriem văzând că şi după mărturisire ni se dă război, că mai bine este a ne 
lupta cu întinăciunea decât cu trufia. 

- Nu pregeta să-ţi mărturiseşti păcatele tale duhovnicului cu chip smerit, ca înaintea 
lui Dumnezeu. Că El e ajutorul tău. Căci am văzut osândiţi care cu chip prea jalnic şi cu 
mărturisire prea umilă şi cu rugăciuni au îndulcit asprimea Judecătorului şi mânia Lui în 
milostivire au întors-o. De aceea şi Ioan Înaintemergătorul mai întâi mărturisirea o cerea 
şi apoi botezul de la cei ce veneau la dânsul, nu că lui i-ar fi lipsit, ci aşa li se lucra 
mântuirea. 

 
Gândurile şi vicleniile lor 

 
Gândurile vin în minte de la fire, de la Dumnezeu şi de la diavol. 
De la fire sunt cele numite: foamea, setea, frigul şi celelalte. 
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De la Dumnezeu sunt gândurile cu grijă de suflet, de luminarea lui, de aducerea 
omului întreg, curat înaintea lui Dumnezeu, precum şi atenţionările conştiinţei şi altele 
asemenea. 

De la diavolul sunt plăcerea de a face rău, de a uita de Dumnezeu, precum şi toate 
pasiunile. Şi o altă caracteristică a lui este că sileşte omul la toate extremele care-i sunt 
peste putere. 

Mintea, nu creierul, trebuie să ştie să deosebească ce vine de la Dumnezeu, sau de la 
fire, sau de la diavol. Cu mintea trecem prin mormânt dincolo, ea nu-i supusă morţii. 

Toate acestea ca gânduri. 
Dar diavolul încurcă lucrurile şi altfel, le strâmbă! Strâmbă şi cele ale firii, îmbiind 

firea la toate denaturările şi exagerările ca s-o uzeze şi s-o înnebunească după tot felul de 
plăceri egoiste. 

Strâmbă şi cele ale lui Dumnezeu. Dacă mintea nu ia aminte, diavolul face cu omul 
cum face cu sectarii. Trage în greşeală pe om să nu asculte de orice rânduială ci numai 
de mintea din capul lui, în care el, diavolul, e profesor. 

Ce interesează aici, cu deosebire, e ce face diavolul cu instinctele primare ale omului, 
cum le degradează, cum le exagerează... prezentându-le ca drepturi la ceva -„minţind că 
asta-i libertatea lui” (gen drepturile omului trâmbiţate de comunitatea europeană). Că 
asta-i el (omul) şi altceva nimic. De cumva omul crescând află că mai are şi minte şi 
suflet, le umflă de mândrie, de aroganţă, de suficienţă de sine, de neascultare şi 
îndărătnicie. 

O altă caracteristică a diavolului e că este cel mai mare pisălog pe capul omului, 
obsedând mintea chiar şi în vis cu „învăţăturile lui”. Obsesiile sexuale, de pildă. Acestea 
sunt gânduri care ciocănesc la cap până îl biruie şi îl duc la învoială pe bietul om neatent, 
îl duc la faptă şi îl aruncă în păcat. Plăcerea mincinoasă şi de-o clipă a căderii în păcat 
devine cleiul memoriei şi se face deprindere care de acum va cere o repetiţie continuă şi 
omul pierde stăpânirea de sine şi merge în calea păcatului până la istovire prin moarte şi 
nu moarte bună ci moarte a minţii mai întâi - că a fost prima de vină. Nevrozele, 
psihozele sunt efectul denaturării acestui instinct primar al firii în câteva generaţii 
succesive dar pot apare şi într-o generaţie dată. Deci omul condus fără să-şi dea seama 
de diavol a declanşat exploziv un instinct al firii. Astfel deci a slăbit firea minţii, a slăbit 
stăpânirea de sine, a acoperit mustrarea de conştiinţă, care acum ea face explozie şi 
găsind mintea slăbită o alungă în schizofrenie, în paranoia şi în alte nenorociri nervoase. 

Calea călugăriei nu e după fire; ea e mai presus de fire, ca atare cere o putere în plus. 
Se înţelege că e o putere mai presus de fire de la Dumnezeu dar şi o capacitate biologică 
de rezistenţă faţă de pisălogeala obsesiei, a tensiunii firii sau a povârnişului denaturării. 

Când au zis ucenicii Mântuitorului într-un context: „Nu e bine a se însoţi omul cu 
femeie”, iar Domnul Hristos, Autorul omului, le-a răspuns:„Cuvântul acesta nu-l pot 
cuprinde decât aceia cărora le este dat”. 

Cum dat? Dat în conştiinţa lui genetică, mai înainte de a fi vreuna din zilele lui pe 
pământ. Dat ca destin cu ajutorul orânduirii speciale, a unor gene... în cromozomii săi 
specifici xx sau yy, ca tensiunea lor cea după fire să poată favoriza convertirea iubirii 
fizice - pentru o singură persoană, opusă sexului - în iubire duhovnicească universală 
pentru toţi oamenii oricum ar fi ei. 

Potrivnicul (diavolul) e îngăduit să ispitească trupul şi sufletul cu plăcerile patimilor: 
senzualitatea, lăcomia, luxul, slava deşartă, ispita puterii sau a măririi trecătoare, a 
mândriei sau aroganţei, cu patima proprietăţii, sau poate ispiti omul făcându-l să intre în 
contextul unei concepţii de viaţă diametral opuse Revelaţiei. Toate patimile dezlănţuie o 
concurenţă pe bunurile lumii acesteia încât oamenii se văd unii pe alţii duşmani de 
moarte şi ajung la crime şi războaie. 
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Iubirea de oameni e înfrântă de egoisme antagonice sau demonice. Oamenii pot 
înnebuni dacă rămân sau oftează cu exclusivitate numai pentru viaţa de acum şi de aici. 
Libertatea lor cu care sunt împodobiţi de creaţie nefolosind-o sub îndrumarea lui 
Dumnezeu ajung în cea mai demonică robie şi omul e pierdut cu voia şi cu mintea lui. 
Deci, de ce e îngăduită devierea şi potrivnicul? Ca să se vadă încotro înclină libertatea 
duhului nostru şi de acea direcţie să aibă parte în veci. „Iată, pus-am înaintea feţei 
voastre apa şi focul, viaţa şi moartea; spre care veţi întinde mâna, pe aceea veţi avea-o” 
(Isus Sirah 15, 16-17; Deut. 30,16). 

Numai între contrarii se desăvârşeşte iubirea. 
Gândurile lui sarsailă îşi pierd puterea când sunt spuse, denunţate la preot. Mai greu 

este cu neajunsurile ereditare ţesute în fire. La obârşie şi acestea tot pe cel viclean îl au la 
rădăcină. Sunt neputinţe ereditare de care greu scapi, ba de unele din ele nu scapi. 
Exemplu: alcoolismul bunicilor, străbunicilor, se soldează în urmaşi cu un creier mai 
slab. Descendenţii acestora merg până la al treilea neam. Sfânta Scriptură pomeneşte şi 
de al patrulea neam..., de-al cincilea neam nu mai spune nimic, dovadă că s-a stins 
neamul acesta. 

Orice lămurire luminată nu poate înlocui celulele nervoase distruse de alcool. Sunt 
deci şi imposibilităţi de luptă cu poverile ereditare. Pe înaintaşi să-i iertăm şi cu asta îi 
ajutăm la judecată. 

Pentru slava deşartă munciţi mult, mai mult ca pentru smerenie. Faceţi mai bine şi 
îmbunătăţiţi locul cât puteţi mai mult dar nu pentru a fi laudă ci pentru a vă însemna 
sufletele voastre. 

Cum puteţi să credeţi când primiţi slavă unii de la alţii şi slava care vine de la 
Dumnezeu n-o căutaţi? „Nu puteţi sluji la doi domni” şi la cel cu slavă deşartă şi la cel 
cu slavă adevărată. Gândiţi-vă bine! 

Cel mai bun semn că în noi nu există nici măcar un început de dragoste pentru 
Dumnezeu este greutatea de a-I sluji lui Dumnezeu, când nu vrem să ne îndeplinim 
deloc datoriile noastre privitoare la El. Cineva i-a spus lui Avva Agaton: „Mi s-a dat 
poruncă, dar îndeplinirea poruncii e legată de necazuri; vreau să îndeplinesc porunca, dar 
mi-e frică de necazuri”. Bătrânul i-a răspuns: „Dacă ai fi avut dragoste, ai fi îndeplinit 
porunca şi ai fi biruit necazurile”. 

Să nu-mi spui că-L iubeşti pe Dumnezeu, acestea nu sunt decât simple cuvinte, arată 
dragostea cu fapta. 

Nimic nu poate înlocui lipsa iubirii (de Dumnezeu), dar iubirea înlocuieşte toate 
neajunsurile. 

Iubeşte (pe Dumnezeu) şi vei proceda cu dreptate în orice prilej. Acest principiu 
duhovnicesc te va învăţa cum să procedezi în toate împrejurările. 

Nu va lumina candela fără untdelemn, nici rugăciunea nu va lumina duhul fără 
iubire. Fumul de tămâie nu se va ridica fără foc, nici rugăciunea nu se va ridica la Dumnezeu 
fără dragoste. Iubirea de Dumnezeu toate le întoarce în mijloace pentru mântuirea şi fericirea 
noastră.  

 
Un destin înţeles 

 
Pribegim mulţi ani în viaţă fără a ne lămuri un rost în lume. Unii pribegesc fără rost, 

fără ţintă. Alţii îl caută toată viaţa fără să-l găsească sau fără să ştie că l-au găsit. 
Înţeleg prin destin rosturile pe care le-a ascuns Dumnezeu în viaţa fiecărui om şi pe 

care omul trebuie să le desfăşoare la rându-i între oameni. În fiecare ins e sădită o 
intenţie a lui Dumnezeu, care prin om trebuie să devină creaţie. 

În creştinism omul este ridicat până la cinstea de colaborator al lui Dumnezeu, iar 
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această colaborare e destinul. Talanţii (talentele) - sunt înzestrările acestei colaborări ale 
lui Dumnezeu cu omul. 

Lucrând în sensul înzestrărilor, lucrezi în sensul destinului tău. Omul e neliniştit câtă 
vreme nu ştie ce vrea Dumnezeu cu el, ce vrea Dumnezeu de la el. 

Viaţa (pământească) nu e un scop în sine ci numai un mijloc, e numai cadrul unui 
destin sau e în cadrul unui destin. 

Mulţi se tem de cuvântul destin, ca nu cumva să însemneze predestin, prin urmare, să 
se trezească într-o doctrină fără de libertatea voinţei, deci fără conceptul specific creştin 
al responsabilităţii ultime. 

Cum să nu răspunzi de ce ţi-a dat Dumnezeu? Şi cum să nu răspunzi dacă n-ai făcut 
ce ţi-a dat de făcut? 

Lucrătorii viei angajaţi de Dumnezeu, iconomi ai creaţiei Sale, nu aveau să răspundă 
pentru că şi-au interpretat destinul? Mozaicii din Ierusalim, care aveau această istorie 
unică în lume, istorie mai mult a viitorului decât a trecutului - Sfânta Scriptură - nu sunt 
cu atât mai răspunzători, cu cât n-au înţeles destinul ascuns de Dumnezeu în neamul lor 
în sensul lui Dumnezeu, ci în sensul (dorit de ei al) unei împărăţii pământeşti? Marea 
răspundere a lui Israel a rămas tocmai vinovăţia că nu s-au integrat în viitorul pe care-l 
destinase Dumnezeu Scripturii. 

Dar iată că vine cineva la Praznicul Paştilor în Ierusalim, un copilaş de 12 ani, plăcut 
la chip, cu ochii frumoşi şi păr bălai ca odinioară strămoşul lui, David, (Regi 16,22) Care 
Îşi înţelege destinul la reala interpretare a destinului lui Israel. 

Toţi capii de familie erau îndatoraţi de religie să vină la Ierusalim de 3 ori pe an. 
Printre aceste 3 zile era şi praznicul Paştilor iudeilor, care comemora ieşirea evreilor din 
robia Egiptului, dar mai însemna şi ultima zi a robiei, când aşteptau îmbrăcaţi de plecare 
porunca lui Faraon de punere în libertate. Mai era ţinută în Praznicul Paştilor şi jertfa pe 
altarul templului a mielului pascal, sângele căruia era semn pe uşa fiecărui israelitean, 
spre apărarea de îngerul morţii care pedepsea Egiptul. 

Când a văzut copilul Iisus jertfa şi arderea mielului, atunci Cel ce era personificarea 
iubirii S-a identificat durerii mielului şi deodată I s-a deschis taina ce preînchipuie 
această jertfă. Această puternică impresie a jertfei unui miel nevinovat a organizat   
dintr-o dată, într-o lumină nouă de viitor, întrebările pe care avea să le pună rabinilor de 
îndată ce-i va putea prinde de vorbă. De aceea, după praznic, Iisus nici gând nu avea să 
se întoarcă acasă, până ce nu afla tot ce-L ardea pe El. Cum Iisus avea 12 ani, vârsta de 
trecere între copii şi tineri şi vârsta de admitere în şcoala rabinică a templului - printre 
tinerii care şedeau la picioarele bătrânilor era şi Iisus. Într-o aripă a templului 
(întrebându-i şi răspunzându-le din Scriptură), preoţii ţineau curs de îndrumare prin 
întrebări şi răspunsuri, în felul în care erau mai de mult şcolile profeţilor. 

Iisus era printre mozareţii templului, întrebându-i şi răspunzându-le din Scriptură 
despre venirea lui Mesia. Bătrânii ascultau Copilul şi se minunau de înţelepciunea Lui. 
Ei nu-şi puteau da seama că vorbesc cu un Copil ce Şi-a înţeles destinul: misiunea pe 
care o avea în lume de a înlocui cu Sine mielul de jertfă. Cu umilinţă de copil, Iisus 
repetă textele din profeţi, arătând înţelesuri mai adânci pe care mozareţii le treceau cu 
vederea. Copilul îi întreba mai des despre locul din Isaia, în care sunt profeţite 
suferinţele lui Mesia, şi din Psalmi, despre jertfa Mielului lui Dumnezeu. Dacă de la 
această întâlnire a lui Iisus cu mai marii templului s-ar fi mers mai înainte, s-ar fi trezit 
un mare interes pentru ale religiei, şi când Iisus, la 30 de ani - vârsta legală ce dădea 
dreptul de a învăţa, ar fi început să propovăduiască, ar fi găsit căpetenii care să-L 
primească drept o împlinire a Scripturilor. 

Bătrânii vedeau în El mari făgăduinţe, dar nu le vedeau decât prin cercul lor îngust. 
Copilul le mişca inima, cum poate n-o făcuse nici un om până la El. Dumnezeu încearcă 
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să le dea învăţătorilor lui Israel o nouă lumină a Scripturilor, folosindu-se de nevinovăţia 
de copil a Fiului Său, singura cale care nu le rănea îngâmfarea lor de rabini. Ei nu 
admiteau ca cineva să-i înveţe. De aceea Iisus le-a dat impresia că ei sunt învăţătorii iar 
El şcolarul. Era singura cale de a le arăta că profeţiile mesianice mai au şi alt înţeles. Dar 
trufia lor nu le îngăduia să recunoască şi o altă interpretare a Scripturilor, decât aceea 
care le satisfăcea pofta de dominaţie. 

Dacă L-ar fi ascultat, tâlcuirea locurilor mesianice ar fi suferit o radicală reformă, în 
sensul vederilor dumnezeiescului Copil. 

Au trecut 3 zile frumoase pentru Iisus, nu însă şi pentru Iosif şi Maria, Maica Sa, 
care-L căutau deznădăjduiţi. Când Îl găsesc între bătrâni, mama Îi face o duioasă dojană 
-„Ce ne-ai făcut? Tatăl Tău şi cu mine Te căutam!” La aceste cuvinte ale mamei, copilul 
răspunde într-un grai neînţeles: -„Nu ştiaţi, că în casa Tatălui Meu se cade să fiu?” Iisus 
aflase cine era şi ce avea de făcut. 

Iată un destin înţeles la 12 ani. Întâlnirea cu jertfa din templu şi cu rabinii, I-a făcut 
lui Iisus revelarea destinului. Deşi acesta ar fi trebuit să fie cunoscut de ei după Scripturi, 
iată Iisus Şi-l cunoaşte împotriva lor, fiindcă cunoaşterea lor era orbită de prejudecăţi 
politice şi nu era orientată spre năzuinţele desăvârşirii. 

Dreptul Simeon Îl cunoaşte pe Copil acum 12 ani, în acelaşi templu, dar urmaşii 
dreptului nu mai aveau viaţa lui ca să-l cunoască şi ei. Acesta din copilărie, ars de o rază 
a destinului, aştepta... 

Oamenii nu ştiau cu ce răbdare şi îndârjire a înzestrat Providenţa pe Copilaşul acesta 
Căruia I-a încredinţat marea misiune a mântuirii oamenilor. De atunci nu mai este între 
oameni destin mai mare decât al lui Iisus. Iar Iisus Şi-a asociat la acelaşi destin al Său pe 
toţi ucenicii Săi din veacuri. A fi gura Lui, a fi inima Lui către orice necăjit al lumii, a 
face din viaţa ta viaţa Lui. Aşa cum şi Sfântul Pavel îşi interpreta destinul - „Mie a vieţui 
este Hristos, iar a muri (pentru El), este DOBÂNDĂ” (Filip. 1,21). De atunci Iisus dă 
omului şi toată energia Lui divină. Iisus este un destin întruchipat. 

- Cine-L ajunge, ştie ce are de făcut! 
 

Despre momentul morţii 
 
Pentru înţelegerea celor ce se petrec la ieşirea sufletului din trup, mult ne ajută 

teologia chipului şi asemănării. 
Repetăm pe scurt câteva date: 
Omul a fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Chipul îl are în însuşirile 

sale sufleteşti prin natură, iar asemănarea a primit-o ca posibilitate a desăvârşirii prin 
har, după nevoinţă. Deci chipul ne este dat, iar la asemănare trebuie să ajungem în cursul 
vieţii. 

Porunca lui Dumnezeu de la început a fost „creşteţi” şi însemna tocmai această 
ajungere la asemănare prin ascultare şi conlucrare cu voia divină. 

Dar omul, neascultând prin cuvânt, la sfat străin se grăbi cu partea a doua a poruncii, 
cu „înmulţirea” înainte de a creşte duhovniceşte. Aceasta i-a adus „îmbrăcarea” în aceste 
„haine de piele” a căror sfârşit este „moartea”. Una din rugăciunile înmormântării 
explică aceasta astfel: „Ca această negrăită legătură dintre trup şi suflet să se taie şi să se 
desfacă în cele din care a fost alcătuit, adică sufletul să se întoarcă la Dumnezeu de la 
Care şi-a luat fiinţă, iar trupul să se întoarcă în pământ, din care a fost luat, pentru ca 
răutatea să nu devină nemuritoare”. Prin neascultarea care i-a adus omului moartea 
hainelor de piele a fost îndreptată şi posibilitatea creşterii la „asemănare”. 

Această stare de lucruri a dăinuit în tot neamul omenesc până la întruparea lui 
Hristos, noul Adam, Care a fost ascultător până la moarte şi „încă moarte pe cruce”. Prin 
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ascultarea Sa, de asemenea încercată de ispititor, am recâştigat iarăşi posibilitatea 
asemănării, Înainte de Hristos n-a fost mântuire şi în afară de Hristos nu este mântuire, ci 
numai în Hristos ne putem mântui. 

Între chip, ascultare, asemănare şi mântuire se stabileşte o strânsă legătură. Căci nu ne 
putem mântui numai cu chipul, fără asemănare, şi nu putem spori de la chip la 
asemănare, fără ascultare şi nu putem asculta prin natură fără Hristos. 

Deci, ascultarea Lui cea până la jertfă ajută şi ascultării noastre, întorcând-o în 
ascultarea originară pe care o pierdusem toţi în Adam. Ce am pierdut toţi în Adam 
recâştigăm individual în Hristos. De aceea e numit creştinismul o a doua creaţie a lumii. 

Moartea totuşi dăinuieşte şi după Hristos. Dar acum nu mai are sensul osândei, ca 
plată a neascultării, căci ascultarea lui Hristos - jertfa - a transformat moartea în 
eliberarea de patimi. 

Jertfa Mântuitorului a biruit moartea, care până aici se întindea şi asupra sufletului 
nemuritor, ţinându-l închis într-o stare de iad. 

Învierea lui Hristos a biruit moartea, pentru noi lăsându-i morţii puterea numai asupra 
trupului, „care nu se supune lui Dumnezeu şi nici nu poate” iar pentru suflet făcând-o şi 
înviere. Învierea lui Hristos mai este totodată şi certitudine religioasă a învierii celei de 
obşte a cărei începătură S-a făcut Domnul Hristos. Deci Hristos prin jertfa Sa a câştigat 
biruinţă asupra morţii în toată extinderea sa, iar biruinţa ne-a dat-o nouă. Cu puterea 
ascultării Sale, a restabilit chipul ce se desfigurase, am văzut slava asemănării, „slava 
Sa”, „ca a unui Dumnezeu”. A restabilit asemănarea originară a omului cu toate urmările 
acestei restabiliri. 

Cu aceste câteva date dogmatice putem înţelege ceva mai bine şi cele de la ieşirea 
sufletului şi cele de pe urmă ale omului, iar pentru o mai clară înţelegere a lucrurilor 
împărţim descrierea faptelor ce se petrec în două situaţii extreme, lăsând subînţelese 
treptele intermediare a căror variaţie este aproape infinită. 

- O extremă o formează starea sufletelor, care în cursul vieţii pământeşti n-au avut 
nici o grijă de mântuirea lor, au fost numai trup, numai natură, numai chip. 

- Cealaltă extremă o formează starea sufletelor care în starea vieţii pământeşti au 
alergat la „Ţinta Hristos”, au biruit trupul prin duh, prin nevoinţă şi har şi-au depăşit 
natura şi în dar au primit cununa alergării: asemănarea, desăvârşirea, slava 
îndumnezeirii. 

Totuşi pentru evitarea încadrărilor arbitrare şi a fanteziilor deznădejdii, descriem şi 
câteva stări intermediare, luate la întâmplare. 

Să luăm lucrurile cum se petrec ele. 
1. În prima extremă: trupul slăbeşte, legătura materiei se subţiază, relaţia cu veacul 

acesta se stinge, fie pe calea bolii, fie pe calea ascezei. Dacă omul a trăit mai mult după 
firea pământească, la sfârşit prezintă o înfăţişare de înfrânt, de amărât dar şi de „arătare”. 
Dă impresia unei absenţe a sufletului într-un rest de om. În realitate sufletul e încă în 
trup, dar nefiind dezvoltat după natura sa, fiind pipernicit ca rosturi ale sale în trup, avem 
această impresie de absenţă, de „dus”. 

Omul natural, omul trupesc nu-şi vede sufletul, abia îşi constată chipul, însă fără să-i 
confirme obârşia. Nu-şi poate face o idee clară despre suflet, deşi el există în trup, care-i 
este sufletului ca o temniţă ce-l ţine în întuneric. Când trupul slăbeşte, ca putere de 
temniţă asupra sufletului, şi vremea ieşirii sale din lumea aceasta se apropie, sufletul ia 
cunoştintă de sine într-un mod violent, trezindu-se ca făptură spirituală - deci 
imponderabilă - ce stă pe prag de conştiinţă de sine între două lumi. Abia acum sufletul 
se vede pe sine, spre deosebire de vremea ce o petrecea în trup. În trup el împrumuta 
acestuia energia specifică a simţurilor. În baza energiei sufletului trupul e vioi, sănătos şi 
capabil de o viaţă de relaţie cu lumea dinafară. Când omul prin modul pământesc de 
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viaţă, pe care l-a considerat singurul real, a neglijat sau a tăgăduit sufletul şi celălalt 
tărâm al existenţei, acum, la întâlnirea violentă cu această lume de dincolo, crezută de el 
„fictivă”, strigă aşa zicând, de spaimă sau de uimire. Acest ţipăt se răsfrânge şi în trup ca 
un ecou în pădure, iar cei ce stau prin preajmă zic, auzind aceste frânturi, că delirează. 

- Ce se petrece de fapt? 
Sufletul în preajma ieşirii din trup capătă vedere specifică naturii sale spirituale, prin 

care se vede pe sine mult mai clar de cum ne putem vedea noi în oglindă. Această nouă 
vedere are un plus faţă de a noastră, o dimensiune morală. Acum se descătuşează funcţia 
morală a conştiinţei “unde” era sădită energia atentă a asemănării şi a cărei existenţă o 
simţim şi prin vălul trupului. Trupul rămâne în sine inutil şi neputincios dar acum el 
e„legat” de o făptură spirituală descătuşată, extrem de impresionată, uluitoare, care-l 
poate face şi pe el capabil de acţiuni şi rezistenţe neobişnuite în mod normal. Această 
făptură, imponderabilă, eliberată de legea gravitaţiei în baza căreia corpurile au greutate, 
nu e nicidecum statică. Acum începe dinamica unui dialog interior aprins între lumina 
conştiinţei şi întunericul nefiinţei cel înscris în făptura sa de către patimile fixate în trup 
şi de către alte amăgiri, după cum omul şi-a condus viaţa sa pământească sub aspect 
moral. Păcatele, aceste înfrângeri morale, aceste dovezi de necredinţă, puteau fi şterse de 
pe „haina” sufletului în cursul vieţii dând ajutor luminii conştiinţei cu puterea 
dumnezeiască din Sfintele Taine, în care în mod acoperit este Hristos, dar acum aceasta 
nu se mai poate. Toate acestea stârnesc o contradicţie cumplită, insuportabilă, fără ieşiri 
şi fără termen. Faptul acesta îi face pe unii să strige cu un huiet sinistru, prelung, ca de 
nebun. 

Trezirea neaşteptată a sufletului pe celălalt tărâm, al celei mai intense conştiinţe a 
existenţei, declanşarea acelui dialog cumplit, ucigaş, între „chipul” structurat cu negrijă 
în viaţa pământească şi „asemănarea” sădită în conştiinţă, dar aflată acum fără nici un 
conţinut, o conştiinţă „goală” fără haina luminii divine a făpturilor cereşti , apoi 
întâlnirea brutală în cale a făpturilor cereşti corespunzătoare chipului şi asemănării 
cărora s-a făcut, toate acestea sunt fondul huietului sinistru, pe care trupul nu l-ar fi putut 
suporta ca durată şi intensitate în cursul vieţii normale. 

Acum el este jucăria unor puteri care-l depăşesc. Locul din psalmi: „Omul în cinste 
fiind n-a priceput, alăturatu-s-a dobitoacelor celor fără de minte şi s-a asemănat lor” (Ps. 
48, 21), capătă acum o fioroasă realitate. Cei cumpliţi la chip se reped să-l ia în primire: 
„Căci nouă te-ai dat!” şi „Nouă ne eşti dat!” de urâtul cărora spaimă mare cuprinde 
sufletul, care însuşi pe sine se vede la fel de cumplit, de fioros şi de urât. Acum întinde 
mâinile după ajutor şi-i strigă pe toţi şi nu-i cine să-i ajute, căci „nevoie mare a cuprins 
sufletul” (Din rugăciunea înmormântării). 

Suferinţa sufletului începe brusc de la această constatare a chipului său demonic în 
care s-a structurat prin necredinţă, prin împotrivirea faţă de jertfa lui Hristos pe care 
trebuia să o primească „în fiecare zi” prin umilă şi statornică lepădare de sinea sa cea 
deşartă. Acum se vede brutal: plin de sine ca un demon, muncit de sila de a petrece cu ei, 
alţi plini de sine. Se vede ţesut de patimile lor care i se păreau lui „Viaţa” dar erau 
„moartea”. Vede iluzia şi amăgirea patimilor, care i se păreau „adevăr” dar care acum se 
lămuresc că au fost omorârea vieţii celei adevărate. Deznădejdea şi trufia îl macină 
cumplit într-o contrazicere de iad. Cele deşarte după care alergase orbeşte o viaţă i-au 
adus acum mintea prinsă pentru eternitate în preocuparea cu nimicul sau nefiinţa. Acum 
patimile nemaiavând posibilitatea satisfacerii prin trup se satisfac „în gol” crescând la 
intensităţi fantastice şi chinuind fantastic sufletul într-o muncire fără ieşire. Acesta este 
iadul. 

Acum, în ceasul al doisprezecelea, vede sufletul că a greşit calea, stând de dragul 
patimilor şi a iubirii de sine împotriva căii Adevărului Vieţii veşnice, dar acum singur 
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nu-şi mai poate ajuta cu nimic: s-a făcut noapte, când nimeni nu mai poate lucra 
mântuirea sa, adică această izbăvire de consecinţele patimilor. 

Această stare extremă a sufletului poate deveni intermediară dacă mai este cu el mila 
dumnezeiască. Astfel, dacă însă intervine activ mila dumnezeiască, starea aceasta de iad 
a sufletului, de spaimă şi de dezastru, mai dăinuieşte o vreme pământească oarecare şi e 
„ţinut legat de trup” să-şi îndrepte viaţa şi prin iubirea de oameni să facă pocăinţă şi 
pentru cel mutat care pesemne a mers la rău. Căci iubirea de oameni depăşeşte şi ea 
hotarele morţii şi prin rugăciunile Bisericii însoţeşte pe cei mutaţi de la noi până la 
judecata de pe urmă şi poate îmbunătăţi starea sufletului la cele de pe urmă ale omului la 
învierea cea de obşte, înainte de judecata definitivă asupra omului întreg. 

Această deprindere cruntă de aici a trupului şi a sufletului ca ispăşire pasivă în ceasul 
al doisprezecelea al vieţii a câte unui om, vedem întâmplându-se şi ca o măsură exigentă 
luată de la distanţă de Sfântul Pavel îndeobşte cu cei din Corint şi cu puterea Domnului 
Iisus Hristos; ca pe unul care păcătuise cu femeia tatălui său, să fie dat satanei spre 
pieirea trupului său, ca sufletul să se mântuiască în ziua Domnului Iisus. Fireşte că 
satanizarea unui om ca cel din Corint, sau îndrăcirea celor din Gadara sau ţinerea în 
gârbovie 18 ani de satana a femeii ce venise într-o sâmbătă la Sinagogă şi altele 
nenumărate numai în Noul Testament nu sunt fapte în afara ştirii lui Dumnezeu. De 
asemenea sunt grăitoare cuvintele Scripturii despre îngăduinţa dată de Dumnezeu satanei 
ca să se atingă de avuţia şi trupul dreptului Iov. „Dar de sufletul lui să nu se atingă” spre 
dovedirea cedincioşiei sale către Dumnezeu, pusă la îndoilă de satana, ca pildă de 
răbdare în necazuri şi umilinţă şi ca statornicie neclintită a sufletului către Dumnezeu, 
oricâte propuneri îi făceau prietenii, nevasta, ca să tăgăduiască pe Dumnezeu şi să moară 
ca să scape de chinuri. 

2. Cea de-a două extremă a stării sufletelor la ieşirea din trup. 
Începem cu o precizare în plus a noţiunii de conştiinţă şi a noţiunii acelui „dincolo” al 

existenţei cu care şi conştiinţa are o tangenţă. Conştiinţa, cuvânt cu cuvânt, înseamnă a 
şti împreună, cu ştiinţă comună între cei doi termeni ai religiei: Dumnezeu şi omul. 
Ochiul lăuntric ce vede în două părţi: înspre Dumnezeu şi înspre om cu sediul în suflet. 
Acesta, prin natura sa, codifică totul cu o dimensiune morală. Este ochiul comun al 
nostru şi al lui Dumnezeu sădit în adâncul fiinţei noastre, o ultimă stea din rai, rămasă pe 
cerul nostru metafizic - dincolo de cele văzute - faţa noastră duhovnicească pe care o 
răsfrângea asemănarea, adâncul fiinţei pururi întors către Dumnezeu, de la care primeşte 
energia slavei Sale, care poate să răzbească prin toate învelişurile de piele ale trupului - 
se făcu văzută „strălucirea slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Moise” şi a altor sfinţi aleşi ai 
lui Dumnezeu, până aproape de zilele noastre, pe faţa Sfântului Serafim de Sarov. 

Partea dintru noi a acestui ochi se poate şi îmbolnăvi, în înţelesul că-i slăbeşte 
vederea morală, până la a nu mai vedea deloc. Aceasta se întâmplă în urma faptului că 
omul respectiv n-a mai vrut să ia în seamă „mustrarea conştiinţei” pentru înfrângerile 
sale morale. Ca urmare vederea morală i se atrofiază. Dar se poate întâmpla şi mai rău: 
după o perioadă de orbire a conştiinţei, energia să răbufnească cu violenţă şi să strice şi 
chipul, adică echilibrul şi buna funcţionare a facultăţilor sufleteşti, exprimat prin 
sistemul de relaţie al trupului cu sine şi cu lumea. 

Ca atare se înţelege că ochiul conştiinţei este ochiul sufletului şi că această vedere a 
lui, după ieşirea din trup, nu se mai împiedică de materie, vede prin ea, nu se mai opreşte 
de timp, vede trecutul unei vieţi comprimat într-o clipă, distanţele nu-i mai sunt o stavilă 
deşi nu are o mobilitate şi o atotprezenţă. 

Aşa este acest „dincolo”: eliberare de îngrădirile trupului, spaţiului, masei, greutăţii - 
fără ca totuşi să fie topire sau destrămare a fiinţei. Pentru comparaţie, e dată într-o carte 
întâmplarea unuia care făcuse nişte rele pentru care e prins şi închis. Stătu o vreme la 
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închisoare, apoi de aici la judecată, unde este judecat şi trimis cu toată rânduiala la 
spânzurătoare. A ajuns la locul de osândă, la urmă i se trece frânghia peste cap. Când 
simţi frânghia pe grumaz deschise ochii, trezit din vis de o bucată din tencuiala care 
căzuse din tavan tocmai pe grumazul lui. Toată istoria visată de el, care cuprindea vreme 
îndelungată, se petrecuse în fracţiuni de secundă. 

Aşa este şi cu ieşirea din durata pământească în coordonatele celuilalt tărâm al 
existenţei. Dincolo - înaintea lui Dumnezeu, „o zi e ca o mie de ani şi o mie de ani ca o 
zi” (II Petru 3, 8). Dacă este zi petrecută în chin, e ca o mie de ani, iar dacă este în 
bucurie, o mie de ani e ca o zi - căci „dincolo” nu mai e timp matematic sau astronomic, 
ci trăirea în durata morală a existenţei pe care revelaţia o transcrie cu această paradoxală 
expresie. 

Acum se deschid înţelesuri şi perspective largi ale Împărăţiei lui Dumnezeu, care este 
înlăuntrul nostru. Faptul că conştiinţa noastră are o faţă pururi întoarsă către Dumnezeu: 
a Căruia oglindă se face, ne explică posibilitatea asemănării, a desăvârşirii şi a 
îndumnezeirii. Pe de altă parte suntem botezaţi şi îmbrăcaţi în Hristos şi temple ale 
Duhului Sfânt, fiind nevoitori pe calea ascezei, a dreptei credinţe şi a bunei povăţuiri, am 
biruit trupul cu puterea Duhului, făcându-l până la urmă din râvnitor al patimilor 
ascultător supus Duhului. De aici începe toată deosebirea cu privire la cele ale diferitelor 
mutări din lumea aceasta. 

Sfinţii toţi s-au nevoit întins şi susţinut de a stinge patimile din trup - de a curăţi 
mintea şi inima de slava cea deşartă, sau pentru lepădarea de voia lor ca să facă „loc” 
lucrării Duhului Sfânt în: sufletul, mintea şi inima lor. Aşa, cele nevăzute de „dincolo” 
prindeau viaţa sufletului şi chipul devenea asemănare, răzbind vălurile trupului, 
subţiindu-l, împrumutându-i însuşiri duhovniceşti, pentru mari faceri de bine şi fapte ale 
iubirii de oameni cum ar fi, de pildă, faptele de ajutor la distanţă ale Sfântului Nicolae 
sau ale unor părinţi din pustia ascetică. E clar că atotprezent numai Dumnezeu în Treime 
închinat este şi ca atare numai El ştie necazurile şi nedreptăţile răbdate pretutindeni de 
robii Săi, care I se roagă de izbăvire. Dar, oricât de necrezut s-ar părea, Dumnezeu mult 
iubeşte şi doreşte să petreacă cu oamenii în inima lor şi să-i pună unii pe alţii să-şi ajute 
pe căi naturale sau pe căi supranaturale, El făcând totul prin mâinile sau prezenţa 
„văzută” a lor. De aceea, trupul cu cât este mai ascultător de Duh, cu atât e mai subţire şi 
devine din ce în ce o unealtă mai bună a lui Dumnezeu, „în mâna” iubirii Sale de 
oameni, şi rămâne ca atare şi după mutarea lor din lumea aceasta. Deci cele de pe urmă 
ale trăitorilor după Duh, care au realizat cel mai bine nevoinţa asemănării, trupul, deşi a 
ajuns neputincios, începe să iradieze viaţa cea lăuntrică a sufletului până la măsuri de 
slavă dumnezeiasă. Un suflet luminat lăuntric acţionează asupra trupului, făcându-l şi pe 
acesta luminos, chiar mai multă vreme, cum avem chipul strălucitor „ca fulgerul” al 
Sfântului Sisoe, când se muta acesta. Domnul Hristos era prezent, iar nevoitorul se 
lumina de lumina dumnezeiască de pe Tabor a Slavei Schimbării la faţă a Domnului. 
Nevoitorul se ruga să fie îngăduit să se mai pocăiască puţin „Tu mai ai nevoie de 
pocăinţă, părinte?” ziseră cei din jurul său, iar el răspunse „Cu adevărat încă n-am pus 
început bun” şi s-a săvârşit în dumneiască lumină. Poate că acesta a fost nevoitorul care 
l-a determinat pe Sfântul Ioan Scărarul să spună că: „desăvârşirea e o prăpastie de 
smerenie”. 

Dacă la sufletele celor trupeşti vin cu silnicie vameşii de tuci al unui cer de catran, 
sufletele drepţilor însă se trezesc înconjurate de făpturile luminii, de sfinţi şi cântarea 
cerească. Uimiţi de dumnezeiasca frumuseţe de care sunt atraşi şi înşişi străbătuţi, ca 
dintr-un extaz se strămută din cele de aici la veşnicele lăcaşuri în împărăţia lui 
Dumnezeu. 

După dumnezeiasca iconomie trupurile lor pot primi în continuare harul tămăduirilor 
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de boli, a izvorârii de mir, a ocrotirii de cetăţi şi alte haruri, ca o confirmare a iubirii de 
oameni a sfinţilor, activă şi după mutarea lor din trup. Atingerea în viaţă a nepătimirii, a 
izbăvirii de patimi prin focul smereniei şi conlucrarea Duhului Sfânt, au ca urmare buna 
mireasmă şi harul atingerii de un suflet îndumnezeit. Sfântul Serafim în serafica sa iubire 
de oameni pe care-i numea „bucuria mea” îi îndemna să vie cu necazurile şi la 
mormântul lui şi să i le spună, ca şi cum el ar fi de faţă; căci va mijloci la Dumnezeu 
pentru alinarea lor. 

Cu aceste date, înţelese, începe să se facă lumină în problema fundamentală pentru tot 
omul: mântuirea. Adevărat că în Hristos „în dar suntem mântuiţi”: însă darul mântuirii 
câştigat de jertfa lui Hristos ni-l însuşim cu mare nevoinţă, vreme de-o viaţă. Niciodată 
nu putem zice pe pământ „de acum suntem mântuiţi”, pentru că încă zicând aşa ne 
împiedicăm şi cădem. 

Îngerii duceau la cer sufletul Sfântului Macarie. În văzduh îl întâmpinau şi viclenii 
diavoli şi ziceau: „Ai scăpat de noi, Macarie” şi el răspunde: „Încă nu am scăpat, ci îmi 
mai trebuie ceva”, şi intrând pe uşile raiului s-a întors către ei zicându-le: „Acum am 
scăpat de voi!” 

Această întoarcere a sufletului în Rai - aceasta este mântuirea, pentru dobândirea ei 
„ştiind Cui credem”, punem toată osteneala şi fizic şi cu mintea, cerem ajutorul lui 
Dumnezeu şi punem toată viaţa înaintea Domnului nostru Iisus Hristos, Care ne-a 
chemat şi ne-a ales din lume. Faptul că se nasc contemporani, în aceeaşi vreme, o serie 
de oameni, că aceştia se întâlnesc şi se angajează împreună la un anumit mod de viaţă, că 
cei mai încercaţi îi ajută pe ceilalţi nu e nicidecum un fapt întâmplător, ci un fapt cu tâlc 
şi orânduire dumnezeiască. Dacă modul de mutare al unuia dintre noi ne-a pus pe toţi pe 
gânduri şi de aici am înţeles (unele) taine ale vieţii şi ale morţii e limpede că aceasta e cu 
dumnezeiască rânduire, spre folosul tuturor. Nevăzut, Durnnezeu este cu noi, ne are de 
grijă şi ne învaţă. Ca atare noi reînnoim făgăduinţele noastre, limpezindu-ne alergarea. 

Toţi termenii „grei” folosiţi până aici ne sunt daţi în diferite porunci, de a ne ocupa în 
mod practic de ei. Totul începe de la ceva uşor, posibil şi neînsemnat, dar duce cu anii, 
cu stăruinţă şi cu dragoste, până la culmi de lumină dumnezeiască. De pildă: 
Asemănarea (cu Dumnezeu) este nevoinţa îndumnezeirii care se adună în suflet, cu 
migală, câştigând prilej după prilej, comportare după Duhul Sfânt, sau după cum ar face 
Domnul Iisus, şi nu după omul sau după patima din noi. Patimile slăbesc cu postul şi cu 
rugăciunea neîncetată, se ard cu smerenia cea din ascultare şi cu a ţine în conştiinţă pe 
Celălalt, pe Cel bun. 

Lepădarea de sine - crucea firii pământeşti cea din fiecare zi şi condiţia fundamentală 
a urmării lui Hristos - e cheia câştigării prilejurilor de îmbogăţire în Dumnezeu. Căci ne 
lepădăm de voia noastră pe toate cărările, ca să facem „loc” lucrării Duhului Sfânt în 
noi, care se roagă „negrăit” pentru noi şi lucrează mântuirea noastră în anii vieţii. 

Îndeplinind cu convingere şi cu dragoste această condiţie fundamentală cerută de 
Domnul Iisus - a lepădării de sine, în scurtă vreme pricepem că pe El Îl câştigăm, 
câştigând prilejurile, şi câştigăm totodată şi desprinderea noastră de trupul patimilor şi 
de „lume”, după cuvântul unei preasfinţite feţe care zice că: oricât de paradoxal ni s-ar 
părea, pentru aceasta ne-am născut în lumea aceasta „ca să învăţăm a ne desprinde de 
ea”. 

Desprinderea deci, nu prinderea sau împrinderea. 
Putem şi şti în ce măsură suntem pe cale, în adevăr şi în viaţă - semnul e măsura 

smereniei - când Atotprezenţa lui Dumnezeu în Treime închinat devine un fapt de 
conştiinţă şi de trăire a noastră chiar şi între mărunţişurile de toate zilele. Sentimentul şi 
conştiinţa trăirii dogmatice a lui Dumnezeu ca Atotprezent: „Aici eram, dar dacă nu    
M-ai chemat?”, ne curăţeşte inima până la măsuri de trăire mistică şi vedere 
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dumnezeiască. 
În altă ordine de idei, trăirea în prezenţa vie a lui Dumnezeu Iisus ne aduce şi alte 

daruri; ne uneşte duhovniceşte cu toţi nevoitorii care mai înainte de noi au dobândit 
mântuirea şi le câştigăm şi rugăciunile şi rudenia lor duhovnicească. Gândindu-L şi 
trăindu-L pe Dumnezeu viu şi de faţă, devenim din ce în ce mai odihnitori de Dumnezeu 
în inimile noastre. Ochiul conştiinţei se deschide la noi lumini, mintea se luminează de 
har şi primim, din vreme în vreme, încă de aici evidenţa vieţii celuilalt tărâm al 
existenţei. 



338 
 

Aprinşi de pofte contra firii, oamenii îşi 
prăpădesc sămânţa şi vlaga şi îşi pustiesc neamul. 

 (Pr. Arsenie Boca)
 

Pravila albă11 
 
Adică o dare pe faţă a unor stări de lucruri privitoare la căsătorie şi în afara ei, 

dimpreună cu urmările ei, în cea mai mare parte necazuri fără întrerupere şi rânduiala de 
urmat pentru cine vrea să creadă şi să nu ajungă la acestea. 

Adunate din lacrimile credincioşilor la masa sfintei spovedanii. 
* 

Cel căzut între tâlhari a fost încredinţat Bisericii, ca slujitorii ei să poarte grijă de 
dânsul, spălându-i rănile cu vin şi turnându-i untdelemn - adică Pocăinţa care-i aspră ca 
vinul pe rană şi împărtăşirea harului celor şapte Sfinte Taine, izvorând acestea din 
Hristos, Pomul Vieţtii, ca un untdelemn ce unge rănile omului şi-l tămăduieşte pe deplin. 

Căderea între tâlhari este căderea firii omeneşti din Rai în lumea aceasta, iar căderea 
este de la desăvârşire - căci îndată după cădere, „îndată după călcarea poruncii s-a făcut 
în om străvezie şi arătată asemănarea cu dobitoacele necuvântătoare. Căci trebuia, după 
ce s-a acoperit strălucirea minţii, ca firea oamenilor să fie chinuită pe dreptate de 
însuşirile dobitoacelor”, până ce omul îşi va veni întru cunoştinţa de sine şi la simţirea 
măreţiei sale de făptură cerească. 

Astfel, o însuşire prin care omul se aseamănă dobitoacelor este şi înmulţirea. Chipul 
cunoscut al naşterii trupurilor a venit omului tocmai din pricina căderii, din neascultare. 
Căci ar fi fost cu putinţă şi un alt chip de înmulţire, nepătimaş şi nepăcătos. 

Când însă a păcătuit Adam, urma să moară şi să se stingă omul din zidire. Dumnezeu 
însă văzând peste toate veacurile, că mulţi au să se întoarcă din dobitocie, l-a osândit la 
calea naşterii trupeşti, care constă din pătimire şi păcat- păcatul avându-şi porneala în 
patimi şi plăceri, sau poftă pentru acest chip de naşteri, ca într-o lege de pedeapsă dată 
firii. Firea şi voinţa au fost legate într-o înlănţuire rea. Căci cu cât se silea firea să 
dăinuiască în viaţa aceasta prin naşteri, cu atât se strângea pe sine-şi mai mult în lanţul 
legii păcatului, sporindu-se şi moartea. I s-a dat deci omului pedeapsă să se lupte cu 
moartea de care se atinsese cu voia. 

Dorul după Dumnezeu s-a întors în poftă pătimaşă pentru trup, mintea    
(întunecându-se) s-a întors de la vederile lui Dumnezeu căzând în hăţişurile simţurilor, 
care se lipesc de plăcere ca de bine şi fug de durere ca de rău. În plăcere e momeala cu 
care „hoţul” (diavolul) amăgeşte pe om să coboare din Ierusalim în Ierihon. 

Pe drumul acestei pogorâri, toate puterile, începătoriile, şi stăpâniile cele din 
văzduhuri, ca un puhoi (se) sileau să intre pe întrecute în partea pătimitoare a firii, adică 
în poftă şi iuţime şi să le povârnească în contra firii (Cor. 2, 15). Voinţa i-a întors-o ca să 
vrea numai ispita vicleanului: plăcerea şi să ocolească povara naşterii de fii ca pe o 
durere. Căci a fost pândit omul şi în latura sfatului minţii şi a liberei voinţe. Ea (mintea), 
care odinioară avea darul de a vedea pe Dumnezeu într-însa, (avea văzând pe Dumnezeu 
într-însa), acum e „templu al idolilor, având în loc de un singur Dumnezeu, multe 
chipuri ale patimilor necurate.” Mintea nemaidepănând în sine vederea de Dumnezeu, a 
intrat în robia stăpânitorului lumii acesteia (diavolul) care a încâlcit-o în înfăţişările celor 
supuse simţurilor. Ca una ce avea să sălăşluiască într-însa pe Dumnezeu, ea (mintea) - 
fiind o putere arzătoare, care încă este foc - acum născoceşte şi aprinde plăcerile, ea 

                                                 
11 Părintele Arsenie Boca, Despre durerile oamenilor vol 3: din învăţăturile Părintelui Arsenie Boca, 

ed. Credinţa Strămoşească, 2003 
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însăşi fiind reţinută astfel în legătura pătimaşă cu simţurile. Şi iată aşa, furişându-se în 
sfatul minţii legea păcatului, care este plăcerea simţurilor, pentru care s-a şi hotărât 
moartea trupului; de atunci mintea multora dă numai sfaturi împotriva firii, sau sfaturi 
fără-de-legi. 

„Foc de ocară este legea trupului, iar lumina lui este îmboldirea prin deprinderea 
patimilor potrivit cu această lege de ocară; şi pară de ocară este arderea când lucră 
patimile, sau, pe scurt: focul de ocară este păcatul; lumina de ocară - deprinderea 
păcatului, iar flacără - lucrarea (păcatului). Prin urmare, nu se cade minţii să se 
încălzească la focul acesta, nici să se lumineze cu lumina aceasta, nici să se ardă cu 
această flacără. Căci ceea ce pentru simţuri este lumină şi plăcere, pentru minte (pentru 
suflet) este adânc de întuneric.” 

„Simţurile nu sunt în stare decât de rătăcire şi nu aprind decât stricăciunea trupurilor, 
iar mintea împinsă în acestea este nu numai contra firii ci şi împotriva lui Dumnezeu”. 
Iar mintea fiind biruită de simţuri şi de poftele împotriva firii, prin care lucrează toată 
puterea vrăjmaşului, „fiindcă dorinţa cărnii este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu” 
(Rom. 8, 7), ce sfaturi poate să dea decât sfaturile tâlharilor (dracilor) care căsăpesc pe 
aceia care coboară din Ierusalim în Ierihon: copiii ce vin în lumea aceasta? 

Prăpădul adus de patimi: aprinşi de pofte contra firii, oamenii îşi prăpădesc sămânţa 
şi vlaga şi îşi pustiesc neamul.  

Mai departe să schimbăm puţin cuvintele. 
Ştiinţa medicinei printre multele sale învăţăminte o are şi pe aceasta: a băgat de 

seamă că toate ţesuturile omului se pot drege, adică se tămăduiesc, numai celula 
nervoasă odată atinsă, nu se mai drege niciodată; lucrul ei se opreşte fulgerător. 

Celula nervoasă să o asemănăm cu un ghem de la care pleacă fire în toate părţile 
trupului cu rost : de „telefoane”. Creierul ar fi ghemul: cel mai mare, sau „centrala 
telefonică”, prin care sufletul primeşte veştile şi trimite hotărârile sale tuturor 
„creieraşilor” mai mici, celule nervoase împărţite în tot trupul: Prin şira spinării duc mii 
de „fire telefonice” la creier. Prin creier lucrează mintea asupra trupului, care (mintea) 
este parte a sufletului şi nu a trupului. 

Şi dovedeşte ştiinţa că desfrânarea, sau risipirea în orice fel, omoară milioane de 
celule nervoase: Iată cum: în tot trupul, dar mai ales în 7 locuri, izvorăşte un fel de 
putere, foarte-foarte trebuincioasă pentru bunăstarea întregului om trupesc: aceasta e 
vlaga de viaţă între cele 7 izvoare de vlagă, printre cele mai puternice este şi izvorul ce 
înmugureşte sămânţa de om. Când omul se ţine după desfrânare, robit de spurcata ei 
plăcere, izvorul nu mai poate dovedi să verse şi înlăuntru, în sânge, partea de vlagă 
neapărat trebuincioasă, pentru că tot lucrul izvorului este „tâlhărit” în afară. 

Acum, dacă de pe urma năravului desfrânării scade puterea izvorului de a mai vărsa 
în sânge felul său de vlagă, scăderea aceasta de putere aduce moartea a milioane de 
celule nervoase. Căci toate celelalte ţesuturi din om pot răbda de foame sau pot lucra cu 
schimbul, sau se topesc pentru a se face de mâncare celorlalte iar la vreme potrivită, 
iarăşi se înmulţesc la loc. Numai celula nervoasă, odată, omorâtă de foame, nu mai învie 
niciodată. Singură celula nervoasă nu rabdă de foame şi moare pentru totdeauna. Iar 
mâncarea ei este această vlagă a celor 7 izvoare. 

Acum suntem pe cale de a înţelege ce se întâmplă cu mulţi care slăbesc la minte 
văzând cu ochii. Şcolarii, de unde la început învăţau bine, acum de când cu onania le 
slăbeşte mintea şi trebuie să părăsească şcoala. Dar la năravul lor mai este cineva 
răspunzător, să nu ne grăbim. 

Iată pe nume câteva feluri de patimi prin care îşi prăpădesc oamenii sămânţa şi vlaga, 
aprinşi de pofte contra firii: 

Prăpădul adus de patimi:  
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1) Onania sau malahia, 
2) Curvia, 
3) Sodomia(homosexualitatea), 
4) Bestialitatea (cu animalele). 
Iar în căsătoria legitimă: 
1) Desfrânarea; 
2) Fereala de zămislire (evitarea de a concepe copiii); 
3) Crima de avort;  
4) Preacurvia;  
5) Necurăţia; 
6) Nesocotirea vremurilor oprite;  
7) Alte nenumite spurcăciuni. 
Dar ce e atunci după fire? Numai şi numai zămislirea pruncilor. 
Căsătoria e o Taină dintre cele 7, tocmai pentru ca să nu se îngăduie într-însa atâtea 

şerpării de fără-de-legi, încât în zilele-noastre trebuie să strigăm amarnic: Ridicaţi 
căsătoria din desfrânare măcar la rânduiala dobitoacelor! Binecuvântarea lui Dumnezeu 
nu s-a dat fărădelegilor! E chiar aşa de greu de înţeles? 

Dar zic unii: - Nu putem fi şi fără binecuvântarea lui Dumnezeu?. 
Iertaţi de întrebare: - Unde? În iad? 
Dar pentru cine nu a vrut să înţeleagă, nici Dumnezeu nu a avut ce să zică decât 

aceasta: „Cine este nedrept, să nedreptăţească mai departe; cine este spurcat, să se spurce 
şi mai greu; cine e drept, să facă dreptate şi mai departe; cine este sfânt, să se sfinţească 
şi mai mult. Iată, vin curând şi plata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta 
lui” (Apocalipsa 22, 11-12). 

Şi mai zice ştiinţa că tot omul a venit în lume cu un anumit număr de celule nervoase. 
Prin faptele lui cele de desfrânare pierde din ele un anumit număr de celule, mai mic sau 
mai mare. Şi precum peste toate fără-de-legile atârnă legile, aşa şi peste viaţa 
desfrânatului: i se scriu faptele în sămânţă. Iar cum copilul este îmbinarea celor doi 
părinţi, a celor patru bunici, a celor opt străbunici, a celor şaisprezece stră-străbunici; 
asta e moştenirea în sus care se numără până la al patrulea neam, dar şi ceilalţi din 
înaintaşi îşi dau partea lor de zestre, însă din ce în ce mai mică. Deci ne putem da seama 
câte au de suferit (ispăşit) copiii din greşelile părinţilor. Şi ce moştenesc?! Forma şi 
întocmirea trupului precum şi numărul de celule nervoase pe care îl aveau părinţii când 
au chemat copilul pe lume. 

De la numărul şi sănătatea acestui număr (de celule) atârnă multe pentru viaţa 
copilului venit în lume. Sau mai pe înţeles: un copil are scris în sine toate înclinările unui 
mare număr de părinţi, atât cele bune, cât şi cele rele: jumătate de la cei doi părinţi, a 
patra-parte de la cei patru bunici, a opta parte de la cei opt străbunici şi aşa mai departe. 

Acum, din toate înclinările acestea vor veni la arătare mai întâi cele mai puternice, de 
la părinţi apropiaţi, dar pot veni la arătare şi porniri de la moşi şi strămoşi, atunci când 
împrejurările din afară sau tocmirea sănătăţii dinlăuntru înlesneşte ca să se arate şi 
moşteniri îndepărtate. 

Firea ţine la sănătate, de aceea moştenirii bolnave de la un părinte îi sare în ajutor cu 
partea sănătoasă a celuilalt, dar neputinţa o poartă totuşi nearătată în cojoc (trupul). 

Înclinărilor acestora să le zicem grâu şi neghină, şi vom pricepe cum în copii se arată 
şi sămânţa celui rău, care va trebui să o răbdăm până la seceriş, fiindcă semănătorii, 
lucrătorii şi iconomii Tainelor au mai şi dormit, încât acum vedem cam multă neghină în 
ţarina aceasta. Iar somnul de care e vorba e adormirea străjii minţii, toropeala, 
împătimirile fărădelegilor. „Omul vrăjmaş”, diavolul, a strecurat în firea omenească din 
neam în neam tot mai multă neghină, sau sămânţă drăcească a fărădelegilor. 
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Dar nu numai patima desfrânării omoară grăuncioara nervoasă, ci toate patimile. 
Mânia aprinsă, durerea peste măsură pentru o dragoste pământească la câţi nu le-a făcut 
sânge rău şi nu i-a pălit guta? 

Dărâmarea cea mai cumplită însă vine din patima beţiei. Otrava băuturii, pe lângă 
(amorţirea), arderea şi distrugerea tuturor nervilor, îi strică şi sămânţa toată într-un chip 
nemaivăzut, după cum mărturiseşte ştiinţa. Iar dacă cineva cheamă copiii la viaţă în 
starea aceasta de beţie, peste bietul copil atârnă necaz mare, necaz greu, boala îndrăcirii. 
Căci oriunde este, dărâmătură mai mare, vine şi puterea cea rea, diavolul, ca la o ispravă 
a sa, arătându-se prin chinuirea ce o face copilului nevinovat. 

Aşa se face că vedem nesfârşitul şir de urmaşi nenorociţi, orbi, şchiopi, (curvari, 
beţivi, bătăuşi, hoţi n.ed.), uscaţi sau putrezind de vii, alţii strâmbi în tot felul şi chipul şi 
mai greu ca toate chinuiţi de draci. Iar alţii, în ce priveşte mintea, porniţi cu totul de mici 
spre rele, şi când vor fi mai mari azvârlind în părinţi şi în Dumnezeu şi sfârşindu-şi viaţa 
năprasnic. 

Mare dărâmare în firea omenească. Acestea sunt fărădelegile în chip de om, ce 
plângând strigă vinovăţiile părinţilor şi dor durere mare în toate părţile. 

Iar dacă vreţi, singura scăpare sigură este de a nu ajunge aici. Este cale care însă n-are 
fărădelegi – Taina Cununiei. Asta e toată taina şi cursul ei. 

Ori, aceştia sunt „pruncii născuţi din somnul necurat, martori ai nelegiuirii părinţilor, 
când stai şi cercetezi” (Înţelepciunea 4, 6). Legea atotputernică ce întoarce faptele 
oamenilor în braţele lor o strigă Sfânta Carte în fiecare veac de oameni: „Fiii 
desfrânaţilor nu vor avea desăvârşire, şi sămânţa ieşită din patul nelegiuit se va stinge, că 
de vor trăi şi vor avea viaţa lungă, nu vor fi de nicio treabă şi necinstite vor fi bătrâneţile 
lor cele mai de pe urmă, iar de vor muri de timpuriu vor fi fără de nădejde şi fără de 
mângâiere în ziua judecăţii.Că neamul celui nedrept are groaznic sfârşit” (Înţ. lui 
Solomon 3, 16-19). „Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu râvnitor, care 
pedepsesc pe copii pentru vina părinţilor ce Mă urăsc pe Mine până la al treilea şi al 
patrulea neam şi Mă milostivesc până la al miilea neam, către cei ce Mă iubesc şi păzesc 
poruncile Mele” (Ieşirea 20, 5-6). 

Dar milostivirea lui Dumnezeu, care nu de bunăvoie umileşte şi pedepseşte pe fiii 
oamenilor (Pl. lui Ieremia 3, 33), aduce în câte unii înclinările bune ale străbunilor şi 
copilul, de mic, ajunge să facă deosebirea între bine şi rău. Despre aceştia zice 
Dumnezeu: „Un copil care văzând păcatele; văzând toate câte le-a făcut tatăl său, el se 
păzeşte şi nu face nimic asemenea;... acest om nu va muri pentru nedreptăţile părintelui 
său, ci în veci va trăi, pentru că fiul a făcut ceea ce era drept şi legiuit şi toate legiuirile 
Mele le-a ţinut şi le-a împlinit, de aceea va trăi” (Iezec.18, 14-19; 17,19). 

Ridicarea căsătoriei din desfrânare la înălţimea de Taină este singura stavilă în 
calea pustiirii. 

Iată cât de cât înţeleasă sporirea (nelegiuirii) pustiirii ce se lucră în ascuns în firea 
fiecărui rând de oameni, care acum, în zilele noastre, s-a arătat în afară, cu urgie mare. 
Căci: „De unde vin războaiele şi de unde certurile dintre voi? Nu oare de aici: din poftele 
voastre care se luptă în mădularele voastre?” (Iacob 4, 1). 

Cine va opri prăpădul pustiirii? - „Fără Mine nu puteţi face nimic (bun)!” (Ioan 15, 
5). Prăpădul pustiirii nu se va opri până când nu vor scoate oamenii desfrânarea din 
inimile lor şi vor şti de Dumnezeu (Osea 4, 1-10). „Cei ce se ţin de trup, poftesc (cugetă) 
cele trupeşti iar cei ce se ţin de Duh, cele duhovniceşti. Căci cugetul trupului este 
moarte, iar cugetul Duhului este viaţă şi pace. Pentru că cugetul trupului vrăjmăşie este 
împotriva lui Dumnezeu, fiindcă nu se supune legii lui Dumnezeu şi nici nu poate. De 
aceea, cei ce sunt în trup (în curvie) nu pot să placă lui Dumnezeu.” (Rom. 8, 5-8). 

Cei ce sunt ai lui Hristos, trupul şi l-au răstignit împreună cu poftele. „Nu suntem 
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datori trupului, ca să vieţuim după trup. Căci dacă veţi trăi potrivit trupului, veţi muri, iar 
dacă ucideţi cu Duhul poftele trupului, veţi fi vii. Fiindcă toţi câţi cu Duhul lui 
Dumnezeu se poartă, aceştia fiii lui Dumnezeu sunt.” (Romani 8, 12-14). „Căci aceasta 
este voia lui Dumnezeu: sfinţirea voastră, a vă feri voi de toată desfrânarea. Să ştie 
fiecare dintre voi să-şi stăpânească vasul său întru sfinţenie, în curăţenie şi cinste, nu în 
patima poftelor, cum fac necredincioşii, care nu cunosc pe Dumnezeu... Că nu ne-a 
chemat Dumnezeu la necurăţie, ci spre sfinţenie” (1 Tes. 4, 3-7). 

Pe vremea Sfântului Apostol Pavel încă sufla urgie mare, mai ales peste creştini. De 
aceea mulţi îşi luau cu de la sine sfat să se înfrâneze desăvârşit în căsătorie, cu gând să 
fie gata oricând de Sfânta Împărtăşanie şi de mărturisirea muceniciei. Sfântul Pavel, 
însă, socotind copiii mugurii căsătoriei, n-a îngăduit înfrânarea desăvârşită decât pentru 
vremurile de post şi rugăciune (I Corinteni 7, 5). Socotind însă şi nevoia ceasului de faţă, 
urgia vremii de atunci, le dă sfatul acesta: „Bine este pentru oricine să fie aşa cum se 
găseşte. Legat eşti de femeie, nu căuta desfacere. Dezlegat eşti de femeie, nu căuta 
femeie...Că de acum vremea s-a scurtat. Aşa încât cei ce au femei, să fie ca şi cum nu ar 
avea...cei ce cumpără ca şi cum n-ar stăpâni şi cei ce se folosesc de la lumea aceasta, ca 
şi cum nu s-ar folosi de la ea. Căci faţa acestei lumi trece.”(Cor.7, 25-40) 

În zilele acestea mai de pe urmă, când şi nouă ni se pare că „de acum vremea s-a 
scurtat”, cercetând firea durerilor, am aflat desfrânarea încleştând pe oameni şi  
lucrându-le de zor dărâmarea în întinderea şi în adâncimea ei. Iar pe de altă parte preoţii 
vremurilor noastre n-au mai urmărit-o ca pe un păcat şi ca atare să o măture afară din 
Taina lui Dumnezeu, adică din căsătoria creştinilor. Aşa se face că, „lipsind Preotului 
cunoştinţa legii şi bătrânului sfatul” (Iezechiel 7, 26), oamenii orbecăie în mulţimea 
neştiinţei şi a lipsei de sfat, care s-a întins ca o noapte de osândă peste bieţii oameni, în 
care dorm liniştiţi somnul primejdiei, de bună credinţă că aceea, (desfrânarea între soţi), 
nu-i păcat. 

Dar fiind rânduit să văd şi să ascult mereu durerile oamenilor, care le vin de pe urma 
păcatelor şi a lipsei de sfat, şi ajungând adesea una cu durerea lor, într-o zi, slujind 
Sfânta Liturghie, şi rugându-mă „pentru pacea şi pentru bunăstarea Sfintelor lui 
Dumnezeu biserici”, aud deodată în urechea dinlăuntru înfruntarea amarnică: „Nu te 
ruga de Mine să le dau pace, roagă-te de oameni să-şi schimbe purtările, dacă vor 
să mai vadă pace pe pământ”! 

Şi am înţeles pe urmă multe lucruri... Drept aceea, ca un ascultător poruncii, trebuie 
să strig cuvântul Scripturii ca o strigare de alarmă că: 

„Dumnezeu vesteşte acum pe oameni, ca toţi, de pretutindeni, să se pocăiască” (Fapte 
17, 30). Adică să vină la viaţă curată, după învăţătura drept măritoare a Bisericii lui 
Hristos, iar când vremea le-o va cere, să le mărturisească cu preţul vieţii, netemându-se 
de moarte. 

În alt fel nu se poate ridica o stavilă pustiirii ce se întinde peste bieţii oameni. Iar 
ridicarea stavilei este ridicarea căsătoriei din desfrânare, la înălţimea de Taină, între cele 
7 Sfinte Taine, tocmai ca oamenii să nu îngăduie într-însa mulţimea şerpăriilor 
fărădelegilor. 

Iubirea desfrânării însă îi face pe oameni groşi la minte şi obraz şi nu înţeleg cinstea. 
De aceea, mugurii căsătoriei lor, copiii, îi dau pe părinţi cu capul de toţi pereţii şi prin 
purtările lor rele le azvârle cu copite în obraz; iar la rândul lor îndoit vor lua şi ei de la 
copiii lor. 

Lămurit că lucrurile nu merg bine! 
Nu fără înţeles „a fost chemat la nuntă şi Iisus, cu ucenicii Săi” (Ioan 2, 2), ci ca să 

pricepem că la nuntă se face prima minune dumnezeiască, spre bine. Numai după 
întocmirea căsătoriei după Hristos, care este mintea desăvârşită stăpână pe patimi, se pot 
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scoate afară înclinările rele din fire şi să nu mai fie date moştenire în osteneli sporite din 
neam în neam şi să chinuiască pe oameni. 

Iar viaţa curată a căsătoriei, după cinstea ei de Taină, este aceasta: 
1. Binecuvântată este numai rodirea (sădirea) de copii; tot ce este în afară de rostul 

acesta, în privinţa trupească, este desfrânare şi păcat şi să nu se mai facă. 
2. Vremi îngăduite pentru chemarea copiilor sunt numai zilele între posturi, însă 

numai dacă amândoi soţii sunt învoiţi : pentru rostul sădirii de copii; 
3. Vremi oprite sunt acestea. 
- cele patru posturi de peste an; 
- cele trei zile de post pe săptămână: luni, miercuri şi vineri. 
- sărbătorile şi zilele asupra sărbătorilor; 
- vremea necurăţiei 
- vremea de slăbiciune sau de boală a unuia din soţi; 
- vremurile de tulburări şi războaie, precum şi orice vreme după acestea, pentru cei ce 

au luat parte la ele; 
4. Vremea oprită cu mare asprime este toată vremea sarcini, precum şi toată vremea 

alăptării. 
5. Cei ce se dovedese neroditori, să se înţeleagă la petrecerea frăţească, evitând 

păcatul; 
6. De la încetarea semnelor femeii, încetează şi datoria căsătoriei, a chemării de copii. 
7. Urmând acestea nu se mai întâmplă: 
- crime de avort; 
- blestemăţia ferelii; 
- fărădelegea desfrânării - şi alte spurcăciuni. 
Iată cu ce rânduială să fie soţii de un înţeles. De ce aşa? Iată lămuriri: 
1. O căsătorie creştină nu este cu putinţă decât între creştini convinşi. 
Necredincioşii în Dumnezeu nu pot avea parte de Taina lui Dumnezeu, în care nu 

cred. Până când cineva este înafara credinţei creştine dreptmăritoare, tot ce face e păcat 
şi păcatul îi este lege. Cu necredincioşii nu e cu putinţă viaţă curată. Prin răbdarea 
chinuirii de la ei, pot fi biruiţi de Dumnezeu şi înviaţi din moartea în care trăiesc. Căci 
câtă vreme sunt numai trup, sunt printre cei morţi şi când află despre Dumnezeu şi suflet 
învie din morţi şi încep pocăinţa.  

Ajutaţi-le, răbdând toate de la ei, dar împotrivindu-vă păcatului, chiar dacă ar fi 
aceasta o mucenicie continuă, neîntreruptă. Deci: „Femeia să se teamă de bărbat” când 
Hristos este capul bărbatului (Efeseni 5, 22-24; 1 Corinteni 11, 3), dar când capul lui este 
păcatul şi “dumnezeul lui e stomacul”, nu are ce sfat de mântuire lua de la dânsul. Fără 
Hristos e mort, iar sfatul morţilor duce sigur la moarte; acolo să nu mergeţi. De morţi să 
nu aveţi frică. De cei ce nu se tem de Dumnezeu, nici vouă să nu vă fie teamă. Toată 
teama să vă fie de păcat, căci pe aceasta au avut-o şi Sfinţii. 

De aceea sunt opriţi de la căsătorie următoarele categorii de oameni:  
1. a. Nebunii; b. Îndrăciţii; c. Băutorii; d. Slabii de minte şi cei cu boli lumeşti. 
2. Rudeniile de sânge până la gradul opt. (Verii de-al IV-lea grad îi îngăduie pravila 

bisericească, dar am văzut şi la depărtarea asta copii însemnaţi cu păcatul amestecării de 
sânge şi cu sănătatea zdruncinată pentru totdeauna). 

3. Cei prea deosebiţi cu vârsta. Depărtarea cea mai mare ce poate fi îngăduită este de 
şapte ani. Ce trece peste aceasta dovedeşte patima desfrânării care se răzbună. Văduvii 
să ia văduve. 

4. Vârsta îngăduită pentru fete: de la 18-20 ani, iar pentru băieţi spre 25 de ani. Adică 
o vârstă la care să preceapă pe ce cale merg şi cum trebuie să meargă. Şi încă de ceva 
trebuie să se aştepte o vârstă mai mărişoară: ca să se vadă pe cât e cu putinţă toate 
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înclinările dintre cei doi tineri, care numai cu vârsta se arată. Aşa se întâmplă că înainte 
de căsătorie au o purtare, iar după o oarecare vreme răsar alte purtări (stricăciuni), pentru 
care bucuros ai fi căutat tovarăşul vieţii în altă parte - urmarea e divorţul. 

5. Căsătoriile făcute cu sfatul, cu sila părinţilor, care socoteau averea - patima 
lăcomiei - n-au dus la sfârşit bun. Averea, toată s-a împrăştiat. 

6. Cercetaţi ce purtări au avut părinţii, cei patru bunici, străbunicii, căci aşchia nu sare 
departe de butuc (trunchi). 

7. Nu începeţi căsătoria cu păcatul, că siliţi Taina lui Dumnezeu, şi-L veţi avea 
împotrivă. Până la cununia Bisericii, toţi sunt datori a păstra fecioria nestricată, şi fete şi 
băieţi. Celui ce crede în Dumnezeu şi ţine posturile şi are un duhovnic, îi este cu putinţă 
aceasta. Celuilalt (adică celui ce nu vrea să ţină seama de Dumnezeu şi de legile 
Bisericii), nu i-a fost cu putinţă întâi, nu-i va fi nici pe urmă. De aceea, cei ce robesc la 
patimi trebuie să dovedească întâi depărtarea de toate patimile şi să ajungă la credinţa 
lucrătoare, apoi să întemeieze căsătorii, căci altfel numai înmulţesc răul în lume şi între 
oameni, mai osândind şi pe alţii împreună cu dânşii. 

Căsătoria nu este o aprindere de trupuri, ci este chip al unirii sufletului cu Dumnezeu. 
Dacă înainte de Hristos, Tobit (8, 8) a zis cuvântul: „Doamne, iată, iau pe această soră 

a mea, nu pentru împlinirea poftelor mele (curvie), ci o fac cu inimă curată, (ci          
într-adevăr ca femeie). 

Cine, în vremea noastră mai crede aşa? Căsătoria nu este numai o aprindere de 
trupuri, iar unde este numai atâta vine ura şi face vrajbă! Nunta este mai mult decât 
aceasta, este chip al unirii sufletului cu Dumnezeu. De aceea numai când cei doi soţi 
sunt uniţi cu sufletul în Dumnezeu, dăinuieşte şi unirea cea trupească şi aduce roade 
după Dumnezeu: copii curaţi, trăgători spre El. 

Vremi oprite şi vremi îngăduite chemării pruncilor la viaţă: 
E oprită vremea posturilor şi a sărbătorilor. 
Întâi e sufletul şi Dumnezeu, şi pe urmă trupul. Când poartă omul grijă de suflet, iese 

din pofta trupului, o stinge chiar, ca să poată primi Sfânta Înpărtăşanie, mâncarea 
sufletului, şi de care trebuie să se apropie tot creştinul măcar de patru ori pe an. 

Postul e rânduit tocmai spre stingerea poftelor trupului. Câtă vreme omul nu iese din 
poftă nu se poate apropia de Dumnezeu. Copiii chemaţi la viaţă în sărbători sau în 
posturi, toţi poartă în ei semnele păcatelor părinteşti. Căci precum părinţii lor n-au ţinut 
seama de ziua Domnului, aşa nici copiii nu pot ţine seama de voia lui Dumnezeu şi de 
sfatul părinţilor. 

E oprită vremea necurăţiei. În Legea veche, cei ce călcau legile şi rânduiala aceasta, 
erau omorâţi cu pietre, pentru că pruncul ce se zămislea în vremea necurăţiei la ei (la 
israeliţi), avea înclinare spre lepră, fiind o ţară caldă, iar la noi va avea înclinări spre 
orice putrezire de viu. 

E oprită vremea de tulburări şi războaie, pentru cei ce iau parte la ele, fiindcă în 
acestea li se zdruncină nervii şi au o pornire spre vărsare de sânge. 

Apoi mai e ştiut că pruncul ce se va naşte, se va alătura părintelui mai slab ca să ţină 
cumpăna; se înţelege astfel de ce în rândul de copii de după războaie sunt mai mulţi 
băieţi şi moştenesc apucăturile războinice ale taţilor, dar şi zdruncinarea lor nervoasă din 
vremea când i-au chemat la viaţă; se mai înţelege de aici şi de ce copiii aceştia vor face 
revoluţii şi vor sfârşi cam prost, ca unii ce vor fi mereu în stare de război cu ceilalţi 
oameni. De aceea, mai aşteaptă puţin până ce se mai liniştesc nervii şi nu mai ai vise 
tulburate cu spaime de război, că în starea aceasta nu poţi chema decât un băiat, care, şi 
din graba ta, poate apuca pe calea puşcăriei. Ia sfatul la vreme, că acesta face minuni! 

E oprită cu mare asprime vremea sarcinii şi vremea alăptării.  
Iată pentru ce e oprită toată vremea sarcinii: 
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- o dată, pentru că nu mai are rost. 
- apoi, pentru că toate simţurile celor doi părinţi, dar mai ales ale mamei, prin care 

trece în vremea aceea, se întipăresc cu deosebire, în mugurele ce s-a plămădit. Deci iată 
o mare cheie a lucrurilor: precum au fost purtările şi toate simţămintele mamei în vremea 
celor nouă luni, aşa va fi şi moştenirea copilului ce se va naşte pe toată viaţa sa. Dacă 
părinţii i-au tulburat tocmirea cu fărădelegea desfrânării, aceasta se va întipării într-însul 
cu tărie mare. Iar când se va naşte, până nu ajunge să priceapă se va juca cu sora „de-a 
mirele cu mireasa sa”, şi încă de la şapte ani. Mai târziu va încerca la dobitoace sau se va 
deda la curvie cu mâna, pe urmă la curvie în toată regula, patimi care-i vor omorî 
milioane de celule nervoase. Şi de nu se va întâlni cu cineva care să-i cunoască boala, pe 
la vârsta căsătoriei ajunge în doaga nebuniei. Despre sporul la carte nici nu mai vorbesc, 
patima aceasta le tâmpeşte mintea, căci începe să se poată face de pe la 14 ani. Iar dacă 
nu i se dă de leac, nu lasă pe om nici la 70 de ani. Toate patimile slăbesc puterile de 
împotrivire ale sufletului, iar aceasta pustieşte şi trup şi suflet, pierzându-le pentru 
veşnicie. Cei ce pătimesc de aceasta, întâi să se tămăduiască apoi să se căsătorească. 

Doctorii dau sfatul căsătoriei numaidecât, fără să socotească roada bolnavă ce vor 
chema-o pe lume să se chinuiască, şi peste toate, dacă aduc vreo roadă. 

Prin urmare, înclinările pe care le-au avut părinţii în vremea sarcinii, acelea vor fi 
conducătoare în toată viaţa copilului ce vine. Acum e vremea cea mai scumpă de a 
îngriji de purtările viitoare ale copilului ce vine în lume, căci acum poţi semăna         
într-însul înclinările unui sfânt, sau apucăturile unui tâlhar. Se roagă părinţii în vremea 
asta?, se împărtăşesc cu Sfintele Taine?, petrec cu dragoste de Dumnezeu?, aşa va fi şi 
toată viaţa copilului ce se va naşte şi nu vei avea bătaie de cap cu el că nu crede, că nu 
ascultă şi umblă dupe rele. Întors, ştiţi cum e! 

Dar şi vremea alăptării trebuie ţinută curată, că încă e legat de mamă şi de purtările ei. 
Apoi, nu poate rodi copil nou, pentru că nu-şi poate împărţi sângele în trei părţi şi toate 
să meargă bine: o parte cu laptele, alta pentru sine şi a treia parte pentru cel de pe cale 
(adică copilul zămislit nou). Dacă aceştia sunt mai deşi decât îngăduie rânduiala aceasta, 
toţi sunt slabi şi nu-s de trai. 

Dar de aici se mai înţelege ceva: că pe măsură ce s-a întărit desfrânarea în mădularele 
oamenilor, a scăzut şi puterea lor de apărare împotriva bolilor de tot felul, iar căzând în 
acestea, foarte greu se tămăduiesc, deşi mijloacele de vindecare ar fi din ce în ce mai 
bune. Orice fel de desfrânare e o putrezire înceată ... ca gunoiul care arde mocnit... şi 
scurtează zilele oamenilor. 

Luaţi aminte, că pentru osteneala părinţilor după voia lui Dumnezeu, Se milostiveşte 
spre copii şi-i binecuvintează cu daruri, precum Însuşi a zis: „până la al miilea neam” 
(Ieşirea 20, 6) pentru cei ce-L iubesc pe El. 

Despre soţii neroditori 
Înainte de căsătorie întrebaţi medicii cum staţi cu aceasta (cu rodirea sau nerodirea 

pântecelui). Iar de nu aţi făcut-o până la căsătorie, întrebaţi-i ce se mai poate drege. De 
aici vă pot spune aceasta: se poate întâmpla ca amândoi soţii să fie roditori şi totuşi 
roade nu aduc. Ce să fie? Pe unul din soţi, cu deosebire pe bărbat, l-au ajuns faptele lui 
din tinereţe: era curvar, onanist, sau alt chip pătimaş, şi mult timp făcând fărădelegile 
acelea, i-a slăbit frâna şi repede îi trece firea, înainte de clipa când s-ar fi deschis, tot 
pentru o clipă, mitrasul femeii pentru ca să-i primească sămânţa. Femeia nu are aşadar 
nici o descărcare. Bărbatul nu o mulţumeşte, i se face scârbă de el, încetul cu încetul se 
îmbolnăveşte, iar dacă se duce la doctori, aceştia cunoscând şi ei pricina, că n-au 
potrivire timpurilor, dau sfatul păcătos de a încerca cu altul, şi iată stricându-se o 
căsătorie. Şi de unde începătura la toate acestea? Din păcatele tinereţilor, pe care 
atotputernicia şi rânduiala firii ţi le-a întors să ţi le duci în spate. Tinereţea se răzbună 
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dacă nu a fost bună. 

Iată de ce trebuie fecioria nestricată să o aibă şi feciorii. 
Faceţi bine şi ţineţi post osteniţi-vă trupul să nu azvârle şi ... este Dumnezeu, Care 

ajută pe toţi cel ce zice: „Doamne, ajută-ne!”. Întăriţi-vă cu Sfânta Împărtăşanie, şi nu se 
poate să nu se poată. 

Iar dacă nu aţi făcut acestea şi aţi ajuns aici, (neroditori), plecaţi-vă puterii mai tari şi 
slujiţi pentru suflet. Căci tot ce se dovedeşte fără rost pentru Dumnezeu tulbură 
conştiinţa şi mărturiseşte că e păcat. Ajunşi aici să ţinem parte conştiinţei, ca să fim pe 
placul lui Dumnezeu şi să dobândim iertare. 

Un sfat: să vă doriţi copii de la început, din tinereţe, până ce părinţii nu s-au 
hodorogit de grijile vieţii şi de alte păcate, căci sunt mai ageri şi de mai multă nădejde în 
viaţă. Copiii de la bătrâneţea părinţilor sunt mai stinşi, pare că lipseşte vlaga din ei şi duc 
o viaţă chinuită, pentru că au moştenit o zestre slăbită. Căci viaţa şi aşa este o cheltuire 
neîndurată, şi dacă mai e şi cu greşeli, le dai ca povară copiilor. Totuşi se poate ajunge 
până la 12 copii fără cusur, ceea ce va veni vremea să fie o datorie. 

Urmând aşa (după sfaturile de mai sus) nu se mai întâmplă: 
a. Crima de avort. 
Crima de avort este mai mare decât simpla crimă, pentru că ea se face contra unui 

copil fără apărare. De aceea cere cap de mamă şi de tată. Sângele lor strigă la Cer 
RĂZBUNARE, şi puţini sunt cei ce scapă de această răzbunare. 

Nenorocirile între oameni, războaiele, au şi rostul acesta de-a face dreptate acolo unde 
nu s-a făcut pocăinţă. „Să nu spurcaţi pământul pe care aveţi să trăiţi; căci sângele spurcă 
pământul şi pământul nu se poate curăţi de sângele vărsat pe el altminteri, decât cu 
sângele celui ce l-a vărsat” (Numeri 35, 33). 

b. Blestemăţia ferelii de zămislire 
Iată unde duce blestemăţia ferelii de zămislire: la îmbolnăvirea nervilor interni ai 

soţiei, care răspund cu un capăt în şale, încât femeia nu mai poate.ridica de jos nici un 
braţ de lemne şi nu mai poate merge. Vin durerile de stomac şi de rărunchi, şi acestea 
uşurează căpătarea diferitelor boli, care greu se mai vindecă, printre care şi „poala albă”. 
Iar a treia supărare este că strică toată rânduiala dinlăuntrul femeii, şi ajunge desăvârşit 
neroditoare. Aşa se răzbună firea pentru fapta aceasta. De aceea nu trebuie să 
îndrăznească fetele a se gândi la căsătorie înainte de vârstă (de 18-20 de ani), când să fie 
în stare de a naşte copii. Sfatul greşit al părinţilor de a le căsători prea de tinere, cu soţi 
prea deosebiţi ca vârstă, îi face pe aceştia să se ferească de sarcină, neştiind urmările 
care sunt cu mult mai multe şi mari decât înşirai aici. Aşa se întâmplă că neamul celui 
fără de sfat, se stinge. 

c. Fărădelegea desfrânării 
Nu apăraţi desfrânarea că nu are nici o apărare. Ea nu întreţine, ci mai curând sau mai 

târziu macină dragostea dintre soţi şi duce la ură şi răzbunare, ca orice păcat. 
Alte lucruri de ştiut: 
De la părinţi şi bunici se moşteneşte înclinarea de a crede sau a nu crede în 

Dumnezeu. 
Văd oameni chinuindu-se, dar mai ales copii între a crede în Dumnezeu şi a nu crede. 

Lupta lor dintre bine şi rău, de multe ori e aşa de mare încât se tem să nu-şi piardă 
mintea. Iar ei dacă sunt copii, de unde vin chinurile acestea? De la părinţii şi bunicii care 
sunt într-însul (ca moştenire genetică). Se aflau între dânşii unii care credeau în 
Dumnezeu, şi alţii care credeau în cel rău. Se moşteneşte atât îndeletnicirea de a crede în 
Dumnezeu precum se moşteneşte şi înclinarea de a nu crede. 

Tot ce este sănătos în părinţi înclină spre Dumnezeu, iar tot ce este păcătos sau 
bolnav înclină spre începătorul răutăţii iar în copil se bat cap în cap aceste înclinări 
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potrivnice. Dacă nu este cineva ca să-l ajute în vremea lui de cumpănă, se poate întâmpla 
ca să fie biruită partea cea bună de cea rea, căci mai totdeauna împrejurările 
(imboldurile) din afară aşa „ajută” - dacă însă are parte de un sfat la vreme, trece cu bine 
peste vremea chinuirii sale şi mai vede liniştea. Cunoască deci, că firea părintelui 
necredincios, atât cât a moştenit-o, trebuie să o biruie, lipindu-se de Dumnezeu, Care nu 
are de lepădat pe nimeni. 

Unii ca aceştia trebuie să călătorească în viaţă cu foarte mare grijă şi să nu cadă de la 
poruncă la desfrânare, că se pot stârni la bătrâneţe gânduri de hulire împotriva lui 
Dumnezeu, chiar în vremea rugăciunii şi gata, gata, să dea în deznădejde de mântuire. 
Mântuirea este însă răbdând toate supărările acestea. 

Iată de ce nu e bine nicidecum să-ţi dai copilul în casa necredinciosului, că e chinuire 
şi pentru el şi pentru urmaşii lui, din neam în neam. 

Erau multe şi mari pricinile pentru care trebuia un leac puternic ca acesta. Iată-l dat la 
îndemâna fiecăruia, tuturora: unora spre bucurie mare, altora spre supărare mare. Cei ce 
aţi păzit cu sfinţenie praviIa sfântă sfinţi-se-vor; şi cei ce au învăţat-o, vor şti ce să 
răspundă.(Înţel. lui Solomon 6, 10). 

Pentru necredincioşi- după sfatul Părinţilor- n-am nici un cuânt, iar pe desfrânaţi îi va 
judeca Dumnezeu. 

Păstorul îşi păzeşte oile... iar lupii îl găsesc de vină... nimic nou. 
Cheamă însă din nou pe Iisus la nuntă... căci cei ce se pogoară în lumea aceasta 

(copiii), vin în vremea noastră peste măsură de răniţi, şi urmările cele mai grele abia de 
acum vin. 

Iată de ce vine Iisus la nuntă şi nuntaşii la judecată. 
Doamne, ajută-ne să facem voia Ta! Amin! 
 

Orice fel de desfrânare e o putrezire înceată ... ca 
gunoiul care arde mocnit... şi scurtează zilele oamenilor.  

(Pr. Arsenie Boca) 
 

Despre copiii lepădaţi 
 
Astăzi Irod s-a multiplicat; aproape că nu mai există familie în care Irod nu-şi ucide 

copiii. Doar puţini copii fugari mai scapă în Viaţă. Unde eşti, Maica Domnului, să scapi 
pe maica omului de pofta ucigaşă a lui Irod? 

Altă durere pe care o aveţi voi, mamelor, taţilor, sunt copiii lepădaţi. Acesta este un 
păcat strigător la cer. Este ucidere la mijloc, şi nu este cu nimic mai uşoară. 

Ascultaţi toţi cu luare aminte: sângele lor cere răzbunare. De asemenea, nu vei avea 
mulţumire sufletească nici cu ceilalţi, ci numai plâns şi jale. Răzbunarea sângelui vărsat 
se face fără milă, ori ţi-i ia Dumnezeu şi pe ceilalţi copii, ori vor cere însuşi capul 
mamei. 

Ştiţi bine că aceasta se întâmplă la multe mame ucigaşe atunci pe loc. Iar aceasta aşa 
se tocmeşte că atâta supărare vei avea în casă, că îţi pierzi cumpătul şi uiţi de marea milă 
a lui Dumnezeu, ce o are cu toţi păcătoşii, şi se apropie diavolul de tine şi îţi bagă în cap 
gândul să-ţi iei lumea în cap şi să-ţi faci capătul. Acesta este glasul împotriva tuturor 
celor care fac aşa. Mare ispitire păţesc mamele care fac aşa, care au ucis copii. Iar dacă 
vrei să scapi tu şi ceilalţi copii, pe care i-ai făcut, trebuie să pui în loc tot atâţia copii, ai 
altor femei sărace şi să-i botezi, iar dacă nu, ia-i şi botezaţi gata şi să îngrijeşti de dânşii 
ca de copiii tăi, cu îmbrăcăminte, cu încălţăminte, făină, bani de şcoală, până ce sunt în 
stare să-şi câştige pâinea, şi ce scoţi din copiii tăi, aceea să iasă şi din aceia. Iar toate 
necazurile pe care le vei avea în vremea aceasta, fie pentru ei, fie de la ei, să le rabzi pe 
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toate, nădăjduind în mila lui Dumnezeu, că îţi va ierta păcatul, căci prin răbdare ispăşeşti 
păcatul. Iar milostenia cu osteneală biruie înaintea judecăţii. 

Acesta este un cuvânt de mângâiere pentru voi, dar faceţi întocmai, căci faţă de 
Dumnezeu nu te poţi plăti cu minciuni. Şi-ţi va spune diavolul că ai dat destul, numai 
aşa, ca să te bage dator, ca să-i fii şi lui datornic, şi să nu-ţi plăteşti faţă de Dumnezeu 
datoria. Şi să înveţi pe cele tinere să nu facă şi ele aşa cum ai făcut tu, pentru că tu ştii cu 
câtă înfrigurare pătimeşti în sufletul tău. 

Vrei copii puţini, nu lăsa pe bărbatul tău să se atingă de tine. Însă, ca să puteţi face 
lucrul acesta, trebuie să vă înfrânaţi cu postul, iar eu zic cu foamea. Căci trupului 
acestuia de pe noi nu-i pasă, dacă ne bagă în focul iadului. De aceea, ar trebui ca nici 
nouă să nu ne pese de poftele lui, ci să le mai ucidem cu postul. 

Te sfătuieşte bărbatul ca să ucizi copiii? Sfatul este ucigaş, nu-l asculta, ci mai bine 
rabdă să fii alungată de la casa lui, şi Dumnezeu va vedea osteneala ta, şi nu te va părăsi, 
ci te va milui, de vei fi vrednică. 

În toate acestea de până aici se încurcă oamenii care nu postesc, căci aceştia sunt 
izbiţi de toate relele care de la stomac încep, iar eu vă spun că şi de la brâu în jos. 

Prin urmare să vă pocăiţi şi să nu mai păcătuiţi. Să alergaţi la spovedanie curată şi la 
Sfânta Împărtăşanie, căci altfel nu vine ocrotirea lui Dumnezeu asupra voastră şi asupra 
avutului vostru. Nu uitaţi, însă, că postul este poarta, iar patrafirul preotului este uşa. Iar, 
cu acestea vine ocrotirea vie a lui Dumnezeu, fără de care nu putem face nimic. 

„Mărturisi-voi, asupra mea, Domnului fărădelegea mea, şi îndată Tu ai ridicat 
pedeapsa păcatului meu” (Psalmul 31, 6). Asupra noastră atârnă pedeapsa păcatului şi 
urmează să-l ispăşim şi să-l scoatem din obicei. „De aceea, toată sluga să se roage la 
vreme, chiar potop de ar veni să nu-l poată potopi”. Vedeţi cum trebuie să vă fie 
aşezământul minţii, inimii şi trupului vostru curăţite? Căci Dumnezeu nu păzeşte trupul 
spurcat, inima şi mintea cu vicleşug, iar dacă ne îndreptăm, zilele se înseninează şi ne 
vom bucura. 

Dacă veţi fi şi împlinitori, nu numai ascultători, se vor urni necazurile din loc şi nici 
eu nu am bătut toaca la urechile surzilor. Mai sunt încă multe de dezbătut, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, dar nu se pot toate dintr-o dată, ci pe rând, şi cu cât le veţi auzi mai des cu 
atât le veţi ţine minte mai bine. 

{Plata păcatelor părinţilor izbeşte şi-n urmaşi}  
Iată ce-i cu relele: ele vin pe capul oamenilor - şi uneori chiar pe cap - de pe urma 

păcatelor, ca plată, ca ispăşire şi ca hotar al păcatelor. Dar durerea cea mai mare, 
pedeapsa cea mai grea, e că plata păcatelor izbeşte şi-n urmaşi, până la al treilea şi al 
patrulea neam. Iată ce scrie la „A doua Lege” - Deuteronomul (cap. 5, 9-10): „Pedepsesc 
păcatele părinţilor în copii, până la al treilea şi până la al patrulea neam, al celor ce Mă 
urăsc pe Mine. Şi fac milă până la al miilea neam celor ce mă iubesc pe Mine, şi păzesc 
poruncile Mele”. 

Cele mai grele boli sunt bolile de nervi. Mor nervii şi te trezeşti slăbănog, tremurând 
sau nebun la casa de nebuni. Nu e o boală de moarte şi, odată instalată, n-are leac. Şi 
cine distruge nervii? Iată ce ne spun şi doctorii: beţia, desfrânarea cu bolile ei, mânia şi 
supărările peste măsură. Deci feriţi-vă de acestea, că ele omoară milioane de firişoare 
(celule) nervoase care nu se mai refac în veac. Toate ţesuturile se refac, afară de celula 
nervoasă. 

Un tată pătimaş de acestea n-are urmaşi sănătoşi, ba şi-n nepoţii şi strănepoţii săi se 
moşteneşte ceva găunos, care la o întâmplare oarecare răbufneşte afară. E destul să se 
îmbete un tată o dată, ca să aibă, din beţia aceea, un urmaş cu boala copiilor - epileptic. 
E destul să-şi sperie soţia o dată, în vremea sarcinii, ca dintr-aceasta să se aleagă un copil 
nenorocit pe toată viaţa. 
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Aşa se răzbună păcatele părinţilor în bieţii copii, care nu au nici o vină şi nici un 
viitor. Spun acestea şi mai am de gând să mai spun, fiindcă prin regiunea aceasta, 
odinioară capitala Daciei, acum se bea cel mai mult rachiu, de aceea aici sunt cei mai 
mulţi copii bolnavi de nervi - deşi oamenii pătimesc şi de alt rău mai mare: nu vor să 
aibă copii; (...). 

Nouă, preoţilor, Iisus nu ne-a dat şi darul tămăduirii minunate, cum îl avea El şi cum 
îl dă la puţini dintre Sfinţi, 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. 

Darul iertării păcatelor e mai mare decât darul minunilor, întrucât priveşte sufletul, pe 
când minunile privesc de obicei trupul. O iertare a sufletului, o curăţire a lui, uneori e o 
adevărată înviere din morţi, şi-i mai de preţ aceasta decât a tămădui un picior. 

Fără darul minunilor între oameni ne putem mântui, dar fără darul preoţilor, al iertării 
păcatelor, nimeni nu se mântuieşte. Ce n-a dezlegat preotul pe pământ, aşa rămâne: 
nedezlegat nici în Cer (Matei 18, 18). Şi preotul nu te poate dezlega dacă tu nu vii să-ţi 
mărturiseşti asupra ta păcatele tale. De asemenea, preotul nu te poate dezlega - ca 
oarecum cu sila - dacă nu-ţi dai însuţi toată silinţa de a te dezlega de toate năravurile tale 
rele. 

Iertarea păcatelor însemnează şi încetarea de a le mai face. Iertarea păcatelor nu 
înseamnă să le spovedeşti mereu şi să le iei iarăşi de la capăt şi iar să le spovedeşti şi iar 
să le iei de la capăt. Creştinismul mai e şi chestiune de refacere a voinţei. Preotului îi 
trebuie bunăvoinţa voastră ca să o facă voinţă, să o facă tărie de caracter, să o facă 
simţire de obraz. 

Oamenii umblă după făcătorii de minuni, fie ei şi vrăjitori. Dar vă spun că minunea 
cea mai mare e învierea vieţii tale pe temelia ei, Iisus Hristos; e încreştinarea vieţii tale. 
Asta-i minunea cea mai mare - „înnoirea vieţii tale” - care ne stă cu adevărat la 
îndemână şi ni s-a dat nouă, preoţilor, poruncă: „Înviaţi pe cei morţi!” După învierea ta 
tânjeşte Iisus. Ce însemnează aceasta, n-ar putea să ţi-o spună nimeni mai bine decât 
înşişi cei ce au înviat din moarte sigură, ca dintr-un vis... 

Oare de unde începe slăbănogirea (paralizia)? 
De la socoteala trufaşă a minţii. I se pare ei că e mai bine să nu se conducă după 

Dumnezeu, ci după capul ei, după păcat. Şi aşa dă omul drept în plata păcatului, ca şi 
cum ar da cu oiştea-n gard. 

Tot minte slabă dovedesc şi aceia care nu vor să vină la ştergerea păcatelor, şi n-au de 
ce aştepta tămăduirea bolilor. Ajută şi doctorii, dar trebuie să-ţi curăţeşti întâi sufletul. 

Dacă oamenii şi-ar potrivi purtările după poruncile lui Dumnezeu, şi nu după 
momeala păcatelor, ar preveni, ar ocoli toate pacostele necazurilor, dar aşa, drept în ele 
îşi sparg capul. Şi apoi umblă plângând... Lasă-te, frate, condus de un sfat dumnezeiesc, 
că de nu..., capul care nu ascultă... odată se sparge şi n-are cine ţi-l lega! 

Oare de ce vin oamenii aşa de în silă la spovedit? - Fiindcă ştiu că li se cere lepădarea 
de păcate; ori lor le plac păcatele mai mult decât înfrânarea de la ele. 

E o poveste ştiută pretutindeni, totuşi o voi spune şi aici: 
Ştiţi că sunt şerpi care sug laptele şi sunt vaci, care, odată supte de şarpe, aleargă 

nebune după şarpe să le sugă iarăşi. Şi aşa se întâmplă că vaca se apropie de înţărcat, dar 
de nărav nu se înţarcă şi se duce mereu la şarpe. Şarpele îi suge sângele, iar dacă nu-i 
prea vine, în sfârşit, o muşcă. Iată prostia de vacă osândită la moarte. 

Dar şi prostia de om, tot la moarte-i osândită. Toată tinereţea ta o dai dracului şi vezi 
pe urmă că ai ales rău. Dar întrebarea este: dacă-ţi mai rămân zile să le dai lui 
Dumnezeu? Şi altă întrebare: dacă-ţi mai primeşte Dumnezeu o grămadă de cioburi, în 
loc de un vas frumos şi întreg cum puteai să fii? Aspre vorbe! Dar ăsta-i un răspuns la 
întrebarea: De ce nu vin oamenii la spovedit în primăvara şi vara vieţii lor? Pentru că îşi 
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dau vlaga s-o sugă şarpele! 

«În toată lumea nu găseşti un lucru mai uşor de făcut decât păcatul. Şi iarăşi: nimic nu 
pricepe omul mai greu ca: „Ce e acela, păcatul”, când petrece în el. De aceea păcătuim 
cu uşurinţă, dar ne pocăim cu anevoie!» (Ilie Miniat, Didahii, pg. 113). 

Altă pricină care te împiedică de la spovedanie e că judeci preoţii! Eşti nemulţumit de 
preot, iar de care ai fi mulţumit, ţi-e frică. La unul nu te lasă păcatele lui, la altul nu te 
lasă să mergi păcatele tale. (...) 

Orice DUHOVNIC, indiferent de bogăţia, sărăcia, cultura mai puţină sau chiar şi 
sărăcia morală - este reprezentantul lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu şi credincioşii 
n-au nici un motiv de a-l ocoli. Darul acesta, al preoţiei, e darul lui Dumnezeu şi e în 
funcţie de Dumnezeu (atârnă de Dumnezeu), el nu e în atârnare de omul care-L 
reprezintă pe Dumnezeu. Prin glasul slugii Sale, (al preotului), Dumnezeu te iartă, 
fiindcă tu sub patrafir, în faţa Altarului, lui Dumnezeu te mărturiseşti. Nu de la tine se 
cer calităţile preotului; de la tine se cere căinţa din inimă şi voinţa de a te îndrepta. 

Sunteţi nemulţumiţi de preoţi? 
Dar voi, oare, ce-aţi făcut pentru preoţi, ca să fiţi mai mulţumiţi? Cerut-aţi de la 

Dumnezeu un copil măcar, pe care să-l închinaţi slujirii lui Dumnezeu? Credeţi că vina o 
poartă numai ei, preoţii? Ei sunt fiii voştri! Cum i-aţi născut, aşa-i aveţi! Ce le găsiţi vină 
numai lor? 

Vă trebuie preoţi mai buni? Naşteţi-i!! 
Iată, vă spun că tot poporul este răspunzător că nu are slujitori mai străvezii spre 

Dumnezeu, mai ai Împărăţiei lui Dumnezeu! 
Poporul îşi are în toate privinţele povăţuitorii pe care îi merită. 
Repet: Vă trebuie preoţi mai buni? Naşteţi-i!! 
Nu mai staţi cu gânduri ucigaşe împotriva copiilor, că nu ştii în calea cărui mare dar 

de la Dumnezeu te-ai găsit împotrivă şi ai să dai seama. Naşteţi copii cu gândul să fie 
slujitori ai lui Dumnezeu între oameni! 

Iată ce spune Scriptura în privinţa aceasta - (se întreabă proorocul): 
„Oare nu i-a făcut El ca să fie o singură făptură cu trup şi suflet? Şi această făptură 

întrunită (unitatea căsătoriei) la ce năzuieşte ea? Odrasle pentru Dumnezeu!” (Maleahi 2, 
15). 

Aceasta e pretenţia lui Dumnezeu de la căsătorie şi după atare roade tânjiţi şi voi, 
băgând însă vină roadelor pe care le-aţi dat (copiilor voştri - preoţii). 

Tămăduirea slăbănogiei neamului, de aici începe! Asta i-ar fi iertarea! 
Nu mai staţi cu gânduri ucigaşe împotriva copiilor! 
 

Povestire a Preacuviosului Părintelui nostru ZOSIMA,  
despre Pământul fericiţilor 

 
În părţile Tebaidei, în pustia cea mai dinlăuntru, era un pustnic cu numele Zosima, 

care de 40 de ani trăia în pustie şi faţă de om nu văzuse în tot acest timp. Acestuia i s-a 
descoperit de la Dumnezeu că se află în lumea aceasta un loc numit pământul fericiţilor. 
Şi se ruga Zosima Bunului Dumnezeu, ziua şi noaptea, ca să-i arate istoria lor şi 
petrecerea fericiţilor. Deci, i s-a trimis lui îngerul Domnului, zicându-i: 

- Zosima, omul lui Dumnezeu, s-a auzit rugăciunea ta şi, iată, m-a trimis Dumnezeu 
ca să-ţi poruncesc să te duci în pământul fericiţilor, însă nu o să poţi să rămâi cu dânşii; 
iar acum, scoală-te şi te du! 

Mulţumind Zosima lui Dumnezeu, a ieşit din peştera sa şi a pornit spre insula aceea 
fără să ştie drumul, ci povăţuit fiind numai de Dumnezeu; şi merse el timp de 40 de zile, 
însă, slăbind de oboseală, a leşinat. Trei zile a rămas acolo şi s-a rugat lui Dumnezeu ca 
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să-i ajute neputinţei lui. Şi iată că a venit din pustie o cămilă şi plecând genunchii, l-a 
primit pe dânsul pe spatele ei, ducându-l într-un loc, în pustie, unde erau fiare otrăvitoare 
şi purtătoare de moarte. Iar el, temându-se foarte tare, s-a rugat către Domnul să-i ajute, 
şi s-a făcut acolo cutremur mare şi vijelie de vânt a suflat şi l-a luat pe el de pe pământ şi 
l-a înălţat în văzduh. Aşa mergând, se ruga, şi l-a pus pe el pe marginea unui râu pe care 
vrând el să-l treacă, n-a putut. Şi iată că, din apă, s-a auzit un glas care i-a zis: 

- Zosima, omul lui Dumnezeu, apele mele nu poate să le treacă nici pasărea lumii 
acesteia, nici suflarea vântului, nici acest soare, nici ispititorul diavol. Caută însă peste 
apă şi vezi cât este până la cer. 

Iar Zosima se ruga cu lacrimi şi i s-au arătat doi copaci de la pământ, unul de o parte 
de râu şi altul de cealaltă parte de râu, foarte înalţi şi frumoşi şi plini de roade bine 
mirositoare. Şi plecându-se un copac, l-a luat pe Zosima în vârful lui şi l-a înălţat mult, 
iar celălalt copac s-a plecat şi el şi l-a primit pe Zosima între crengile lui, punându-l pe el 
dincolo de râu, unde s-a odihnit timp de trei zile. 

Şi era tot locul acela numai un câmp neted. Acolo stând Zosima, obosit fiind, a văzut 
un om şezând gol şi a socotit că este o nălucire şi s-a pecetluit pe sine cu semnul cinstitei 
şi de viaţă făcătoarei Cruci. Apoi, apropiindu-se Zosima de dânsul, i-a zis: 

- Bucură-te, frate. 
Iar acela i-a răspuns: 
- Darul lui Dumnezeu cu tine. Şi iarăşi a zis Zosima către el: 
- Omule al lui Dumnezeu, cine eşti? Iar acela a zis către dânsul: - Tu cine eşti şi cum 

ai venit aici? 
Atunci Zosima i-a povestit viaţa sa şi toate cele despre dânsul; că s-a rugat lui 

Dumnezeu şi l-a adus aici. Şi acela i-a zis lui: 
- Şi eu cunosc că eşti om al lui Dumnezeu, că nu era cu putinţă să treci norul şi râul 

cel mare şi învolburat, fiindcă lăţimea râului este de trei mile, iar adâncimea lui este un 
abis, iar norul ajunge până la cer; iar tu ai venit aici din deşertăciunea lumii. 

Apoi, Zosima l-a întrebat: 
- De ce eşti gol? 
Iar omul acela i-a raspuns: 
- Tu te bucuri că porţi piele de oaie, însă aceasta se strică pe trupul tău, dar priveşte 

sus la cer şi vezi haina mea cum este. 
Şi privind Zosima la cer, a văzut faţa aceluia ca soarele şi haina ca fulgerul şi s-a 

temut foarte, zicând în sine că este fiul lui Dumnezeu, şi a căzut la pământ. Iar acela, 
ţinându-l de mână, i-a zis: 

- Scoală-te că şi eu sunt unul din cei fericiţi, vino să te duc la bătrâni. 
Şi luându-l pe Zosima de mână, l-a dus într-un loc unde erau noroade multe şi acolo 

şedeau bătrânii, asemănare având ca a lui Dumnezeu şi noroadele şedeau înaintea 
bătrânilor cu multă luare aminte. 

Văzând pe Zosima, au zis între dânşii: 
- Acest om a venit aici din deşarta lume; veniţi să ne rugăm lui Dumnezeu să ne 

descopere taina aceasta, nu cumva a venit sfârşitul lumii? 
Şi, sculându-se, s-au rugat lui Dumnezeu şi iată că s-au pogorât din cer doi îngeri, 

care le-au zis lor: 
- Nu vă temeţi de bărbatul acesta că Dumnezeu l-a trimis aici ca să şadă cu voi şapte 

zile şi să primească aşezământul vostru şi vieţuirea şi apoi o să se ducă înapoi la locul 
lui. 

Acestea zicând, îngerii s-au înălţat la cer, iar bătrânii l-au dat pe Zosima la unul dintre 
dânşii, zicându-i: „Păzeşte pe omul acesta până la şapte zile”. Şi luându-l pe el, păzitorul 
l-a dus la locuinţa lui şi şedea sub un pom, fiindcă la ceasul şase din zi (ora 15:00) 
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mânca din roadele pomilor şi bea apă mai dulce decât mierea şi nectarul, şi iarăşi se 
ridicau pomii şi apa la locul ei până la ceasul şase (ora 15:00) al zilei de mâine. Şi 
auzind norodul că a venit un om din deşarta lume, veneau să-l vadă pe el; şi-l întrebau cu 
deamănuntul, iar el le răspundea la toate întrebările lor.Dar, din prea mare oboseală 
îmbolnăvindu-se, a leşinat; atunci l-a rugat pe păzitorul său, zicând: 

- De va veni cineva, spune-le că nu sunt aici, ca să mă odihnesc puţin. 
Iar păzitorul auzind, a strigat tare: 
- Vai mie! Că istoria lui Adam, acesta voieşte să se împlinească la mine. Satana l-a 

amăgit pe Adam prin Eva, şi pe mine omul acesta, prin măgulirea lui, voieşte să mă facă 
mincinos, fiindcă mă îndeamnă să spun minciună, „că nu este aici”. Ridicaţi-l pe el de 
aici că voieşte să semene între noi sămânţa lumii celei deşarte. 

Zicând acestea, s-a ridicat împotriva lui Zosima tot norodul şi toţi bătrânii, spunându-i: 
- Du-te frate de la noi, fiindcă nu ştim de unde ai venit aici! 
Dar Zosima a plâns foarte mult, căindu-se către bătrâni: 
- Iertaţi-mă, domnii mei, că am greşit. 
Atunci bătrânii au împăcat poporul şi iarăşi l-au întrebat pe Zosima cum a venit aici. 

Şi din nou le-a spus el cum s-a rugat lui Dumnezeu ca să vină către dânşii şi cum l-a 
învrednicit Dumnezeu. Iar apoi bătrânii i-au zis: 

- Şi acum ce voieşti să-ţi facem? 
Iar el le-a zis: 
- Voiesc să iau de aici, în scris, toată vieţuirea voastră. Iar ei, auzind acestea, s-au 

bucurat şi luând plăci de piatră au început să scrie: 
„Ascultaţi, fiii oamenilor, petrecerea aşezământului şi viaţa noastră a fericiţilor. 

Fiindcă şi noi suntem dintre voi. Căci atunci când a propovăduit proorocul Ieremia şi a 
zis: „Că cetatea Ierusalimului se va da în mâinile închinătorilor la idoli”, atunci şi-a rupt 
Ieremia hainele sale, s-a îmbrăcat în sac şi-a pus cenuşă pe capul lui şi a zis la tot 
poporul să se întoarcă din calea lor cea vicleană. Auzind acestea, părintele nostru Riham, 
fiul lui Aminadav, a zis către noi: „Ascultaţi, fiii şi fiicele lui Riham, părintele vostru. 
Scoateţi hainele voastre şi nu beţi vin, nu mâncaţi bucate fierte şi sicheră şi miere să nu 
puneţi în gura voastră, până ce va primi Domnul rugăciunile noastre”. 

Şi noi am făcut câte ne-a poruncit nouă Riham: pâine coaptă în foc nu am mâncat, 
untdelemn, vin şi sicheră nu am băut, ci numai am plâns plângere foarte mare şi ne-am 
rugat lui Dumnezeu; şi ne-a auzit rugăciunea noastră şi a întors urgia Sa de la cetatea 
Ierusalimului şi de la norodul Său şi l-a izbăvit din mâna celor de alt neam. 

Şi, după aceea, a murit împăratul cetăţii Ierusalimului şi s-a sculat alt împărat şi s-a 
adunat tot poporul şi a zis împotriva noastră: „Unii din oamenii din poporul tău au 
schimbat calea lor de la noi. Cheamă-i pe dânşii şi întreabă-i pentru care pricină au făcut 
aceasta?” Iar împăratul ne-a chemat pe noi şi ne-a zis: „Cine sunteţi şi de unde vă este 
patria?” Iar noi i-am zis lui: „Noi suntem fiii lui Riham, fiul lui Aminadav, şi când a 
propovăduit proorocul Ieremia şi a zis: „Această cetate se va da în robie celor de alt 
neam”, atunci împăratul cel mai înainte de tine, auzind şi pocăindu-se de păcatele lui, a 
poruncit la tot norodul să postească şi să se roage lui Dumnezeu, iar părintele nostru 
Riham, ne-a poruncit nouă, zicând: „Scoateţi hainele voastre, pâine coaptă în foc şi 
miere să nu mâncaţi, vin şi sicheră să nu beţi”, şi noi am făcut precum ne-a poruncit 
părintele nostru Riham şi ne-am rugat către Domnul şi a miluit Dumnezeu pe norodul 
Său şi Şi-a întors urgia Sa de la noi. Iar noi ne-am întărit întru porunca părintelui nostru 
şi am zis între noi că bine este nouă să fim aşa totdeauna”. Iar împăratul a zis către noi: 
„Învoiţi-vă cu norodul meu să mâncaţi pâine şi să beţi vin şi slăviţi pe Dumnezeu şi o să 
vă faceţi plăcuţi lui Dumnezeu şi împăratului”. Iar noi i-am zis lui: „Nu, noi facem 
ascultare lui Dumnezeu şi părintelui nostru”. 
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Atunci, mâniindu-se împăratul, ne-a pus pe noi în temniţă, iar noaptea, în temniţa 
unde stăteam a strălucit lumină mare şi îngerul Domnului, venind, a ridicat acoperişul 
temniţei şi, ţinându-ne pe noi de creştet, ne-a scos pe noi din temniţă şi ne-a ridicat în 
văzduh şi ne-a adus la apa râului acestuia, iar când ne-a trecut pe noi la locul acesta a 
venit zid de nor şi a acoperit deasupra apei şi a ajuns până la cer şi a despărţit locuinţa 
aceasta şi nu ne-a despărţit pe noi de pământul acesta, ci ne-a dat nouă acest loc bun. 

Şi acum ascultaţi, fiii oamenilor, petrecerea şi vieţuirea noastră, a fericiţilor, fiindcă 
ne-a pus Dumnezeu pe noi în pământul acesta şi suntem bine credincioşi, iar nu fără de 
moarte. Pământul acesta rodeşte poame bine mirositoare, şi roadele la tot pomul sunt 
mai dulci decât mierea, şi aceasta este hrana şi băutura noastră, neîncetat ne rugăm 
Domnului ziua şi noaptea. La noi, nu este vie, nici arătură, nici rocodelie de lemn sau de 
fier, la noi nu este casă şi nici zidire, nici foc, nici cuţit, nici vânt greu. Unii din noi îşi 
iau femeie ca să nască până la doi fii şi pe urmă se deosebesc unul de altul şi cealaltă 
parte a vieţii lor trăiesc întru curăţie şi în feciorie. Unul din fiii lor se însoară, iar celălalt 
trăieşte în feciorie şi nu este în noi număr de ani, de lună şi săptămână. Dedesubtul 
pomilor ne este aşternutul, fiindcă frunzele pomilor cad şi nu se strică, că acestea sunt 
aşternutul şi acoperământul şi nu suntem goi cu trupul, precum ne vedeţi şi ne socotiţi, ci 
avem îmbrăcămintea dreptăţii şi nu ne ruşinăm unul de altul. În ceasul al şaselea din zi, 
vine rodul pomilor la apă, de la sine-şi, şi mâncăm şi bem cu săturare şi ele iarăşi se trag 
la locul lor. Cunoaştem pe toţi drepţii cei din lume şi pe cei păcătoşi şi lucrurile toate vi 
le ştim fiindcă în toate zilele vin îngerii lui Dumnezeu şi ne vestesc nouă şi faptele 
drepţilor şi ale păcătoşilor şi pentru cei drepţi ne bucurăm, iar pentru cei păcătoşi ne 
mâhnim şi ne rugăm lui Dumnezeu ca ei să se pocăiască şi să plângă către Dumnezeu, ca 
să le ierte lor păcatele. Iar când vine vremea Postului Mare (Patruzecimii), toţi pomii 
încetează de a-şi mai da rodul lor şi ne plouă Dumnezeu mană din cer (precum a plouat 
şi strămoşilor noştri). Atunci cunoaştem că s-a schimbat vremea anului, iar când vin 
Paştile, atunci îşi dau pomii roadele lor cele cu bun miros. Atunci şi noi priveghem trei 
zile, pentru Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, şi nu este întru noi nedreptate sau 
ispite, nici boală trupească, ci este pace şi linişte, unire multă şi dragoste. Iar când ne 
primesc pe noi îngerii nu se tulbură nicidecum sufletul nostru, ci mai vârtos se bucură 
sufletele noastre împreună cu îngerii. Şi precum în urmă primeşte mireasa pe mirele său, 
aşa primeşte sufletul nostru buna-vestire de la sfinţii îngeri; şi nu zic nimic altceva 
îngerii către suflet decât numai: „Te cheamă Domnul”. Atunci iese sufletul din trup cu 
toată bucuria şi se duce către îngeri şi îndată îl primesc pe el îngerii şi îi zic: „Fericit eşti 
tu, suflete, că ai împlinit voia lui Dumnezeu”. Iar vremea vieţii noastre este aşa: ieşind 
din viaţa noastră, adică din trup, la trei sute şaizeci de ani, tânăr fiind se desparte de trup, 
iar la bătrâneţe iese din trup la opt sute opt zeci de ani, iar ziua sfârşitului nostru ne-o 
arată îngerul, că atunci când vin îngerii ca să ia sufletul unuia din noi, mergem şi noi 
împreună cu dânşii, iar bătrânimea, văzând pe înger, adună pe tot poporul şi ne ducem 
cântând împreună cu îngerii la locul locuinţei noastre, fiindcă nu se află la noi unelte, ci 
îngerii fac coşciugul trupului nostru. Iar cel chemat la Domnul, fratele nostru, merge 
împreună cu noi şi fiecare dintre noi îi dăm sărutare, petrecându-l şi fericindu-l. Atunci 
iese sufletul din trup şi îl sărută pe el îngerii, iar noi vedem fiinţa celui chemat ca o 
închipuire a icoanei (trupului), fără a deosebi dacă este bărbat sau femeie. Atunci îngerii 
îl primesc pe el cântând cântarea lui Dumnezeu. Apoi alte cete de îngeri îl întâmpină cu 
sârguinţă pe sufletul acela ce vine în văzduh şi îi dau sărutare şi când intră în locul unde 
I se închină lui Dumnezeu, atunci îngerii îl primesc pe fericitul suflet, ducându-l la Cel 
fără de început, Părintele luminilor. Iar atunci când îngerii cântă în cer, iar noi, fiind aici 
jos, îi auzim pe dânşii, iar când cântăm noi aici jos, ei ne aud pe noi sus, în cer, şi aşa 
între noi şi între îngeri se suie slavoslovia şi laudele către Dumnezeu. Şi când sufletul 
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fericitului va cădea cu faţa în jos să se închine Domnului, în ceasul acela ne închinăm şi 
noi lui Dumnezeu, iar când se va scula să meargă la locul orânduit pentru el, atunci 
mergem şi noi în biserică, ca să împlinim mulţumirea către Dumnezeu.” 

Toate acestea scriindu-le, adică aşezământul şi vieţuirea lor, au dat această scriere lui 
Zosima şi l-au petrecut până la locul copacilor de lângă râu. Apoi s-au rugat către 
Domnul, şi au zis: 

- Dumnezeule, Cel ce ne-ai arătat nouă aceste semne şi ai făcut să vină la noi robul 
Tău Zosima din deşarta lume, iarăşi Te rugăm ca să-l duci pe el cu pace şi porunceşte să 
se plece copacii aceştia şi să ia pe robul Tău şi să-l treacă pe el dincolo. 

Apoi Zosima şi-a cerut iertare şi rugăciune de la sfinţii fericiţi, iar ei i-au zis lui: 
- Pace ţie, frate. Du-te, povăţuit fiind de Dumnezeu! 
Şi luându-l pe el copacii, l-au pus de cealaltă parte a râului. Atunci s-a rugat Zosima 

lui Dumnezeu şi a venit vijelie de vânt şi l-a luat pe el pe aripile lui şi l-a pus la locul 
acela unde l-a găsit şezând. A venit apoi cămila din pustie şi l-a primit pe spatele ei, 
ducându-l opt zeci şi cinci de stadii şi l-a pus pe el la locul unde l-a găsit şi s-a dus cu 
pace zicând: „fericit eşti, Zosima, că te-ai învrednicit să-i vezi pe fericiţi”. Şi iată îngerul 
Domnului, venind, i-a zis lui: 

- Bine ai venit robul lui Dumnezeu! Vino să te duc la peşteră, la locaşul trupului tău, 
fiindcă o să se facă peştera ta mărturie a pustiei şi tămăduire celor ce vor veni acolo! 
Ardere şi chinuire dracilor va fi ea. 

Şi l-a petrecut pe el cale de 40 de zile şi îndată s-a aflat la peştera lui. Şi a şezut 
îngerul Domnului de l-a ajutat pe el să pună plăcile cele de piatră în altarul bisericii celei 
din peştera lui, pietre ce i-au fost date de acei fericiţi. 

Iar când s-a suit îngerul Domnului în cer, iată că a venit diavolul cu chip sălbatic şi cu 
mânie mare şi tulburat şi i-a zis lui: 

- Ştiu că Dumnezeu are să te facă ca pe fericiţii fără de păcate, asemenea îngerilor. 
Însă eu vreau să-ţi arăt puterea mea şi să te prăpădesc pe tine şi pe toţi cei care vor primi 
în inimile lor şi vor împlini cele scrise pe aceste plăci de piatră. 

Acestea zicând, diavolul a fugit şi venind îngerul Domnului i-a zis lui: 
- Zosima, nu te teme, nicidecum, de satana, fiindcă Domnul o să-ţi ajute şi pe el o să-l 

piardă!. 
Acestea zicând, îngerul s-a suit la cer. Iar după opt zile, luând diavolul cu sine încă 

1.360 de draci şi venind, l-au răpit pe el, când se ruga, şi l-au scos afară din peşteră unde 
l-au bătut 40 de zile, şuierând de mânie. Iar după aceea a plâns diavolul zicând: „Amar 
mie! că pentru un om am pierdut toată lumea, fiindcă acesta m-a biruit prin rugăciunea 
lui”. Şi încercă diavolul să fugă de la dânsul, dar sfântul, ţinându-l pe el, i-a zis: „Nu te 
las să fugi de aici dacă nu tei vei jura că de astăzi înainte nu vei mai face rău la vreun 
om”. Iar diavolul, cu mare plângere, s-a jurat lui şi pe tăria cerului, zicând: „Câtă vreme 
va fi locuinţa ta şi a celor ce locuiesc după tine şi după învăţătura ta, nu voi veni la locul 
acesta”. Atunci l-a lăsat Zosima, blestemându-l, să meargă în focul cel veşnic, cu toţi 
dracii care erau împreună cu dânsul. Atunci a venit îngerul Domnului şi l-a dus pe el în 
peştera lui cu multă slavă şi a mai trăit Zosima după aceea încă 36 de ani şi a dat 
aşezământul şi vieţuirea sfinţilor fericiţilor la toţi părinţii de prin pustie. Iar diavolul 
plângea şi se văicărea tânguindu-se că dacă se vor propovădui plăcile acelea ale 
aşezământului şi vieţuirii fericiţilor în lume, s-a făcut de batjocură, fiindcă oamenii vor 
rămâne fără de păcate şi numai el o să rămână în iad şi în muncă. 

Iar după ce au trecut 36 de ani, au venit îngerii lui Dumnezeu către Avva Zosima, 
precum şi la acei fericiţi, şi s-au adunat şi toţi monahii şi s-a citit aşezământul lui şi toată 
viaţa lui şi a fericiţilor şi aşa şi-a dat sufletul. Iar îngerii, primind sufletul lui, care 
strălucea mai mult decât soarele şi suindu-l la cer, îl sărutau pe el, iar trupul lui, cu 
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cântări cinstindu-l monahii, a fost luat şi îngropat ca un odor de mult preţ în biserica 
peşterii. Şi au crescut 7 finici în locul acela şi au umbrit peştera, iar din peşteră a ieşit 
izvor de apă, care se vede până astăzi şi care tămăduieşte sufletele şi trupurile tuturor 
celor ce aleargă la el cu credinţă. 

Iar pe noi, păcătoşii, să ne învrednicească Dumnezeu să urmăm şi noi vieţuirii 
părintelui nostru Zosima, şi să fim cu toţii părtaşi vieţii celei veşnice, cu darul Domnului 
nostru Iisus Hristos, Căruia I se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea împreună cu 
Cel fără de început al Lui Părinte şi cu Preasfântul Duh în veci. Amin. 

 



356 
 

ROSTUL ÎNCERCĂRILOR12 
 
Darurile cu care înzestrează Dumnezeu omul, pe creştin, la Sfântul Botez, sunt: 
- Lumina cunoştinţei de Dumnezeu. 
- Lumina înţelegerii lucrurilor. 
- Lumina dumnezeiască în cei desăvârşiţi. 
Darurile sădite în om aşteaptă vreme cu prilej, aşteaptă împrejurări de tot felul, ca să 

se arate cele ascunse în firea omului, fie bune, fie rele, precum şi lupta dintre ele. 
Toate întâmplările şi împrejurările prin care trecem într-o viaţă, multe de nu mai 

seamănă o zi cu alta, printre alte rosturi îl au şi pe acesta: să vădească, să scoată la iveală 
cele sădite în ascunsul omului. 

Şi fiindcă în om sunt două înclinări: una către Dumnezeu şi alta către sine - adică 
împotriva lui Dumnezeu - încercările şi ispitele pun omul fie într-o valoare, fie într-o 
negaţie. 

Expresia: „Ca să se arate gândurile ascunse ale inimii” se află în Noul Testament, 
spusă prima dată de Dreptul Simeon Preasfintei Fecioare când a adus pe Iisus prima dată 
în templu. „Iată Acesta este pus spre căderea şi ridicarea multora din Israel şi ca un semn 
care va stârni împotriviri, iar prin sufletul tău va trece sabie ca să se descopere gândurile 
din multe inimii” (Luca 2, 34-35). 

Iată pe Iisus între oameni şi Sfânta lui Cruce dimpreună cu Crucea Maicii Sale puse: 
„ca să se dea pe faţă gândurile a multor inimi”. 

Mai departe Scriptura lămureşte că unora ispitele le sunt spre mântuire şi altora spre 
pierzare (II Tesaloniceni 2, 11-12). Dumnezeu le trimitea amăgiri puternice ca să dea 
crezământ minciunii şi să cadă sub osândă toţi cei care n-au crezut adevărul, ci au 
îndrăgit nedreptatea. 

Cei înclinaţi spre Dumnezeu, în încercările care au rostul lămuririi, uneori ca prin foc, 
se purifică „Cu ochii aţintiţi asupra lui Iisus, începătorul şi plinitorul credinţei, Care, 
pentru bucuria pusă înainte-I, a suferit Crucea, n-a ţinut seama de ocara ei,şi a şezut de-a 
dreapta tronului Iui Dumnezeu. Luaţi bine seama, dar, la Cel ce a răbdat de la păcătoşi, 
asupra Sa, o atât de mare împotrivire, ca să nu vă lăsaţi osteniţi, slăbind în sufletele 
voastre. În lupta voastră cu păcatul nu v-aţi împotrivit încă până la sânge. Şi aţi uitat 
îndemnul care vă grăieşte ca unor fii: «Fiul meu, nu dispreţui certarea Domnului, nici nu 
te descuraja când eşti certat de EL. Căci pe cine îl iubeşte Domnul îl ceartă, şi biciuieşte 
pe tot fiul pe care-l primeşte. Răbdaţi spre înţelepţire. Dumnezeu vă ia ca pe nişte fii. Şi 
care este fiul pe care tatăl său nu îl pedepseşte?»” (Evrei 12, 2-7). 

Iar unde sunt aceste daruri, prin focul ispitelor ca aurul se fac. Cam acestea sunt de 
prevăzut înapoia poruncii: „Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca 
văzând ei faptele voastre cele bune să preamărească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” 
(Matei 5, 16). 

A înţelege necazurile vieţii în rostul lor nevăzut..., e o lumină în sufletul minţii. 
 

O întrebare iubirii 
 
„Că aşa a iubit Dumnezeu lumea, încât „Şi pe Fiul Său, Cel Unul Născut, L-a dat 

(spre jertfă) ca oricine crede întru El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3, 16). 
De ce L-a dat Dumnezeu pe Fiul Său Iisus ca jertfă, şi încă Jertfă pe Cruce? 
Pentru că singurul grai care mai poate răzbi la inima oamenilor s-a dovedit că nu mai 
                                                 
12 Părintele Arsenie Boca, Despre durerile oamenilor vol 4: din învăţăturile Părintelui Arsenie Boca , 

Credinţa Strămoşească, 2004 
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rămâne altul decât jertfa cuiva pentru ei. 
Când moare cineva pentru tine, pe acela nu-l poţi uita niciodată. 
La începutul unuia dintre războaie ieşise o lege că poţi lipsi de la război dacă îţi 

găseşti un înlocuitor. Greu de găsit un înlocuitor de la moarte. 
Era undeva un om cu o casă de copii dar necredincios şi trebuia să plece la război. 

Când era gata de plecare, iată că vine la el un tânăr şi-i spune: „Eu sunt singur, chiar 
dacă mor, după mine nu plânge nimeni, merg eu în locul dumitale la război!” Şi s-a dus 
tânărul. După oarecare vreme tânărul cade rănit de moarte şi cum ajunge acasă moare. 

Mormântul său era mereu împodobit cu flori şi nimeni nu ştia cine i le pune până 
când, într-o noapte, a fost găsit necredinciosul că-i duce flori la mormânt. 

„- Bine, dar tu nu crezi în Dumnezeu! 
- Ba acum cred, fiindcă numai Dumnezeu i-a putut da tânărului acestuia iubirea de 

mine şi de copiii mei, ca să meargă el în locul meu la moarte, şi asta numai Dumnezeu a 
mai făcut-o când a trimis pe Fiul Său să moară în locul nostru.” 

Ne frământă întrebarea: 
Dacă aşa de mult ne iubeşte Dumnezeu cum se face că viaţa aceasta e aşa de apăsată 

de tot felul de încercări? Sau punând întrebarea cu cuvintele Scripturii: De ce „pe cel pe 
care-l iubeşte Dumnezeu îl ceartă, iar pe cine-l primeşte îl bate”? 

Cu alte cuvinte, dacă aşa de mult ne iubeşte Dumnezeu de ce-i viaţa noastră aşa de 
necăjită? 

Fiindcă „pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, aşa sunt de departe judecăţile 
Mele de judecăţile voastre” – zice Domnul (Isaia 55, 8-9). 

Ca pildă: altfel sunt judecăţile unui tată care-şi ia la rost copiii, decât e socoteala 
copiilor. Dar când copiii vin la mintea deplină, atunci înţeleg care a fost judecata tatălui 
lor când le-a dat bătaie. 

Aşa şi noi, cât suntem înfăşuraţi în trup suntem destul de legaţi (la minte) într-o 
înţelegere trupească a vieţii, suntem prunci cu înţelegerea. Dar când vom scăpa de 
muritorul acesta de pe noi, atunci cu mare recunoştinţă vom zori a mulţumi lui 
Dumnezeu pentru toate încercările la care ne-a supus cât eram în lume. 

Trebuie, prin urmare, să lungim vederea (înţelegerii) până dincolo de zarea vieţii 
acesteia şi în cealaltă împărăţie, că altfel nu putem pricepe nevoile vieţii acesteia şi 
nepricepând-o pe aceasta, pe cealaltă n-o putem răbda. Dar dacă o înţelegem aşa cum 
este, pe una în legătură cu cealaltă, ne întărim cu răbdarea şi atunci oricum ar fi de 
necăjită viaţa aceasta capătă o valoare nepreţuită. Şi atunci se întâmplă un lucru minunat: 
omul iubeşte necazurile şi pe toţi cei ce-l necăjesc îndeosebi. De acum creştinul stă 
liniştit pe conducerea lui Dumnezeu şi vede că orice cruce a vieţii sale este o mărturie a 
iubirii părinteşti a lui Dumnezeu, orice cruce este o treaptă a desăvârşirii. 

Deci, dacă des ne împărtăşim cu Sfânta Jertfă a Domnului, ne împărtăşim cu Taina 
iubirii supreme a lui Dumnezeu, împărtăşire care printre alte daruri are şi pe acesta: că 
ne ridică de la înţelegerea pruncească a vieţii la înţelegerea pe care o avea Iisus, în 
temeiul căreia Îi suntem următori convinşi şi liniştiţi, oricât de neliniştită ar fi marea 
vieţii de aici. La cârma Bisericii e Tatăl nostru. 

Noi ştim cui credem şi ştim Cine-i la cârmă. 
 

Suferinţa 
 
„Fragmente” 
Încercat de toate suferinţele pe care omul le îndură, autorul Ecleziastului, ca un strigăt 

de groază şi de deznădejde a aruncat acest dispreţ vieţii: „Am urât viaţa, că vicleană este 
asupra mea fapta cea făcută sub soare, că toate sunt deşertăciune şi vânare de vânt” 
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(Ecleziastul 2, 17). Tot suferinţa l-a făcut şi pe Iov să spună că omul se naşte ca să 
sufere: 

„Adu-ţi aminte că viaţa mea este duh, că ochii mei nu vor mai vedea cele bune. 
Ochiul celui care mă privea, n-o să mă mai vadă. (...) Ca un nor ce trece pe cer, aşa se va 
pogorî omul în locuinţa morţilor, şi nu se va mai înălţa niciodată” (Iov 7, 7-9). 

Din această singurătate în care trăieşte omul, şi în care suferinţa l-a aruncat ca într-un 
abis, într-o sforţare puternică încearcă să iasă, punând puţin câte puţin stăpânire pe 
sufletul său. În loc să se lase omorât de suferinţă, sufletul va încerca să facă din ea un 
prilej de meditaţie profundă şi de înălţare. Va ajunge să înţeleagă că: „nimic nu ne 
măreşte ca o mare durere”. Sau, cum zice Sfântul Apostol Pavel: „nu numai atât, ci noi 
ne lăudăm în suferinţe, bine ştiind că suferinţa aduce răbdare, şi răbdarea curăţire, iar 
curăţirea nădejde” (Romani 5, 3-4). 

Într-adevăr, aşa cum din fierul turnat în foc se pot face lanţurile puse în jurul gâtului 
unui popor în robie, tot din fier se poate face şi spadă care-l eliberează. Tot aşa, din 
suferinţe omul poate face şi prilejul care-l omoară (sufleteşte) şi mijlocul care să-l înveţe 
ca altă dată să se ferească de tot ce-l poate face să sufere. Prin suferinţă omul ajunge să 
se purifice, să se desăvârşească, să-şi înalţe sufletul, să se sfinţească şi să se creştineze. 

Cauza suferinţelor suntem noi înşine. Sufletul nostru are deplină libertate s-aleagă 
între binele şi răul pus în faţă. Căci trebuie să ştim că: „fiecare din noi are în el două 
porniri care ne guvernează şi ne poartă acolo unde ele vor să ne ducă: una este dorinţa 
născută în plăceri, alta gândul chibzuit de a face binele... 

Aş asemăna fiinţa noastră cu un car, la care sunt înhămaţi doi cai: unul din ei e blând 
şi de rasă bună, altul e rău şi neastâmpârat, pentru că aşa îi este neamul. Pe când carele 
care poartă pe zei pot fi uşor conduse şi se înalţă liniştit, căci amândoi caii sunt potoliţi, 
cele ale oamenilor se ridică cu anevoie, căci calul nărăvaş se lasă cu greu dus şi face să-l 
răstoarne spre pământ, iar calul cel bun vrea să meargă acolo unde merg carele zeilor. E 
vina vizitiului, care n-a ştiut să îmblânzească calul nărăvaş. E o luptă grea, pe care 
sufletul trebuie să o ducă ca să stăpânească pornirile rele din noi” (Platon). 

Ajungând să înfrângi ispita care te duce la păcat, ai suprimat cauza suferinţei. Ai 
ajuns să nu te mai laşi dus acolo unde conştiinţa te mustră. E o încercare grea, în care 
trebuie să izbuteşti. Căci ispita şi păcatul te ţin înlănţuit între braţele lor seducătoare. E 
un fel de viaţă în care conştiinţa adoarme. 

În ceasul în care Dumnezeu începe să pregătească taina curăţirii şi întoarcerii 
sufletului spre El, sufletul era prea obişnuit cu păcatul. Primele încercări pe care 
Dumnezeu le face ca să despartă pe om de păcat sunt dureroase, căci ele te obligă să 
părăseşti ceea ce ţi-a plăcut atâta timp. Lacrimile căinţei sunt amestecate de durerea 
părăsirii desfătărilor vieţii. Două gânduri se întâlnesc în inima noastră: unul cu care 
binecuvântăm ceea ce face Dumnezeu, altul cu care plângem ceea ce părăsim. Cei doi 
oameni, pe care Mântuitorul i-a întâlnit locuind printre morminte, îi strigau: „Pentru ce 
ne tulburi?” Ca şi cum ar fi zis: Lasă-ne aici, în pacea noastră. Ne-am obişnuit cu păcatul 
în care trăim. Conştiinţa noastră nu ne mai mustră. 

E adevărat că pentru prima dată când într-un suflet intră păcatul, există o protestare 
puternică. Cu cât sufletul e mai mare, cu atât aceste mustrări ale conştiinţei sunt mai 
puternice. Dacă însă acelaşi păcat va mai fi repetat, conştiinţa va protesta mai puţin, 
până ajunge să tacă în faţa oricărui păcat. 

Când începe acţiunea de curăţire a sufletului, nimeni nu se poate opri la jumătatea 
drumului care duce la desăvârşire, oricât de adormită ar fi conştiinţa şi oricât de greu ar 
fi păcatul. Dumnezeu iartă pe acela care se căieşte. „Acela care udă aşternutul său cu 
lacrimi şi a cărui faţă e încreţită de durere” (Psalmul 6, 7) ajunge să zică: „Fericit acela 
căruia nu-i va socoti Domnul fărădelegea şi al cărui păcat este iertat” (Psalmul 31, 2). 
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Toate acele suflete mari, căzute în păcat şi înălţate până la desăvârşire, au trecut prin 
această suferinţă. 

Oscar Wilde repeta zilnic aceste cuvinte ale lui Goethe: „Acela care n-a mâncat 
pâinea sa în durere, şi nu şi-a petrecut nopţile aşteptând în lacrimi dimineaţa care 
întârzia, acela nu va cunoaşte puteri cereşti”. 

„Mărturisirile” Sfântului Augustin sunt istoria oricărui suflet pe care păcatul îl 
înăbuşă şi în care suferinţa cheamă harul izbăvitor al lui Dumnezeu. După ce pătrunsese 
în toate templele muzeelor şi întrebase toată ştiinţa lumii, când inima îi era pustiită de 
viforul patimilor, liniştea şi-a găsit-o în scurta rugăciune făcută în lacrimi: „Dumnezeul 
virtuţilor, întoarce-mă la Tine, arată-mi faţa Ta şi mântuieşte-mă. Fă-mă, Doamne, să Te 
caut”. Lacrimile vărsate în singuratica grădină de la Cassiaciacum, pentru ca să fie ca o 
spălare de păcat, curăţau în acelaşi timp şi ochii sufletului său, cu care să vadă mai bine 
pe Dumnezeu şi de Care să nu se mai despartă niciodată. 

Suferinţa înţeleasă astfel, poate fi o adevărată binefacere, căci prin ea omul ajunge  
să-şi vadă toată goliciunea sufletului său. De căte suferinţe viitoare n-am fi scăpaţi, dacă 
prin suferinţele avute am ajunge să ne cunoaştem aşa cum suntem! Deseori am încerca 
să ne judecăm. În faţa noastră ne-am pune pe noi, care am fost şi suntem, ca să fim 
judecaţi de noi, care trebuie să fim. Poate fi, oare, un alt mijloc mai binefăcător de 
desăvârşire, pe care noi l-am încerca asupra noastră? 

Sunt însă suferinţe de care nu suntem vinovaţi şi pe care le judecăm ca nedreptăţi ale 
lui Dumnezeu făcute cu noi. 

Iov la început nu înţelegea de ce Dumnezeu îl lasă să sufere atât. Ne întrebăm şi noi: 
de ce mâna protectoare a lui Dumnezeu nu mai e întinsă asupra noastră? Mântuitorul 
însuşi a zis în suferinţele de pe cruce: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce   
M-ai părăsit?” (Matei 27, 46). Ce mai putem face în faţa unei asemenea suferinţe? 

Dacă omul se naşte ca să sufere şi dacă toţi oamenii suferă, suferinţa noastră trebuie 
să o înţelegem, mai întâi de toate, ca o legătură puternică stabilită între oameni. Toate 
acele inimi, care sunt în stare să compătimească cu suferinţa, sunt toţi aceia care ştiu să 
amestece lacrimile lor cu ale oamenilor, toţi aceia care pot şi ştiu să iubească omul, toţi 
aceia care înţeleg pe cei care suferă, pentru că ei înşişi au suferit. 

Numai infirmiera care a fost şi ea bolnavă va înţelege durerile bolnavilor şi va şti să 
le aline. 

Numai săracul înţelege suferinţa flămândului. 
Numai o mamă îndoliată va înţelege doliul tuturor mamelor (oamenilor). 
Numai păcătosul întors la Dumnezeu va fi bun apostol al mântuirii păcătoşilor. 
Toţi aceştia sunt izbăvitorii de suferinţe ai tuturor oamenilor ameninţaţi să se piardă 

în acest fluviu universal de dureri, deasupra căruia pluteşte omenirea. 
Cu acest prilej de solidaritate, de ce să nu primesc ca suferinţa mea să fie 

binefăcătoarea altora? Aşa cum suferinţele predecesorilor mei, cu care eu fac un singur 
om, m-au învăţat să merg pe un drum mai bun decât ei, de ce să nu primesc ca suferinţa 
mea să servească la fericirea celor ce vor veni după mine? Toate ideile pe care ei le-au 
gândit şi pe care cu atâta suferinţă ni le-au lăsat nouă, toate străduinţele pe care ei şi le-
au dat, de ce să nu le înmulţesc şi să le las generaţiilor viitoare îmbogăţite cu experienţă 
scoasă din suferinţele mele? Căci e necesar ca generaţiile actuale să arate viitorimii, cu 
degetul, o viaţă mai bună cucerită prin durere. 

Suferinţa pentru alţii este stâlpul de care se reazemă propăşirea universală a omenirii. 
Dacă omul s-a ridicat puţin câte puţin deasupra întunericului, n-a făcut-o decât prin 

încercări anevoioase şi prin muncă plină de suferinţă. Această înălţime de sacrificii s-a 
desăvârşit pe Calvar, ca simbol măreţ al suferinţei pentru alţii. Ar putea spune cineva că 
omenirea de astăzi ar fi ajuns aici - oricât de ticăloasă e încă - dacă Iisus n-ar fi suferit 
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pentru ea, taină pe care Sfântul Apostol Pavel a numit-o „nebunia crucii”? 

Iată dar cum suferinţa noastră poate servi altora! Suferinţa este, astfel, legea 
sacrificiului sub care trăieşte omul. 

Această suferinţă, de care nu suntem vinovaţi şi pe care n-o putem suprima noi 
singuri, de ce n-am primi-o ca pe o misterioasă cale, pe care Dumnezeu ne poartă acolo 
unde vrea El? Căci „Multe sunt necazurile drepţilor, şi din toate acelea îi va izbăvi pe ei 
Domnul. Păzeşte Domnul toate oasele lor şi nici unul din ele nu se va zdrobi” (Psalmul 
33, 18-19). 

Dacă „Dumnezeu iubeşte pe cel pe care-l ceartă” (Evrei 12, 6), suferinţa ta nu poate fi 
pentru sufletele noastre, decât ceea ce sunt puternicele lovituri pe care sculptorul le face 
într-un bloc de marmură care n-are nici o formă pentru ca să scoată o frumoasă statuie. 
În loc să credem că suferinţa este o nedreaptă pedeapsă, pe care Dumnezeu ne-o trimite 
din singura plăcere de a ne vedea suferind, să înţelegem mai degrabă că este timpul când 
noi avem mai multă nevoie de sprijinul lui Dumnezeu. Când Marta suferea de moartea 
fratelui său Lazăr, cuvintele cu care L-a întâmpinat pe Mântuitorul au fost: „Dacă Tu ai 
fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Dar şi acum ştiu că tot ce vei cere lui Dumnezeu, Îţi 
va da” (Ioan 11, 21-22). 

Suferinţa este timpul când noi recunoaştem neputinţa noastră şi trebuinţa ajutorului 
lui Dumnezeu. 

Tot suferinţa curăţă sufletul şi-l face vrednic de sfinţenia lui Dumnezeu: „Când El îi 
lovea cu moartea, ei ÎI căutau: îşi aduceau aminte că Dumnezeu e scăparea şi izbăvitorul 
lor” (Psalmul 77, 34-35). 

Încercările sunt trimise în cale să ne conducă la scopul voit de Dumnezeu. 
Suferinţa e un ocol în drumul pe care noi l-am ales. 
S-aştepţi însă să vezi gândul lui Dumnezeu cu tine, înseamnă să ştii să suferi şi să faci 

din suferinţă un învăţător şi să-i fii un supus înţelegător. Amin. 
 

Iisus şi slăbănogul 
 
Aceştia sunt cei doi fii ai lui Dumnezeu: Iisus, mai înainte de toţi vecii, şi omul. 

Acesta de-al doilea, fiind vremelnic, a ajuns rău, a ajuns slăbănog. 
Unii sunt slăbănogi după trup, alţii după minte: nu pot înţelege şi nu se pot bucura de 

bine. S-a dovedit aceasta în nenumărate rânduri, când Iisus făcea bine omului. 
Biblia din 1914; Luca 5, 18-26: 
18. Şi iată oarecare bărbaţi purtând pe pat pe un om, care era slăbănog, şi căutau să-l 

ducă pe el înăuntru, şi să-l pună înaintea Lui. 
19. Şi neaflând pe unde să-l ducă pentru mulţimea norodului, suindu-se deasupra 

acoperământului, şi printre cărămizi, l-au slobozit pe dânsul cu patul în mijloc, înaintea 
lui Iisus. 

20. Şi văzând Iisus credinţa lor, a zis lui: Omule, iartă-ţi-se ţie păcatele tale.  
21. Şi au început a cugeta Cărturarii şi Fariseii, grăind: Cine este acesta ce grăieşte 

hule? Cine poate să ierte păcatele, fără numai unul Dumnezeu? 
22. Iar cunoscând Iisus gândurile lor, răspunzând, a zis către dânşii: Ce gândiţi întru 

inimile voastre? 
23. Ce este mai lesne, a zice: Iartă-ţi-se ţie păcatele tale, sau a zice: Scoală şi umblă? 
24. Ci ca să ştiţi, că putere are Fiul Omului pe pământ a ierta păcatele, (a zis 

slăbănogului): Ţie îţi grăiesc! Scoală, şi luând patul tău, mergi la casa ta. 
25. Şi îndată sculându-se înaintea lor, a luat patul pe care zăcea, şi s-a dus la casa sa, 

slăvind pe Dumnezeu. 
26. Şi spaimă a cuprins pe toţi, şi slăveau pe Dumnezeu; şi s-au umplut de frică, 
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grăind: Că am văzut lucruri minunate astăzi. 
Iisus a tămăduit un slăbănog. Nu-i nici o mirare, Dumnezeu fiind. Ce-a făcut? L-a 

iertat de păcate, de greşelile săvârşite împotriva vieţii, împotriva firii sale, şi i-a dat 
porunca să fie iarăşi om, rudenia lui Dumnezeu. 

De altfel, pentru această refacere a omului a şi venit Iisus între oameni. El ne-a spus 
cu toate prilejurile că păcatele, greşelile împotriva vieţii, acestea sunt cauza pentru care 
omul a ajuns un mutilat al vieţii acesteia. 

Refacerea omului este refacerea acestei înrudiri pierdute. 
E de neînţeles cum nu simte omul cu sufletul că a ieşit din omenie, ci abia simte cu 

trupul că s-a despărţit de Dumnezeu şi a ajuns o grămadă de doage. 
E de neînţeles că durerea trupului îl face să ceară ajutorul lui Dumnezeu, pe când de 

durerea sufletului, de strâmbarea sau amorţirea lui, nici că se mişcă. 
E de neînţeles cum oamenii aleargă după sănătatea trupului, iar după iertarea 

păcatelor aşa de puţini. Aceasta din urmă o face înţeleasă pe cea dintâi. 
Iisus le avea pe amândouă: şi puterea de a ierta păcatele şi puterea de a tămădui firea 

de neputinţă. Făcea ochi unde nu erau din naştere, îndrepta gârbovi, învia nervii amorţiţi 
de păcate, învia morţii omorâţi de moarte. 

Nouă, preoţilor, încă ne-a dat Iisus jumătate din darul Său: darul de a ierta păcatele 
omului în Numele Său. A doua jumătate a tămăduirii organice, nu ne-a mai dat-o, 
fiindcă şi aşa toţi oamenii aşteptăm să fim transformaţi din oameni pământeşti, în 
oameni duhovniceşti, în oameni nemuritori, în oameni cereşti. 

A făcut Iisus minuni - şi oamenii cred că cele mai mari sunt cele care privesc 
sănătatea trupului. Dar marea minune a Învierii din morţi e ceea ce mărturisim când 
zicem: „aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să vie”. 

Abia atunci va scăpa firea omului de slăbănogie. Dar puţini o spunem conştient şi 
foarte puţini convinşi. 

Până atunci are putinţa de a scăpa de păcate. Şi aceasta e o minune mai mare decât a 
tămădui un stomac, o mână uscată sau repararea unui ochi. Sunt lucruri grele şi acestea, 
dar n-au nimic religios în ele. Le fac şi medicii. 

În definitiv ce cere omul? Omul cere mereu lui Dumnezeu minuni. 
Dar Domnul? Dumnezeu cere omului sfinţenia pe care a pierdut-o. Acesta-i singurul 

lucru pe care-l cere şi Dumnezeu din partea omului. Iar sfinţenia vieţii o pot avea şi 
oamenii cu un trup neputincios. 

De aceea nouă, preoţilor, Iisus ne-a dat numai jumătate din darul Său, rămânând ca 
cealaltă (jumătate) Însuşi să o împlinească, atunci când va înceta desăvârşit slăbănogia 
omului, „la Înviere”. 

Dar a doua nu se dobândeşte fără prima. Însăşi vestirea Împărăţiei cerurilor a început 
cu cuvântul pocăinţei. 

 
Cuvântare la molitvă 

 
E ultimul cuvânt pe care vi-l spun. Nu te simţi mai aproape de Dumnezeu şi de 

oameni ca de pe Cruce. Dar nouă nu ne-a fost rânduită, pentru că nu suntem vrednici. 
Am vrut să vă ţin „ieri” acest cuvânt, dar am vrut să aleg oamenii care vin pentru 

mântuirea sufletului, pentru ca să nu-l spun în vânt. 
Eu nu vă dau neapărat canoane, mătănii, rugăciuni şi post, ci vă îndemn să vă 

schimbaţi purtările şi să-I mulţumiţi lui Dumnezeu pentru crucea pe care v-a dat-o, că 
Sfânta Biserică, Sfânta Împărtăşanie le ştiţi - dar faptul acesta l-am găsit de cuviinţă să 
vi-l spun mai mult. 

Vreau să vă schimb lacrimile voastre în bucurie, că mulţumind lui Dumnezeu de toate 
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durerile şi schimbându-vă purtările vă veţi bucura. O veţi face? 

Unii cred că rugăciunea însemnează a sta în genunchi sau a rosti din gură sau gând: 
„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul”. 

Dar rugăciunea cea adevărată este a te simţi mulţumit şi a-ţi deschide sufletul să te 
simţi aproape de Dumnezeu. Iar care o fac pe aceea, Dumnezeu să le ajute. 

Cei care au dureri şi suferinţe sunt cei distinşi, pe care i-a ales Dumnezeu pentru 
Împărăţia lui cea veşnică, căci veşnic e orice om - dar care veşnicie?! 

Dometie, un călugăr tânăr de la Muntele Athos, era foarte vesel, tot timpul cânta.  
Într-o zi l-am găsit în chilie plângând şi l-am întrebat de ce plânge. Mi-a răspuns că l-a 
părăsit Dumnezeu. Eu l-am întrebat, cum? şi a zis: „ -Nu mai am nici un necaz, sunt 
scutit de supărări”. 

Care dintre voi aţi plânge pentru faptul că v-a părăsit Dumnezeu, în cazul că v-a luat 
crucea? Căci nu v-a bătut nimeni piroane în mâini şi nici cunună de spini nu v-a îndesat 
pe cap. Sfântul Apostol Pavel zice aşa: Roagă-te neîncetat, munceşte neîncetat şi 
mulţumeşte lui Dumnezeu neîncetat, pentru toate bucuriile şi durerile pe care ţi le-a 
dăruit. (1 Tesaloniceni 5, 16-18). 

Viaţa aceasta nu este numai pentru a strânge averi, sau numai pentru a te îmbrăca, 
căci nu aceştia sunt oamenii fericiţi, ci aceia care au o cruce de purtat. 

Mă doare mult faptul că sunt unii care se supără pentru suferinţele pe care le au din 
cauza bolilor, pentru că nu sunt înţeleşi în familie, dar puţini sunt acei care vin pentru 
mântuirea sufletului. Amin. 

 
Iisus în faţa prejudecăţilor 

 
Printre păcatele minţii sunt înşirate şi prejudecăţile. În faţa lor Iisus a ieşit osândit. 

Acestea se mai numesc - după intensitatea lor - bănuieli, presupuneri, formalism etc., 
care şi-au pierdut fondul. 

Prejudecăţile nu sunt judecăţi. Acestea cer un efort, pe când prejudecăţile nu. De 
aceea stau mai la îndemână şi câştigă pe mai mulţi. 

Unul dintre gânditorii vremii noastre are cuvântul acesta: e de ajuns să primeşti o 
singură idee greşită, ca principiu conducător, ca pe urmă să nu existe absurditate posibilă 
la care să nu ajungi în chipul cel mai logic cu putinţă (Bergson). 

Decăderea în formalism şi prejudecăţi era multă în Israel şi veche. Astfel Dumnezeu a 
avut mult de îndurat cu ei, încât printr-unul din prooroci le atrăgea aminte: „Vai, celor ce 
zic răului bine şi binelui rău; vai, celor ce zic luminii întuneric şi întunericului lumină” 
(Isaia 5, 20). 

Punctul lor de vedere - ochiul lor - aşa vede; iar mintea judecă, în consecinţă, greşit. 
„Acesta e ochiul care trebuie scos”. Structura aceasta sufletească a ochiului curat sau 
viciat o pomeneşte (descrie) Iisus. Capacitatea de adevăr şi efortul întregii vieţi pentru 
el, luminează ochiul şi ochiul luminează lucrurile; incapacitatea însă, refuzul 
incapacităţii, le întunecă. 

Structura interioară se proiectează în afară în câmpul realului, pe care-l vede după 
subiectivitatea sa: luminat sau întunecat. 

Iisus a avut multe de păţit cu structura formalismului iudaic, cu ochiul pe care voia 
să-l scoată fiindcă îl supăra lumina lui Iisus. Formalismul era ca şi prejudecăţile: ochiul 
nopţii. 

Fariseii se sminteau de El pentru nimicuri, ca de pildă: că nu se spală pe mâini înainte 
de mâncare, că dacă sfărâmau ucenicii câteva spice sâmbăta, după ei însemna că treieră, 
deci El e călcător de lege. 

Dar de câte ori a fost provocat Iisus n-a rămas dator. El le-a făcut fariseilor cele mai 
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aspre îndreptări - deşi cu linişte - chiar dacă era invitatul lor la masă. 
Iisus nu putea suferi încremenirea legii în formalism, obiectivare sau socializare. 

Aceasta era o decădere în Israel, permanent combătută de Iisus: căderea în literă, care 
ucide şi confiscă Duhul; ori El aducea Duhul care dă viaţa şi face liber. 

Iată deci obârşia conflictului ireductibil dintre Iisus şi farisei; dacă Iisus nu se poartă, 
nu face şi nu respectă Legea ca ei, e un călcător de lege şi va trebui pedepsit cu Legea. 
Ceea ce au şi făcut. 

Sfinţenia Sa, minunile pe care nimeni nu le-a mai făcut între oameni, încă nu erau 
motive suficiente de a le lumina ochiul cunoaşterii Adevărului, ci motivul de cea mai 
gravă bănuială, că le face cu ajutorul dracilor. 

Iată câteva prejudecăţi ale iudeilor faţă de Iisus, care-i împiedicau să se lumineze, 
crezându-se ei în lumină. 

Dar: „drepte sunt căile Domnului şi cei drepţi merg pe ele; iar ceilalţi pe aceleaşi căi 
se împiedică şi cad” (Osea 14, 10). 

E grea mântuirea şi propovăduirea ei e plină de riscuri, chiar propovăduită de Iisus - 
Lumina lumii. 

Cu toate acestea şi peste acestea e în firea luminii să lumineze şi iarăşi să lumineze. 
 

Orbul din naştere şi sufletele oarbe 
 
Multă vreme nu am înţeles tâlcul orbului din naştere. Nu înţelegeam explicaţia lui 

Iisus. 
Nu-i de mirare, căci e deosebire mare este între noi şi Iisus! Noi dăm să trecem cât 

mai repede pe lângă „lazării” lumii acesteia, neputând răbda suferinţa lor, pentru că 
suntem incapabili în faţa ei. Bani n-avem, putere n-avem, inimă n-avem, n-avem nimic 
în faţa suferinţei. Deci fugind de „lazări”, fugim de propria noastră nimicnicie. 

Aşa şi ucenicii, delegaţii noştri de lângă Dumnezeu, Îl întrebau pe Iisus: 
„Învăţătorule, cine a păcătuit, acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?” 

Când nu poţi nimic, faci „ştiinţă”, întrebi de cauză, iar când cauza e un păcat, faci 
morală. Oricum, chiar încercuiţi în neputinţă, încercăm o măsură preventivă. Ceea ce au 
păţit alţii, tu poţi să nu păţeşti dacă ocoleşti greşelile lor. 

Se vede că Iisus vorbea cu ucenicii despre puterea dezastruoasă pe care o au păcatele, 
greşelile împotriva vieţii, tendinţa de a schimonosi viaţa omului şi a o chinui în 
întunericul orbirii şi a altor suferinţe. 

Acum să vedeţi deosebirea dintre noi şi Dumnezeirea lui Iisus. Iisus era şi este 
Dumnezeu. Mulţi n-au ştiut; şi Mulţi nu vor şti până la sfârşitul lumii că Iisus este 
Dumnezeu (pentru că nu vor să ştie). 

Vindecarea aceasta minunată a orbului din naştere face dovada Dumnezeirii Lui şi-i 
arată omului marginile puterii şi ştiinţei sale. 

Noi ocolim „lazării”, dar Iisus îi cunoştea şi îi chema la Sine. Îl cunoştea pe Natanael 
pe când era copil mic, ascuns sub frunzele de smochin de urgia lui Irod. Cunoaşte acum 
pe orbul acesta mai înainte de a se naşte, dezvăluindu-ne cu el o taină a lui Dumnezeu: 
că nu s-a născut orb nici pentru păcatele lui, nici pentru păcatele părinţilor săi, ci ca să se 
arate lucrul lui Dumnezeu cu el. 

Într-o altă împrejurare, Iisus Se mărturiseşte a fi mai înainte de Avraam; iar în alta, 
mai înainte de a fi lumea. O icoană Îl arată pe Iisus zidindu-l pe Adam. Şi aşa este: 
„Toate printr-Însul s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut” (Ioan 1, 3). 
A face ochi vii din pământ şi scuipat, nu mai e treabă de om, ci lucrul lui Dumnezeu. A 
drege nişte ochi, a tăia albeaţa de pe ei o mai fac şi doctorii, dar a face ochi noi şi încă 
din aşa material şi pe care îi mai şi trimiţi la spălat în apa Siloamului, iar asta la un orb 
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din naştere, aceasta a putut-o face numai Cel ce l-a zidit pe Adam cu mâna Sa din ţărână. 

Acesta este tâlcul tămăduirii orbului din naştere: Dumnezeu Tatăl a vrut să descopere 
lumii pe Dumnezeu Fiul, ca Creator al lumii şi ca autor al vieţii. La această voinţă a 
Tatălui s-a aprins Duhul lui Iisus, Şi-a însuşit această voinţă ca o misiune a Sa în lume. 

 
Necurăţia sufletului 

 
Cea mai mare necurăţie a trupului este o nimica toată faţă de necurăţia sufletului 

pângărit. Puţină apă şi puţin săpun sunt de ajuns ca toată murdăria trupească să fie 
spălată: şi noroiul şi murdăria şi păduchii şi urâciunea. Însă murdăria sufletului nu se 
poate spăla cu nici un mijloc, până ce nu se înnoieşte sufletul. 

Un parchet murdar se spală fără să fie nevoie să-l înlocuieşti cu altul ca să fie curat. 
Însă aerul încărcat din casă nu se poate spăla cu nimic, nu se poate curăţi, trebuie să fie 
înlocuit cu aer proaspăt. 

Tot aşa trebuie să fie şi cu sufletul. Sufletul întinat trebuie să fie renăscut, reînnoit, ca 
să fie curat. Când camera are fereastră, este uşor ca aerul stricat să fie dat afară şi 
înlocuit cu altul proaspăt. Însă cum se va împrospăta aerul în camera lipsită de ferestre şi 
uşă? Sufletul care are vreo fereastră îndreptată spre Dumnezeu, uşor va fi împrospătat, 
curăţit, renăscut. Dar cum se va curăţi însă sufletul întinat în care nu este nici-o 
deschizătură spre Dumnezeu, Izvorul împrospătării şi al întineririi sufletului? 

 
Sora moarte 

 
Sora moarte ne dezleagă de cele de aici: de ispite, de căderi, de pământ... de necazuri. 

De aceea, cine o primeşte ca pe o dezlegare de acestea, o doreşte ca pe o odihnă şi ca pe 
o cale de unire cu Hristos, şi pentru acela - ea e sora moarte. Pentru cei legaţi cu 
pământul, ea e înspăimântătoarea sentinţă de moarte. 

Sora moarte mai are şi darul că aduce călătorului din lumea aceasta toate întâmplările 
vieţii sale într-o clipită. 

Deci este o vreme când toţi muritorii, ori vor, ori nu vor, ori cred, ori nu cred, trebuie 
să cunoască Adevărul, căruia poate că o viaţă întreagă I-au stat împotrivă. 

 
Concepţia de viaţă 

I. 
Prin natura lucrurilor suntem deodată şi fiinţe ale lumii fizice şi fiinţe ale lumii 

metafizice. Ca atare putem trăi o vreme fără pâine dar nu putem trăi fără o concepţie de 
viaţă. 

Dacă ne limităm obârşia şi destinul nostru numai la lumea fizică, atunci rămânem cu 
o seamă de probleme neînţelese şi nerezolvate, trăim între adevăruri şi secundar; cele 
fundamentale - Adevărul în sine - ne rămâne inaccesibil. 

În câmpul raţiunii apar însă întrebări care-i depăşesc şi posibilitatea şi competenţa. 
Kant, de pildă, a pus pe două coloane mai multe perechi de teze şi antiteze, demonstrate 
cu aceeaşi stringentă logică fiecare. 

Dar faptul că aceeaşi raţiune poate demonstra logic, şi pozitiv şi negativ, unul şi 
acelaşi lucru, a adus la contestaţia competenţei raţiunii în rezolvarea problemelor de 
limită ale existenţei. Existenţa problemelor limită face loc unui alt organ al cunoaşterii, 
bazat pe revelaţie: cunoaşterea prin credinţă. „Credem” pe cuvânt pe cei ce au văzut, în 
locul nostru, existenţa piramidelor şi credem şi pe cei ce văd structura atomului şi 
credem pe cuvânt şi pe Omul care S-a pogorât din Cer şi ne-a spus în ce constă aceasta. 

Faptul că omul presimte probleme şi adevăruri ce-l depăşesc, îl îndreptăţeşte „să 
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creadă şi în existenţa lui Dumnezeu”. Această credinţă vagă, aproape de competenţă, 
mai filozofică, nu-l angajează real în a-şi corecta cumva modul de viaţă, sau să-şi pună 
vreo ordine în cunoştinţe. 

Momentul decisiv al omului nu e însă cel „metafizic” care nu-i angajează viaţa, ci e 
momentul religios, când omul în cauză se recunoaşte răspunzător de concepţia sa de 
viaţă. 

Nu avem linişte şi echilibru până nu ne decidem, în timp, ce facem cu eternitatea 
noastră? Ce facem cu Hristos? Căci El ne-a descoperit (revelat) nouă toate. El ne-a 
descoperit adevărul fundamental al eternităţii şi întoarcerii noastre la Dumnezeu, ca Tată 
al omului. 

În ordinea religioasă, adică a atârnării noastre de Fiinţa Supremă, Adevărul e 
neasemănat mai mult decât în ordinea fizică a existenţei. Aici, pe pâmânt, adevărul e 
concordanţă, evidenţă, pe când în ordinea religioasă Adevărul devine Fiinţă activă, 
capabil să ridice sufletul la alt nivel de existenţă. Aşa înţelegem pe Iisus Hristos când a 
spus că El este Adevărul, Calea şi Viaţa - şi acestea veşnice. 

Omul care-şi angajează viaţa în concepţia religioasă nu mai e singur în nimic, sau fără 
apărare, sau fără victorie dincolo de zarea lucrurilor. El prinde în viaţa sa vremelnică 
elemente veşnice, începe să semene cu Iisus. 

Dacă şi în realitate lucrurile ar sta tot aşa de clar, n-ar fi atâta discuţie între oameni în 
privinţa lui Iisus. Conceptia creştină despre viaţă nu se transmite nici ereditar şi nici nu 
se dobândeşte cu uşurinţă, nici numai din lectură. În concepţia creştină vie nu se poate 
intra sau râmâne fără să fii în stare de un risc: al lepădării de sine şi, uneori în istorie, al 
lepădării chiar de viaţă dacă împrejurările o cer. 

Nu în afară, în noi chiar, în fiecare, Iisus are mulţi protivnici, care-I închid usa, Îi 
întorc spatele, Îi sting lampa raţiunii sau I-o afumă cu patimile, sau Îi ridică piedici 
„practice în cale”. 

De ce e refuzat creştinismul de fiecare în genere? 
E refuzat nu din vreun motiv întemeiat, ci dintr-o viclenie inoculată naturii omeneşti, 

care se alipeşte de plăcere ca de un “bine” şi se depărtează de durere sau jertfă ca de un 
„rău”. Creştinismul practic, prin natura lui, stăvileşte dărăpănarea firii omeneşti prin 
patimi care produc o plăcere imediată, dar care cu timpul, devastând, întunecă totul şi 
pervertesc înţelesurile cuvintelor de bine şi rău, punându-le unul în locul altuia. 

În faza tinereţii e preferată plăcerea, nicidecum frânarea el. Cine, aşadar, va scăpa de 
toate capcanele ei? 

Abia dacă o mai stăvilesc puţin cei ce practică credinţa după cuvintele stabilite de 
Biserică. 

Concepţia (religioasă) de viaţă trebuie să ţi-o formulezi la un nivel de gândire şi 
vocabular, analog cu cel al profesiunii, căci mulţi se ruşinează de pauperitatea (sărăcia) 
în care se găsesc sub raport religios şi, chiar când au bunăvoinţă, constată că 
terminologia fuge în vremea copilăriei. 

Ca în toate domeniile, aşa şi în domeniul credinţei avem un aspect practic şi unul 
abstract. Se pot întâmpla greşeli şi într-unul şi în altul dar se pot corecta şi greşelile. 
Deci, din aceste motive „de control”, pentru deprinderea dreaptă a credinţei şi a 
traducerii ei în viaţa concretă trebuie să-ţi alegi un duhovnic. Numele lui vine de la Duh, 
Duhul Sfânt: om care interpretează viaţa sa prin alt Duh, decât al cărnii, al vremelniciei. 
Acest alt mod de interpretare a vieţii, după Duhul lui Dumnezeu, nu se poate deprinde 
din simpla lectură sau auzirea slujbei din biserică, ci prin ucenicie sinceră la un duhovnic 
cu larg orizont interior. Funcţia lui e neasemănat de mare pentru sufletul nostru. 
Duhovnicii sunt investiţi cu puterea iertării şi tămăduirii căderilor noastre, a înfrângerilor 
noastre morale. Ei pot linişti sufletul şi-l pot scoate din crize. 
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Cum însă calea plăcerii „aleasă” ca principiu de viaţă e calea decăderii, şi cum toţi 
duhovnicii, într-un cuvânt, caută să scoată sufletul omenesc din această robie, aflăm 
motivul nemărturisit pentru care tinerii nu prea mai dau pe la duhovnici. 

* 
În concepţia justă de viaţă fireşte că trebuie să fim lămuriţi şi cu funcţiile vitale ale 

instinctelor. 
Instinctul e o lege a naturii fizice, care urmăreşte perpetuarea speciei, selecţia ei, etc. 

Pe aceste rosturi ale naturii a căror împlinire este însoţită de plăcere se prind cârligele 
diavoleşti. Se întâmplă că omul la o sugestie vicleană a diavolului asupra unui rost al 
naturii, desface rostul de plăcere şi urmăreşte numai plăcerea, evitând rostul. Capacitatea 
aceasta a omului de a tăia instinctul în două: plăcerea de scop, îi aduce însă vicierea 
naturii sale, degradarea ei, animalizarea, cu urmări fatale, atât pentru natura fizică cât şi 
pentru spiritul său care „s-a învoit” cu această denaturare sau fraudă a naturii. Aceasta 
stă la originea noţiunii de „păcat”. 

Înfrângerile repetate devin cu timpul a doua natură - devin patimă, deci o forţă care 
sileşte natura la degradare şi la finalul ei, moartea desăvârşită. 

Sunt forţe favorabile omului şi sunt forţe potrivnice omului, care se confruntă la toate 
nivelele, şi în afară şi pe terenul naturii omeneşti. Ar fi incompletă o convingere 
religioasă care ar ignora existenţa acestei forţe negative numită diavol şi păcat. Păcatele 
sunt înfrângerile morale ale omului şi biruinţele sugestiv demonice asupra raţiunii şi 
voinţei omeneşti. 

Deci tot omul trebuie să simtă obârşia gândurilor ce-i vin în minte, de unde vin şi ale 
cui sunt. Deci ce valoare au, pentru a pricepe unde-l vor duce. 

„Păcătuind” mereu, ajungem până la pierderea definitivă a libertăţii duhului. 
Instinctele devin patimi, patimile (devin) a doua natură, vârsta nu mai cuminţeşte nimic. 

Împotriva credinţei creştine, care spre salvarea sufletelor descoperă şi demască 
această momire vicleană, s-au dus lupte perfide, urgii istorice, veacuri de-a rândul. Deşi 
creştinismul a fost reprezentat numai din când în când de sfinţi, apărat de orânduirea 
bisericească pe cât s-a putut, iar numărul credincioşilor variabil şi fără prea mare putere, 
el totuşi a dăinuit, dăinuieşte şi va dăinui prin alte elemente: prin obârşia sa divină, prin 
concluzia finală a credinţei, prin mărturia conştiinţei a eternităţii sufletului nostru şi prin 
asistenţa nevăzută a lui Iisus, contemporan viu cu toţi credincioşii Săi din toate veacurile 
până la sfârşitul timpului. 

Dacă creştinismul n-ar pune în mod personal fiecăruia problema socotelilor noastre 
cu eternitatea, darea de seamă la sfârşitul acestui mod de existenţă asupra modului cum 
ne-am interpretat destinul nostru, atunci Iisus ar fi numai un filozof, care n-ar angaja 
viaţa însăşi a omului. De aceea mulţi, ca să „scape” de „El”, Îl consideră doar ca pe un 
„mare iniţiat” de care mai au şi alte religii; un mare om, dar numai om, cel mult inspirat 
de Dumnezeu. 

Poziţia ortodoxă însă e cea din botezul Bisericii şi mărturia Sfinţilor. Numai apariţia 
unică a lui Iisus pe pământ a putut impresiona şi determina tăierea în două a cronologiei. 
El singur a făcut dovadă că este Autor al vieţii şi Stăpân al morţii. De El singur ascultă şi 
vântul şi marea şi peştii şi pâinea. El e Dumnezeu viu şi etern, contemporan cu toţi 
credincioşii Săi, iubitor de oameni, dar şi în măsură să-i cheme la răspundere, în stare să 
le consfinţească eternitatea precum şi-au trăit vremelnicia. 

Fără judecata din urmă, atât a vieţii particulare la încetarea vieţii pământeşti, cât şi a 
vieţii de obşte a tuturor oamenilor datorită unui cataclism, creştinismul iarăşi ar fi 
incomplet, n-ar angaja viaţa şi i s-ar fi stins continuitatea. Judecata revelează structura 
noastră sufletească - responsabilitatea, libertatea duhului, vinovăţia pentru pierderea 
acestei libertăţi, sau răsplata pentru realizarea acestei libertăţi, de care suntem conştienţi 
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la nivelul conştiinţei. 
Deşi Iisus e cu noi în mod tainic, după cum a zis: „până la sfârşitul veacurilor”, noi 

însă Îl aşteptăm, după cum iarăşi a spus, să vină a doua oară, dar de data aceasta cu slavă 
şi putere ca ale Unuia Dumnezeu, cu Care la acea dată escatologică nu mai discutăm în 
contradictoriu. 

II. 
Cazna ascetică are multe temeiuri. Unul dintre temeiurile ascezei e însăşi constituţia 

noastră omenească, deoarece trăim deodată şi „în paralel” două vieţi distincte: una fizică 
(biologică, fiziologică) şi una metafizică şi religioasă. 

Viaţa fizică este supusă condiţiilor mediului extern şi ale mediului intern (mediul 
endocrin, etc.), este supusă apoi cenzurii timpului şi în final a morţii. 

Viaţa spiritului în schimb e o viaţă eternă. 
În concret noi suntem o sinteză între vremelnicie şi eternitate, între materie şi spirit; 

iar această sinteză se află într-o continuă tensiune, într-un continuu dialog. 
Viaţa fizică, supusă simţurilor, le are pe acestea (simţurile) criterii de echilibru, 

precum şi prelungirile simţurilor, ştiinţele pozitive, empirice, civilizaţia în genere. Omul 
totuşi nu e mulţumit numai cu cel mai bun confort cerut de simţuri şi oferit de ştiinţă, de 
aceea întrevede şi alte coordonate ale existenţei, ale legăturii sale ontologice cu cerul. 
Sunt deci două moduri de a gândi existente. 

Unul materialist, în perfectă armonie cu simţurile şi datele imediate ale cunoştinţelor, 
o raţiune practică, limitată de “aici”. Direcţia materialistă a gândirii e veche, începând de 
la Democrit. Acesta nu are un inventar prea amplu de probleme, iar cele ce trec dincolo 
de limitele empirice ale existenţei văzute, le declară inexistente, mitice, ficţiuni etc. 

În cursul istoriei gândirii însă s-a ajuns şi la punerea în discuţie a însăşi raţiunii ca 
unealtă a cunoaşterii exacte a realităţilor, întrucât se băgase de seamă încă de Socrate că 
sofiştii puteau „dovedi” cu aceeaşi logică şi teza şi antiteza uneia şi aceleiaşi probleme. 
În „critica raţiunii pure” se pun pe două coloane tezele şi antitezele raţiunii, de asemenea 
se inventează şi cele 13 categorii ale raţiunii peste care ea nu poate trece; deci se face 
dovada că e limitată, condiţionată şi osândită la relativitate. (Nu se poate gândi în afară 
de timp, spaţiu, cauzalitate, finalitate, etc.). 

Această infirmitate a raţiunii cu privire la cunoaşterea şi definirea adevărului şi a altor 
probleme de limită, care totuşi frământă profund sufletul omenesc dar îi depăşeşte cu 
evidenţa puterile naturale, face loc Raţiunii divine sau Revelaţiei. 

Raţiunea divină S-a întrupat într-un adevărat dar unic, Iisus Hristos, Dumnezeu 
adevărat şi om adevărat. El ne-a descoperit obârşia noastră divină, eternitatea noastră, 
răspunderea pentru modul şi comportarea în viaţa vremelnică, Judecata universală şi cele 
două împărăţii, care consfintesc veşnic deciziile noastre, prin care ne-am interpretat viaţa 
pe pământ. 

Deci modul natural al raţiunii are acum şi pe al doilea mod al gândirii existenţei, 
modul supranatural al Raţiunii divine. 

Pentru a „vedea” existenţa în mod divin trebuie să ieşim din tensiunea trup-suflet, să 
ne ducem raţiunea noastră, cu smerenie, sub lumina divină a harului. Toată această 
treabă e subiectul asceticii, adică a convertirii practice a tuturor energiilor noastre oarbe, 
la ascultarea de Adevăr şi Eternitate. 

III. 
Viaţa creştină se poate duce la două nivele: unul, al poruncilor şi altul, al sfaturilor 

evanghelice. 
Trăirea la nivelul poruncilor asigură mântuirea. 
Trăirea la nivelul sfaturilor - desăvârşirea.  
Pentru ca să poţi urma pe Iisus la nivelul sfaturilor evanghelice se cer în permanenţă 
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de dimineaţa şi până seara:  

1. lepădarea de sine  
2. rugăciunea 
3. postul 
În modul de viaţă strict ascetic aceste condiţii se concentrează în votul:  
- sărăciei 
- al fecioriei 
- al ascultării necondiţionate (de povăţuitorul în drept). 
Se cer acestea pentru o simplificare a vieţii, ca să poţi fi de o treabă (de folos) cauzei 

lui Dumnezeu în lume. Dar tocmai pentru împlinirea acestui rost trebuie să avem ca 
neapărat necesară însuşirea sufletească a smereniei. 

Cu aceste condiţii, pricepute cât mai complet şi limpede posibil, iar pe de altă parte 
urmărite cu entuziasm în realizarea lor, fără slăbire din cauza greutăţilor pe care le ridică 
firea veche, lumea şi ispititorul, nevoitorul poate ajunge la măsuri dumnezeieşti de chip 
şi asemănare cu Iisus. 

Toate aceste condiţii, explicate şi aplicate practic şi cu de-amănuntul, sub controlul 
unuia care a trecut prin nevoinţele acestea - deşi în linii generale toţi pricep despre ce e 
vorba - au ca scop de a da posibilitate fiecărui creştin de a-şi verifica putinţele şi 
neputinţele, de a-şi căuta cea mai bună integrare a vieţii sale în destinaţia sa. 

Nu trebuie să ignorăm greutăţile şi barierele, în faţa cărora trebuie să ne oprim, dacă e 
cazul - chiar dacă fascinaţia frumuseţii trebuie ocolită sau „primită” cu prudenţă, mai 
ales dacă apare prea devreme. 

Iată, de pildă, câteva prudenţe în privinţa aplicării postului. 
Întrucât postul lipseşte organismul de hrană „suficientă”, ţesuturile îşi restructurează 

rezervele, îşi micşorează volumul şi greutatea, scade tensiunea umorilor, în final: 
„micşorează, stinge chiar alipirea de materie, indirect ajută dezlipirea de lume, de trupul 
propriu, de trupul altora - ochiul se curăţeşte de senzualitate, de asemenea şi celelalte 
simţuri se purifică. Sufletul devine mai străveziu spre celălalt sens al vieţii şi trage şi 
trupul la linişte”. 

Tensiunea dintre cele două moduri de viaţă, după trup (fără vreo slăbire a patimilor) 
şi după duh, se rezolvă pozitiv dar şi negativ. 

Negativ: înfrânarea patimilor principale, în regim de post şi abstinenţă, poate duce 
organismul în situaţii prin care energia cinetică (de mişcare) a acestora se „travesteşte” 
în alte patimi care în primă aparenţă n-ar avea nici o legătură cu patimile capitale istovite 
conştient. „Transferul” energiei oarbe a instinctelor, mai ales dacă acestea au dat de 
„gustul” patimilor care le-au viciat rostul, poate duce la deranjuri mintale întrucât 
„cenzura” minţii poate fi „învăluită” de „obsesii” încât echilibrul se clatină, şi astfel 
putem să ne trezim în domeniul psihiatriei. 

Deci cu privire la post şi înfrânare trebuie observat mai întâi pe concret care sunt 
posibilităţile reale, în timp mai îndelungat, pentru că factorii ereditari ai fiecărui ins sunt 
diferiţi, şi abia la urmă să ne aranjăm totul. Strămutarea ordinii naturale a organismului 
şi a minţii care-l serveşte la acel nivel este totuşi cu risc, cu salt în ordinea mai presus de 
fire a lucrurilor. 

Însăşi credinţa e un risc al raţiunii. 
Postul e rânduit şi de Biserică drept o perioadă de subţiere a minţii, ca să poată 

înţelege adevărurile fundamentale ale creştinismului. (Astfel, Naşterea Raţiunii Divine - 
Logosul - în om adevărat e însoţită cu postul Crăciunului înainte; Învierea din morţi a 
Domnului - chezăşie a învierii tuturor oamenilor, biruinţa definitivă asupra morţii şi 
păcatului - starea mai presus de fire a trupurilor înviate e însoţită cu postul Paştilor 
înainte.) 
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Deci pentru trăirea creştinismului la nivelul sfaturilor, a sporirii de la chip la 
asemănare, trebuie smerenie şi post şi să nu umbli de capul tău. 

* 
Ca adevăruri fundamentale ştim că omul este fiul lui Dumnezeu şi că viaţa aceasta 

este capabilă de îndumnezeire, deoarece toţi creştinii avem pe Hristos întru noi, iar prin 
Botez suntem îmbrăcaţi lăuntric întru Hristos, Care face toată desăvârşirea noastră 
dincolo de marginile puterilor noastre. 

* 
În firea minţii omeneşti este sădită necesitatea unui garant al lumii, al adevărului, al 

realului şi al omului însuşi. Dar dacă (mintea) nu-L primeşte pe Care este, altul nu 
găseşte: şi îndată nu mai este nimeni care să garanteze nici veşnicia ta. 

„Toate îmi sunt date Mie de Tatăl”, în garanţie, în sprijinire şi în desăvârşire. 
Dacă putem fi traşi la răspundere pentru o viaţă, ca timp pierdut, şi osândiţi la o 

eternitate negativă, absurdă, aceasta se face pentru că am scos pe Iisus din ale Sale:      
L-am scos dintru noi. Constituim o împărăţie fără El, împotriva Lui. 

E greu de priceput: cum, pentru 20-40-60 de ani pământeşti să plăteşti fără sfârşit? Cu 
toate acestea nu e nedreptate a fi aruncaţi în împărăţia absurdului, a nebuniei ultime, a 
întunericului, pentru că atâţia ani sigur erau o vreme de ajuns pentru o decizie - în care 
împărăţie să fii. 

Viaţa aceasta (pământească) nu are scopul în sine, ci în cealaltă. A o trăi ca scop în 
sine înseamnă să-i tai perspectiva veşniciei, înseamnă să negi, să alungi pe Iisus dintru 
tine, să alungi Sensul şi să rămâi cu nonsensul (cu diavolul). 

A trăi aşa, înseamnă să răspunzi lui Iisus: Toate Îţi sunt date Ţie, afară de mine; eu  
m-am dat altuia, diavolului. 

Un creştinism fără recunoaşterea lui Iisus Hristos, ca Dumnezeu şi Stăpân al lumii, 
nu-ţi obligă viaţa la a o face mai curată. Iar cu cât viaţa se face mai necurată, cu atât te 
întuneci dinspre Dumnezeu, până la a-L tăgădui cu totul şi a I te face vrăjmaş declarat. 
Viaţa trăită fără grijă, numai pământeşte, la aceasta te duce. 

Nu e greu de a înţelege cum devin lucrurile astfel. Când viaţa aceasta e încurajată de 
statornicia bogăţiei, de negrija întâmplărilor, omul se strică; iar o viaţă stricată de patimi 
strică şi mintea, care odată stricată nu mai deosebeşte adevărul de minciună sau binele 
de rău, ci le zice tocmai întors (invers): răului bine şi minciunii adevăr. 

 
Iisus îţi grăieşte în conştiinţă 

 
În faţa lui Dumnezeu te pierzi pe tine, dar te regăseşti întru El, aşa cum nu te-ai 

cunoscut niciodată, dar cum poate că ai dorit întotdeauna. În faţa lui Iisus revii la firea ta 
adevărată, şi aici te aduce iubirea de oameni a lui Dumnezeu. Altfel iubeşte Dumnezeu, 
de cum iubeşte omul. 

Omul amestecă iubirea cu plăcerea, şi asta-i decăderea lui. Iubirea lui Dumnezeu te 
ridică deasupra ta, te creşte la mărimi sufleteşti nebănuite, până prinzi, între oameni 
fiind, asemănare dumnezeiască. 

Dacă Iisus fericeşte pe cei ce văd în El un sens, o garanţie şi o desăvârşire, înşirând pe 
Prooroci şi pe Împăraţi, sigur că cei ce nu găsesc în aceasta fericirea, sunt nefericiţi şi 
nu-L vor vedea niciodată! Aceia sunt „înţelepţii” care şi-au pierdut Sensul; „înţelepţii” 
fără Iisus. 

Faţă de Dumnezeu preferaţi să fiţi copii, şi veţi fi fiii lui Dumnezeu! Aceasta e o 
înţelepciune mai mare (pentru fiii învierii), una din bucuriile lui Dumnezeu scrisă în 
Cartea Vieţii, pe numele fiecăruia care se decide aşa! 
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Omul, «dumnezeu» fără vreme 
 
Nimic mai greu şi mai periculos decât să te lupţi cu îngustimea, cu prejudecăţile şi cu 

formalismul. Nimic mai primejdios decât a combate răutatea care crede că are dreptate, 
că apără adevărul şi că slujeşte lui Dumnezeu. 

Reaua voinţă, sub formele acestea, L-a înfrânt şi pe Iisus. Deşi Dumnezeu n-a revelat 
o Scriptură împotriva Sa, formalismul iudaic a întors-o împotriva lui Dumnezeu. Nu... 
„după Scriptură” L-au răstignit pe Iisus? 

Iată ce poate răutatea: să stea împotriva evidenţei, împotriva adevărului în numele 
adevărului, să stea împotriva iubirii lui Dumnezeu pentru oameni în numele iubirii de 
Dumnezeu. 

Împotriva acestei situaţii, însă, nici Iisus n-a putut face nimic. 
De aceea, răutatea, pentru că nicidecum nu se poate schimba în bunătate, nu are 

iertare, ea este împotriva iertării şi a oricărei tămăduiri, de aceea nu are decât judecată. 
Răutatea a înfrânt pe Dumnezeul iubirii, dar se va înfrânge de Dumnezeul Judecăţii. 

-De unde, oare, atâta perversiune în fiii lui Dumnezeu? 
-De la acea făgăduinţă demonică şoptită omului: „veţi fi ca Dumnezeu...” (Facerea 

3,5). Şi pe care omul a crezut-o, nebăgând de seamă cine i-o spune. Un «dumnezeu» 
neizbutit, scos afară înainte de vreme din divina devenire. 

Un «dumnezeu» creat, un «dumnezeu» prin Har, avea omul menirea să fie, dar a ieşit 
un dumnezeu satanist, chip neisprăvit, desfigurat, care nu se mai înţelege cu Dumnezeul 
Adevărului. 

De aceea i se şi năzăreşte omului în cursul creaţiei sale, istoria, că el este pe rând: 
- măsura tuturor lucrurilor, 
- criteriul adevărului, 
- că lumea există în funcţie de el, 
- că omul este creatorul lumii, 
- că Dumnezeu ajunge la conştiinţa de Sine abia în om; ca de aici, un alt nătâng la 

minte (filozoful german Ludwig Feuerbach ) să spună: 
-„nu Dumnezeu L-a făcut pe om, ci omul a făcut pe «Dumnezeu»”. 
Dar Iisus îi aduce iarăşi şi iarăşi omului nivelul divinei reveniri, printr-o coroană de 

spini. 
 

Împărăţia nevăzută 
 
Nedumeriţii farisei, conservatorii lui Israel, nădăjduiau că Împărăţia lui Dumnezeu va 

fi împărăţia lui Israel: Dumnezeu naţional, împărăţie naţională, teritoriu anumit, 
începând de la data cutare. 

Şi unii creştini tot aşa o aşteaptă, cândva, undeva. Din răspunsul lui Iisus rezultă 
limpede că Împărăţia lui Dumnezeu este o împărăţie spirituală (duhovnicească), 
lăuntrică, şi însăşi structura duhovnicească a creştinismului. Despre ea nu se poate 
spune: „iat-o aici sau acolo”, odată sau cândva. Împărăţia lui Dumnezeu nu este sub 
categoriile cunoaşterii.  

Împărăţia lui Dumnezeu are două vârste. 
Prima vârstă a Împărăţiei lui Dumnezeu este deodată cu venirea lui Iisus între 

oameni. El este Fiul şi energia duhovnicească a Împărăţiei. El este născut în fiecare 
suflet prin Duhul Sfânt, în sufletele devenite fecioară, El se Multiplică - aşa zicând - dar 
neîmpărţindu-Se, locuind deodată într-o mulţime de fraţi, făcându-i oameni cereşti, chiar 
dacă după omul dinafară aceştia suferă toate umilinţele şi necazurile veacului acestuia, şi 
mai ales dacă le suferă mulţumind şi binecuvântând pe Dumnezeu întru necazuri. 
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Împărăţia în prima ei vârstă este nevăzută, e mai mult dedusă din „răbdarea Sfinţilor”. 
Ea nu are decât o evidenţă interioară pentru cel care o trăieşte şi, în lipsă de argumente 
decisive, el nu are decât afirmarea ei prin jertfă - care e ultimul cuvânt. 

În acest interval al împărăţiei nevăzute, creştinul se bucură întru necazuri, arde      
într-însul focul aruncat de Iisus pe pământ: focul iubirii de oameni. 

În rezumat, Împărăţia lui Dumnezeu este oriunde se află un om centrat lăuntric în 
Iisus. Nu este o împărăţie de vedenii - cum cer oamenii. Aici se pune accentul pe virtute 
nu pe daruri neobişnuite sau viziuni. Cea mai minunată viziune este un om care se 
distinge prin puritatea şi smerenia sufletului său. (Holkin Saneti Pachovnîi, Vitae 
graecae, Brussel-1932 Vita prima 48). 

A fi luminat de cunoştinţa lui Dumnezeu, a fi curat şi smerit cu inima, este singurul 
argument valabil al Împărăţiei. Într-un aşa suflet se străvede Iisus. El nu trebuie să 
vorbească, este destul ca să existe: existenţa lui grăieşte mai tare decât cele ce ar spune. 

A doua vârstă a Împărăţiei lui Dumnezeu va veni pe văzutele: ca fulgerul de la 
răsărituri până la apusuri (Luca 17,24), fiindcă este deodată cu a doua venire a lui Iisus, 
în slavă şi mărire. 

Până atunci, Împărăţia lui Dumnezeu este contestată. Vinovăţia o purtăm şi noi, 
creştinii slabi, dar atunci va fi afirmată de Însuşi Împăratul Cerurilor. Nu numai afirmată 
de istov ci şi desfăşurată, din nevăzută ce era, în slava ei orbitoare şi transformatoare în 
cer nou şi în pământ nou. (II Petru 3, 13; Matei 19, 18) 

Creştinismul este văzut ca o a doua creaţie a omului. Când va veni Împărăţia lui 
Dumnezeu întru slava ei orbitoare, toată făptura se va înnoi şi va deveni duhovnicească, 
înghiţită de slavă şi statornicită pentru nesfârşitul veşniciei. 

Şi când te gândeşti că în fiecare om, luat la întâmplare, este ascunsă Împărăţia în 
grăunte nevăzut: desăvârşirea. Nici unul din necazurile de faţă, fie ele mii de ispite, fie 
cercarea cu moartea, nu pot să ne despartă pe noi de dragostea lui Iisus, Cel ce ne 
lucrează desăvârşirea, destinul şi obârşia noastră de fii ai lui Dumnezeu. 

O astfel de zare a destinului nu se desluşeşte însă omului care nu vrea să sufere nimic. 
 

Gânduri greşite 
 
Sunt multe. Dintre ele alegem numai două, despre care Dumnezeu spune că-s 

nebunie. 
Deşi Dumnezeu opreşte cuvântul acesta, totuşi El le zice „nebuni” la două feluri de 

oameni: la cei ce zic că „nu este Dumnezeu” (Psalmul 13,1; 52,1) şi bogaţilor, cărora 
bogăţia şi stomacul le este tot dumnezeul lor. 

Este cam una şi aceeaşi gândire greşită. Tăgăduirea oricărui rost sau destin al lumii şi 
al omului, care să fie mai presus de lumea aceasta şi de stomacul ei. 

A tăgădui o conducere supremă a cerului şi a pământului e a propovădui întâmplarea 
- domnia haosului sau a anarhiei universale. Ori ceea ce se vede din ordinea lumii 
dovedeşte chiar că nu e aşa, ci contrariul. E haos şi anarhie în mintea care gândeşte aşa. 

Mintea care cugetă că nu este Dumnezeu, cade în propria sa sentinţă. Căci: a te lupta 
din toate puterile împotriva a ceva ce nu există, dovedeşte nebunia acestei lupte, 
nonsensul şi absurdul ei: al luptei şi al minţii care o conduce. 

* 
Al doilea „nebun”, e bogatul care îngustează zarea rosturilor lui pe pâmânt la 

dimensiunile stomacului, chiar dacă acest stomac ar înghiţi pământul tot. 
Dar un atare bogat va căuta să convingă pe toată lumea că numai acesta este singurul 

scop al vieţii omului pe pământ. O asemenea concepţie, despre om şi destinele sale, e cu 
adevărat miezul nopţii minţii sale. El va sfârşi prin a se crede pe sine, „dumnezeul 
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veacului acestuia”. 

Deci, într-o astfel de noapte a minţii, când va crede bogatul că „ţarina” sa - lumea - îl 
va face în sfârşit fericit, va fi răpit cu moartea din vârful bogăţiei sale şi îşi va pierde 
sufletul. 

Dumnezeu nu îngăduie la nesfârşit îngustarea vederii omului numai la stomacul său, 
în care poate să încapă şi toată lumea, de vreme ce omul acesta e destinat spre alte zări şi 
rostul său e dobândirea Împărăţiei lui Dumnezeu, veşnicia şi îndumnezeirea prin Dar. 

 
Condiţiile uceniciei 

 
Sunt multe chipuri de a intra întru Împărăţia lui Dumnezeu, dar numai o singură Uşă: 

Iisus. A fi ucenicul lui Iisus, ucenicul Adevărului, înseamnă să-ţi faci inventarul 
libertăţii... 

„Adevărul vă va slobozi pe voi”, adevărul vă va face liberi. Libertatea e a fiilor lui 
Dumnezeu - cine nu se va lepăda de sine, nu va fi liber şi de sine, „nu va putea fi 
ucenicul Meu” (nu este vrednic de Mine). 

Totuşi iniţiativa porneşte din amândouă părţile: şi de la Dumnezeu şi de la om. Dar şi 
iniţiativa omului spre Adevăr, tot Dumnezeu o trezeşte. De aici începe faza conştientă a 
deciziei. De acum ucenicul trebuie să ştie cât costă decizia sa: liber de mamă, liber de 
tată, liber de nevastă, liber de copii. Iisus confiscă totul, rupe legăturile firii, dezleagă 
omul. 

A fi ucenicul lui Iisus nu însemnează a te opri la mijlocul uceniciei. A fi ucenicul lui 
Iisus însemnează a prevedea un război şi a-ţi zidi o cetate. A nu-ţi face socoteala aceasta 
înseamnă a te face de râs. Iar a nu te face de râs însemnează a-L urma pe Iisus în toată 
calea vieţii tale 
pământeşti, chiar 
dacă ultimul pas al 
căii îl vei avea de 
făcut răstignit pe 
cruce!... 

„Dumnezeu 
poartă paşii 
omului”, iar 
aceştia sunt marile 
hotărâri spre El. 

Aceştia sunt 
„sarea” pământului 
omenesc, care, 
numai aşa fiind, nu 
lasă firea să se 
strice. Dacă nu 
sunt aşa, „îi calcă 
lumea în picioare” 
ca pe nişte ne-
trebnici. 
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MĂRTURIA UNUI ATEU13 
 
La două feluri de oameni le-a zis Dumnezeu „nebuni”: la cei ce „zic că nu este 

Dumnezeu” (Psalmul 13,1; 52,1), şi bogaţilor, cărora stomacul le este tot „dumnezeul” 
lor (Filipeni 3,9). 

În aceia este una şi aceeaşi cugetare greşită: tăgăduirea oricărui rost sau destin al 
omului şi al lumii, mai presus de lumea aceasta şi de stomacul ei. 

A tăgădui o conducere supremă a cerului şi a pământului, e totuna cu a propovădui 
domnia întâmplării, a haosului sau a anarhiei universale. 

Dar lumea este în ordine. Aceasta dovedeşte că este o conducere mai presus de ea. 
lar fără ordine este mintea care o vede fără Stăpân. 

Felix d’Artec, profesor de biologie la Sorbona, în „L’Atheisme” declară: „Sunt ateu 
precum sunt breton, cum este cineva blond sau brun, fără să fi vrut... Căci oricât 
scotocesc în amintirile mele, eu nu găsesc în ele ideea de Dumnezeu. Aceasta este o 
infirmitate, o monstruozitate. Dar sunt astfel de infirmităţi cu care sunt prevăzuţi din 
naştere mii de oameni, erori fundamentale care aparţin fiinţelor lor, aşa cum le aparţin 
gura, nasul sau urechile. Astfel de fiinţe lucrează instinctiv, după natura lor şi se supun 
conştiinţei lor, fără a mai întreba dacă aceasta se mai acordă sau nu cu logica...” 

Iată ateismul recunoscut de un ateu, cu toată sinceritatea, că este o infirmitate, o 
monstruozitate şi o eroare fundamentală a naturii umane. (Religia iubirii) 

Deci, după un cuvânt al Sfintei Scripturi, dacă ai pisa pe un ateu cu dovezile, ca pisă-
logul în piuă boabele, şi tot nu-l vei desface pe nebun de la nebunia sa. (Pilde 27,22). 

Mintea care cugetă că nu există Dumnezeu, cade în propria sa sentinţă: va trebui să 
se tăgăduiască şi pe sine. Căci a te lupta din toate puterile împotriva a ceva ce nu există 
dovedeşte nebunia acestei lupte, dovedeşte nonsensul şi absurdul ei, şi prin urmare şi a 
minţii care o conduce. 

Al doilea nebun este bogatul, care îngustează zarea rosturilor sale pe pământ la 
dimensiunile stomacului, chiar dacă acest stomac ar înghiţi pământul tot. Mai mult, un 
atare bogat va căuta să convingă pe toată lumea că numai acesta este singurul scop al 
vieţii omului pe pământ. O atare concepţie despre om şi destinele sale ultime este cu 
adevărat miezul neştiinţei sale, miezul nopţii minţii sale. Noaptea aceasta va culmina 
sfârşind prin a se crede pe sine, el, „dumnezeul veacului acestuia” (II Corinteni 4,6). 

Deci, dintr-o atare noapte a minţii, când bogatul va crede că ţarina sa, lumea, îl va 
face în sfârşit fericit, îşi va pierde sufletul cu sunet, căci va fi răpit cu moarte din vârful 
bogăţiei sale. Dumnezeu nu îngăduie la nesfârşit îngustarea vederii omului numai la 
stomacul său, de vreme ce omul acesta este destinat spre alte zări, ale Împărăţiei lui 
Dumnezeu, ale veşniciei şi îndumnezeirii sale. 

„Bogatul nu-i stăpân pe sine, ci cu toate că-i însufleţit, ţine la lucrurile neînsufleţite. 
N-are vreme să cugete din cauza alergărilor. Banii sunt un nemilos stăpân... Întreaga 
putere de a iubi este cotropită de acest lot de pământ, care dă porunci, care i-a înlocuit 
sufletul, care i-a smuls orice rămăşiţă de libertate. Cumplita soartă a bogatului stă în 
această îndoită absurditate: spre a avea putere de a porunci oamenilor a ajuns robul 
lucrurilor neînsufleţite; spre a dobândi o parte mică de tot, a pierdut totul” (Papini în 
„Viaţa lui Iisus”). 

Sfântul Ioan Gură de Aur, tâlcuind Epistola către Romani la Cuv. 14 zice: „Nu are 
Dumnezeu lucru mai cinstit şi mai de preţ decât pe un sărac, şi pe acesta l-a dat ţie, 
bogatule, ca să ai grijă de el”.  

                                                 
13 Părintele Arsenie Boca, Despre durerile oamenilor vol 5: din învăţăturile Părintelui Arsenie Boca, ed. 
Credinţa Strămoşească, 2006 
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„Bogatul şi săracul se întâlnesc unul cu altul; dar Cine i-a făcut este Domnul” (Pildele 
lui Solomon 22,2).  

Înţeleptul Isus Sirah scrie:  
„Fii celor săraci ca un tată, şi vei fi ca Fiul Celui Preaînalt” (Isus Sirah 4, 10-11). 
Aceştia câtă vreme nu sunt aşa, nu se mântuiesc. De aceea mai clatină Dumnezeu 

bogăţia bogaţilor ca totuşi să se mai mântuiască unii dintre ei.  
* 

La sfârşitul istoriei, aceiaşi doi nebuni, bogatul şi ateul, se vor lua la bătaie, vrând 
fiecare să fie singur stăpânitor al ţarinei, unul cu rostul ca să exploateze pe toţi oamenii 
pentru creşterea viţelului său de aur, celălalt să exproprieze şi pe Dumnezeu din dreptul 
de Autor al lumii. Planul luciferic al acestuia e mai tare decât al celui dintâi şi „va birui”. 

* 
Rămâne a treia categorie de oameni, a celor „ce s-au îmbogăţit întru Dumnezeu”, 

către care satana, ca un nebun, se va repezi cu ultima furie, vrând să stingă cu ei 
pomenirea lui Dumnezeu de pe pământ. 

Acesta e ultimul război cu Sfinţii pe care însă Dumnezeu îl va stinge cu foc, şi lumea 
va arde.  

Noi însă să ne îmbogăţim în Dumnezeu cugetându-L, iubindu-L, împărtăşindu-ne cu 
El, silindu-ne a gândi şi a iubi ca El întru toate împrejurările vieţii. Iată adevărata bogăţie 
care nu se va lua de la noi.  

„Şi vei fi ca fiul Celui Preaînalt” (Înţelepciunea lui Isus Sirah 4,11). 
 

Biruinţa din pustia Carantaniei 
 

Motto: „Iisus nu a venit în pustie în slava lui Dumnezeu ci în 
firea smerită a omului, ca în aceasta să-l bată pe diavol. 

 
Precum e în ordinea naturală a lucrurilor, aşa şi în ordinea spirituală a destinelor nu 

lipsesc verificările. Trebuie să-ţi cunoşti puterile şi să-ţi ştii împotrivirile. 
Deşi Iisus îşi avea un destin, lămurit încă de la 12 ani în Templul din Ierusalim şi 

confirmat în pustia Iordanului pe la 30 de ani, totuşi nu a fost scutit de verificarea lui în 
pustia Carantaniei. 

Între aceste două pustii cresc marile destine. Într-una se nasc, iar în cea de-a doua se 
verifică. Abia oamenii marilor singurătăţi pot să învingă singurătatea lor între oameni, ca 
pe un lucru cunoscut. 

Oamenii mărunţi, bursierii vieţii, se acomodează lumii, n-o combat ieşind din ea în 
pustie. Oamenii împovăraţi de un destin încă mai caută să acomodeze lumea la ei, de 
aceea ei ies din lume şi îşi meditează destinul în liniştea marilor singurătăţi. Ei trebuie să 
iasă în pustie. „Duhul L-a scos pe Iisus în pustie” (Marcu 1,12). 

Dacă în pustia Iordanului erau Ioan şi mulţimile, în pustia Carantaniei erau fiarele şi 
fiara cea mai mare: diavolul. Mântuirea noastră a atârnat de sorţii luptei dintre Iisus şi 
satana. Dacă omul străvechi a pierdut lupta aşa de uşor, nici nu s-a luptat chiar, Omul cel 
nou avea să recâştige victoria pierdută şi victoriile pierdute se recâştigă mai greu. 

Să urmărim textele: „Atunci dus a fost Iisus în pustie «mânat de Duhul lui 
Dumnezeu» ca să fie ispitit de diavolul.” 

Deci Iisus a mers în pustie din ascultare, „mânat de Duhul Sfânt”. Nu El de la El a 
mers să postească şi încă până la istovire. Nu El a chemat ispita; ea trebuia să vină, ca la 
tot omul. 

Simţi o misiune? Împotrivirile te aşteaptă. De aceea ai nevoie de post şi rugăciune 
către cel Atotputernic, Care ţi-a dat misiunea, ca să o sprijine. Acestea întăresc, oţelesc 
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sufletul în faţa adversităţilor, în faţa jertfei. 
Cunoaştem pustia Iordanului unde Ioan învăţa pe oameni lupta cu ei înşişi - lupta 

pocăinţei. 
În pustia Carantaniei însă, coama unui munte uscat, locuiau doar fiarele, vulpile şi 

şacalii. Şi aici a venit Iisus, iar la sfârşitul celor 40 de zile, cu al căror număr s-a numit 
însăşi pustia, a venit şi fiara cea mai mare: diavolul. 

Fioroasă întâlnire: Iisus şi diavolul, antipozii singurei dialectici ireductibile. Singurii 
între care sunt excluse din principiu orice înţelegere şi orice compromis. 

Atunci, de ce s-au întâlnit? 
Ca această neînţelegere absolută între Dumnezeu şi satana să devină neînţelegere 

absolută şi între oameni şi satana. 
Ei s-au mai întâlnit odată, înainte de zidirea omului pe pământ. Atunci a plănuit 

Lucifer uzurparea lui Dumnezeu, dar cu „aceasta ca fulgerul a căzut din cer” (Luca 
10,18). 

Pe pământ diavolul a găsit omul, prima pereche de oameni pe care i-a înşelat şi i-a 
scos din ascultarea de Dumnezeu în ascultarea sa, i-a scos din fericirea contemplaţiei lui 
Dumnezeu în nefericirea de a nu-L mai vedea pe El ci pe ei înşişi goi. I-a aruncat în 
tragedia cunoaşterii contrazicerii, a cunoaşterii răului şi a nefiinţei. 

Diavolul ţinuse minte metoda cu care i-a câştigat la început: îi strecurase omului 
îndoiala în Dumnezeu. Cu aceeaşi perfidie se furişează şi acum înaintea lui Iisus, a 
acestui Om nou, Care nu venise în lume pe calea poftelor firii şi care, deşi la 30 de ani, 
nu făcuse nici un păcat. 

Diavolul veni ca (aşa zis) „înger al luminii” să-I propună primul păcat: îndoiala. De 
sorţii acestei întâlniri a lui Iisus cu satana, în câmpul de luptă al acestei lumi, avea să 
atârne soarta mântuirii noastre. Satana, duşmanul lui Dumnezeu, era şi duşman al 
omului, căruia îi falsificase orientarea în lume, îl robise şi pe el destinului decăzut al său. 

De aceea a venit Iisus în lume ca să strice lucrurile diavolului (I Ioan 3,8). „In hoc 
apparut Filius Deiut dissacuat opera diavoli”. Acesta este unul dintre înţelesurile 
mântuirii: izbăvirea de sub stăpânirea diavolului. 

El, diavolul, nu putea să nu vină să-şi apere „stăpânirea”. El „trebuia” să-L facă şi pe 
Iisus să „cadă” în îndoiala de Dumnezeu şi de stăpânirea Sa (a lui Dumnezeu) şi să-L ia 
în „stăpânirea” lui. „,Şi apropiindu-se, ispititorul a zis către El: - De eşti Tu Fiul lui 
Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini.” (Matei 4, 3-4). Adică, dacă eşti Tu 
Fiul lui Dumnezeu arată-Ţi puterea Ta şi ieşi din cleştele acesta grozav al foamei, 
poruncind pietrelor să se facă pâini. 

Propunerea diavolului cuprindea toată perfidia răului: voia să-L antreneze pe Iisus în 
îndoiala de Dumnezeirea Sa. Diavolul întindea lui Iisus o dilemă: dacă Tu crezi despre 
Tine că eşti Fiul lui Dumnezeu, fă pâini din pietre. Dacă nu faci, este semn că Te 
îndoieşti, dacă nu poţi face este semn că Te-a părăsit Dumnezeu, Te-a minţit. Dacă vei 
face, Tu părăseşti pe Dumnezeu şi-Ţi îngrijeşti Tu singur de viaţa Ta. 

De fapt aceasta şi urmărea diavolul: nu urmărea să se convingă că Iisus este Fiul lui 
Dumnezeu, ci voia să-L compromită pe Iisus împingându-L prin foamea firii să facă o 
minune pentru Sine. Aceasta n-ar fi fost o minune pentru iubirea de oameni ci una pentru 
iubirea de Sine. 

Dar aceasta nu se afla la Iisus. Îndoiala în Dumnezeu nu I-a putut-o strecura în 
inimă. Iisus nu i-a făcut minunea cerută, deşi putea să facă din pietre nu numai pâini, ci 
şi „fiii lui Avraam” şi putea şi pe el, pe diavol, să-l încremenească într-o piatră a pustiei. 
Dar Iisus nu a venit în pustie în slava lui Dumnezeu ci în firea smerită a omului, ca în 
aceasta să-l bată pe diavol. Iisus nu avea acum ca scop să-l lichideze pe diavol, ci avea 
ca scop să dezrobească libertatea omului de sub tirania vrăjmaşului, chiar sub focul 
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ispitelor sale, chiar în condiţia aceasta, de oameni cu firea slăbită de păcat. 

Un răspuns, totuşi, i-a dat Iisus: „Scris este: nu numai cu pâine va trăi omul, ci şi cu 
tot Cuvântul ce vine de la Dumnezeu” (Mt. 4,4). 

Cel ce ţine în suferinţă neamul omenesc, îi propune lui Iisus o minune cu ieşire din 
suferinţă. O propunere în aparenţă raţională. 

Acestei raţiuni perfide, Iisus îi răspunde: “Scris este”, îi răspunde cu Revelaţia. 
Vicleanul ştie şi el Scriptura. Deci, dacă n-a isprăvit nimic cu acul îndoielii, încearcă o 
săgeată mai ascuţită: ispitirea de Dumnezeu - verificarea concretă a Scripturilor tot cu 
îndoiala! 

„Şi L-a dus în Ierusalim şi L-a pus pe aripa templului şi i-a zis: Dacă eşti Fiul lui 
Dumnezeu, aruncă-Te de aici jos; că scris este:« Că Îngerilor Săi va porunci pentru Tine 
ca să Te păzească, şi pe mâini Te vor ridica ca nu cumva să-Ţi loveşti de piatră piciorul 
Tău»” (Luca 4, 9-11). 

Dar capătă răspunsul categoric: „Şi iarăşi scris este: să nu ispiteşti pe Domnul 
Dumnezeul tău” (Luca 4,12). (Ispitirea de Dumnezeu este interzisă!). Deci până aici cu 
îndoiala, această aşa-zisă „virtute” a raţiunii. 

Nu-i mai rămâne diavolului decât legitimarea nebuniei sale: cumpărarea lui Iisus. 
Apoi L-a dus pe Dânsul diavolul pe un munte foarte înalt. De pe vârful acestui munte 

I-a arătat într-o clipă toată strălucirea împărăţiilor lumii şi slava lor deşartă, toată 
minciuna lor îmbrăcată în trufie; şi I-a zis Lui: „Acestea toate Ţi le voi da Ţie, dacă Te 
vei închina mie” (Matei 4, 8-9). Diavolul credea, şi crede nebuneşte, că de la căderea lui 
pe pământ şi mai ales de la căderea omului, lumea aceasta e a lui. Acum făcea marea 
concesiune: „Închină-Te mie şi Ţi-o dau Ţie”. Trufia dă gratuit lumea (deşi era o danie 
mincinoasă şi perfidă), numai să rămână el cu trufia lui deasupra. Iisus îi răspunde 
diavolului ripostându-i că cere o închinare interzisă: „Mergi înapoia Mea, satano, că 
scris este: Domnului Dumnezeului tău să te închini şi Lui Unuia să-I slujeşti!” (Matei 
4,10). Şi a plecat satana, „până la o vreme”, până când oamenii robiţi de el şi de slugile 
sale L-au dus pe Iisus în a doua pustie fioroasă: dealul Golgotei, şi I-au spus cam 
aceleaşi cuvinte: „Dacă eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, pogoară-Te de pe cruce şi vom crede 
în Tine” (Matei 27,48). 

Diavolul a fost luat de unii drept delegat al raţiunii care cere lui Dumnezeu evidenţa. 
Iisus i-a refuzat diavolului orice dovadă a Dumnezeirii Sale. 

A concede diavolului delegaţia raţiunii, a celui mai înalt for omenesc, înseamnă a nu 
fi departe de raţionamentul demonic. 

Orice răspuns ar fi dat Iisus, altul decât a dat, nu dovedea diavolului nimic. De aceea 
nu i-a răspuns. Aceasta e raţiunea divină. 

„Raţiunea” demonică cere lui Dumnezeu „dovezi”. Raţiunea divină rămâne în 
certitudine, în arătarea şi închinarea de Dumnezeu. 

De atunci aceste două raţiuni se luptă în pustia fiecărei vieţi omenesti, aşa cum s-a 
luptat Iacov într-o noapte. Dar vai de tine dacă „vei învinge” tu pe Dumnezeu; vei 
cunoaşte însă că tu eşti învinsul iar învingătorul a fost diavolul. 

 
Nemărginita iubire 

 
Îndată după ispitirea din pustia Carantaniei, Iisus a venit în Nazaret într-o sinagogă, 

unde şi-a citit legitimaţia din cartea lui Isaia Proorocul: 
„Duhul Domnului peste Mine, care M-a uns ca să binevestesc săracilor, să 

tămăduiesc pe cei zdrobiţi la inimă, să propovăduiesc celor robiţi dezrobirea, orbilor 
vederea, să dau drumul celor apăsaţi, să propovăduiesc anul Domnului primit! Şi 
închizând cartea, a dat-o slugii şi a şezut; Şi ochii tuturor din sinagogă erau îndreptaţi 
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spre El. Şi a început a zice către dânşii, că: «astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta în 
urechile voastre»”. (Isaia 61, 1-2, Luca 4, 18-19). 

Cuvântarea a sfârşit prost fiindcă ascultătorii nu voiau să o creadă. L-au scos pe Iisus 
din oraş ca să-L arunce într-o râpă. Fireşte că Iisus a trecut prin mijlocul lor, lăsându-i în 
râpa lor sufletească. 

Legitimaţia cuprindea nu numai anul de milostivire al lui Dumnezeu, vârsta nevăzută 
şi aşteptată de toţi a împărăţiei lui Iisus, ea mai cuprinde şi: „o zi a răsplătirii (mâniei) lui 
Dumnezeu”. (Isaia 61,2). 

Tot anul de milostivire este şi era creştină, deşi Iisus este mereu legitimat şi găsit fără 
legitimaţie în lume. Lucrurile nu merg aşa la nesfârşit. „Ziua mâniei lui Dumnezeu” este 
ziua în care Dumnezeu se legitimează lumii. Printre altele, Iisus o descrie că vine pe 
neaşteptate, ca un trăsnet peste tot pământul. Legitimaţia lui Dumnezeu este Judecata. 
Câtă vreme Dumnezeu este contestat, e milostivire. Când vine cu atributul dreptăţii, al 
atotputerniciei (când se va legitima), atunci este ziua mâniei, ziua cea înfricoşată a 
judecăţii. 

Un text al Scripturii spune: Nimeni nu poate vedea pe Dumnezeu şi să rămână viu. 
(Deuteronom 4,33). Vederea lui Dumnezeu este judecata şi transformarea omului. 
Convertirea lui Saul pe drumul Damascului este o icoană singuratică a acestei 
transformări cosmice. Deci, ziua mâniei se aseamănă foarte mult cu ziua în care a intrat 
Noe în corabie şi a început potopul şi de asemenea cu pieirea Sodomei, din care a scăpat 
Lot, totuşi milostivirea n-a încetat cu totul. 

Ultima atitudine faţă de proprietatea lumii şi atitudinea faţă de propria ta viaţă în 
timp, încă te mai poate mântui. Cine le va regreta că se duc, va păţi ceea ce a păţit 
femeia lui Lot, privind catastrofa pe care viaţa nu rezistă să o privească în faţă. 

Iată până unde merge iubirea de oameni a lui Iisus: că şi în ziua mâniei divine, le 
deschide o portiţă a milostivirii. Iată Împăratul cerurilor, Care aleargă după ultimul 
supus al împărăţiei Sale. Cred că aceasta este iubirea fără margini. „Stârvul” cred că este 
pământul mort la a cărui judecată se adună sfinţii (vulturii) „nu ştiţi că sfinţii vor judeca 
lumea?” (I Corinteni 6,2). 

 
Era creştină 

 
Suflarea Duhului Sfânt a topit graniţele de limbă dintre neamuri şi diferenţa dintre 

clase. Proprietatea particulară se schimbă în proprietate colectivă benevolă, primul 
comunism este creştin, întemeiat pe iubirea de oameni şi pe faptul că toţi oamenii sunt fii 
ai aceluiaşi Tată, Dumnezeu. 

* 
Întruparea lui Iisus însemnează împărţirea istoriei în două: cea dinainte de Hristos şi 

cea după Hristos. 
Şi mai este o despărţire: cea împotriva lui Hristos. Aceştia sunt anii de sminteală, 

despre care zice Iisus că trebuie să vie. 
Legea şi Proorocii se termină cu Ioan Botezătorul, capătul proorocilor. De la Ioan 

începe era creştină, era propovăduirii Împărăţiei lui Dumnezeu, când intră în împărăţie 
toti cei ce se silesc şi o răpesc pe ea. 

Despre această divină pecete a timpului, Iisus avea siguranţă absolută. „Cerul şi 
pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece, până nu se vor împlini toate” (Matei 
24,35). Siguranţa aceasta străvede pe Dumnezeu în Iisus. El a prevăzut că vor veni şi 
anii de sminteală, pe care acum îi vedem cu ochii. 
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 Împărăţia aruncată 
 

Heidegger spune că omul este aruncat în lume, aruncat în grijile existenţei, fără nicio 
consolidare sau siguranţă. De ce adică o existenţă „de aruncat” în lume? Aceasta din 
cauza prăpastiei de netrecut între Dumnezeu şi om - consecinţa metafizică a lui „sola 
fide”. De altfel, numai într-un climat protestant a putut lua naştere „filozofia neliniştirii” 
şi teama de neant. 

Iisus a spus altfel. 
Împărăţia cerurilor, comprimată într-o sămânţă mică, a luat-o un Om şi-a aruncat-o 

în grădina Sa, lumea, şi s-a făcut copac mare şi păsările cerului s-au sălăşluit în ramurile 
lui. 

Împărăţia cerurilor nu este pentru păsări, ci pentru oamenii care trăiesc „ca păsările” 
- mai desprinse de pământ şi firea pământească, trăind mai după firea lor cerească, trăind 
mai „în grija lui Dumnezeu” decât în grija vieţii. Păsările acestea sunt „vulturii” care se 
vor aduna ca să judece lumea (I Corinteni 6,2), când pământul va fi stârv. 

Împărăţia lui Dumnezeu este un aluat pe care l-a luat o femeie şi l-a pus în trei 
măsuri de făină (în firea omenească de acum întreită): sufletul, trupul şi Duhul, până a 
dospit toată. 

Mergând Iisus spre lerusalim, cineva L-a întrebat: „Doamne, oare puţini sunt cei ce 
se mântuiesc?” şi a răspuns Iisus tuturora: „Nevoiţi-vă să intraţi pe poarta cea strâmtă (şi 
cu chinuri, cum zice o cântare de la slujba înmormântării), că mulţi vor căuta să intre şi 
nu vor putea”. 

Cu alt prilej a predicat cine-i poarta: „Eu sunt uşa, prin Mine de va intra cineva se va 
mântui”. Deci, dacă Iisus este Împărăţia Cerurilor,sămânţa aruncată pe pământ, dacă 
Iisus este Cel ce dospeşte natura omului, în sensul Împărăţiei lui Dumnezeu, iar pe de 
altă parte tot Iisus este uşa acestei Împărăţii, aceasta înseamnă că Iisus este Dumnezeirea 
transcendentă,data naturii noastre,pe care trebuie să o dobândim, liniştea împotriva 
neantului. 

Atragem stăruitor aminte oamenilor şi cu toată gravitatea posibilă: nu treceţi cu 
uşurinţă peste Iisus! Mai bine declaraţi-vă împotriva Lui, că mulţi vă veţi lămuri. Căci 
dacă ne vom ţine mereu „că nu-L ştim cine este EL”, pentru noi aceştia, cele prescrise în 
cartea veşniciei vor merge înainte şi se vor împlini toate şi ne vom afla că ne-am încuiat 
uşa, în loc să ne-o deschidem, şi vom căpăta răspunsul cu care ne-am amăgit şi noi pe 
pământ: „nu vă ştiu nici Eu pe voi de unde sunteţi, duceţi-vă de la Mine” (Luca 13,25). 

Marea nefericire a rămaşilor pe dinafară este că atunci văd ei fericirea drepţilor. 
Propriu-zis îşi văd marea lor defecţiune, care le-a pecetluit eternitatea. Până atunci, adică 
acum pe pământ, aceştia se ţin de ochi ca să nu-L vadă pe Iisus. Atunci, cu natura 
transfigurată în vederea veşniciei, nu se vor mai putea ţine (de ochi) să nu vadă destinul 
firii omeneşti, pe care ei nu l-au admis. 

Iadul nu se poate deschide mai bine. 
Nici Împărăţia lui Dumnezeu. 
 
Motto: „Moartea este factorul care nu simplifică, ci complică toate problemele, 

implicându-le în veşnicie. Cu moartea se termină timpul, dar începe veşnicia. ... Omul 
trece prin moarte ca printr-o poartă: dar dincolo de poartă are întinsă înainte veşnicia, 
aşteptându-l veşnicia în care a trăit vremelnicia.” 
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Despre îngustime şi creştinism 
Sectarismul 

 
Motto: „Spiritele sectare, mentalităţile înguste, unilateralităţile de orice fel sunt 

spirite anarhice, sortite la fărâmiţarea lor până la absurd. Sectarismul se explică prin 
sine, dar nu şi-l poate explica cel ce pătimeşte de el.” 

 
E bine să punem la punct acel „spirit sectar”, spirit îngust, spirit habotnic, zelotismul 

fără socoteală sau mai bine zis prostia, care încununează fruntea multor suficienţi de sine 
(înguşti la minte). 

Nu s-a crezut că se găsesc sectari şi altundeva decât unde de obicei îi ştim. Observând 
oamenii mai cu atenţie, am aflat că spirite sectare se găsesc oriunde, în toate activităţile 
omeneşti; se găsesc sectari (cârcotaşi) pe marginea oricărei gândiri omeneşti, nu numai 
în religie; se găsesc spirite sectare rozând chiar la temeliile ierarhiei. E clar că spiritele 
sectare, mentalităţile înguste, unilateralităţile de orice fel sunt spirite anarhice, sortite la 
fărâmiţarea lor până la absurd. Sectarismul se explică prin sine, dar nu şi-l poate explica 
cel ce pătimeşte de el. Adică, cel căzut în asemenea îngustimi, susţine cu toată tăria că 
aşa este „Adevărul” cum îl înţelege el, şi nu admite o altă părere a Sfinţilor, a Bisericii şi 
a obştii în general. 

Dacă prostul s-ar recunoaşte prost, ar înceta de a mai fi ca atare şi s-ar schimba în 
înţelept. 

Orişice spirit îngust, sectar, aduce minţii şi sufletului o nelinişte, o tulburare, o barieră 
care stinghereşte libertatea sufletului, seninătatea sa superioară, suveranitatea credinţei 
în conducerea preaînţeleaptă a Providenţei, atât în directivele mari ale lumii, cât şi în 
amănuntele vieţii noastre. Că ori de câte ori nu ţii pasul cu Providenţa, ba din neştiinţă, 
ba din fixarea cu încăpăţânare pe câteva idei omeneşti, totdeauna putem fi striviţi, fără a 
avea vreun merit decât acela de a fi victimă a îngustimii noastre. Cine-i îngust la minte 
n-are leac nicăieri. Mulţi sunt mai betegi la minte decât de alte boli fizice. 

Sunt oameni care reprezintă Providenţa, oameni providenţiali, dar după o oarecare 
vreme se sectarizează (dau în nebunia sectarilor), se limitează la îngustimi, la câteva 
principii fixe, şi vor cădea victimele acestor îngustimi. Şi întâi trebuie să se spargă capul 
prost ca să vină cel cuminte (şi cu minte). 

Să luăm un exemplu şi un model de îngustime a oamenilor providenţiali, din anii 
1556-1598.” 

În această perioadă, pe tronul Spaniei s-a urcat regele Filip al 11-lea, care din fire era 
un rege ipocrit, bigot şi veşnic posomorât; se spune că n-a râs in viaţa lui niciodată. A 
zâmbit numai o singură dată când a auzit de măcelul din noaptea Sfântului Bartolomeu. 
A moştenit cel mai mare imperiu care exista pe atunci: Spania cu America Centrală, 
America de Sud, Neapolul, Sicilia şi Sardinia, Milanul şi Ţările de Jos; iar după ce a 
cucerit Portugalia, la anul 1580, se făcu stăpân şi peste imperiul colonial: Brazilia, 
posesiunile din Africa şi Indiile. Căsătorindu-se cu Maria Tudor, regina Angliei, 
dispunea acum şi de posesiunile acesteia. 

Această întindere imensă îl făcea pe Filip să se creadă aşa de tare, încât afirma umflat 
de mândrie că în împărăţia sa soarele niciodată nu apune, iar lumea zicea că atunci când 
se mişcă Spania se cutremură pământul. 

Filip ar fi putut fi rege mare dacă ar fi înţeles vremea în care trăia. 
Chiar de la suirea sa pe tron îşi propusese ca toată viaţa lui să lupte pentru stârpirea 

protestantismului. Fanatismul său, întreţinut şi de iezuiţi, era aşa de mare, încât spunea 
adesea: „Mai bine n-aş mai fi rege, decât să domnesc peste eretici!” Într-adevăr, el se 
purta cu atâta cruzime împotriva reformaţilor, încât aceştia îl numiră „Demonul de la 
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miazăzi”. 

În luptele sale ce le-a avut cu flamanzii, a căutat să-i aducă pe aceştia cu de-a sila la 
catolicism, fiindcă din îngăduinţa lui Carol Quintul primiseră calvinismul. 

Măsurile regelui (Filip) îi siliră pe aceşti locuitori să facă o confederaţie, aşa încât cu 
armele să-şi apere libertatea religioasă şi politică. Filip, afumat de fumul fanatic catolic, 
îl însărcină pe generalul său, Ducele de Alba, să se ducă să supună ţările răsculate. 
Acesta a fost cel mai crud om al vremii de atunci şi purtarea lui fu înspăimântătoare. 
Dărâmând toate fortăreţele răsculaţilor, 18.000 de oameni au fost arşi de vii, la 30.000 de 
oameni li s-au luat averile, rămânând pieritori de foame, şi 100.000 de oameni au fost 
nevoiţi să-şi părăsească ţara. 

Filip, povăţuit de iezuiţi, se hotărî să cureţe Spania de necredincioşi. El dădu un 
decret prin care ordona ca: „Toţi cei care nu sunt catolici să se boteze sau să părăsească 
ţara”. Cei mai bogaţi şi-au vândut averile şi au trecut în alte ţări, iar sărăcimea a rămas 
pe mâna iezuiţilor şi a inchizitorilor şi au fost arşi de vii. În urma acestor măsuri, Spania 
de miazăzi ajunse o paragină. 

Sfârşitul vieţii lui Filip a fost acelaşi ca al lui Irod, ucigătorul de prunci: „păduchi sub 
piele”, iar după dânsul, Spania a decăzut mereu şi nu s-a mai ridicat niciodată. 

Iată un argument destul de bun al suficienţei de sine, al bigotismului fanatic, plin de 
nenumărate crime şi sânge, manifestat prin ura ucigătoare de oameni, bazat pe mijloace 
de teroare, ca să se impună un creştinism forţat. 

Întrebăm Apusul: „Oare aşa ne-a învăţat Hristos?” Unde este iubirea de oameni a lui 
Iisus? Şi, unde este răbdarea pe care trebuie să o avem până la jertfa de sine, pentru fraţii 
noştri mai slabi?... 

Iată, unde l-a dus pe Filip îngustimea fanatică a suficienţei de sine. De aici reiese că 
acel care este căzut în aceste extreme ale sectarismului, nu-şi dă seama de această orbire 
şi ascultând de o vrajă vrăjmaşă, împinge în îngustimea sa lucrurile până la absurd, 
prăbuşindu-se în abisul fărădelegilor şi căzând din Creştinism prin călcarea iubirii de 
oameni. 

Oricine care este afumat de o vrajă vrăjmaşă sectară, luptă pentru ca să-şi facă câţi 
mai mulţi prozeliţi, face un prozelitism înflăcărat, ca prin aderenţii ce şi-i câştigă, să 
poată, azi sau mâine, să producă „anarhie”, prin răzbunare şi ferocitate. 

Sectarismul este o vrajă vrăjmaşă, care luptă împotriva păcii lui Hristos, împotriva 
dragostei Lui, împotriva unităţii Lui, care i-a legat pe toţi Creştinii de veacuri până la 
sfârşitul veacului acestuia. 

Spiritul anarhic sectar este izvor al răutăţii care ia pacea de pe pământ şi pustieşte 
inima de iubirea lui Hristos. Prin îngustimile lui, Credinţa se pustieşte, ateismul se 
generalizează, drepţii se desăvârşesc şi „Judecata cea de pe urmă” se grăbeşte. 

Ateismul este ultima fază a sectarismului. 
Acesta tinde să cotropească tot pământul, şi atunci când va reuşi ca toţi 

supravieţuitorii acestei lumi, cu voie şi fără voie, să afirme negaţia lui Dumnezeu, 
negaţia nemuririi, negaţia învierii şi a Împărăţiei lui Dumnezeu, după o vreme foarte 
scurtă se va izbi de apariţia cea înfricoşată a lui Iisus Hristos, ca Judecător al lumii şi 
Împărat al Creştinilor. Atunci fiecare îşi va primi plata ostenelilor sale (Apocalipsa 
20,13) pentru o veşnicie fără de sfârşit. 

 
Motto „În lumea aceasta nu poţi să crezi în Iisus Hristos fără să nu fii pedepsit.”.... 
„Numai acei care sunt întăriţi şi care L -au crescut pe Iisus Hristos în inima lor până 

în vârsta maturităţii, prin iubirea Lui de oameni, pot ca să reziste, acestui război 
antihristic, până la sfârşit.” 

(Pr. Arsenie Boca)
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LUPTA DINTRE 
ATEISM ŞI CREŞTINISM 

 
Motto: „A tăgădui o conducere supremă a cerului şi a pământului, e 

totuna cu a propovădui domnia întâmplării, a haosului sau a anarhiei 
universale. Dar lumea este în ordine. Aceasta dovedeşte că este o conducere 
mai presus de ea. Iar fără ordine este mintea care o vede fără Stăpân.” 

 
Până la sfârşitul secolului al XVIII-lea, atât în concepţia oamenilor de ştiinţă, cât şi a 

maselor neştiutoare, lumea fusese creată sau exista din vecii vecilor, fiind guvernată de 
un Dumnezeu, de o putere creatoare a toate, aşa după cum învaţă Biserica Creştină. Pânâ 
la sfârşitul acestui secol, toate rupturile ce s-au făcut în numărul nesfârşit al diviziunilor 
sectare, nici una n-a ajuns să atingă treapta cea mai de jos a negării lui Dumnezeu,deşi 
toate ereziile, având pe tatăl minciunii (pe diavolul) ca şi conducător al lor, împinse până 
la absurd, neagă existenţa lui Dumnezeu. 

Oamenii, deci, nebăgând de seamă vraja vrăjmaşă, care prin diferite amăgiri şi 
înşelătorii, îi face să se încreadă întru sine mai presus de Biserică, mai presus de cele 7 
Soboare, încep să se taie în Scripturi, după cum îl taie capul pe fiecare (II Petru 1,20), 
fără ca să ţină cont de ceea ce a zis Domnul: „Pentru că niciodată proorocia nu s-a făcut 
din voia omului, ci oamenii cei Sfinţi ai lui Dumnezeu au grăit, purtaţi fiind de Duhul 
Sfânt” (II Petru 1,21). Iar întreaga Scriptură este dată spre tâlcuire numai Bisericii, care 
este mama noastră ocrotitoare şi sub aripile căreia putem să creştem şi să ne mântuim. 

Toată lucrarea antihristică a diavolului, însoţită de tot felul de puteri şi semne, şi de 
minuni mincinoase (II Tesaloniceni 2,9), este îngăduită de Dumnezeu pentru fiii 
pierzării, fiindcă n-au voit să primească iubirea Adevărului, arătat de Biserică prin Sfinţii 
Părinţi, ca să se mântuiască (II Tesaloniceni 2, 10-12). Pentru aceea, Dumnezeu le 
trimite amăgiri puternice, ca să dea crezământ minciunii şi să cadă sub osândă toţi cei 
care nu au crezut adevărului ci au îndrăgit nedreptatea (II Tesaloniceni 2,12). 

 Iar unitatea Bisericii noastre, pe care a întemeiat-o Domnul şi al cărei Cap văzut şi 
nevăzut este numai El, prin puterea Duhului Sfânt ne-a orânduit episcopi şi preoţi ca să 
păstorească Biserica Lui, pe care a câştigat-o cu sfânt sângele Său (Faptele Apostolilor 
20, 28). Deci nu există altă Biserică decât aceea pe care a întemeiat-o Iisus Hristos prin 
Apostolii Săi şi care este Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică (vezi 
Crezul). 

 Iată deci că diavolul, prin amăgirile sale, i-a dezbinat pe oameni prin ura sa ca să 
creadă în mai mulţi dumnezei mincinoşi, al căror tată le este el. 

Abia în primii ani ai secolului al XIX-lea, o nouă concepţie despre lume e dată la 
iveală, afirmându-se cu toată tăria cum că: „lumea, aşa cum o vedem sau o cunoaştem 
din cărţi, n-a fost nici creată şi nici nu există din vecii vecilor” (Karl Marx, pag. 8. Tr. 
Gh. Constant.). 

Ştiut este, din toată lectura făcută, că materialismul dialectic este ateu; profesează 
negaţia spiritului, negaţia lui Dumnezeu, negaţia nemuririi, neagă Învierea şi Împărăţia 
lui Dumnezeu. 

 Bun! 
- Dar cu asta încetează de a mai fi Dumnezeu? 
- S-a terminat cu nemurirea? 
- Nu mai este Înviere şi Judecată? 
- Dacă mulţi oameni, fiind ei chiar milioane la un loc, susţin părerea de mai sus, 

încetează oare prin aceasta de a mai fiinţa dogmele fundamentale ale creştinismului? 
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Mai pe scurt: Dacă a spus Ludwig Feuerbach, care a lucrat pentru laicizarea religiei, 
cum că: „nu religia l-a făcut pe om, ci omul a făcut religia”; iar contemporanul său 
David Friedrich Strauss a supus Evangheliile unor critici în toată regula; iar Bruno Bauer 
(ovreu) îşi îndreaptă asprele sale lovituri filozofice împotriva „bătrânelor” Dogme 
Creştine; urmează de aici că omorându-i pe toţi oamenii care cred cum trebuie în 
Dumnezeu, cu asta ai scăpat de Dumnezeu?... 

Dar, cu asta, abia acum se dezvăluie Adevărul, ce trebuie scos la iveală. De aici 
încolo începe să se descopere partea lucrătoare şi biruinţa Adevărului prin jertfă. Acum, 
când valurile înspăimântătoare ale negaţiei lui Dumnezeu caută să tulbure pacea din 
inima celor care cred cum trebuie în El, în Biserica Lui cea Adevărată şi în Evanghelia 
Lui. Nu uşoare sunt aceste probe şi numai acei care sunt întăriţi şi care L-au crescut pe 
Iisus Hristos în inima lor până la vârsta maturităţii, prin iubirea Lui de oameni, pot ca să 
reziste acestui război antihristic până la sfârşit. Iar toate sforţările lui (antihrist) sunt ca 
să ne facă să cădem din iubire, prin nerespectarea datoriei: de a răbda nedesăvârşirea 
semenului tău, şi de a te lăsa să fii condus întru toate de mâna nevăzută a Providenţei 
divine. 

Lupta ce o dau cei ce ascultă de vraja diavolului, cum că nu este Dumnezeu şi nici 
toate celelalte care formează Dogmele creştinismului, îi loveşte pe fiii lui Dumnezeu 
(Ioan 1,12) cernându-i prin sitele suferinţelor de tot felul, prin care a trecut Domnul, 
împlinindu-se cuvintele Lui: „Dacă vă urăşte pe voi lumea, ştiţi că pe Mine mai înainte 
decât pe voi M-a urât... Dacă M-au prigonit pe Mine şi pe voi vă vor prigoni. Dacă au 
păzit cuvântul Meu şi pe al vostru îl vor păzi... De nu aş fi venit şi nu le-aş fi grăit lor, 
păcat nu ar avea, dar acum nu au răspuns pentru păcatul lor” (Ioan 15, 18-22). 

 În toate aceste suferinţe, puterile întunericului urmăresc două lucruri: 
1. Să ne facă să-i urâm pe acei ce ne trec prin cuptorul suferinţei. 
2. Să ne facă să ne răzbunăm sub diferite forme, apărându-ne cu legi sau oameni. 
În cuptorul ispitelor, deci, se clarifică omul, ce este şi spre ce sunt îndreptate inima şi 

nădejdea lui (sau cât de tare este credinţa lui în Iisus Hristos). 
Cărarea însă cea mai bună de urmat în aceste strâmtorări nu este alta decât a lui Iisus 

şi după El a tuturor Sfinţilor care, avându-L pe Iisus în inima şi în mintea lor, au fost 
înarmaţi cu toate armele, în aşa fel că au ştiut cum să răspundă atacului diavolului, 
biruindu-l cu iubirea lui Iisus. Au ştiut cum să se supună stăpânirilor antihristice, până şi 
atunci când acestea au voit să le taie capul sau altceva să le facă, pentru că n-au voit ca 
să refuze Sfintele Învăţături ale Mântuitorului şi să le primească pe ale lor (pe ale 
antihriştilor lui satana, n.ed). 

Toate măsurile lor de constrângere ce au fost făcute pentru negarea sau tăgăduirea 
Dumnezeului celui Adevărat, precum şi a lucrurilor Lui, pe care le-a făcut pentru 
mântuirea noastră, n-au avut niciun efect asupra sufletelor lor, pentru că Iisus Hristos, 
Care era în inimile lor, nu putea să fie constrâns ca să facă ceva ce nu-I place, şi neplăcut 
Tatălui, Care L-a trimis pe pământ pentru mântuirea noastră. Pe Domnul nu L-a putut 
constrânge decât suprema Sa bunătate, desăvârşirea Sa, care a biruit îngustimea ateis-
mului lui Iuda, dându-i votul -„Ce vrei să faci, fă mai curând!” (Ioan 13,27). 

Toţi ceilalţi Apostoli n-au înţeles cuvântul acesta atunci, şi credeau că Domnul 
vorbeşte cu Iuda despre ceva cumpărături, întrucât purta punga cu bani a comunităţii şi 
praznicul era aproape (Ioan 13,29). 

Aici se mai împlineşte şi cuvântul Proorocului: „Vrăjmaşii omului sunt cei din casa 
lui” (Miheia 7,6; Matei 7,6). 

Tot de aici mai reiese şi o altă învăţătură: ştiinţa, cu toate teoremele ei, nu-ţi 
angajează viaţa în joc niciodată, iar Credinţa Creştină întotdeauna. 

Măsura coacerii în Creştinism atunci se zice că a ajuns la maturitate, când am ajuns 
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şi noi ca să trecem din lumea aceasta biruitori în toate ispitele durerii, prin iubirea lui 
Iisus împinsă până la jertfă. Aceasta este cea mai înaltă virtute în Creştinism: ca să 
ajungi să simţi şi tu durerea pe care a simţit-o „Crinul de pe Cruce”, plângând 
nemernicia oamenilor şi rugându-Se pentru iertarea lor. 

Apostolii n-au înţeles atunci supremaţia Duhului liber al lui Iisus, pentru că încă nu 
se pogorâse Duhul Sfânt peste ei, care să le dea putere ca să bea acelaşi pahar şi de a se 
boteza cu acelaşi Botez pe care L-a primit Iisus. Lucru sigur, că dacă înţelegeau atunci, 
toţi se ridicau împotrivă în frunte cu Petru, când Iisus a învoit toate consecinţele 
ateismului lui Iuda: „Ce vrei să faci, fă mai curând”. 

Dar după Pogorârea Duhului Sfânt li s-au luminat puterile minţii şi au înţeles 
necesitatea Jertfei şi liniştea deplină a Mântuitorului împotriva agresiunilor necredinţei. 

De acum moartea nu mai e o pedeapsă a firii, ci pedeapsă a păcatului. Ca urmare 
trebuie primită fără şovăire şi fără reacţie (fără a reacţiona). 

Trebuie să acceptăm cu mintea şi cu inima netulburată pe oricine căruia, 
neputândune desface de dragostea lui Iisus Hristos, nu-i rămâne altceva de făcut decât să 
ne omoare pur şi simplu. 

Căci între aceste două tabere, Creştinism şi Ateism, nu poate fi pace decât numai dacă 
trece una la alta. Prima tabără întotdeauna este paşnică şi senină şi cu inima atât de largă, 
încât iartă totul şi vrea ca toată lumea să se mântuiască. Cea de-a doua însă e plină de 
răutate şi-i desăvârşeşte în bine pe cei din prima, trecându-i prin cuptorul suferinţelor. 
Nouă ne-ar fi pagubă supremă dacă am trăda creştinismul de frica lor sau de frica 
durerilor. 

Nu trebuie să ne facem de vrajbă cu ei, întrucât sunt stăpânirea pe care ne-a dat-o 
Dumnezeu, pentru păcatele noastre. Deci îi acceptăm nu de frică, nici din diplomaţie, 
nici urmărind vreun câştig sau vreo cinste deşartă, ci din convingere că aşa ne punem de 
acord cu Providenţa, care ni i-a adus cu rosturi voite de Dumnezeu, „pentru ca să-i adune 
laolaltă pe fiii lui Dumnezeu cei risipiţi” (Ioan 11,52), pentru ca toţi să fie „o turmă şi un 
Păstor” (Ioan 10,16 ). 

Mântuitorul nu ne-a învăţat de vreo formă de stat care mântuieşte oamenii, sau de 
vreo formă monetară sau agrară care ne duce la Împărăţia lui Dumnezeu. Ba chiar a zis 
că lipirea inimii de bogăţii duce la osândă. Aşa că, să nu ne prindă mirarea când vedem 
că unor bogaţi din aceştia pământeşti le vine vremea osândei încă de pe aici, pentru că pe 
bună dreptate vine, fiindcă n-au avut grijă de “lazării” de la poartă. 

Deci, felul cum îşi chiverniseşte Stăpânirea factorul economic, creator de forme 
istorice, e treaba Stăpânirii. Noi trebuie să dăm Cezarului ce este al Cezarului şi lui 
Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu (Matei 22,21), indiferent ce măsuri ia Cezarul 
pentru faptul că noi mai avem un Împărat şi o Împărăţie dincolo de hotarele acestei lumi. 
Cam întotdeauna stăpânirile pământeşti au fost în conflict cu cea a Providenţei Divine, 
dar Dumnezeu lucrează mântuirea noastră prin mâinile lor. Deci, ori de câte ori 
Stăpânirile acestea pământeşti şi trecătoare ar căuta să nege existenţa lui Dumnezeu sau 
a lucrărilor Lui, (noi suntem datori să) le recunoaştem ca stăpânire din ascultare de 
Dumnezeu, pentru că El conduce şi stăpânirile vremelnice şi le îngăduie pentru ca să ne 
desăvârşească pe noi trecându-ne prin toate suferinţele şi caznele. 

Nu trebuie să reacţionăm împotriva stăpânirilor celor ce nu cred în Dumnezeu şi în 
lucrurile Lui: „Pentru că nu este stăpânire fără numai de la Dumnezeu” (Romani 13,1). 
Dar aceasta este o ascultare ce o aducem lui Dumnezeu şi ocârmuirii Sale providenţiale. 

Dumnezeu este autoritatea superioară tuturor stăpânirilor şi El le îngăduie pe toate cu 
scopuri foarte bine definite. Orişice lege o ascultăm deci din cauza autorităţii lui 
Dumnezeu. 

Când legile şi stăpânirile sunt împotriva lui Dumnezeu, nu le ascultăm tot din acelaşi 
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motiv, pentru că Dumnezeu nu mai este (şi nu poate fi) autoritate de sprijin a unei legi 
sau a unei stăpâniri împotriva Sa. Reacţionăm astfel împotriva păcatului ateismului, 
fiindcă e păcat împotriva Duhului Sfânt, păcat împotriva Adevărului şi Dumnezeu este 
Adevărul; pentru vina asta, da, Stăpânirea poate să ne taie capul şi să facă cu noi ce va 
vrea, că o ascultăm. Cu aceasta suntem de câştig şi noi, şi stăpânirea şi-a făcut datoria. 
Am slujit lui Dumnezeu şi noi, şi ateul. Iar dacă cutare sau cutare vrea să fie ateu treaba 
lui noi încăpem de el, chiar dacă nu încape el de noi. Simpla existenţă a noastră îl loveşte 
peste obraz şi nu ne poate suferi; deci va face totul în concordanţă cu ateismul său ca să 
scape de noi, chiar dacă noi nu-i zicem nimic. Ba mai mult, când noi îl iubim mai mult, 
cu atât mai mult îi ardem creştetul lui, fiindcă el, ascultând de-o vrajă vrăjmaşă, nu poate 
iubi. Datoria ce-o avem noi este şi aceea ca să le spunem că ateismul lor e o greşeală, ori 
de-or asculta, ori de n-or asculta, şi aceasta trebuie s-o facem, pentru ca să cunoască şi ei 
că mai sunt încă oameni care cred în Dumnezeu (Iezechiel 2,5) şi la Judecata cea 
înfricoşată pe care o va face Domnul, să nu aibă cuvânt de apărare cum că nu i-a învăţat 
nimeni voia Domnului, şi pentru ca să nu ceară Domnul sângele lor din mâna noastră 
(Iezechiel 3, 18). Noi să nu ne temem de ei şi de vorbele lor să nu ne speriem, deşi ei vor 
fi pentru noi spini şi ciulini şi avem să trăim în mijlocul lor, ca între nişte scorpii 
(lezechiel 2,6). Noi trebuie să-i iubim în dragostea lui Dumnezeu - poruncă prin care 
stăm sau cădem din Creştinism, iar ce măsuri iau ei împotriva noastră îi priveşte; nouă 
nu ne rămâne altceva decât să câştigăm din toate. Nu este treaba noastră de a judeca 
căderea stăpânirii în ateism. Acest drept nu este decât al lui Dumnezeu şi numai El o va 
face atunci când va veni să judece lumea. 

Omorându-ne pentru faptul că nu le primim păcatul ateismului lor, nu dovedesc 
altceva decât că nu ne-au putut birui. Deci primim divinul stăpânirii, dar refuzăm păcatul 
ei: nu ni-l însuşim şi nu ni-l facem şi convingerea noastră. 

Nu trebuie să fim spirite înguste, că nicio virtute nu-i în habotnicie sau zelotismul 
mărginit. Întotdeauna spiritul îngust, refractar oricărei înţelegeri superioare a lucrurilor, 
(pe care o câştigăm numai în spiritul liber al lui Iisus), a dus întotdeauna la anarhie. Iar 
anarhia niciodată nu clădeşte, ci numai dărâmă. Neascultarea a fost întotdeauna 
începutul căderii. Călugării habotnici, înguşti la pricepere, fixându-se de calendarul 
vechi, au dat stilismul. 

Cităm acest model de spirit sectar, care are aceeaşi caracteristică, a fixării minţii pe 
valori mărunte, neînsemnate, dar cărora mentalitatea îngustă le dă o semnificaţie 
absolută. Această balonare a valorii minore a unui lucru sau a unui mărunţiş, la valoarea 
majoră a unui principiu fundamental, e dovada unei lipse de minte, care, dacă refuză şi 
sfatul cel mai luminat, nu va întârzia să se arate cap de răzvrătire şi izvor de suferinţe 
zadarnice. 

În concluzie: respectăm credinţa simplă a celor simpli, nu-i smintim; dar cu condiţia 
de-a nu da directive conducerii. Câtă răspundere de alţii ţi-a dat Dumnezeu, atâta 
directivă ai dreptul şi datoria ca să dai, mai multă sau mai puţină, nu. 

Nu trebuie să primim decât directive acoperite de experienţa şi de necazurile 
răspunderilor. De obicei aşa se întâmplă, că toţi cei nepuşi la punct ei înşişi, văd paiul 
din ochiul altora, dar nu văd prăjina din ochiul lor. Atenţiune deci, trebuie să ne 
cunoaştem mai întâi pe noi înşine, dacă vrem să cunoaştem obiectiv şi cu adevărat şi pe 
alţii. Când ochiul nostru va fi curat, vom vedea pe toţi cu ochiul cu care vede Dumnezeu, 
şi atunci toată răutatea şi nedesăvârşirea celorlalţi vor dispărea din calea noastră, fiindcă 
stăm smeriţi şi neînsemnaţi cu chipul, la o înălţime morală şi libertate a spiritului vecină 
cu a lui Iisus, când Se ruga pentru ucigaşii Săi: „Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac” 
(Luca23,34). Cu alte cuvinte, trebuie ca fiecare dintre noi să ne vedem de ochelarii 
proprii, şi să-i ştergem de praful păcatelor altora, că nu acelea ne vor mântui, ci atunci să 
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nădăjduim mântuirea când ochii noştri nu mai văd paiul nimănui, ca pe toţi să-i învăluim 
cu iubirea care iartă totul şi înţelege totul. Că zice Sfântul Apostol Pavel: „Căutaţi pacea 
cu toată lumea şi sfinţenia, fără de care nimenea nu va vedea pe Dumnezeu” (Evrei 
12,14). Pacea cu toată lumea, chiar cu cei agresivi, fireşte, este un dar şi o probă a 
Creştinismului la care am ajuns, dacă am ajuns, iar de cumva n-am ajuns este semn că nu 
s-au tămăduit rănile noastre cele din păcate. 

Neştiinţa, îngustimea, mentalitatea sectară, sunt o rană a minţii noastre, pe care 
trebuie s-o tămăduim. Trebuie să încercăm, că se poate. Cei care au probat, au reuşit şi 
cu mult folos s-au ales. Aşa a făcut Iisus şi toţi Sfinţii Lui, şi aşa ne-a învăţat El ca să ne 
ferim de aceste îngustimi, ca pe unii ce ne socotim „ai Lui prieteni, dacă facem ce ne 
porunceşte El” (Ioan 15,14), şi: „frate, soră şi mumă” (Matei 12,50) ne numeşte Domnul, 
pe acel care facem voia Tatălui. 

* 
Mamona nedreptăţii are un mare apărător: viţelul de aur, care împunge pe toţi cei  

ce-ar încerca să o risipească la săracii lumii. Stăpânul viţelului face pâră la Dumnezeu 
asupra iconomilor nedrepţi, care însă, risipind viţelul prin iubirea de oameni, s-au făcut 
mai înţelepţi decât fiii luminii. 

Bietul Dumnezeu, săracul, n-are unde să-şi plece capul, că bogaţii şi pana cea 
vicleană a cărturarilor lumii acesteia L-au expropriat din dreptul de proprietate şi autor al 
lumii. Cine ştie, dacă nu cumva I-a rămas totuşi dreptul să se supere pe ei şi să le măture 
toate gândurile cu mamona lor cu tot. Căci dreptul de proprietate derivă din atributul de 
autor, mai mult ca din actul de proprietate. Deci, când clatină Dumnezeu mamona, e 
semn că n-a fost iconomisită bine de oameni, şi le cere socoteală; a zis doar: „Fii celor 
săraci ca un Tată”, Deci, fiind în drepturile absolute peste valoarea economică, poate   
să-şi pună iconomi pe cine vrea, chiar şi pe cei ce-L tăgăduiesc. 

 
NEPĂSARE ABSOLUTĂ, 
PRIMEJDIE INFINITĂ 

 

 
Prin pilda bogatului anonim şi a săracului numit Lazăr, Revelaţia aruncă lumini 

decisive asupra soartei omului pe planul lumii, precum şi asupra urmărilor cu necesitate 
pe planul veşniciei. 

Deocamdată desprindem câteva probleme.  
I. Situaţia în lumea aceasta: 
Slava şi mizeria existând deodată într-un conflict surd, una în uşa alteia; 
Slăvitul bogăţiei este anonim, săracul este numit cu numele, este Lazăr, „lazării” 

lumii la porţile bogaţilor; 
Bogaţii nu înţeleg nimic, înţelegerea lor nu se întinde nici până la porţile casei; 
Câinii înţeleg şi se milostivesc mai mult: „inima de câine” au dat-o bogatului, iar ei 

(câinii) se milostiveau de bubele săracului. 
II. Vine moartea. 
Moartea este factorul care nu simplifică, ci complică toate problemele, implicându-le 

în veşnicie. Moartea în primul moment al ei pune capăt la o stare de lucruri, coseşte şi 
slava deşartă şi mizeria neînţeleasă. Cu moartea se termină timpul, dar începe veşnicia. 
Năpasta morţii este că pe bogat îl trimite în văpaia veşnică şi pe Lazăr la fericirea şi 

Motto: „Dumnezeu nu îngăduie la nesfârşit îngustarea vederii omului 
numai la stomacul său, de vreme ce omul acesta este destinat spre alte zări, ale 
Împărăţiei lui Dumnezeu, ale veşniciei şi îndumnezeirii sale.” 



386 
 
odihna veşnică. Dar este o acuză nedreaptă în seama morţii: nu ea face deosebirea. 

Omul trece prin moarte ca printr-o poartă: dar dincolo de poartă are întinsă înainte 
veşnicia, aşteptându-l veşnicia în care a trăit vremelnicia. 

Bogăţia l-a făcut pe bogat egoist, materialist, nemilostiv, încolăcit de plăceri; nu s-a 
dezvoltat sufleteşte, nu şi-a format chip nemuritor de a fi. 

Pe Lazăr, bubele şi sărăcia l-au desfăcut de înlănţuirea cu viaţa. El rabdă în nădejdea 
că nu va fi tot aşa, în nădejdea unei dreptăţi a lui Dumnezeu. Nu s-a înşelat în credinţa 
sa. Toată suferinţa dublată şi de meditaţia sa, simplificată desigur dar existenţială foarte 
sigur, au realizat din Lazăr un cetăţean duhovnicesc al cerului. 

Nici bogăţia în sine, precum nici sărăcia în sine, n-au calitatea de a te osândi sau 
ferici pe planul veşniciei. Atitudinea sufletului faţă de ele este cea care determină 
veşnicia. Pot fi bogaţi care se mântuiesc şi pot fi săraci care nu se mântuiesc, deci se 
osândesc. 

Dincolo de cele văzute, poate în fondul lor, este Raiul şi este Iadul, două eternităţi 
paralele, cu o prăpastie de netrecut între ele. 

Unul din chinurile iadului este şi acesta: că văd fericirea drepţilor. Văd, pricep, 
înţeleg tot ceea ce erau îmbiaţi să vadă, să priceapă, să cunoască şi să trăiască încă de 
când erau pământeni şi n-au vrut ci le-au urât. Îşi aduc aminte şi de oameni, de alţi 
oameni, ceea ce nu făceau pe pământ. Nu mai discută dacă este sau nu este Dumnezeu: 
acum I se roagă (căci se află în faţa evidenţei), dar este târziu. Când erau pe pământ 
râdeau de nădejdea dreptului şi de rugăciunea lui, acum râd dracii de rugăciunea lor. 

Cea mai sfâşietoare rugăciune este aceasta, de a trimite Dumnezeu de pe cealaltă 
lume, pe asta, pe Lazăr, să le spună la ceilalţi 5 fraţi ai săi cum stau lucrurile după 
moarte, ca să nu vină şi ei în acest loc de muncă. 

Rugăciunea este de altfel motivată în sine, dar refuzată de Dumnezeu cu aceste 
cuvinte: au Legea, au Revelaţia (Sfântul Maxim Mărturisitorul zice că prin cei cinci fraţi 
ai bogatului se pot înţelege şi cele cinci simţuri ale omului). Şi iată cum motivează 
Dumnezeu refuzul: Îi cunosc, dacă nu ascultă de Moise şi de profeţi (Legea şi Revelaţia 
- Iisus), chiar de va şi învia cineva din morţi, tot nu vor crede (Luca 16,31). 

De fapt, aşa a şi fost: Iisus a înviat din morţi şi, din vremi în vremi, a împlinit 
Dumnezeu această rugăminte biblică, dar cei necredincioşi tot ca ei au rămas: 
încremeniţi în nepăsarea lor absolută. Iată, aceasta este marea primejdie: o primejdie 
infinită, din cauza unui timp pierdut. 

Am băgat de seamă, umblând, că aproape la toate porţile bogaţilor a pus Dumnezeu şi 
câte un Lazăr. Multora li l-am arătat şi le-am atras luarea aminte de rostul lui. Bubele lui 
Lazăr şi toată mizeria lui cutremură, fireşte, dar groaza ne cuprinde când, sub strălucirea 
trupească a bogatului vedem ascunsă neagra mizerie a unui suflet fără nicio virtute, fără 
nicio bunătate, un om decăzut tuturor păcatelor, bubele spurcăciunii, pe care nu i le ling 
nici câinii. Pe acestea i le gâdilau doar dracii. 

* 
Înmormântarea încă a fost deosebită. A bogatului cu surle şi pinteni, plâns de toţi. 

Lazăr, dus de aprozii oraşului, ca o mortăciune. Pe bogat îl aşteptau dracii, pe Lazăr 
îngerii. Două destine deosebite, ca de la cer la iad. Justiţia divină este oare nedreaptă? 
Nu scrie despre ea că: „judecata este fără milă, celor ce n-au făcut milă?” Prin urmare e 
cu dreptate, singur te-ai scos din împărăţia milei. Şi mai scrie: „Mila şi Adevărul ajung 
înaintea ta”. Prin urmare: mila, iubirea şi cunoaşterea Adevărului; şi Dumnezeu este 
Adevărul şi Dumnezeu este Iubire. 

* 
A murit un pustnic, mâncat de fiare. A murit şi un bogat tiran şi a fost înmormântat 

cu mare cinste. Un călugăr s-a întrebat întru sine despre această deosebire, pe care a 
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îngăduit-o Dumnezeu şi pe care nu o putea pricepe. Rugându-se el mult şi postind i-a 
descoperit Dumnezeu taina aceasta: pustnicul, ca om pământean, mai avea un păcat, iar 
pentru curăţire, i-a fost dat trupul lui la fiare. Bogatul făcuse şi el un singur bine şi i s-a 
răsplătit lui cu cinstea înmormântării. 

* 
O femeie rea se chinuia în muncile fără de sfârşit ale iadului. Blestemând pe 

Dumnezeu, zise, în cele din urmă, şi aceasta - că Dumnezeu este nedrept: 
- Ce, eu nu am făcut niciun bine, Doamne? 
Auzind Dumnezeu aceasta, trimite un înger să-i cerceteze faptele în văzul ei. Şi 

găseşte îngerul că aruncase cu o ceapă după un sărac. Săracul a luat-o şi a mulţumit lui 
Dumnezeu pentru ea. „Deci am făcut nedreptate femeii, zise dreptul Dumnezeu! Du-te, 
şi atârnându-i ceapa deasupra se va agăţa de rădăcinile ei şi aşa du-o în Rai”. 

Şi îngerul a făcut aşa. 
Dar de mâinile şi de picioarele femeii se mai agăţară mulţime de deznădăjduiţi, de 

aceştia alţii şi iarăşi alţii. Îngerul urca spre cer cu un ciorchine imens de chinuiţi. În 
lumina îngerului i-a văzut femeia şi a început să strige la ei, să-i blesteme, că numai pe 
ea a chemat-o Dumnezeu şi le făcea vânt cu picioarele descărcându-se de ei. Valuri, 
valuri de oameni cădeau iarăşi în întuneric. 

Pe măsură ce cădeau oamenii, aruncaţi de răutatea femeii, îngerul urca din ce în ce 
mai greu spre cer. Când n-a mai rămas decât unul singur agăţat de mâna femeii, aceasta 
îşi desfăcu mâna de pe rădăcină să se descotorosească şi de acesta şi pe când cădea acela 
în adânc i se rupse rădăcina de ceapă de care se ţinea cu cealaltă mână şi căzu şi ea iarăşi 
în adânc. 

Pildele descojite de descrierea pământească, care nu merge pe celălalt tărâm al 
existenţei, au tâlcul lor. Nu-i destul să faci fapte bune: trebuie să te faci tu bun. Fapta 
bună te îmbunătăţeşte. Faptele bune, pe lângă că au rostul să-i ajute real pe Lazării lumii, 
mai au şi rostul de a-ţi face ţie bine: milostivirea îţi devine a doua natură. Cu o ceapă 
azvârlită după un sărac n-ai făcut bunătatea să-ţi devină a doua ta natură. Şi nu este a 
doua natură, este natura noastră primară la care ne-a readus Iisus. 

Dumnezeu a făcut totul din partea Sa, mai urmează şi partea din partea noastră! 
Deciziile acestea, sau fuga de ele, hotărăsc despre veşnicia noastră. Mai hotărâtor nu 

se poate vorbi. 
 

EXISTĂ DUHURI RELE 
 
Existenţa lor e afirmată de Iisus; şi-a însuşit-o Biserica şi s-au luptat împotriva 

duhurilor rele toţi sfinţii. Prin urmare, ele există în mod real, sunt ceata îngerilor căzuţi 
în sfatul lui Lucifer, începătorul trufiei de a fi mai presus de Dumnezeu. 

Ele nu sunt idei sau stări neobişnuite, sau stări de nervi, căci acestor păreri le punem 
precis întrebarea: Ce a intrat în turma de porci de a înnebunit toată şi s-a aruncat în 
mare? Au intrat oare, ideile, sentimentele sau vreo stare colectivă de nervi? Dacă 
admitem Noul Testament şi întreita mărturie a Evangheliştilor sinoptici, atunci trebuie să 
admitem că ele sunt fiinţe spirituale decăzute care antrenează decăderea. 

Ca fiinţe spirituale intră fără piedică şi trec prin materia vie sau moartă a lumii 
văzute. Pot intra în oameni, şi încă legiuni de duhuri rele. „Odihna” lor, după cum zice 
Mântuitorul descriindu-i, nu şi-o găsesc în pustii, prin pietre, ci în inimile oamenilor de 
unde izvorăsc toate gândurile rele şi ucigaşe. 

Duhul rău, odată intrat în om, se multiplică într-o adevărată proporţie geometrică - 
devine „legiune”. El expropriază umanitatea din om în favoarea bestiei din el; face din el 
o caricatură, un monstru, un sub-om. 
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Un suflet stăpânit de acest duh e ceva cu adevărat înfricoşător. El îşi pierde îndată 
libertatea şi puterile ei de creaţiune şi desăvârşire. Raţiunea i se întunecă, instinctele de 
conservare i se atrofiază, „umblă gol şi doarme în morminte”. Aşa se odihnesc duhurile 
rele: dărâmând zidirea lui Dumnezeu. 

Se pot pune întrebări în legătură cu aceasta, ca de pildă: Cum de-i lasă Dumnezeu   
să-şi facă de cap? 

* 
La obârşie, ca făpturi spirituale ale lui Dumnezeu, ele nu s-au întunecat cu totul, 

dovadă că cunosc şi recunosc următoarele două lucruri: 
1) Dumnezeirea lui Iisus: Demonii strigau şi ziceau „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. Şi 

Iisus certându-i nu-i lăsa să vorbească fiindcă ştiau că El este Hristos” (Luca 4, 41). 
2) Pedepsirea lor: „Au început să strige şi să zică: Ce este nouă şi Ţie, Iisuse, Fiul lui 

Dumnezeu, ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuieşti” (Mate! 8, 29). Ei ştiau 
că-i aşteaptă o pedeapsă; când îi scotea Iisus din „odihna” lor afară, lor li se părea că le-a 
venit judecata. Totuşi li se părea lor că nu e judecata aceea care-i aşteaptă, de vreme ce 
aceea nu e „aici” şi ca atare aceasta înainte de vreme încă era. 

Măcar dacă aceste două lucruri le-ar şti şi oamenii! 
* 

- Cum intră diavolii în oameni? 
1. Prin oricare din cele 7 păcate de moarte (de căpetenie). Întâi ca momeală de gând, 

pe urmă ca obsesie, apoi ca a doua natură pervertită. 
2. Prin neîncetata lor pomenire. 
3. Prin împărtăşania cu nevrednicie: furarea Sfintei împărtăşanii. Primul exemplu e 

Iuda, care avea obsesia vânzării lui Iisus (Luca 22, 3). 
4. Ca pedeapsă pentru răutăţi. Sfântul Pavel a dat satanei pe trei inşi: Pe Imeneu şi 

Alexandru, pe care i-a dat satanei, ca să se înveţe să nu mai hulească; iar pe al treilea l-a 
dat satanei spre pieirea trupului (făcuse una mare!) ca sufletul să se mântuiască în ziua 
Domnului Iisus (I Timotei 1, 20; I Cor. 5, 5). 

- Cum ies diavolii din oameni? 
1. Prin post şi rugăciune - cu socoteală şi blagoslovenie de la duhovnic. 
2. Prin mărturisirea păcatelor cu căinţă la preotul duhovnic; deci prin pocăinţă - 

Taina Pocăinţei. 
3. Crucea îi arde. „Doamne, armă împotriva diavolului, Crucea Ta ai dat-o 

nouă”(Molitfelnic). Şi orice suferinţă primită cu mulţumire, acelaşi rost îl are. 
4. Smerenia, văpaie le este. 
5. Pomenirea Preasfântului nume al lui Iisus: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui 

Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul! „Armă în cer şi pe pământ, mai tare ca 
Sfântul nume al lui Iisus, nu este” (Sfântul Ioan Scărarul). 

Aceeaşi putere o are şi pomenirea Sfântului nume al Maicii Domnului. 
6. Îngerul păzitor îi alungă (dar numai la rugăciunile noastre). 
 

SMINTELILE, FOCUL ŞI SAREA 
 
„Dar dormind oamenii a venit vrăjmaşul lor şi a semănat zâzanii (neghină) în ţarina 

cu grâu şi s-a dus” (Matei 13, 25) . 
În ţarina lumii va fi sminteală când faptele noastre nu corespund poruncii. „Aşa să 

lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând ei faptele voastre cele bune să 
preamărească pe Tatăl vostru cel din ceruri” (Matei 5, 16). Dar sminteala cea mai mare 
va fi când se propovăduieşte inexistenţa lui Dumnezeu. 

Iisus zice că: „Cine va sminti pe vreunul din aceştia mai mici care cred în Mine mai 
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de folos i-ar fi lui dacă i s-ar lega de gât o piatră de moară să-l înece în adâncul 
mării”(Matei 18, 6). 

Impunerea ateismului e un păcat mai greu ca sinuciderea căci: dacă mâna ta (faptele), 
dacă piciorul tău (căile), dacă ochiul tău (punctul de vedere) te smintesc, taie-le, scoate 
afară „ochiul de la tine”. 

* 
În judecata faptelor altuia se întâmplă iarăşi o mulţime de sminteli. 
Sunt mulţi ochi de scos care decât să vadă rău(unde nu e) mai bine le-ar fi să fie 

orbi.De aceea le-a zis Dumnezeu: „a Mea este judecata, iar voi nu judecaţi”(Matei 7,1). 
De pildă, o mulţime de fapte dumnezeieşti şi cuvinte ale lui Iisus au fost sminteală în 

Israel. 
Sminteala e o judecată superficială pentru că ignoră principiile. Dacă ai ştii 

principiile ai fi curat şi nu te-ai sminti. Sminteala din ale sale grăieşte. De fapt cel ce se 
sminteşte, fără de voie se mărturiseşte. 

Focul e al Duhului Sfânt, care sărează, păstrează firea nestricată. Această păstrare e 
însă şi o asceză voluntară, o jertfă de sine a firii. Sare e şi nevoinţa şi pocăinţa. 
Înţelepciunea e încă numită sare. 

Sare sunt şi slujitorii lui Dumnezeu între oameni, ca să nu se strice natura 
omenească. Deci, dacă slujitorii (preoţii) nu mai au rolul de sare (fiind cu risc acest fel 
de a fi!), iată, vor fi călcaţi în picioare, cinstea lor va fi terfelită. 

De multe ori se aude că răspunderea pentru relele în care au dat oamenii e răsturnată 
în seama slujitorilor lui Dumnezeu. Vinovăţia este însă pe din două. 

Şi atunci, păstorul, predică în pustie! 
Cât foc şi câtă sare trebuie să ai ca să înflorească pustia din lăuntrul omului ca crinul? 
„Pentru înmulţirea neascultării a luat Dumnezeu cuvântul de pe pământ”. 
Prejudecăţile – păcate ale minţii - ochiul care trebuie scos - trebuie ca fiecare dintre 

noi să ne vedem de ochelarii proprii şi să-i ştergem de praful păcatelor altora, că nu 
acelea ne vor mântui; ci atunci să nădăjduim mântuirea când ochii noştri nu mai văd 
paiul nimănui, ca pe toţi să-i învăluim cu iubirea care iartă totul şi înţelege totul. 

* 
Sunt draci pe care-i poate scoate Dumnezeu din oameni şi sunt oameni din care nu 

poate Dumnezeu scoate dracii. Mare tragedie! 
Iată, de pildă, un fel de oameni care suspectează cea mai curată facere de bine. Parcă 

e un blestem: ies dintr-unii şi se întăresc „legiune” într-alţii. Unele dintre aceste victime 
sunt toţi cei ce nu admit Dumnezeirea lui Iisus. Fiindcă Iisus e o realitate care se impune 
până şi măsurării timpului şi Se impune ca un Stăpân liniştit a toate. 

Îndrăciţii la minte proiectează boala lor mintală asupra celui mai sănătos Om, 
numindu-L pe El conspirator cu Belzebul. 

Acest viciu de minte, acest tip de alienaţi mintal îl demască Iisus, spărgându-l în 
elementele sale contradictorii şi ireductibile: absurzii aceştia trebuie să-şi recunoască 
absurditatea. „O Împărăţie dezbinată întru sine mai dăinuieşte sau nu mai dăinuieşte?”, 
ei însă nu pot pricepe aceasta. A spune că o împărăţie dezbinată dăinuieşte, e o 
imposibilitate în termeni, o absurditate; iar a recunoaşte că nu mai dăinuieşte va însemna 
recunoaşterea Împărăţiei lui Dumnezeu care venise. 

Reducerea lor la absurd, demonstrarea Lui ca poziţie (dreaptă) a minţilor, sigur că nu 
I-o puteau ierta lui Iisus. Aceasta e categoria de oameni în care nu încape adevărul; li se 
pare că îi înnebuneşte. Despre ei şi despre vremea pecetluită cu structura lor, zice Iisus: 
„Cine nu-i cu Mine, acela e împotriva Mea şi cine nu adună cu Mine, risipeşte” (Matei 
12,30). 

Să fie cuvintele acestea mărturisirea unei înfrângeri, sau cuvântul judecăţii, care 
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desparte oile de capre încă de aici. 

 
IISUS HRISTOS, 

MOTIVUL REVOLUŢIEI ULTIME 
 
Se întrevede că se vor lichida toate motivele de război dintre oameni: motive 

economice, naţionale, rasiale, etc. Va mai rămâne unul: motivul lui Dumnezeu. Iisus a 
azvârlit pe pământ focul acestei revoluţii: pârjolul dragostei lui Dumnezeu, care aprinde 
împotrivă-i văpaia urii împotriva lui Dumnezeu. 

Iisus a venit să ne arunce sabia între virtuţi şi păcat. Iată oamenii învrăjbindu-se de 
moarte, pe motivul lui Dumnezeu. Nu va fi casă fără gâlceavă din cauza lui Iisus. 
Ultimul ideal capabil de unificare a oamenilor va dovedi oamenii incapabili de el. Cu cât 
oamenii îşi vor pogorî destinul lor din cer pe pământ, cu atât mai mult se va cutremura 
pământul sub ei fiindcă totuşi nu este pace decât sub Dumnezeu. Un destin răsturnat 
antrenează în răsturnare, în revoluţie, totul în jurul lui. Aşa se face că cei ai lui Dumne-
zeu „cunoscând duhul vremii”, cunoscând înclinarea ei spre Făcătorul său, au pacea lui 
Dumnezeu, pe când ceilalţi, ignorând sensul existenţei, iubind faţa exterioară a lumii, se 
găsesc în afară de sens, aruncaţi lăuntric de pârâşul lor - conştiinţa - care şi fără credinţa 
lor, îi va aduce la judecata lui Dumnezeu. Iar Judecătorul va da dreptate pârâşului lor - 
„conştiinţei” - fiindcă aceştia nu s-au împăcat cu ea, pe când mergeau alături stadia vieţii 
acesteia (Matei 5, 25-26). 

Iisus destăinuieşte şi aceasta, că li s-a prevăzut o temniţă care să semene cu ei, cu 
existenţa lor negativă. Acolo nu există Dumnezeu, decât ca un coşmar, ca o lipsă, ca un 
chin absolut. Iată dreptatea care atârnă peste ucigaşii drepţilor. 
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Căsătoria14 
 
Chiar şi în legea veche, căsătoria este indisolubilă, de nedezlegat, adică nu era 

îngăduită despărţirea. Ştiind aceasta, fariseii s-au apropiat de Iisus, ispitindu-L: „Se 
cuvine oare ca bărbatul să-şi lase femeia?”. Iisus îi provoacă la lege. Ei îi răspund în 
sensul îngăduinţei pe care a dat-o Moise cu „cartea de despărţire”. Dar Iisus, Care era la 
zidirea omului, le-a spus rostul de la începutul zidirii în care nu merge despărţirea, 
fiindcă amândoi alcătuiesc o singură făptură. Iisus întăreşte căsătoria la rostul ei de la 
începutul zidirii. 

Iisus nu putea coborî raţiunile creaţiei din motivele lui Moise, de aceea a ridicat 
căsătoria la rangul de taină. Deci, dacă ar fi trăită de cei căsătoriţi la valoarea ei 
adevărată, de taină, căsătoria ar da roade vrednice de tainele lui Dumnezeu. 

Dumnezeu a ridicat pe om la cinstea de colaborator al Său în lume. Căsătoria, la 
rangul la care a instituit-o Dumnezeu, ar trebui să realizeze în progresie geometrică 
posibilitatea acestei colaborări. 

Dacă în Taina Cununiei cei doi sunt o singură făptură, „atunci această făptură ce 
năzuieşte ea?” - „Odrasle pentru Dumnezeu!”. E un răspuns categoric (Maleahi 2, 15). 
La ce atunci Hristos este cap bărbatului dacă nu pentru împlinirea acestui suspin al firii? 
(Rom.8, 22). „Căci făptura a fost supusă deşertăciunii - nu din voia ei, ci din pricina 
celui care a supus-o - totuşi cu nădejdea că făptura se va izbăvi din robia deşertăciunii, 
ca să se bucure de libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu”, pentru că dorul statornic al 
făpturii aşteaptă cu nerăbdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu (Rom. 8, 19 - 21). 

Fiarele uitau de sălbăticia lor la picioarele sfinţilor. Sălbăticia din fiara de om este cea 
mai mare robie. Creşterea omului la odihna „libertăţii fiilor lui Dumnezeu” atârnă 
hotărât şi de atitudinea căsătoriţilor faţă de căsătorie, iar mulţi sunt aleşi tocmai din 
cauza atitudinii religioase a părinţilor mai înainte de a se naşte copiii lor. 

Căsătoria are multe motive ca să fie taină. Când familia nu va mai fi întemeiată pe 
Taină, oamenii vor fi o turmă de fiare destrăbălate. 

 
Sfaturi pentru cei căsătoriţi 

 
[Dumnezeu iartă, dar neîndreptat nimic nu lasă] 

 
Cunoştinţele acestea urmăresc ideea de responsabilitate a căsătoriţilor faţă de Legea 

divină înscrisă în fire, sub formă de instinct. Şi mai urmăresc lămurirea ideii de păcat, 
idee care a început să fie neclară în mintea multora. 

Începem cu aceasta: păcatul este o conspiraţie a minţii omului cu diavolul, împotriva 
Legii lui Dumnezeu. Cu această definiţie de lucru, înţelegem dintr-o dată că numai Iisus 
a fost fără de păcat, adică singur El a refuzat orice idee diabolică din mintea, viaţa şi 
faptele Sale. 

Voi, ca tineri începători ai vieţii, sunteţi poate ispitiţi de ideea că tineri fiind, de ce să 
începem cu copiii din primul an; să ne mai trăim puţin viaţa şi avem vreme şi de copii. 
Cu acest gând, dacă-l primiţi şi-l luaţi de bun, vă deschideţi calea către păcat şi către tot 
felul de necazuri care vin matematic. Ca să n-o luaţi rău, de la început să vă precizaţi 
poziţia sufletească faţă de roadele binecuvântate de Biserică ale cununiei: copiii. Ei sunt 
roadele dragostei; evitarea lor nu e dragoste, ci crimă. Căutarea plăcerii numai cu 
evitarea rostului firesc al instinctului, e viciu şi păcat şi se pedepsesc de Legea care vede 
toate ale omului. 

                                                 
14 Părintele Arsenie Boca, Pravila albă. Sfaturi pentru cei căsătoriţi, ed. Agaton, 2006 
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Deci, dacă nu sunteţi bine lămuriţi de la început, către bine, foarte uşor vă treziţi în 
greşeli de convieţuire, de unde vin apoi un rând întreg de necazuri de care nu vă poate 
scăpa nimeni. 

Cu diavolul nu scapi de greşelile făcute. Acestea te urmăresc în alte căsătorii sau în 
orice altă parte ai lua-o. Nu te scapă nici rugăciunile. Doar spovedania te pune în temă 
cu vinovăţiile tale faţă de hotarele legii de la cununie, pe care le-ai încălcat, şi-ţi dă 
iertarea lui Dumnezeu pentru neştiinţă (dacă aceasta a fost), sau pentru neputinţă (dacă 
aceasta este) şi-ţi dă puterea şi răbdarea ispăşirii, dacă te îndrepţi ca şi convieţuire. 
Dumnezeu iartă (dacă-i ceri aceasta prin spovedanie), dar nepedepsit, neispăşit 
[neîndreptat], nimic nu lasă. Aşa scrie Cartea! [n. ed.: preotul iartă păcatele mărturisite, 
dar dă şi canon, pentru îndreptare. Redăm un fragment dintr-o predică despre Taina 
Spovedaniei, ţinută de părintele Arsenie la Mânăstirea Drăgănescu: „Când aceste păcate 
(biruinţe ale diavolului asupra omului) sunt spovedite şi ispăşite prin canon şi necazuri, 
ele nu mai au nicio greutate în cântarul judecăţii particulare. Când sunt spovedite numai 
pe patul de moarte şi n-a mai rămas timp pentru canon şi îndreptare, diavolii vin şi 
înfricoşează sufletul cu necaz şi urgie mare. Dacă însă omul le-a ars pe pământ măcar cu 
o lacrimă, aceasta nu se pierde ci poate atrage mila lui Dumnezeu. Când biruinţa 
diavolilor (păcatelor) rămâne consimţită întru totul toată viaţa şi nu e ştearsă prin taina 
pocăinţei, omul acela, deşi botezat, s-a făcut fiu al aceluia de care a ascultat, biruinţele 
aceluia (păcatele) având toată greutatea fărădelegii pe cântarul judecăţii particulare”]. 

 
[În convieţuire nu-i bun nici abuzul, nici refuzul] 

 
Iată acum o descriere sumară a greşelilor de convieţuire şi legat de ele, urmările lor 

inevitabile, care te aşteaptă în faţă şi ţi se aşează în braţe. Iar dacă aşa stau lucrurile şi 
practica pe teren aşa confirmă, atunci măsura preventivă e cea mai bună, e singura 
raţiune posibilă şi la îndemâna tuturor. 

În convieţuirea căsătoriţilor nu-i bun nici abuzul, nici refuzul. Abuzul atinge pe soţ, 
refuzul pe soţie, dar şi pe soţ. Cum aceasta? Aşa-i făcut omul de Dumnezeu: bărbat şi 
femeie într-un singur trup. Cu cunoştinţele contemporane de biologie, de endocrinologie 
şi de neurologie putem înţelege clar acest lucru. 

Sistemul nostru nervos, ca să servească solicitările vieţii în bune condiţii, are nevoie 
de o bună şi corectă functionare a glandelor noastre endocrine. Glandele acestea sunt 
înşirate în număr de 7-8, pe toată verticala staturii noastre. Două glande sunt în cap, 
responsabile de comenzile şi cu modul de funcţionare al tuturor celorlalte. Acestea din 
cap sunt sensibile, adică lucrează în consonanţă cu concepţia ta de viaţă, în care te 
integrezi trup şi suflet. Pentru o clarificare pe scurt a rosturilor acestor două glande din 
cap, ca să funcţioneze într-un fel sau altul, e destul să dau un exemplu a două concepţii 
de viaţă diametral opuse: într-un fel vor lucra aceste glande de comandă asupra tuturor 
celorlalte glande din subordine când te integrezi în turma lui Epicur [n. ed.: Epicur 
spunea că fericirea se dobândeşte prin cultivarea plăcerii] şi altfel vor conduce iconomia 
endocrină când te integrezi în turma lui Hristos. 

Sărim peste aceste glande de pe verticala omenească şi ne oprim puţin la cele sexuale. 
Aici-i aici! Aici au fost lăsaţi oamenii fără nicio cunoştinţă exactă. Ba li s-au spus multe 
minciuni şi fiecare a fost lăsat în voia lui, cu greşelile şi ereziile sale. S-o luăm fugitiv cu 
puţină biochimie endocrină. Sexele (bărbat şi femeie) se caută la maturizare unul pe 
celălalt, trecând peste orice bariere, ale oricui. Totuşi e bună (foarte bună chiar) şi puţină 
minte şi cât de cât cunoştinţa pozitivă a faptului acesta, a continuităţii vieţii [prin naştere 
de prunci]. 

Constituţional, natura bărbatului are o glandă în plus faţă de femeie: prostata. Această 
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glandă spune foarte multe şi importante lucruri în iconomia vieţii şi în interpretarea 
corectă a foarte multe necazuri ivite în familie (pentru clarificare, trebuie spus şi numele 
produşilor de biosinteză ale glandelor: hormonii. Aceştia sunt substanţe de biosinteză, 
produse de glande şi vărsate în circuitul intern al sângelui, cu ajutorul căruia circulă prin 
tot organismul, ei având rol în activitatea şi activarea sistemului nervos, deci a tuturor 
organelor, în scopul de a menţine organismul întreg şi în bune condiţii de viaţă internă şi 
externă). Iată din tainele prostatei: aceasta sintetizează săruri ale acidului glutamic, 
substanţe absolut necesare sistemului nervos, atât al bărbatului cât şi al femeii. Dar nu le 
prepară decât bărbatul! Aici este explicaţia, fundamental biologică, în temeiul căreia 
femeia este atârnătoare de bărbat. Fără substanţele lui endocrine, ea se degenerează 
nervos, mintal, etc. Aici începe să se înţeleagă de ce au urmări nefaste şi abuzul şi 
refuzul. 

Dacă aceste substanţe extrem de valoroase pentru iconomia vieţii în bune condiţii a 
sistemului nervos sunt risipite pe plăcerea de care nu te mai saturi - atunci încep să apară 
urmările. Abuzul păgubeşte pe bărbat de necesarul de substanţe glutamice a sistemului 
nervos (15 miliarde de neuroni) şi încep fenomenele de carenţă nervoasă, care pot ajunge 
până la slăbirea totală a funcţiei mintale. S-au văzut atâtea cazuri de tâmpenie a minţii şi 
a pierderii totale a memoriei, fără să fie şi alte boli în organism. Respectivul era 
suprasolicitat, iar el s-a predat. Urmările sociale se înţeleg. 

Refuzul păgubeşte pe femei. Unul din refuzurile obişnuite este acela „întemeiat” pe 
stăvilirea numărului de copii. Modalitatea aceasta este viciul „onaniei” cu femeie. 
Păgubesc amândoi - pagubă biologică ce se resimte în sănătatea amândurora. 

Minţirea, trişarea, ferirea (sunt unul şi acelaşi viciu), duce în mod normal la o 
nervozitate şi la o nemulţumire faţă de altul, pe care natura în nevinovăţia ei caută să o 
remedieze. Şi cum o remediază? Căutând fiecare din părinţi alt partener, ca să nu 
falsifice convieţuirea. În fond e o rezolvare greşită, vinovată faţă de unitatea de dragoste 
a Tainei Cununiei. Deci, dacă o femeie greşeşte cu altcineva, de vină (de trişarea lor) e 
„ferirea” soţului, care o împinge la gestul căutării altuia care să fie corect cu natura. În 
majoritatea cazurilor de necredinţă a femeii e de vină soţul, că nu şi-a umplut casa de 
copii. Deci, cine fuge de copii, fuge de responsabilitate. Şi unde fuge? În 
iresponsabilitate. Când însă îţi iei răspunderea de a rodi copii, Stăpânul vieţii îţi va ajuta 
să ai şi ce le da mâncare şi-ţi va asigura şi cinstea căsătoriei. 

Deci, nici abuzul nici refuzul, ci o dreaptă socoteală şi o convieţuire corectă şi 
cinstită. 

 
[În constituţia biologică a femeii e pusă  obligativitatea 

naşterii a 3-4 copii,  în ordine naturală] 
 
Mai mult chiar, o altă constrângere de care trebuie ţinut seama e foliculina, hormon 

toxic şi cancerigen. Toxic la nivelul creierului, dând continue dureri de cap şi foarte 
intense; cancerigen la nivelul sânului sau uterului (fibroane uterine). De cleştele acestui 
hormon nu este scăpare decât de la 3 - 4 copii în sus, cu sarcinile în mod natural, cum 
apar ele normal. Această ordine naturală a sarcinii e singura cale care asigură sănătatea 
copiilor. Salturile peste sarcini, lepădările de copii, indiferent cu ce metode şi din ce 
motive, ating sănătatea copiilor ulteriori, dacă mai vin. Dar chiar dacă nu mai vin alţii, 
Legea divină pedepseşte şi retrospectiv, pe cei făcuţi cronologic (n. ed.: pe cei născuţi în 
ordine naturală). Aşadar, în însăşi constituţia endocrină a femeii e pusă obligativitatea 
naşterii de mai mulţi copii. E chiar condiţia de mântuire a femeii după cum i-a descoperit 
Dumnezeu Sfântului Apostol Pavel. 

În cazul viciului sau al greşelilor de convieţuire, apariţia cancerului care ucide soţia 
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se răstoarnă iarăşi în răspunderea soţului. Soţul care nu vrea copii nu trebuie luat, e un 
criminal camuflat al soţiei sale. Nu e din turma lui Hristos! Abia de la 3-4 copii în sus, 
făcuţi în ordinea naturală în care apar, se neutralizează acţiunea toxică şi cancerigenă a 
foliculinei. Practica confirmă aceasta. Sunt mame cu 10-12 copii făcuţi, care trăiesc şi 
ajung la vârsta de 80 de ani, sănătoase, în destulă putere, fără să le doară capul sau să fi 
fost bolnave. 

Femeile mai pătimesc şi de crizele climacteriului (menopauză), de la 50 - 52 de ani. 
Când viaţa lor de până aici a fost corectă şi conform cu natura, tulburările acesteia trec 
aproape neobservate. Echilibrul endocrin e asigurat de normalitatea convieţuirii şi a 
roadelor făcute până aici. În cazul viciilor de convieţuire, perioada aceasta e adevărată 
nebunie. 

Nu mai pomenesc de reflectarea (normalităţii sau anormalităţii de convieţuire) în 
afara psihicului, lucru care formează un capitol aparte, cu o matematică mult mai 
complicată şi cu pedepse mai greu de evitat. De asemenea, nu pomenesc aici decât în 
treacăt reflectarea purtării în genere în codul genetic, deci în fondul ereditar al urmaşilor. 
Totuşi, nu mă pot abţine de a pomeni unul, care produce extrem de multe şi grele 
dificultăţi în educarea copiilor. Când soţul nu dă pace sarcinii (zice el că nu poate, sau nu 
vrea altfel, sau se declară stăpân pe legile naturii) atunci copiii vin pe lume cu 
predispoziţia precoce spre sexualitate. Aceasta îi face îndărătnici şi foarte greu educabili 
(sunt certaţi cu disciplina, unii genetic prezintă cromozomul criminalităţii şi chipurile, 
circumstanţe atenuante în justiţie). Fug de la şcoală şi încep aventurile. Deci tot în 
răspunderea soţului se soldează şi aceste necazuri. Explicaţia biologică: au crescut în 
mediul uterin hrăniţi cu sânge prea îmbibat cu testosteron, hormon sexual masculin. 

 
[Degenerarea prin alcool şi tutun] 

 
Tot în treacăt pomenesc de acţiunea toxică a alcoolului. Dacă 6 grame de alcool la 

litrul de sânge e capabil să sudeze o mulţime de spermatozoizi câte doi, cap la cap, fără 
să le tulbure viaţa, atunci ce vom zice de beţivii notorii? Iată ce se întâmplă: aceşti 
monştri masculini au două cozi, deci cu o capacitate dublă de mişcare, ajunşi ca atare în 
organismul femeii, caută febril ovulul, până şi la trompă şi acolo îl fecundează, oul 
format nelalocul lui creşte astfel normal, dar trebuie extirpat cu trompă cu tot. Aşa se 
instalează sterilitatea, condiţie suficientă de dezechilibru, până la faze clinice. Iată ce 
pustiu de bine face băutura. Femeia, în cazul acesta, să prefere orice agresiune, numai 
sterilitatea şi dezechilibrul nu. 

Toxicitatea tutunului duce la cazuri excesive, dar nimeni [dintre fumători] nu vrea să 
ştie de carenţa organică pe care o are sau chiar de atrofierea funcţională... 

Alcoolismul, beţivitatea bunicilor apar în nepoţi ca tulburări şi insuficienţe nervoase 
până la nivelul de epilepsie. Beţia e mare pacoste care se înscrie genetic în patrimoniul 
ereditar şi duce treptat, dar sigur, la degenerarea omului din neam în neam, duce la 
degenerarea neamului. Răspunderile cresc considerabil! 

 
Pravila albă 

 
Adică darea pe faţă a unor lucruri privitoare la căsătorie şi în afara ei, 

dimpreună cu urmările lor, în cea mai mare parte necazuri fără îndreptare - şi 
rânduiala de urmat, pentru cine vrea să creadă şi să nu ajungă la acestea. 

«Erau multe şi mari pricinile pentru care trebuia un leac puternic ca acesta. Iată-l, dat 
la îndemâna tuturor - unora spre bucurie mare, altora spre supărare mare. „Cei ce au 
păzit cu sfinţenie pravila cea sfântă, sfinţise-vor şi cei ce au învăţat-o, vor şti ce să 
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răspundă» (Înţ: 6, 10). 
 

[Căderea de la însuşirile cereşti la cele dobitoceşti] 
 
Cel căzut între tâlhari a fost încredinţat Bisericii, ca slujitorii ei să poarte grijă de 

dânsul, spălându-i rănile cu vin şi ungându-i-le cu untdelemn. Adică: pocăinţă aspră (ca 
vinul pe rană) şi împărtăşirea harului celor 7 Taine ce izvorăsc din Hristos-Pomul vieţii 
(ca untdelemnul ce unge rănile omului şi-l tămăduiesc deplin). 

Căderea între tâlhari este căderea firii omeneşti din Rai în lumea aceasta. Este 
„căderea de la desăvârşire..., căci, îndată după călcarea poruncii s-a făcut în om străvezie 
şi arătată asemănarea lui cu dobitoacele necuvântătoare, deoarece trebuia, după ce a 
acoperit strălucirea minţii, ca firea oamenilor să fie chinuită, pe dreptate, de însuşirile 
dobitoceşti... până ce omul îşi va veni întru conştiinţa de sine şi la simţirea măreţiei sale 
de făptură raţională” (Sf. Maxim Mărturisitorul; Scoliile - Răspunsuri către Talasie, 
Răspuns la Întrebarea 1). 

Astfel, o însuşire prin care omul se aseamănă dobitoacelor este înmulţirea. Chipul 
cunoscut al naşterii trupurilor a venit omului tocmai din pricina căderii în neascultare, 
căci ar fi fost cu putinţă şi un alt chip de înmulţire, nepătimaş şi nepăcătos. Când însă a 
păcătuit, Adam urma să moară şi să se stingă omul din zidire. Dumnezeu văzând însă 
peste veacurile toate, că mulţi au să se întoarcă din dobitocie, l-a osândit pe calea naşterii 
trupeşti, care constă din pătimire [poftă] şi păcat - păcatul avându-şi porneala în poftă, 
iar pofta fiind dată pentru acest scop de naştere (Sf. Maxim Mărturisitorul; Scoliile - 
Răspunsuri către Talasie, Răspuns la Întrebarea 21). Astfel, ca într-o lege de pedeapsă 
dată firii, firea şi voinţa au fost legate într-o înlănţuire rea, căci cu cât se silea firea să 
dăinuiască în viaţa aceasta, prin naştere, cu atât se strângea pe sine mai mult în lanţul 
legii păcatului, sporindu-se şi moartea. I s-a dat deci omului, ca pedeapsă, să se lupte cu 
moartea, de care se atinsese cu voia sa. 

Dorul după Dumnezeu s-a întors în pofta pătimaşă după trup. Mintea, întorcându-se 
de la vederea lui Dumnezeu, a căzut în hăţişul simţurilor, care se lipesc de plăcere ca de 
bine şi fug de durere ca de rău. Iar plăcerea este momeala cu care „hoţul” amăgea pe om 
să se pogoare din Ierusalim la Ierihon. 

Pe drumul acestei pogorâri, toate începătoriile şi stăpâniile cele din văzduhuri, ca un 
puhoi, se sileau să intre, pe întrecute, în partea pătimitoare a firii (adică în poftă şi în 
iuţime) şi să le povârnească contra firii (Col.2, 15). Voinţa l-a împins pe om ca să vrea 
numai ispita vicleanului (plăcerea) şi să ocolească povara naşterii de fii (ca pe o durere), 
căci a fost pândit omul şi în latura minţii şi a liberei voinţe. Mintea, care odinioară avea 
şi vedea pe Dumnezeu într-însa, acum e „templu al idolilor, având, în loc de un singur 
Dumnezeu, multe chipuri ale patimilor necurate” (Sf. Maxim Mărturisitorul, Scolia 9 
după răspunsul la întrebarea 55). Mintea, nemaidepănând în sine vederea lui Dumnezeu, 
stăpânitorul lumii acesteia [satana] a încâlcit-o în înfăţişările celor supuse simţurilor. Ea 
fiind o putere arzătoare, ca una ce avea să sălăşluiască pe Dumnezeu într-însa, care este 
şi El tot foc, acum „născoceşte şi aprinde plăcerile trupului, ea însăşi fiind reţinută astfel 
în legătură pătimaşă cu simţurile” (Sf. Maxim Mărturisitorul, Scolia 18 după răspunsul 
la întrebarea 58). Şi, iată aşa, legea păcatului (care este plăcerea simţurilor şi pentru care 
s-a hotărât moartea trupului) s-a furişat în sfatul minţii şi de atunci mintea dă trupului 
numai sfaturi contra firii sau sfatul fărădelegii. 

„Foc de ocară este legea trupului, iar îmboldirea spre deprinderea patimilor este 
lumina lui şi pară de ocară este arderea cu care lucrează patimile. Sau, pe scurt: focul de 
ocară este păcatul; lumina de ocară – deprinderea păcatului, iar flacăra-lucrarea 
păcatului. Prin urmare, nu se cade minţii să se încălzească la focul acesta, nici să se 
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lumineze cu lumina aceasta, nici să ardă în această flacără. Căci ceea ce pentru simţuri 
este lumină şi plăcere, pentru minte este adânc de întuneric” (Sf. Maxim Mărturisitorul, 
Scolia 20 după răspunsul la întrebarea 54). 

Simţurile nu sunt în stare decât de rătăcire şi nu aprind decât stricăciunea trupurilor, 
iar mintea, împinsă de această stricăciune, nu este numai contra firii, ci şi împotriva lui 
Dumnezeu. Iar o minte biruită de simţuri şi de poftele contra firii, prin care lucrează 
toată puterea vrăjmaşă („fiindcă dorinţa cărnii este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu”- 
Rom. 8, 7), ce sfaturi poate da, decât sfaturile tâlharilor, care căsăpesc pe cei ce coboară 
din Ierusalim la Ierihon: copiii ce vin în lumea aceasta . 

 
[Patimile ne distrug vlaga, mintea ş i  chiar neamul] 

 
Mai departe să schimbăm puţin cuvintele. Ştiinţa medicinii, printre multele ei 

învăţături, o are şi pe aceasta: s-a băgat de seamă că toate ţesuturile omului se pot drege, 
adică se tămăduiesc, numai celula nervoasă nu se mai drege niciodată; lucrul ei se 
opreşte fulgerător. 

Celula nervoasă o asemănăm cu un ghem de la care pleacă fire în multe părţi, cu rost 
de „telefoane”. Creierul ar fi ghemul cel mare, sau „centrala telefonică”, prin care 
sufletul primeşte veştile şi trimite hotărârile sale tuturor „creieraşelor” mai mici, celulele 
nervoase împrăştiate în tot corpul. Prin şira spinării duc mii de „fire telefonice” la creier. 
Prin creier (celulele nervoase), mintea lucrează asupra trupului, mintea fiind o parte a 
sufletului nu a trupului. 

Ştiinţa dovedeşte că desfrânarea, sau risipirea de orice fel, omoară milioane de celule 
nervoase. Iată cum: în tot trupul, dar mai ales cu desăvârşire în şapte locuri, izvorăşte un 
fel de putere foarte trebuincioasă pentru bunăstarea întregului om trupesc. Asta e vlaga 
de viaţă. Între cele şapte izvoare de viaţă, printre cele mai puternice este şi izvorul care 
înmugureşte sămânţa de om. Când omul se ţine de desfrânare, robit de spurcata ei 
plăcere, izvorul nu mai poate dovedi să mai verse şi înăuntrul trupului, în sânge, partea 
de vlagă neapărat trebuitoare, pentru că tot lucrul izvorului e tâlhărit în afară. [n. ed.: 
după cum am văzut, cele 7 izvoare de viaţă sunt glandele endocrine şi nu chakrele 
cunoscute în practicile orientale, aşa cum au încercat să arate adepţii acestor practici] 

De pe urma năravului desfrânării, scade puterea izvorului de a mai vărsa în sânge 
felul său de vlagă. Scăderea aceasta de putere aduce moartea a milioane de celule 
nervoase. Căci toate ţesuturile din om pot răbda de foame sau pot lucra cu schimbul, sau 
se topesc, ca să se facă mâncare celorlalte şi la vreme prielnică, iarăşi se înmulţesc la 
loc, numai celula nervoasă, odată moartă de foame, nu mai învie niciodată. Iar mâncarea 
ei este acea vlagă a celor şapte izvoare. Acum suntem pe cale de a înţelege ce se 
întâmplă cu mulţi care slăbesc la minte, văzând cu ochii. Şcolarii, de unde la început 
învăţau foarte bine, acum, de când practică onania, le slăbeşte mintea şi trebuie să 
părăsească şcoala. Dar la năravul lor mai este cineva răspunzător şi să nu ne grăbim. 

Iată pe nume câteva feluri de patimi prin care oamenii îşi prăpădesc sămânţa şi vlaga, 
aprinşi de pofte contra firii: 

1. Onania sau malahia; 
2. Curvia; 
3. Sodomia; 
4. Bestialitatea (cu dobitoacele).  
Iar în căsătoria legitimă: 
1. Desfrânarea; 
2. Fereala de zămislire; 
3. Crima de avort; 
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4. Preacurvia; 
5. Necurăţia; 
6. Nesocotirea vremurilor oprite; 
7. Alte nenumite spurcăciuni. 
Dar ce-i atunci după fire? Numai şi numai zămislirea de prunci. 
Căsătoria este o Taină din cele şapte, tocmai ca să nu îngăduie într-însa atâta şerpărie 

de fărădelegi. Cu toate acestea, în zilele noastre trebuie să strigăm amarnic: „Ridicaţi 
căsătoria din desfrânare, măcar la rânduiala dobitoacelor. Binecuvântarea lui Dumnezeu 
nu s-a dat fărădelegilor!”. E aşa de greu de înţeles? Dar zic unii: „Noi putem şi fără 
binecuvântarea lui Dumnezeu!” Iertaţi de întrebare: „Unde?”. Da, pentru cine nu vrea să 
înţeleagă, nici Dumnezeu n-a avut ce să zică decât aceasta: „Cine este nedrept să 
nedreptăţească mai departe, cine e spurcat să se spurce şi mai rău, cine e drept să facă 
dreptate şi mai departe, cine stă sfânt să se sfinţească şi mai mult. Iată, vin curând şi 
plata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui” (Apoc. 22, 11 - 12). 

Şi mai zice ştiinţa că tot omul vine pe lume cu un anumit număr de celule nervoase. 
Prin faptele lui cele de desfrânare, pierde un număr mai mic sau mai mare de celule. Şi 
pentru că peste toate fărădelegile atârnă legile, aşa atârnă ele şi peste viaţa desfrânatului: 
faptele sale sunt descrise în sămânţa sa, astfel încât copilul este îmbinarea celor doi 
părinţi şi a celor patru bunici, a celor opt străbunici şi a celor 16 stră-străbunici (aceasta 
este o moştenirea numai până la al patrulea neam, dar şi ceilalţi înaintaşi îşi dau partea 
lor de zestre, însă din ce în ce mai mică). Ne putem da seama cât au de ispăşit copiii din 
greşelile părinţilor! Şi ce moştenesc? Forma şi întocmirea trupului, precum şi numărul 
de celule nervoase pe care îl aveau părinţii când au chemat copilul în lume. De la 
numărul şi sănătatea acestui număr, atârnă multe pentru viaţa urmaşilor. Sau mai pe 
înţeles, un copil are scrise în sine toate înclinările unui număr mare de părinţi, atât cele 
bune cât şi cele rele (jumătate de la cei doi părinţi, a patra parte de la cei patru bunici, a 
opta parte de la cei opt străbunici şi aşa mai departe). 

Acum, din toate înclinările acestora, vor veni la arătare mai întâi cele mai puternice, 
de la părinţii cei mai apropiaţi, dar pot veni la arătare şi porniri de la moşi-strămoşi, 
atunci când împrejurările din afară sau tocmirea dinăuntru înlesneşte să se arate 
moşteniri îndepărtate. Firea ţine la sănătate: de aceea, moştenirii bolnave de la un părinte 
îi sare în ajutor cu partea sănătoasă de la celălalt, dar neputinţa o poartă totuşi, nearătată, 
în cojoc. 

Acestor înclinări să le zicem grâu şi neghină. Vom pricepe că în copil se arată şi 
sămânţa celui rău, care va trebui să o răbdăm până la seceriş, fiindcă semănătorii, 
lucrătorii şi economii tainelor au mai adormit, încât acum vedem cam multă neghină în 
ţarina aceasta. Iar somnul de care e vorba, e adormirea străjii minţii, toropeala în 
patimile fărădelegilor. Omul vrăjmaş, diavolul, a strecurat în firea omenească, din neam 
în neam, tot mai multă neghină, sau înclinarea drăcească a fărădelegii. 

Dar nu numai patima desfrânării omoară grăuncioarele nervoase, ci toate patimile. 
Mânia aprinsă, durerea peste măsură pentru o dragoste pământească, la câţi nu le-a făcut 
sânge rău şi nu i-a pălit guta? Dărâmarea cea mai cumplită însă, vine de la patima beţiei. 
Otrava băuturii, pe lângă amorţirea şi arderea tuturor nervilor, strică sămânţa toată,    
într-un chip nemaivăzut - după cum mărturiseşte ştiinţa. Dacă cineva cheamă copii la 
viaţă în starea aceasta, peste bietul copil atârnă necaz greu, boala îndrăcirii. Căci, 
oriunde este dărâmare, vine şi puterea rea, diavolul, ca la o ispravă a sa şi se arată prin 
chinuirea ce o face copilului nevinovat. Aşa se face că vedem nesfârşitul şir de urmaşi 
nenorociţi: orbi, şchiopi, uscaţi sau putrezind de vii, alţii strâmbi în fel şi chip şi mai 
greu decât toate, chinuiţi de draci. Iar alţii, în ce priveşte mintea, porniţi de mici spre 
rele, când vor fi mai mari vor azvârli în părinţi, în Dumnezeu şi vor sfârşi năpraznic. 
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Mare dărâmare în firea omenească! Acestea sunt fărădelegile, în chip de om, ce 
plângând, strigă vinovăţiile părinţilor şi aduc mare durere în toate părţile. 

Iar dacă vreţi: singura scăpare sigură este de a nu ajunge aici (există cale care n-are 
fărădelegi: aceasta este dată de taina cununiei). Aceştia sunt „pruncii născuţi din somnul 
necurat, martori ai nelegiuirilor părinţilor, dacă stai să cercetezi” (Înţel. 4, 6). Legea 
atotputernică ce întoarce faptele oamenilor în braţele lor, o strigă Sfânta Carte în fiecare 
veac de oameni. „Fiii desfrânaţilor nu vor avea desăvârşire şi sămânţa ieşită din patul 
nelegiuit se va stinge. Că, de vor avea viaţă lungă, nu vor fi de nicio treabă şi bătrâneţea 
lor, la urmă de tot, va fi fără cinste. Iar, de vor muri de timpuriu, vor fi fără mângâiere şi 
fără nădejde vor fi în ziua judecăţii. Căci neamul celui nedrept are groaznic sfârşit” (Înţ. 
3, 16-19). „...Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc pe 
copii pentru vina părinţilor ce mă urăsc pe Mine, până la al 3-lea şi al 4-lea neam şi mă 
milostivesc până la al miilea neam, către cei ce Mă iubesc şi păzesc Poruncile Mele” 
(Ieş. 20, 5 - 6). 

Dar milostivirea lui Dumnezeu, care nu de bunăvoie pedepseşte şi umileşte pe fiii 
oamenilor (Plâng. Ieremia 3, 3) aduce în câte unii înclinările bune ale străbunilor şi 
copilul de mic ajunge la deosebirea dintre bine şi rău. Despre aceştia zice Dumnezeu: 
„Dacă un copil care văzând păcatele toate câte a făcut tatăl său, se păzeşte şi nu face 
nimic asemenea... acest om nu va muri pentru păcatele părinţilor săi, ci în veci va trăi... 
pentru că fiul a făcut ceea ce este drept şi legiuit şi toate legile Mele le-a ţinut şi le-a 
împlinit: de aceea va trăi”. (Iez. 18, 14-19; 17, 19). 

 
[Singura scăpare: Pocăinţa şi ridicarea căsătoriei  

din desfrânare la înălţimea de Taină] 
 
Iată cât de cât înţeleasă sporirea pustiirii, ce se lucrează în ascuns în firea fiecărui 

rând [generaţie] de oameni, care acum, în zilele noastre, s-a arătat în afară cu urgie mare. 
Căci: „De unde vin războaiele şi certurile dintre voi? Nu oare de aici: din poftele voastre 
care se luptă în mădularele voastre?” (Iac. 4, 1). 

Cine va opri prăpădul pustiirii? „Fără Mine nu puteţi face nimic” zice Domnul (Ioan 
15, 5). Prăpădul pustiirii nu se va opri până nu vor scoate oamenii desfrânarea din 
inimile lor şi până nu vor să ştie de Dumnezeu (Osea 4, 1-6). „Cei ce ţin de trup, poftesc 
pe cele trupeşti, iar cei ce ţin de duh, poftesc cele duhovniceşti. Căci pofta cărnii este 
moarte, iar dorinţa Duhului este viaţă şi pace. Fiindcă pofta cărnii este vrăjmăşie 
împotriva lui Dumnezeu, căci nu se supune Legii lui Dumnezeu, că nici nu poate. De 
aceea cele ce sunt în carne (în curvie) nu pot să placă lui Dumnezeu”. (Rom. 8, 5 - 8). 
Cei ce sunt ai lui Hristos, şi-au răstignit trupul, împreună cu patimile şi cu poftele. „Nu 
suntem datori trupului ca să trăim după trup. Căci dacă vieţuiţi potrivit trupului, veţi 
muri, iar dacă ucideţi cu Duhul poftele trupului, veţi fii vii. Fiindcă toţi câţi sunt mânaţi 
de Duhul lui Dumnezeu, fiii lui Dumnezeu sunt”. (Rom. 8, 12-14). 

„Căci voinţa lui Dumnezeu aceasta este: sfinţirea voastră, să vă feriţi de desfrânare, 
ca să ştie fiecare dintre voi să stăpânească vasul său în cinstire şi în sfinţenie, nu în 
patima poftelor, cum fac necredincioşii, care nu cunosc pe Dumnezeu... căci Dumnezeu 
nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţire” (I Tes. 4, 3-7). 

Pe vremea Sfântului Apostol Pavel încă sufla urgie mare, mai ales peste creştini. De 
aceea mulţi îşi luau de la ei înşişi sfat să se înfrâneze desăvârşit în căsătorie, cu gând să 
fie gata oricând de Sfânta Împărtăşanie şi de mărturisirea muceniciei. Sfântul Pavel însă, 
socotind copiii mugurii căsătoriei, n-a îngăduit înfrânarea desăvârşită decât pentru 
vremurile de post şi rugăciune (I Cor. 7, 5). Socotind însă şi „nevoia ceasurilor de faţă” 
(urgia vremurilor de atunci) le da sfatul acesta: „Bine este pentru oricine, să fie aşa cum 
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se găseşte. Legat eşti cu femeie, nu căuta desfacere. Dezlegat eşti de femeie, nu căuta 
femeie... Că de acum vremea s-a scurtat. Aşa încât cei ce au femei, să fie ca şi cum nu ar 
avea... cei ce cumpără ca şi cum n-ar stăpâni şi cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca şi 
cum nu s-ar folosi de ea. Căci faţa acestei lumi trece” (I Cor. 7, 25 - 40). 

În zilele acestea mai de pe urmă, când şi nouă ni se pare că „de acum vremea s-a 
scurtat”, cercetând firea durerilor, am aflat desfrânarea încleştând pe oameni şi lucrându-
le de zor dărâmarea în întindere şi în adâncime. Iar pe de altă parte, preoţii vremurilor 
noastre n-au mai urmărit-o ca păcat şi ca atare să o măture afară din Taina lui 
Dumnezeu, adică din căsătoria creştină. Aşa se face că, „lipsind preotului cunoştinţa 
legii şi bătrânului sfatul” (Iez.7, 26), oamenii orbecăie în mulţimea neştiinţei şi a lipsei 
de sfat, care s-a întins ca o noapte de osândă peste bieţii oameni, care dorm liniştiţi 
somnul de primejdie, de bună credinţă că aceea [desfrânarea între soţi] nu-i păcat. 

Dar fiind rânduit să văd şi să ascult mereu durerile oamenilor, care vin de pe urma 
păcatelor şi a lipsei de sfat şi ajungând adesea una cu durerea lor, într-o zi, slujind Sfânta 
Liturghie, rugându-mă „pentru Pacea a toată lumea şi pentru bunăstarea Sfintelor lui 
Dumnezeu Biserici”, aud deodată în urechea dinlăuntru înfruntarea amarnică: „Nu te 
ruga de Mine să le dau Pace, roagă-te de oameni să-şi schimbe purtările, dacă vor 
să mai vadă pace pe Pământ”. 

Şi am înţeles pe urmă multe lucruri... Drept aceea, ascultător Poruncii, trebuie să strig 
cuvântul Scripturii ca o strigare de alarmă: „Dumnezeu vesteşte acum pe oameni, ca toţi, 
de pretutindeni, să se pocăiască” (Fapte 17, 30). Adică să vină la viaţă curată, după 
învăţătura drept măritoare a Bisericii lui Hristos, iar când vremea o va cere, să 
mărturisească pe Hristos cu preţul vieţii, netemându-se de moarte. Altfel, nu se poate 
ridica o stavilă pustiirii ce se întinde peste bieţii oameni. Iar ridicarea stavilei este 
ridicarea căsătoriei din desfrânare, la înălţimea de Taină, între cele 7 Taine, ca oamenii 
să nu îngăduie şerpăria fărădelegilor. 

Iubirea desfrânării îi face pe oameni groşi la minte şi la obraz şi nu înţeleg cinstea. De 
aceea, mugurii căsătoriei lor , copiii, îi dau pe părinţi cu capul de toţi pereţii şi prin 
purtările lor rele le azvârle cu copite în obraz, iar la rândul lor îndoit vor lua şi ei de la 
copiii lor. 

Lămurit că lucrurile nu stau bine! 
Nu fără înţeles „a fost chemat şi Iisus la nuntă, cu ucenicii săi” (Ioan 2, 2), ci ca să 

pricepem că la nuntă se face prima minune dumnezeiască, spre bine. Numai prin 
tocmirea căsătoriei după Hristos, care este mintea desăvârşit stăpână pe patimi, se pot 
scoate înclinările rele din fire şi să nu mai fie date moştenire (sporită) din neam în neam 
şi să chinuiască pe oameni. 

Iar viaţa curată a căsătoriei, după cinstea ei de Taină, este aceasta:  
1. Binecuvântată este numai rodirea de copii. Iar tot ce-i în afară de rostul acesta, în 

privinţa trupească, este desfrânare şi păcat şi să nu se mai facă; 
2. Vremi îngăduite pentru chemarea copiilor sunt numai zilele între posturi, însă 

numai dacă soţii amândoi sunt învoiţi la rostul rodirii de copii; 
3. Vremi oprite sunt acestea: 
a) Cele patru posturi mari; 
b) Cele trei zile de post pe săptămână (miercuri şi vineri, iar luni numai dacă este 

voinţă); 
c) Sărbătorile şi zilele sărbătorilor[inclusiv duminica: ziua Domnului şi sâmbăta]; 
d) Vremea necurăţiei; 
e) Vremea de slăbiciune sau de boală a unuia din soţi; 
f) Vremile de tulburări şi războaie precum şi oarecare vreme după acestea, pentru cei 

ce au luat parte la ele;  
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g) Vremea oprită cu mare asprime este toată vremea sarcinii, precum şi vremea 
alăptării. 

4. Cei ce se dovedesc neroditori, să se înţeleagă la petrecerea frăţească, evitând 
păcatul; 

5. De la încetarea semnelor femeii, încetează şi datoria căsătoriei, a chemării de copii. 
6. Urmând aşa, nu se mai întâmplă:  
a) Crime de avort;  
b) Blestemăţia ferelii;  
c) Fărădelegea desfrânării;  
d) Şi alte spurcăciuni. 
Iată cu ce rânduială să fie soţii de un înţeles. De ce aşa? 
 

Lămuriri: 
 
O căsătorie creştină nu e cu putinţă decât între creştini convinşi. Necredincioşii în 

Dumnezeu nu pot avea parte de Taina lui Dumnezeu, în care nu cred. Până când cineva e 
în afara credinţei dreptmăritoare, tot ce face e păcat şi păcatul îi este lege. Cu 
necredincioşii nu e cu putinţă viaţa curată. Prin răbdarea chinuirii de la ei, pot fi biruiţi 
de Dumnezeu şi înviaţi din moartea în care trăiesc. Căci câtă vreme sunt numai trup, 
sunt printre morţi şi când află despre Dumnezeu şi suflet, învie din morţi şi încep 
pocăinţa. 

Ajutaţi-le, răbdând toate de la ei, dar împotrivindu-vă păcatului, chiar dacă ar fi 
aceasta o mucenicie neîntreruptă. „Femeia să se teamă de bărbat” când Hristos este capul 
bărbatului (Efes. 5, 22-24; 1 Cor. 11, 3), dar când capul lui e păcatul şi „Dumnezeul lui e 
stomacul” n-are ce sfat de mântuire lua de la dânsul. Fără Hristos este mort, iar sfatul 
morţilor duce la moarte; acolo să nu mergeţi. De morţi să n-aveţi frică. De cei ce nu se 
tem de Dumnezeu, nici vouă să nu vă fie teamă. Toată teama să fie de păcat, căci pe 
aceasta au avut-o şi sfinţii. 

De aceea sunt opriţi de la căsătorie: 
a) Nebunii, îndrăciţii, băutorii, slabii de minte şi cei cu boli lumeşti; 
b) Rudeniile de sânge până la gradul 8 (verii de gradul 4 îi îngăduie pravila 

bisericească, însă am văzut şi la depărtarea aceasta, copii însemnaţi de păcatul 
amestecării de sânge şi cu sănătatea zdruncinată pentru totdeauna);  

c) Cei prea deosebiţi de vârstă. Depărtarea cea mai mare ce poate fi îngăduită este de 
7 ani (maxim 10). Ce trece peste aceştia dovedeşte patima desfrânării, care se răzbună. 
Văduvii să ia văduve. 

d) Vârsta îngăduită pentru fete, de la 18 la 20 de ani, iar pentru băieţi spre 25 de ani, 
adică la o vârstă la care să priceapă pe ce cale merg şi cum trebuie să meargă. Şi încă 
ceva: trebuie să se aştepte o vârstă mai mărişoară, ca să se vadă, pe cât e cu putinţă, toate 
înclinaţiile din cei doi tineri, care numai cu vârsta se arată. Altfel, se mai întâmplă că 
înainte de căsătorie au o purtare, iar după căsătorie, după oarecare vreme, au alte purtări 
pentru care bucuros ai fi căutat tovărăşia vieţii în altă parte. 

e) Căsătoriile făcute după sfatul sau sila părinţilor, care socotesc averea - patima 
lăcomiei - n-au dus la capăt bun; averea toată s-a împrăştiat. 

f) Cercetaţi ce purtări au avut părinţii, cei 4 bunici, căci aşchia nu sare departe de 
butuc. 

g) Nu începeţi căsătoria cu păcatul, că siliţi Taina lui Dumnezeu şi-L veţi avea 
împotrivă. Până la Cununia Bisericească, toţi sunt datori a avea fecioria nestricată, şi fete 
şi băieţi. Celui ce crede în Dumnezeu şi ţine posturile şi are duhovnic, îi este cu putinţă. 
Celuilalt, nu i-a fost cu putinţă întâi, nu-i va fi nici pe urmă. De aceea, cei ce robesc la 
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patimi, trebuie să dovedească întâi îndreptarea din toate patimile şi să ajungă la credinţa 
lucrătoare, apoi să întemeieze căsătorii, căci altfel numai înmulţesc răul în oameni, 
osândind şi pe alţii împreună cu ei. 

 
[Binecuvântată este numai rodirea de copii ] 
Înainte de Hristos, Tobit a zis cuvântul: „Doamne, iau pe această soră a mea, nu 

pentru împlinirea poftelor mele, ci o fac cu inimă curată” o iau într-adevăr ca femeie 
(Tobit 8, 7). Cine în vremea noastră mai crede aşa. Căsătoria este numai aprindere de 
trupuri, iar unde este numai atâta, vine ura şi face vrajbă. 

Nunta este mai mult decât aceasta, este chip al unirii sufletului cu Dumnezeu. De 
aceea, numai când cei doi soţi sunt uniţi cu sufletul în Dumnezeu, dăinuieşte şi unirea 
cea trupească şi aduce roade după Dumnezeu: copii curaţi şi trăgători spre El. 

 
 [Vremi oprite chemării copiilor la viaţă] 
E oprită vremea posturilor şi a sărbătorilor. Întâi e sufletul şi Dumnezeu şi apoi 

trupul. Când poartă omul grijă de suflet, iese din pofta trupească, o stinge chiar, ca să 
poată primi Sfânta Împărtăşanie - mâncarea sufletului şi de care trebuie să se apropie tot 
creştinul, măcar de patru ori pe an. Postul e rânduit tocmai spre stingerea poftelor 
trupului. Câtă vreme omul nu iese din poftă, nu se poate apropia de Dumnezeu. Copiii 
chemaţi în sărbători şi posturi, toţi poartă în ei păcatul părintesc. Aşa cum părinţii n-au 
ţinut seamă de ziua Domnului, aşa nici copiii nu vor ţine seama de voia Domnului şi de 
sfatul părinţilor. 

E oprită vremea necurăţiei. În lege, cei ce călcau rânduiala aceasta erau omorâţi cu 
pietre, pentru că pruncul ce se zămislea în necurăţenie, la evrei, avea înclinări spre lepră, 
fiind o ţară caldă, iar la noi va avea orice altă înclinare spre putrezirea de viu. 

E oprită vremea de tulburări, războaie, pentru cei ce iau parte la ele, fiindcă în acestea 
li se zdruncină nervii şi au pornire spre vărsare de sânge. Apoi, mai e ştiut că pruncul ce 
se naşte, se alătură părintelui slab, ca să ţină cumpăna; se înţelege astfel, de ce în rândul 
de copii ce se nasc după războaie, sunt mai mulţi băieţi şi moştenesc apucăturile 
războinice ale taţilor şi zdruncinarea lor nervoasă, din vremea când au fost chemaţi la 
viaţă; se mai înţelege de asemenea şi de ce copiii aceştia vor face revoluţii şi vor sfârşi 
cam prost, ca unii ce vor fi mereu în război cu ceilalţi oameni. Mai aşteaptă puţin, până 
ce se mai liniştesc nervii şi nu mai ai vise tulburătoare, cu spaimă de război. În starea 
aceasta nu poţi chema decât un băiat, care, şi din graba ta, poate apuca calea puşcăriei. 

De ce este oprită toată vremea sarcinii? O dată, pentru că nu mai are rost [copilul nu 
mai trebuie chemat la viaţă căci el este este, deja în pântece! ], apoi, pentru că toate 
simţirile celor doi părinţi, mai ales ale mamei, prin care trece în vremea aceea, se 
întipăresc cu deosebire în mugurele ce s-a plămădit. Deci, iată o mare cheie a lucrurilor: 
precum au fost purtările şi toate simţămintele mamei, în vremea celor nouă luni, aşa va fi 
şi moştenirea copilului ce se va naşte, pe toată viaţa sa. Dacă părinţii i-au tulburat 
tocmirea cu fărădelegea desfrânării, aceasta se va întipări într-însul cu tărie mare. Iar 
când se va naşte, până nu ajunge să priceapă, se va juca cu sora de-a mirele şi mireasa, şi 
încă de la 7 ani. Mai târziu, va cerca la dobitoace, sau se va deda la curvie cu mâna, pe 
urmă curvie în regulă, patimi care îi vor omorî milioane de celule nervoase. Şi de nu se 
va întâlni cu cineva care să-i cunoască boala, pe la vârsta căsătoriei va ajunge în doaga 
nebuniei. Despre sporul la carte nici nu mai vorbesc; patima aceasta le tâmpeşte mintea, 
căci începe să se poată face pe la 14 ani, iar dacă nu i se dă de leac, nu lasă pe om să 
ajungă nicidecum la 70 de ani. Toate patimile slăbesc puterea de împotrivire a sufletului, 
pustiind şi trup şi suflet şi pierzându-le pe amândouă pentru totdeauna. Cei ce pătimesc 
de aceasta, întâi să se tămăduiască, apoi să se căsătorească. 
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Doctorii dau sfatul căsătoriei numaidecât, fără să socotească roada bolnavă ce vor 
chema-o pe lume să se chinuiască, dacă aduc vreo roadă. 

Prin urmare, înclinările ce le-au avut părinţii în timpul sarcinii acelea vor fi 
conducătoare în toată viaţa copilului ce se va naşte. Acum e vremea cea mai scumpă de a 
îngriji de purtările viitoare ale copilului, căci acum poţi semăna într-înşii înclinările unui 
sfânt sau apucările unui tâlhar. Să se roge părinţii în vremea aceasta, să se împărtăşeacă 
cu Sfintele Taine, să petreacă cu dragoste de Dumnezeu; aşa va fi şi în viaţa copilului ce 
se va naşte şi nu veţi avea bătaie de cap cu el, că nu crede, că nu ascultă şi umblă după 
rele. Întors - ştiţi cum e. 

Dar şi vremea alăptării trebuie ţinută curată, că încă e legat de de mamă şi de purtările 
ei. Apoi, nu poate rodi copil nou, pentru că nu-şi poate împărţi sângele în 3 părţi şi toate 
să meargă bine; o parte cu laptele, alta pentru sine şi a 3-a pentru cel de pe cale. Dacă 
sunt mai deşi decât îngăduie firea rânduiala aceasta, toţi sunt slabi şi nu-s de trai. Dar 
aici se mai înţelege ceva: că pe măsură ce s-a întărit desfrânarea în mădularele 
oamenilor, a scăzut şi puterea lor de apărare împotriva boliior de tot felul, iar căzând în 
acestea, foarte greu se tămăduiesc, deşi mijloacele de vindecare sunt din ce în ce mai 
bune. Orice desfrânare este o putrezire înceată (ca gunoiul care arde) ce scurtează zilele 
oamenilor. 

Luaţi aminte, că pentru osteneala părinţilor, după voia lui Dumnezeu, se milostiveşte 
spre copii şi-i binecuvintează cu daruri, precum însuşi a zis: „până la al miilea neam” 
pentru cei ce-L iubesc pe El. 

 
[Părinţi neroditori] 
Întrebaţi medicul înainte de căsătorie, cum staţi [dacă sunteţi roditori]. Cei ce n-aţi 

făcut-o înainte de căsătorie, întrebaţi-l acum ce se mai poate face (drege). Se poate 
întâmpla ca amândoi soţii să fie roditori şi totuşi roade nu aduc. Ce să fie? Pe unul din 
soţi, cu deosebire pe bărbat, l-au ajuns faptele lui din tinereţe: era curvar, onaninst sau în 
alt chip pătimaş şi mult făcând fărădelegile acelea, i-a slăbit frâna şi repede îl trece firea, 
înainte de clipa când femeia ar fi fost pregătită să-i primească sămânţa. Femeia nu are 
aşadar nicio descărcare, bărbatul nu o mulţumeşte, i se face scârbă de el, iar dacă se duce 
la doctori, aceştia cunoscând şi ei pricina, că n-au potrivit timpurile, dau sfaturi 
păcătoase, de a cerca cu altul şi iată stricându-se o căsătorie. Şi de unde începătura la 
toate acestea? Din păcatele tinereţii, pe care atotputernicia şi rânduiala firii le-a întors, să 
ţi le duci în spate. Tinereţea se răzbună, dacă n-a fost bună. Iată de ce trebuie fecioria 
nestricată să o aibă şi feciorii [nu numai fecioarele]. 

Faceţi bine şi ţineţi posturile, osteniţi-vă trupul să nu zburde şi nu uitaţi că este 
Dumnezeu care ajută pe tot omul ce zice: „Doamne ajută!”. Întăriţi-vă cu Sfânta 
Împărtăşanie şi nu se poate să nu se poată. Iar dacă n-aţi făcut aceasta şi aţi ajuns aici 
[neroditori], plecaţi-vă puterii mai mari şi petreceţi pentru suflet. Căci, tot ce se 
dovedeşte fără rost pentru Dumnezeu, tulbură conştiinţa şi ea mărturiseşte că-i păcat. 
Ajunşi aici, să ţinem partea conştiinţei [glasul lui Dumnezeu din om], ca să fim pe placul 
lui Dumnezeu şi să dobândim iertare. 

Un sfat: e bine să vă doriţi copii de la început, din tinerete, până ce nu v-aţi hodorogit 
de grijile vieţii şi de atâtea păcate, căci copiii din tinereţea părinţilor sunt mai ageri şi de 
mai bună nădejde de viaţă; copiii de la bătrâneţea părinţilor sunt mai stinşi, parcă le 
lipseşte vlaga din ei şi duc o viaţă chinuită, pentru că au moştenit o zestre slăbită. Căci, 
dacă viaţa ta este o cheltuire neîndrumată şi dacă mai eşti şi cu greşeli, le dai povară 
copiilor. Totuşi, se poate ajunge până la 12 copii fără cusur, cărora le va veni vremea să 
fie o datorie, prin greutăţile şi osteneala de a-i creşte. 
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[ Urmând sfaturile de mai sus, nu ajungeţi la necazurile de mai jos ]  
a) Crima de avort este mai mare decât crima simplă, pentru că se face împotriva unui 

copil fără apărare. De aceea, cere cap de mamă şi de tată. Sângele lor strigă la cer 
„Răzbunare” şi puţini sunt cei ce scapă de ea. Nenorocirile între oameni, războaiele, au 
şi rolul acesta, de a face dreptate acolo unde nu s-a făcut pocăinţă. „Să nu spurcaţi 
pământul pe care aveţi să trăiţi; că sângele spurcă pământul şi pământul nu se poate 
curăţi de sângele vărsat, altminteri decât cu sângele celui ce l-a vărsat”. (Numeri 35, 33). 

b) Blestemăţia ferelii de zămislire, iată unde poate duce: la îmbolnăvirea nervilor 
interni ai soţiei, care răspund cu un capăt în şale, încât soţia (femeia) nu mai poate ridica 
de jos nici un braţ de lemne şi nu mai poate merge. Vin şi durerile de stomac şi rărunchi 
şi acestea uşurează căpătarea diferitelor boli care greu se mai vindecă, printre care şi 
„poala albă” [leucoreea]. Iar a treia supărare este că strică rânduiala dinăuntrul femeii, 
care ajunge desăvârşit neroditoare. Aşa se răzbună firea pentru fapta aceasta. De aceea 
nu trebuie să îndrăznească fetele a gândi la căsătorie înainte de vârsta de 18 - 20 de ani, 
când să fie în stare a naşte copii. Sfatul greşit al părinţilor de a se căsători cât mai repede, 
cu soţi prea deosebiţi ca vârstă, îi face pe aceştia să se ferească de sarcină, neştiind 
urmările, care sunt cu mult mai multe decât înşirai aici. Aşa se întâmplă că neamul celui 
fără de sfat se stinge. 

c) Nu apăraţi desfrânarea, că nu are nicio apărare. Ea nu întreţine, ci (mai curând sau 
mai târziu) macină dragostea între soţi şi duce la ură, ca orice păcat. 

Alte lucruri de ştiut: Văd oamenii chinuindu-se, dar mai ales copiii, între a crede în 
Dumnezeu şi a nu crede. Lupta lor între bine şi rău, de multe ori, e aşa de mare, încât se 
tem să nu-şi piardă mintea. Iar ei încă sunt copii. De unde vin chinurile acestea? De la 
părinţii şi bunicii care sunt într-însul. Se aflau între dânşii unii care credeau în 
Dumnezeu şi alţii care credeau în cel rău. Se moşteneşte atât înclinarea de a crede în 
Dumnezeu cât şi înclinarea de a nu crede. Tot ce este sănătos în părinţi înclină spre 
Dumnezeu, iar tot ce-i păcătos sau bolnav înclină spre începătorul răutăţii; iar în copil se 
bat cap în cap aceste înclinări potrivnice. Dacă nu este cineva ca să-l ajute în vremea lui 
de cumpănă, se poate întâmpla să fie biruită partea cea bună de către cea rea, căci mai 
întotdeauna imboldurile din afară aşa „ajută”; dacă însă are parte de un sfat la vremea 
chinuirii sale, îşi mai vede binele, [partea bună]. Cunoaşte deci, că firea părintelui 
necredincios, cât a moştenit-o, trebuie să o biruie, lipindu-se de Dumnezeu, care nu are 
de lepădat pe nimeni. Unii ca aceştia trebuie să călătorească în viaţă cu foarte mare grijă 
şi să nu cadă de la poruncă, la desfrânare, că se pot stârni la bătrâneţe gânduri împotriva 
lui Dumnezeu, chiar în vremea rugăciunii şi gata-gata să dea în deznădejde de mântuire. 
Mântuirea se află răbdând însă toată supărarea aceasta. Iată de ce nu e bine nicidecum 
să-ţi dai copilul în casa necredinciosului, că e chinuire şi pentru el şi pentru urmaşii lui, 
din neam în neam. 

* 
Erau multe şi mari pricinile pentru care trebuia un leac puternic ca acesta. Iată-l, dat 

la îndemâna tuturor - unora spre bucurie mare, altora spre supărare mare. „Cei ce au 
păzit cu sfinţenie pravila cea sfântă, sfinţise-vor şi cei ce au învăţat-o, vor şti ce să 
răspundă”(Inţ. 6, 10). 

Pentru necredincioşi, după sfatul Părinţilor, n-am nici un cuvânt, iar pe desfrânaţi îi 
va judeca Dumnezeu. 

Păstorul îşi păzeşte oile..., iar lupii îi găsesc vină... nimic nou. 
Chemăm însă din nou pe Iisus la nuntă..., căci cei ce se pogoară în lumea aceasta, 

[copiii], vin în vremea noastră peste măsură de răniţi şi urmările cele mai grele abia de 
acum vin. 

Doamne, ajută-ne să facem voia Ta! Amin. 
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Sfaturi şi îndemnuri ale părintelui Arsenie 
 
Căsătoria şi copiii 
- Căsătoria e sacul cu păcate, mărită-te şi ia-l în spate. 
- Căsătoria a doua, de obicei, este mai rea ca prima. 
- Dacă nu alăptaţi copii, veţi alăpta cancer!.... 
- Decât cancer mai bine copii. Iobagii aveau câte 16 copii. Şi erau slugi! 
- Copiii nefăcuţi strică pe cei făcuţi. 
- Nu creşteţi câini, creşteţi copii. Nu vreiţi copii? Trăiţi ca fraţii. 
- Decât fuga de riscurile eredităţii şi decât feririle de a avea copii, mai bine moartea la 

datorie. 
- Căsătoria-i pentru mântuire şi prunci, nu pentru plăceri şi desfrânare. 
- Pantalonii la femei - mult mai grav ca lipsa de basma la rugăciune. 
- Dacă nu poţi vorbi cu copiii despre Dumnezeu, vorbeşte cu Dumnezeu despre ei. 
- Cine face curte nu face carte. 
 
Păcatele - plăceri pierzătoare de suflet 
- Diavolul prezintă patimile din om ca plăcute şi uşoare. 
- Trupului de noi nu-i pasă dacă ne bagă în focul iadului. De aceea ar trebui ca nici 

nouă să nu ne pese de poftele lui, ci să le mai ucidem cu postul.  
- Toţi cei ce umblă după plăceri, de orice fel, nu vor scăpa de primejdii, căci sub orice 

plăcere e încolăcit un şarpe. 
- Paralizia loveşte de obicei pe cei nesătui de avere şi poate fi moştenită. 
- Mântuirea se lucrează numai pe ruinele egoismului. 
- Atâta vreme cât ţinem păcatele nemărturisite, ascunse cu voia, atâta vreme atârnă 

pedeapsa lor asupra noastră, ca o sabie ce stă să cadă peste viaţa noastră. De îndată însă 
ce mărturisim păcatele şi vinovăţia, primejdia morţii o înlătură Dumnezeu de deasupra 
noastră. 

 
Faptele credinţei 
- Credinţa este o asceză a raţiunii. 
- Cea mai lungă cale este calea care duce de la urechi la inimă. 
- Mai mare este omul în genunchi, decât în picioare. 
- Mai multă rugăciune către Sfântul Înger Păzitor.  
- Cât asculţi de Dumnezeu, atât ascultă şi Dumnezeu de tine. 
- Să nu vorbeşti niciodată despre proiectele tale, căci cel rău ştie doar ce vorbeşti nu şi 

ce gândeşti şi ţi le nimiceşte. 
- Cel cu un talant, din Sfânta Evanghelie, are numai botezul şi talantul lui i se va da 

celor fără botez, dar cu fapte. 
 
Sectele. Ecumenismul 
- Sectarii au provocat o libertate catehetică care duce la erezie. 
- Nu da cu bâta în viespile sectare. 
- Se vorbeşte de unirea Bisericilor, deci de ajungere la sobornicitate. La 

sobornicitatea Bisericii ajung cei ce renunţă la confesionalitate...Tendinţa Papei de a 
atrage în acelaşi staul pe toţi creştinii nu se va realiza niciodată. Papa nu va ajunge 
niciodată la o turmă şi un Păstor în staulul Romei, deoarece Biserica are un singur 
Păstor: Iisus Hristos. 

- Ecumenismul? Erezia tuturor ereziilor. Căderea Bisericii prin slujitorii ei. Cozile de 
topor ale apusului. Numai putregaiul cade din Biserica Ortodoxă, fie ei arhierei, preoţi 
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de mir, călugări sau mireni. Înapoi la Sfânta Tradiţie, la Dogmele şi Canoanele Sfinţilor 
Părinţi, ale celor 7 sinoade ecumenice, altfel, la iad - cu arhierei cu tot. Ferească 
Dumnezeu. 

 
Vin necazurile! 
- Vine timpul, şi e foarte aproape, când toţi preoţii vor repara bisericile, iar alţii vor 

construi altele noi, dar nelucrând ei la sufletul omului, vor rămâne bisericile goale, 
cucuvelele vor cânta într-însele. Roadele slăbirii în dreapta credinţă a teologilor în 
facultăţi şi seminarii vor fi preoţii, care vor fi şi mai slabi ca învăţătorii lor; mai ales în 
Transilvania ortodoxia aproape că va dispare, ultima redută va fi Sibiul, dar va cădea şi 
acesta. Dumnezeu nu forţează mântuirea nimănui. Cine are minte să ia aminte. 

-„Nu este stăpânire fără numai de la Dumnezeu” (Rom. 13, 1). Deci primim divinul 
stăpânirii, dar refuzăm păcatul ei... Să fiţi deci pregătiţi să puneţi capul pe butuc dacă 
credinţa o va cere. 

- Unei stăpâniri de stat (sau şef), care nu se supune lui Dumnezeu, nici Sfânta 
Biserică (şi slujitorii ei) nu trebuie să i se supună. 

- Din toate timpurile se ştie că, atunci când puternicii vremii ridicau mâna asupra 
slujitorilor lui Dumnezeu, n-a mai dăinuit puterea lor.  

- Ungurii vor mai mult decât Ardealul.  
- Vor veni necazuri mai mari decât Munţii Făgăraşului 
- Într-o noapte, către ziuă, ne vor ocupa 3 ţări Ungaria, Bulgaria şi Rusia... Şi pe 

cei ce ne vor ocupa va veni ploaie de foc!  
- Munţii Făgăraşului şi dealurile Prislopului vă vor acoperi pe voi. 
- Rugăciunile şi jertfa Sfinţilor Brâncoveni m-a adus pe mine pentru ţara aceasta a 

noastră.  
- Va lua ţara foc din Prislop [e vorba de „focul” Duhului Sfânt: Lc.12, 49] 
 
Vine sfârşitul! 
- Precum Taina Pocăinţei e un dar al cerului, sub chip smerit, pentru mântuirea fiecărui 

suflet în parte, aşa Sfânta Liturghie, marea taină, ascunsă iarăşi sub chip smerit, 
mântuieşte lumea sau o fereşte de urgiile lui Antihrist. Iată de ce, toată lumea ar trebui să 
vie la Sfânta Liturghie, că pentru dăinuirea lumii e darul acesta pe pământ.  

- Sfânta Liturghie mai ţine lumea. 
- Când fărădelegile vor încleşta mintea şi inima oamenilor şi-i vor sălbătici aşa de 

tare, încât vor zice că nu le mai trebuie Dumnezeu şi Biserică şi preoţi, încât va fi 
sălbăticirea şi nebunia urii (Lc. 6, 11) peste tot pământul, atunci vine sfârşitul. 

- Nu suntem din maimuţă, dar mergem cu paşi repezi spre ea. 
- Pentru o alunecare a omului de la nume la număr, au să dea seama toţi înzestraţii lui 

Dumnezeu, cei cu daruri, cu răspunderi, cu măriri, cu puteri şi cu tot felul de haruri. 
Regele David, înzestrat deodată cu darul stăpânirii şi cu darul proorociei, a căpătat o 
straşnică pedeapsă, numai fiindcă a îndrăznit să numere poporul (II Regi 24). Darul 
proorociei i s-a luat o vreme, iar din popor i-au murit 70.000 de oameni - şi doar el 
greşise, nu poporul (II Regi 24,17). Deci, înaintestătătorii şi deţinătorii puterii au să dea 
searna, chiar de venirea săbiei după dreptate. 

- Neamurile au un destin ascuns în Dumnezeu. Când îşi urmează destinul, au apărarea 
lui Dumnezeu. Când şi-l trădează să se gătească de pedeapsă. 

- El e „acela” care va veni în numele său - nu al lui Dumnezeu - evreu de neam, care 
va tirăni sub ascultarea sa tot pământuL Căci „acela” va primi să fie împărat peste 
strălucirea tuturor împărăţiilor pământului (Mt. 4, 8-9)... Cel rău vrea să ocupe scaunul 
lui Dumnezeu. 
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- În ordinea chemării la pocăinţă, Dumnezeu te cheamă mai întâi prin glasul 
conştiinţei; dacă nu asculţi îţi rânduie după aceea glasul preoţilor; dacă nu asculţi nici de 
această chemare îţi dă necazuri, boli, suferinţe - le îngăduie. Dacă nici acestea nu te duc 
la pocăinţă, îţi grăieşte Dumnezeu cu tunul. Unii e drept se fac mai credincioşi, după ce 
au fost pe front. Alţii nu vor crede nici când Dumnezeu le grăieşte cu tunul. De glasul 
domol al preoţilor n-au vrut să asculte, de glasul aspru al tunului la fel, atunci le 
rânduieşte Dumnezeu chemarea a cincea, care este anarhia... unde nu mai este temere de 
Dumnezeu ci prigonire. Şi cine trece dreptcredincios prin această încercare este mântuit. 
Căci în acele zile sau eşti cu ei sau cu Dumnezeu. 

Aceasta este vremea strâmtorării celei mari. Aşa merg lucrurile în afară, dacă nu-şi 
dau seama să se îndrepte înăuntru. Apocalipsa e cea mai citită carte în vreme de 
strâmtorare. 

* 
- Fraţilor, ascultaţi de Biserică, findcă cei ce ascultă de preoţii ei, aşa cum sunt, de 

Dumnezeu ascultă. 
- Nu va putea avea omul pace pe pământ de nu va avea pace cu Dumnezeu! (I 

Tesalonicieni 5,3; Luca 21, 55; Isaia 139, 11). Aşadar în numele lui Hristos vă rugăm ca 
şi cum Dumnezeu v-ar ruga prin noi: împăcaţi-vă cu Dumnezeu (II Corinteni 5, 20). 

 
Cele 3 cruci 

 
[ N. edit.: Părintele Arsenie a scris într-o predică („Ziua Crucii”): 
„Sfântul Marcu ne spune despre crucea încercărilor, că pentru trei pricini vin asupra 

noastră:  
1. Ca pedeapsă pentru păcatele săvârşite;  
2. Pentru ferirea de cele ce altfel le-am face;  
3. Pentru întărirea virtuţii;... virtutea necercată în necazuri nu este întărită”. 
Iar din scrierile, cuvintele şi viaţa Părintelui Arsenie deducem că în viaţa pământească 

omul are trei cruci de purtat: 
1. Crucea de prevenire (ferire), prin care Dumnezeu ne ţine departe de ispite şi păcate 
2. Crucea de îndreptare (ispăşire, pedeapsă), prin care plătim pentru păcatele făcute 

sau moştenite; 
3. Crucea de întărire (jertfă), prin care ne dăruim aproapelui, prin care trăim şi chiar 

murim pentru aproapele. Aceasta e crucea creştinului. Numai cine iubeşte pe aproapele 
este creştin adevărat (In. 13, 35). Iar a ne jertfi pentru aproapele înseamnă a ne înmulţi 
talanţii pe care ni i-a dat Dumnezeu „spre folosul tuturor” (1 Pt.4, 10), talanţii destinului. 
Cine-Şi îngroapă talanţii în pământul inimii (în subconştient), în întumericul egoismului 
(al lenei, indiferenţei şi uitării), nu ajunge la crucea de jertfă, ci din contra, tâlhăresc 
viaţa aproapelui precum cei doi tâlhari răstigniţi în stânga şi în dreapta lui Iisus. 

Observăm că aceste trei cruci sunt asemenea unui tratament pe care Dumnezeu ni-l 
administrează pentru a ne lecui de bolile sufleteşti şi care are trei trepte: prevenirea 
apariţei bolii, îndreptarea (însănătoşirea) şi întărirea sufletului]. 

 
Rugăciune de dimineaţă 

scrisă de Părintele Arsenie 
 
Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mă ca astăzi toată ziua să mă lepăd de mine însumi, 

că cine ştie din ce nimicuri mare vrajbă am să fac şi astfel, ţinând la mine, să Te pierd pe 
Tine. 

Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca rugăciunea Preasfântului Tău nume să-mi 
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lucreze în minte mai mult decât fulgerul pe cer, că nici umbra gândurilor rele să nu mă 
întunece, căci iată păcătuiesc în tot ceasul. 

Doamne Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne 
prin întuneric. Patimile au pus tină pe ochii minţii, uitarea s-a întărit în noi ca un zid, 
împietrind în noi inimile noastre şi toate împreună au făcut temniţa în care Te ţinem 
bolnav, flămând şi fără haină, aşa risipind în deşert zilele noastre, umbriţi şi dosădiţi 
până la pământ. 

Doamne, Cel ce vii între oameni în taină, ai milă de noi şi pune foc temniţei, aprinde 
dragostea în inimile noastre, arde spinii patimilor noastre şi fă lumină sufletelor noastre. 

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, vino şi Te sălăşluieşte întru 
noi, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Tău cel Sfânt. Căci Duhul Sfânt se roagă pentru noi 
cu suspine negrăite, când graiul şi mintea rămân neputincioase. 

Doamne, Cel ce vii în taină, ai milă de noi, căci nu ne dăm seama cât suntem de 
nedesăvârşiţi şi cât eşti de aproape de sufletele noastre şi cât ne depărtăm noi prin 
păcatele noastre. 

Ci luminează lumina Ta peste noi, ca să vedem lumina prin ochii Tăi, să trăim în veci 
prin viaţa Ta.  

Lumina şi Bucuria noastră, slavă Ţie! Amin. 
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Despre lepădarea de lume15 
 

Lumea este lucrarea lui Dumnezeu. Dar stricăciunea din lume este lucrarea păcatului. 
Călugării fug de stricăciunea din lume pentru că aceasta desface pe oameni de 
Dumnezeu. Dar pentru că stricăciunea este aşa de tare ţesută cu lumea, călugării se 
leapădă de lume. Aceasta pe scurt. 

Mai pe larg, fuga de lume se petrece aşa: la vârsta minţii se trezeşte în noi şi 
conştiinţa de creştini. Conştiinţa aceasta e un însuşi dar al botezului. De acum doi inşi ne 
cheamă: Dumnezeu şi lumea, fiecare în partea sa. Dumnezeu ne cheamă prin conştiinţă, 
iar lumea prin trup. Aflându-ne în această cumpănă sufletească, avem prin urmare 
libertatea de a alege modul nostru viitor de viaţă. 

Dacă am avea să trăim o viaţă creştină în lume, vedem împrejur sau chiar în casa 
noastră că obiceiurile şi îndeletnicirile din lume ne-ar birui şi am sfârşi prin a trăi şi noi 
ca toată lumea. Dacă însă chemarea conştiinţei către Dumnezeu e mai tare decât 
chemarea trupului către lume, atunci ne lepădăm de lume, vindem tot ce avem şi venim 
într-o mănăstire să urmăm lui Hristos. 

Lepădarea de lume este, prin urmare, un act de libertate a conştiinţei, o convingere. 
Nici un alt motiv nu e mai temeinic decât acesta. 

Iată primul pas către împărăţia lui Dumnezeu. 
 

Despre lepădarea de sine 
 
„Cine vrea să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi     

să-Mi urmeze Mie” (Luca 9, 23). 
Lepădarea de lume are două trepte. Întâi ne lepădăm de lumea din afară şi de tot ce 

ne-ar putea ţine legaţi de ea. În al doilea rând ne lepădăm şi de toate asemănările noastre 
lăuntrice cu lumea. Acestea sunt patimile, năravurile şi toate slăbiciunile noastre 
personale. 

Dacă am rămâne în lume, ne-am face una cu lumea. Dacă însă vrem să urmăm lui 
Iisus, atunci trebuie să desăvârşim lepădarea de lume cu lepădarea de sine. Lumea 
aceasta este eul, egoismul, este iubirea şi încântarea de sine, e suportul plăcerii şi al 
complacerii în lumea aceasta. Egoismul este rădăcina tuturor patimilor. Iar lepădarea de 
sine este uscarea acestei rădăcini şi prima condiţie a urmării lui Hristos. 

Dacă ieşim din lume, scăpăm de vedere şi de auzire. Cu aceasta mai slăbesc puţin şi 
patimile noastre. Dar ca să ne desprіndem deplin din puterea lor, trebuie să tăiem 
odraslele şi rădăcina prin nevoinţa de fiecare zi a lepădării de sine. Aceasta e simţită de 
firea noastră cea pieritoare ca o cruce pe care de fapt moare omul nostru cel vechi. Nu 
putem urma lui Iisus decât omorând în tot ceasul patimile noastre. 

Pentru început, urmarea lui Iisus chiar rostul acesta îl are: de a ne desprіnde firea de 
patimi, iar în locul lor a deprіnde virtuţile. 

Lepădarea de sine nu este cu neputinţă sau înfrângere. Dimpotrivă, e descătuşarea 
unei foarte mari puteri sufleteşti. Mărturie la îndemână ne stau însăşi prilejurile. Dacă le 
câştigăm, adică ne comportăm prin ele după Duhul lui Dumnezeu, simţim în suflet o 
pace şi o creştere sufletească. Pe când dacă le pierdem, adică ne comportăm după om sau 
după patimi, simţim o tulburare, o mustrare de conştiinţă şi o împuţinare sufletească. 
Lepădarea de sine dovedeşte credinţa şi dragostea pe care o avem către Iisus. Din 
aceasta izvorăşte o mare trăire sufletească. Lepădarea de sine trebuie să ne-o facem a 
doua natură, ca să ne însoţească toată calea călugăriei şi să caracterizeze călugăria. 

                                                 
15 Părintele Arsenie Boca, Trepte spre vieţuirea în monahism, ed.Teognost, 2003 
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În felul acesta seacă izvorul şi rădăcina patimilor. 
  

Despre sfaturile Evangheliei şi voturile monahale 
 
Iisus a dat porunci şi sfaturi şi pildă cu viaţa Sa. În aceasta a descoperit toată voia lui 

Dumnezeu către oameni, ca să se mântuiască. Poruncile asigură mântuirea pentru toată 
lumea, iar sfaturile evanghelice sunt acestea: sărăcia de bună voie, viaţa fără prihană şi 
ascultarea necondiţionată. 

Pe sfaturile evanghelice se întemeiază călugăria. Cinul monahal urmăreşte deci trăirea 
creştinismului până la măsurile desăvârşirii. Dar ca să facă firea omenească o cale atât 
de lungă, trebuie înţelese bine mijloacele şi foarte bine cunoscută calea. 

Mai întâi fiţi de-a dreptul ucenicii lui Iisus, cum au fost apostolii, dar putem fi nişte 
ucenici mai smeriţi ai unui slujitor al lui Iisus, cum este duhovnicul. Călugăria nu se 
învaţă atât din cărţi cât din această ucenicie. 

Voturile sau făgăduinţele monahale au rostul de a desprіnde rând pe rând patimile 
care strică firea noastră şi primejduiesc mântuirea. Primejdia cea mai mare a patimilor de 
căpetenie este aceasta, că duc sufletul la necredinţa în Dumnezeu prin faptul că prind 
sufletul şi trupul numai de viaţa aceasta deşartă. 

Ştiind Iisus că patimile opresc sufletul de la calea Sa, întrucât îl lipesc de viaţa 
aceasta, ne-a cerut să ne lepădăm de tot ce avem, să urâm familia, ba să urâm şi propria 
noastră viaţă în condiţiile lumii acesteia (Luca 14, 26). Călugăria stabileşte o altă 
înrudire între oameni: rudenia cea după Duh. Căsătoria şi copiii îi părăseşti înainte de a-i 
avea şi n-o iei pe calea aceasta. Aceasta este voia sfântă pentru propria ta viaţă văzută 
după chipul veacului acestuia. Aici îşi dovedesc sfaturile evanghelice temeiul. Astfel, 
sărăcia de bună voie ne izbăveşte de lăcomie, de iubirea de argint şi de lene. Fecioria 
biruie desfrânarea. Iar ascultarea necondiţionată omoară mândria, invidia, mânia, slava 
deşartă şi întristarea. 

Dintre cele trei făgăduinţe, cea mai grea e ascultarea, pentru că are de biruit mai mult 
patimile minţii care discută cu Dumnezeu în loc să asculte fără discuţie. 

Nici o patimă nu vrea să părăsească firea fără nevoinţe, adică silinţe ale conştiinţei 
întărite de voinţă. Din pricina acestei lupte între convingeri şi patimi, călugăria e 
dătătoare de har şi e numărată la Taina Pocăinţei. 

Ascultarea este pretutindeni o temelie a rânduielii în societatea omenească, dar în 
călugărie ascultarea mai are ceva fundamental deosebit: ca ascultare din convingerea că 
prin conştiinţa stareţului sau a duhovnicului îţi grăieşte Însuşi Hristos. Orice abatere de 
la acest greu de ascultare atrage o întărire a patimilor şi o slăbire a sufletului. 

Iată înţelesul călugăriei. 
 

Despre post şi rugăciune 
 
Postul e vechi şi începe odată cu omul. E prima poruncă de stăpânire de sine. Postul 

şi rugăciunea sunt două mijloace prin care curăţim firea de patimi. Toţi oamenii care     
s-au apropiat de Dumnezeu şi-au smerit sufletul cu rugăciune şi post. Şi Iisus a postit 40 
de zile punând postul începătură a vestirii împărăţiei lui Dumnezeu, deşi Lui nu-I 
trebuia, fiind nepătimaş. 

Temeiurile mai adânci ale postului şi rugăciunii le găsim tot la Botez. Adâncul fiinţei 
noastre se îmbracă în Hristos. În acest adânc al minţii sau în altarul inimii, după expresia 
Părinţilor, se sălăşluieşte Hristos, izgonind afară pe satana, care se retrage în simţiri. De 
aici puterile potrivnicului, patimile, se silesc să învăluie şi să prindă voinţa din nou în 
mrejile sale. 
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Cu trupul însă nu putem trata decât prin post. El nu ştie şi nu recunoaşte convingeri. 
De aceea el trebuie uscat, încet şi cu socoteală, fiindcă în mocirla uscată porcii patimilor 
nu mai vin să se scalde. 

Ca să zădărnicim puterea potrivnică care lucrează prin simţuri patimile plăcerii, 
slăbim prin post aceste simţuri şi închinarea lor către plăcere. Un organism topit cu 
postul nu mai are putere să schimbe convingerile conştiinţei. 

Dar mai bine de jumătate din numărul patimilor sunt ale minţii. Postul lucrează şi 
asupra acestora. E lucru de mirare, zice Sfântul Ioan Scărarul, că mintea fiind 
netrupească, de la trup se spurcă şi se întunecă şi că, dimpotrivă, cea nematerialnică de la 
ţărână se subţiază şi se curăţă. Ochii văd lucrurile, mintea vede gândurile. 

Postul curăţeşte ochiul, rugăciunea curăţeşte mintea. Aici nu vorbim de rugăciuni care 
cer lucruri materiale, nici de rugăciunea care dă drumul închipuirii, după cum nu vorbim 
nici de rugăciunea liturgică, ci numai de rugăciunea minţii. La intrarea în călugărie, 
rugăciunea vameşului, completată poate chiar de Iisus, e numită deodată cu metaniile 
„Sabia Duhului Sfânt”. Rugăciunea minţii este: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui 
Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”. Cu numele lui Iisus spus întâi cu gura, 
apoi cu mintea, pătrundem din afară spre înlăuntrul nostru către Iisus, Care la rugăciunea 
noastră bate război cu potrivnicul din gânduri şi ne izbăveşte de asupririle patimilor. 
Rugăciunea minţii sau rugăciunea inimii are temeiul acesta, descoperit de Însuşi Iisus, că 
„fără Mine nu puteţi face nimic” în privinţa izbăvirii de patimi, deci în privinţa 
mântuirii. 

Rugăciunea minţii are şi stări superioare, când izbăvindu-se patimile, se deapănă de la 
sine fără cuvinte, într-o nesfârşită dragoste de Dumnezeu, de oameni şi de toată făptura. 

 
Războiul nevăzut sau despre ispite 

 
Sufletul este mai de preţ decât toată materia lumii, pentru că în el e sădită de la 

obârşie posibilitatea desăvârşirii. Pe de altă parte, şi firea întreagă suspină după arătarea 
fiilor lui Dumnezeu (Romani 8, 19), adică după îndumnezeirea omului. În cale stă 
infirmitatea firii şi o putere potrivnică nevăzută care caută să înfrâneze sufletul de la un 
zbor mai înalt decât viaţa veacului acestuia. Şi fiindcă puterile nu erau egale, Dumnezeu 
S-a făcut om şi ca om a biruit pe ispititorul, învăţându-ne şi pe noi lupta. A întărit firea 
noastră şi sălăşluindu-Se întru noi prin botez, ne-a făcut făptură nouă, ascultătoare de 
Dumnezeu. Dar de la noi atât se cere: să punem în lucrare aceste ajutoare. 

Tot războiul nevăzut al potrivnicului urmăreşte abaterea sufletului din ascultarea de 
Dumnezeu şi toată nevoinţa călugărului e să sporească această ascultare. Potrivnicul are 
două feluri de ispite: prin plăcere şi prin durere. Cu primele umblă să ne amăgească. Dar 
cu celelalte umblă să ne constrângă să socotim plăcerea ca bine şi durerea ca rău. Cu 
această meşteşugire ar restrânge năzuinţele sufletului numai la o viaţă comodă în veacul 
acesta. 

Iar călugărul are către primele: nevoinţele înfrânării pentru dragostea de Dumnezeu, 
iar către celelalte: lepădarea de sine pentru dragostea de oameni. 

Dacă vede vicleanul că nu isprăveşte surparea cu ispitele, atunci aruncă în minte hule 
împotriva lui Dumnezeu. Covârşirile acestui mândru să nu sperie pe nimeni, căci nu 
spurcă pe om, nici să nu le băgăm în seamă. 

Dar nicio viaţă sporită nu e cruţată de bântuieli: fie cu vederi amăgitoare şi trăgând 
către slava deşartă, fie cu înfricoşări grozave ducând către ieşirea din minţi. În calea 
celor dintâi avem lepădarea de vederi, căci mai de folos este a ne vedea păcatele decât a 
vedea îngerii, iar în calea celorlalte avem lepădarea de sine în grija lui Dumnezeu. Pe 
puţini credincioşii şi molatecii vicleanul îi scoate din luptă cu evidenţa neputinţei cu care 
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îi aruncă în deznădejde, iar către smerenie le închide calea prezentându-le-o ca umilire. 
Pe calea aceasta le macină sufletul între deznădejde şi nemulţumire, de unde ajung la 
mânia persecuţiei. Adună la conflict, se închid sufleteşte în prejudecăţi şi aşa alunecă din 
calea sfântă în calea profană sau chiar clinică. La aceştia lepădarea de sine a fost mereu 
un lucru de silă sau fără convingere. 

În urmă, ispitele aleg trebnici de netrebnici. Într-unii, ispitele desăvârşesc în suflet 
ascultarea şi dragostea de Dumnezeu. Iar în ceilalţi le şterg pe acestea şi pun în loc 
ascultarea şi dragostea de sine. Ispitele descoperă ceea ce este în inima omului. Drepte 
sunt căile Domnului şi cei drepţi merg pe ele, dar îndărătnicii pe aceleaşi căi se poticnesc 
şi cad. Pentru calea călugăriei trebuie, prin urmare, sănătate deplină şi majoritate de 
minte. Viaţa duhovnicească nu se deschide decât în sufletul care are curajul umilinţei. 
Înjosirea în faţa lui Dumnezeu, dispreţul de sine şi lepădarea voinţei proprii, iată calea 
celor trei arme ale sufletului (Avva Pimen). 

De aceea în calea lui Dumnezeu să fii neclintit, neabătut nici de plăcere, nici de 
durere. Dar să ştii că a rămâne în picioare nu e treaba ta, nici a virtuţii tale, ci a harului 
Aceluia Care te ţine în braţele Sale ca să nu cazi în întristare. Deplin izbăvit de lupte nu 
este om pământean, nici nu trebuie să fie. Altfel nu ar mai fi luptă, nici ucenicie, nici 
sporire, nu ar mai trebui nici Harul neîncetat de la Dumnezeu. Omul nu şi-ar mai 
cunoaşte slăbiciunea şi nici de smerenie nu ar mai avea trebuinţă. E mai de preţ lupta, că 
vezi ajutorul lui Dumnezeu şi te smereşti şi te umpli de dragoste, căci biruinţa pe mulţi  
i-a păgubit. 

Pe această cale nu poţi călători fără primejdie decât condus de mâna nevăzută a lui 
Dumnezeu prin conştiinţa unei călăuze. 

 
Treptele vieţuirii duhovniceşti 

 
Este o singura viaţă duhovnicească, pentru că este un singur Duh. Deprinderea şi 

trăirea ei însă este treptată, pe măsură ce ne curăţim de patimi, iar aceasta este numai 
începutul. Perioada de timp caracterizată prin lupta cu patimile se numeşte asceză, 
luptătorul ascet, iar totalitatea învăţămintelor se numeşte ascetică. Cuvântul asceză e 
grecesc şi însemna la început exerciţiu fizic. Apoi a căpătat înţelesul de exerciţiu moral 
pe care l-au luat mănăstirile desăvârşindu-i înţelesul de totalitatea nevoinţelor prin care 
se izbăveşte firea de patimi. 

Aceasta, prin urmare, este perioada de urcuş în care preocuparea de căpetenie a 
monahului este curăţirea de patimi. Chiar termenul de „curăţire” are şi el două vârste şi 
s-a încetăţenit sub numele de purificare. Perioada ascetică cuprinde purificare activă, în 
care intră toate nevoinţele din partea omului şi purificarea pasivă, adică de curăţire a firii 
de patimi dincolo de puterile omului, pe care o face Dumnezeu Însuşi. El Îşi face loc 
curat în cei ce-L caută cu dragoste, dar puterile lor nu le mai ajung pentru aceasta şi 
atunci ei trebuie să sufere curăţiri mai presus de fire ca să poată locui în ei cu slavă Cel 
mai presus de fire. 

Faza de culminaţie a ascezei şi de adâncire a trăirii duhovniceşti se numeşte 
iluminare. În faza aceasta, Darurile Duhului Sfânt primite la Botez se dezvoltă în toată 
deplinătatea lor şi întăresc sufletul pentru şi mai grele încercări. În faza aceasta pot apare 
amăgiri şi daruri extraordinare şi cine le are e sfătuit să nu-şi lipească inima de ele, 
pentru că nu numai că nu înaintează, dar poate pierde şi tot ce a agonisit. Iar calea e din 
ce în ce mai subţire şi tot mai mult trebuie să te lepezi de toate. 

Asceza are şi un caracter hristologic. În nevoinţe nu e numai omul, e şi Hristos 
prezent. În forţările noastre e prezentă forţa din firea omenească a lui Hristos. 

Trupul şi Sângele Lui din Sfânta Împărtăşanie se luptă cu trupul şi sângele nostru 
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împotriva patimilor, sfinţind trupul şi arzând patimile. În perioada ascetică murim lumii 
şi nouă înşine împreună cu Hristos, în viaţa mistică. Să nu uităm însă că înainte de 
Înviere a fost săptămâna patimilor, răstignirea, părăsirea, umilirea, moartea, îngroparea 
şi pogorârea la iad, dragostea ucenicului trecută prin cele mai grele cumpene sufleteşti, 
uscăciunile, părăsirile, întunericul umilirii de moarte. Acestea constituie purificarea 
pasivă şi curăţesc şi ultimele rădăcini ale patimilor, realizând nepătimirea. 

Ca dovadă, din cel mai adânc mormânt şi părăsire suntem răpiţi afară fără veste de 
sfântă lumina dumnezeiască. Din cea mai adâncă beznă fulgeră lumina contemplaţiei 
divine plină de Har şi adevăr. De la acest moment al luminii divine începe viaţa mistică, 
adică unirea făpturii cu Dumnezeu. Aceasta este asemănarea nu prin fire, ci prin Har. 

 
Spovedania şi despre cercetarea conştiinţei 

Citirea Dumnezeieştilor Scripturi; Lecturi spirituale 
 
Odată intraţi în calea împlinirii sfaturilor evanghelice care restrâng mult firea 

omenească, se înţelege că până să deprіndem vieţuirea după sfaturi greşim adeseori. Din 
pricina aceasta trebuie să înmulţim şi mijloacele de a ne menţine în această vieţuire. 
Unul din aceste ajutoare de preţ este spovedania deasă. Spovedania fiind Taina 
Pocăinţei, este dătătoare de Har care întăreşte puterile noastre slabe către împlinirea 
făgăduinţelor ce le-am făcut sau ne pregătim să le facem. Spovedania deasă trebuie 
ţinută însă la preţul ei. Ţinta sufletească a monahului faţă de taină trebuie îndreptată 
atunci când se dovedeşte uşurătate la mijloc. De aceea, o prea deasă spovedanie, în 
sufletele neadâncite, se banalizează. De aceea ne ajutăm de cercetarea conştiinţei sau de 
spunerea gândurilor, care poate fi oricât de deasă. 

Sunt mănăstiri în aşa fel organizate încât nimeni nu se culcă până nu şi-a spus 
gândurile rele, până nu s-a împăcat din inimă cu fratele său cu care s-ar fi învrăjbit peste 
zi şi până nu ia iertare de la toţi. Spovedania deasă şi cercetarea conştiinţei au rostul de a 
slăbi din fire deprinderile patimilor şi a pune în loc deprinderile bune sau virtuţile 
contrare patimilor. 

Practica aceasta are însă temeiul pe cunoaşterea însuşirilor gândurilor. Gândurile 
pătimaşe nemărturisite sau simplu spuse au însuşirea că se întăresc şi se fac funii, cum 
zic părinţii, şi trag mintea la învoire şi la faptă, care este păcat. Păcatul acesta este: 
înfrângerea morală a sufletului de către un gând rău. De aceea toate gândurile trebuiesc 
spuse înainte de a se întări şi de a birui mintea, căci de îndată ce sunt spuse, le piere 
puterea de a obseda, asupri, stăpâni mintea. De altfel, şi gândurile bune trebuie 
controlate cu o altă conştiinţă mai limpede. 

Controlul tuturor gândurilor e lege în călugărie. Neîntrebat nimic nu e bine nici ce e 
bine, pentru că singur nu te poţi apăra de săgeţile slavei deşarte. 

O altă măsură de ajutor în biruinţa asupra firii ne-o dă citirea dumnezeieştilor 
Scripturi. Este Duhul lui Dumnezeu în cărţile Sfintei Scripturi, de aceea citirea ei zideşte 
duhovniceşte. Dar şi pentru aceasta trebuie puţină preocupare. Mai întâi trebuie învăţată 
această carte a lui Dumnezeu către oameni, adică înţeleasă în rostul ei de revelaţie, 
înţeleasă în cadrul ei istoric, în forţarea ei de a menţine în conştiinţa poporului ales 
aşteptarea descoperirii desăvârşite în Iisus Hristos. Valoarea spirituală a Scripturii nu se 
pierde în istoria pe care o cuprinde. De aceea Biblia e şi singura carte ale cărei date 
istorice au şi o neistorie pe care o cuprinde. De aceea Biblia e singura carte ale cărei date 
istorice au şi o memorie duhovnicească. 

De Acelaşi autor sunt şi scrierile ascetice ale Sfinţilor Părinţi, şi scrierile evanghelice, 
şi scrierile sfinţilor. În concluzie, citirea cu socoteală a Dumnezeieştilor Scripturi 
aprinde şi hrăneşte sufletul cu gândurile lui Dumnezeu, care nu sunt ca gândurile omului. 
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Despre răbdare, mândrie, smerenie, tăierea voii, smerita cugetare 
 
Lepădarea de sine nu se realizează dintr-o dată sau odată pentru totdeauna, ci trebuie 

timp şi răbdare. Timp pentru deprindere şi răbdare pentru greutatea ei. Răbdare trebuie 
să avem mai întâi cu noi înşine, ca să nu cădem în întristare, apoi trebuie să aibă şi alţii 
răbdare cu noi până deprindem desăvârşit lepădarea de sine. Dacă învăţăm practic 
lepădarea de sine şi sporeşte dragostea în inima noastră, răbdarea încetează de a mai 
avea înfăţişarea negativă, de necaz, şi se schimbă în bucurie; cu toată întristarea mea, 
sunt covârşit de bucurie. Când avem lepădarea de sine şi dragostea, ocara ni se face ca 
lauda şi lauda ca ocara. Răbdarea mai este şi nevoinţă, adică pedepsirea de bună voie a 
firii cu tot felul de osteneli. 

Atârnă de treapta duhovnicească pe care ne găsim ca sǎ fie cu neputinţă unele 
nevoinţe sau altele. La aceste nevoinţe ale răbdării nu e bine să năzuim decât pe mǎsura 
însănătoşirii firii de patimi. La începători, deprinderea răbdării începe cu ocara. 
Începutul trebuie întărit cu răbdarea, pentru că în lupta cu mândria şi cu slava deşartă, 
acestea au obiceiul să-l arunce în deznădejde ca sǎ părăsească lupta. Cine rabdă 
(îndreptarea) până la sfârşit se va mântui (Matei 10, 22). 

Viaţa duhovnicească are multe greutăţi de învins, mai ales din partea mândriei. Partea 
importanţei, boala locului de cinste sau a numelui de cinste, boala obrăzniciei, 
neascultarea, grăirea împotrivă, posomorârea, groaza de umilinţă, toate acestea sunt 
forme în care se dezvoltă şi se înmulţeşte mândria în suflet. Mândria şi toţi puii ei sunt 
pricini de conflicte, de nemulţumiri, de făţărnicii. Din răcirea dragostei şi a umplerii 
sufletului de răutate sub influenţa acestei patimi, mintea alunecă pe panta nebuniei. Ce e 
de făcut în momentul de limpezime de minte? Să simţim, să ne dăm seama că la mijloc e 
o patimă, un duh rău care ne trage de minte cu o logică foarte strânsă ca sǎ ne scoată 
afară din ascultarea lui Hristos. Să ne dăm seama că mai avem ceva în noi neatins de 
logica aceasta: conştiinţa. Deci să ascultăm conştiinţa, nu dreptatea noastră. Să căutăm 
de mai este cineva care ne-ar putea ajuta să ajungem la linişte. Dacă întinzi mâinile către 
ajutor, vei fi ajutat. Inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. 

Aşa începe smerita cugetare: formalizează mintea. Smerita cugetare e începutul 
smereniei, care nu e o virtute a firii sau expresia neputinţei. Izvorul smereniei e darul lui 
Hristos. Nu de la oameni, nici din cărţi, nici de la îngeri, ci de la Mine vă învăţaţi că sunt 
blând şi smerit cu inima şi veţi afla odihnă sufletelor voastre (Matei 11, 29). Suntem în 
furtună cu sufletul numai atâta vreme cât trăim la suprafaţă, la expresia cea mai dinafară 
a vieţii. Când însă ne mai adâncim sufletele acolo unde ne aşteaptă Hristos de la Botez, 
sau de la oricare altă Taină, primim cuvântul Lui care împrăştie furtuna. El este izvorul 
smereniei care reechilibrează sufletul din bântuielile mândriei. De la această experienţă 
începând, iubim Crucea lui Hristos şi crucea noastră, cu firea primim şi credem că 
tăierea voii proprii e într-un cuvânt curăţirea de patimi. 

 
Purtarea monahului în lume 

 
Viaţa monahului este lăuntrică, duhovnicească, pe când viaţa în lume e în afară. Una 

cu alta nu seamănă. Mirenii mai vin la mănăstire pentru rugăciune, călugării nu se mai 
duc în lume să se odihnească. Toate profesiunile au vacanţă sau concediu, numai 
călugăria nu. Aşa ceva ar însemna încetarea călugăriei. Se duc însă la mare trebuinţă în 
interesul de obşte al mănăstirii. Haina călugărească îl face pe călugăr văzut şi cunoscut 
de toţi. Unii îl iubesc, alţii îl ocărăsc. Călugărul trebuie să se ferească în sufletul lui de 
cel ce-l iubeşte, ca să nu fie rănit de slava deşartă, precum trebuie să se ferească şi de cei 
ce-l ocărăsc, ca nu cumva, poate, din nepăsarea lui, să fie hulit Dumnezeu. De aceea, 
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călugării nu umblă printre oameni cu ochii pe ei, cătând cunoscuţi sau dorind să stea de 
vorbă, ci îşi văd de cale cu gândul la Dumnezeu. 

Toţi călugării care pentru neapărată trebuinţă au mers prin oraşe au simţit trebuinţa 
ocrotirii lui Dumnezeu. Rugăciunile celor din mănăstire i-au însoţit ca o mână de 
apărare. Un drum în lume îţi face dovada statorniciei în calea cea duhovnicească. De 
altfel, nici nu se trimit din mănăstire decât cei mai statornici în călugărie. În ce constă 
primejdia? Firea omenească a fost asemănată cu câlţii, patimile cu focul. Dacă te atingi 
cu focul, câlţi fiind, patimile amorţite prin înfrânare se aprind prin simpla vedere. 

Călugării trăiesc într-un alt fel de foc al Duhului Sfânt. Acesta se stinge când se 
apropie de ei întinăciunea prin simţuri. Altă grijă pe care trebuie să o aibă monahul e la 
felul vorbelor pe care trebuie să le audă sau să le stăvilească. Chipul monahului a trezit 
întotdeauna şi în tot locul mâncărimea de limbă a mirenilor. Ei caută, oarecum, fie să 
defaime modul acesta de viaţă, fie să-l fericească pe al lor. 

Călugărul să se ferească, din conştiinţă de cunoştinţă, de a califica moral viaţa 
mirenească, aşa sau aşa. Cât priveşte mântuirea, aceasta are multe căi înaintea lui 
Dumnezeu. Fiecare îşi alege viaţa care îi place sau de care se simţe în stare. Mirenii ştiu 
toate înfrângerile călugărilor, dar nu ştiu niciodată pe vreunul din sfinţii care să fi biruit 
el aceste înfrângeri. 

Mirenii văd pe călugări prin patimile de care sunt stăpâniţi ei şi nu le vine a crede că-i 
cu putinţă şi o viaţă de virtute. Virtutea e neînţeleasă, ba uneori e numită făţărnicie. Aşa, 
frate călugăre, învăluie pe oameni în dragostea ta cea din multă rugăciune şi vei vedea 
trezindu-se în necunoscuţii cu care stai de vorbă şi o scânteie dumnezeiască, pe care nu 
şi-o pot exprima, ci numai o suspină. 

 
Chipul cel dinlăuntru şi cel dinafară al monahului 

 
Sfântul Apostol Pavel a descris ca pentru sine chipul cel dinlăuntru al omului: „M-am 

răstignit împreună cu Hristos; şi nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa 
mea de acum, în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a 
dat pe Sine Însuşi pentru mine” (Galateni 2, 20). 

Aşadar, Hritos este făptura cea nouă a monahului sau monahul în Hristos este făptură 
nouă (2 Corinteni 5, 17). El este înlăuntru şi în afară, blând şi smerit, hotărât şi liniştit. 
Tulburarea celor dinafară nu-l sminteşte din aceste însuşiri sufleteşti, dimpotrivă, el 
aduce linişte. Chipul cel dinlăuntru şi cel dinafară al monahului sunt într-o deplină 
armonie, printr-unul străvezi pe celălalt. 

Toţi ştim că înlăuntrul nostru stau ascunse mărgăritarul, comoara, talantul şi altarul 
împărăţiei lui Dumnezeu. Înlăuntrul nostru avem aşadar posibilitatea sfinţeniei. Dar 
posibilitatea încă nu e realitatea. De la sine numai posibilitatea sfinţeniei nu se 
transformă în sfinţenie. 

În viaţa duhovniceasă credinţa hotărâtă poate face ca posibilitatea sfinţeniei să se 
transforme în realitatea sfinţeniei. Este nevoinţa monahului. Fără nevoinţă întinsă, 
susţinută de convingere, orice posibilitate reală va rămâne numai posibilitate sau chiar se 
va transforma în imposibilitate. 

De pildă, mulţi vin la călugărie cu o părere bună despre ei înşişi, părere pe care 
nemărturisit şi-o păstrează şi în mănăstire. Părerea sau iubirea de sine e o formă subţire a 
mândriei. În mănăstire visează sfinţiri şi litanii şi viaţă fericită, iar când aici dau de 
severitatea luptelor cu patimile, de tăierile dureroase ale pedepsirii întru toată fapta bună, 
visul se destramă şi începe dezamăgirea şi nemulţumirea, camuflările mândriei. Dacă cel 
în cauză îşi închide sufletul de către povăţuirea duhovnicească, pentru că aceasta taie 
amăgirea de sine din care creşte dezamăgirea, bobul de grâu se schimbă în tăciune şi se 
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crede grâu nedreptăţit. Aceasta este iubirea de sine pe care o menţine mândria şi punctul 
de vamă al diavolului. Sufletele slăbănogite de mândrie stau totuşi pururea încordate în 
legitimă apărare de către orice îndregători, gata să-şi apere dreptatea şi să-şi justifice 
întristarea, să-şi explice ei mai bine cauza şi niciodată nu simte trebuinţă să asculte şi să 
urmeze dacă este o cale mai presus de ce pot ei pricepe. Aşa se explică îndepărtările, 
împuţinările şi chiar întunecările de la rostul luminos al călugăriei. 

Sufletul dus în robie e jefuit pe dată de toată agoniseala sa duhovnicească. Aceasta-i 
contabilitatea fricosului: zarafii cu banii lor falşi fură talanţii noştri buni. 

Acum monahul leneş de mântuirea sa începe să uite înţelesul celor ce are de făcut, se 
mulţumeşte numai cu intrarea în călugărie, ca şi cum cu aceasta şi-ar fi ajuns scopul. 
Potoleşte râvna de războire cu slăbiciunile firii patimilor, îmbrăcămintea sa de luptător al 
duhului pierde însemnătatea ei de la început. Sandalele nu mai aleargă pe calea gătirii 
evangheliei păcii, calea duhului, ci o iau iarăşi pe calea pământului. Nici nu observă 
monahul molatic de minte când a fost scos din luptă şi redus la un simplu cuier de haine 
călugăreşti. Cu alte cuvinte, nu vede că a ajuns o mizerie căzută între tâlhari, un 
mincinos al Domnului Hristos. Dacă monahul se complace într-o asemenea călugărie de 
uniformă şi nu-l doare stingerea luminilor sufletului său - întristarea e chipul unui suflet 
cu luminile stinse - înseamnă că a dat în micime de suflet şi a ajuns un om de nimic. 
Potrivit acestei îndreptări, el caută altă hrană sufletului său: lauda oamenilor, aprobarea 
voilor sale. De povăţuitorii săi se desparte sufleteşte, judecându-i şi găsindu-le tot felul 
de pricini. Aşa se cuibăreşte viclenia în suflet şi îl face pe monah om cu două feţe, 
mormânt văruit pe dinafară, neîngrijit pe dinăuntru, ipocrit. Prinderea sufletului într-o 
viaţă dinafară de duh prin tărâţele vieţii e tot una cu ducerea lui iarăşi în temniţa 
patimilor. Când monahul a realizat făţărnicia, a ajuns pe punctul de a părăsi călugăria. În 
ochii lui toţi sunt făţarnici, e o victimă nevinovată a nedreptăţilor, de aceea osândindu-i, 
iese dintre ei. De aici se vede destul de limpede că mândria singură, chiar sub cea mai 
subţire formă a sa, cum e părerea de sine, dacă nu e tăiată din rădăcini, e în stare să 
risipească din suflet toată viaţa după duh. Nu e mândria urâciunea pustiului? De aceea, 
când te crezi bun să ştii că eşti nebun şi să aştepţi ocara ca să te curăţeşti. Întunecarea 
aceasta însă ne aduce aminte de învinuirile pe care le-a adus Iisus peste capul celor ce 
făţărniceau virtutea. Astăzi, pentru obrazele celor din îndărătnicie părăsesc lupta 
călugării. Biserica încearcă pedepsirea, scoaterea din monahism, afurisirea sau 
caterisirea. Creştinii nu au de învăţat nimic bun de la aceşti dezertori şi mincinoşi. 
Biserica prin slujitorii ei nu face degrabă lucrul acesta, dar ce nu poate rugămintea, poate 
pedeapsa. 

Plata neascultării de Biserică este pierderea mântuirii. Îndărătnicii dau aşadar de 
primejdia pierzării ca să se dezmeticească. Aşa se întâmplă când se întăreşte fariseul şi 
slăbeşte vameşul. 

 
Votul ascultării şi personalitatea monahului.  

Poate înceta obligativitatea voturilor monahale? 
 
Dintre cele trei făgăduinţe monahale, ascultarea necondiţionată s-a dovedit cea mai 

grea, din două motive cu totul opuse: unul, infirmitatea firii, iar celălalt, personalitatea 
ei. 

Mai întâi ce este personalitatea? Ca lămurire pe scurt spunem că personalitatea este o 
înzestrare sufletească neobişnuită. Într-o personalitate chipul lui Dumnezeu este mult 
mai puternic şi mult mai limpede. Toţi creştinii au sigur câte un talant, dar unii au şi câte 
doi, iar alţii şi câte cinci. Talanţii sunt talente, energii de lucru, ca de pildă o minte mai 
străvăzătoare, o inimă mai largă, o mare capacitate de dragoste, o voinţă mai puternică, o 
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memorie mai bună, o ingeniozitate înăscută. Aceste energii ale chipului prind mai bine, 
au nişte antene mai bune, energiile Harului care le sfinţeşte. Personalitatea are de 
asemenea de făcut calea de la chip la asemănare. Dar datorită înzestrării sufleteşti mai 
puternice, personalitatea ar putea străbate calea într-un timp mai scurt sau ar putea 
realiza o neasemănată asemănare. E destul să ne gândim la Sfântuliţa de la Argeş, o 
copiliţă numai, dar cu o capacitate de dragoste care a ridicat-o între sfinţi. 

Disciplina ascultării însă e generală, pentru că ea ridică firea din infirmitate, precum 
scoate şi mândria din personalitate. Ascultarea face şi pe leneşi, şi pe vicleni să-şi 
dezgroape talantul, precum acoperă şi pe cei talentaţi de jefuirea slavei deşarte. 

Se ştie că unde este bogăţie mai mare şi hoţii se nevoiesc mai tare să o prade. 
Rânduiala ascultării e cale dumnezeiască. Chiar când se realizează sfinţenia, nici aceasta 
nu dezleagă de acoperământul ascultării. Căci o sfinţenie conştientă ar putea cădea ca 
fulgerul în ispita sfinţeniei, care e cea mai rafinată capcană a mândriei. De aceea Avva 
Macarie era dus de îngeri din lumea aceasta şi pe drum îl întâmpinau dracii zicându-i: ai 
scăpat de noi, Macarie, iar sufletul lui răspundea: încă n-am scăpat. 

Aşa se explică de ce nici unul dintre sfinţi nu a scăpat desăvârşit de vreo frână 
oarecare a neputinţei, ca nu cumva tocmai la urmă să piardă totul. De aceea Sfinţii 
Părinţi nu au recunoscut desăvârşirea decât după semnul desăvârşitei smerenii. 

În călugărie, aşadar, nu are nicio importanţă numirea de personalitate. Dimpotrivă, e 
un nume de care trebuie chiar să te lepezi, să scapi de ştiinţa lui. Înzestrarea sufletească 
ce-i corespunde e folositoare într-alt fel, în curajul smereniei, în avântul dragostei, în 
capacitatea de a te bucura în suferinţă. Acestea dovedesc un suflet mare. Călugăria nu 
creşte visători ai împărăţiei lui Dumnezeu, ci oameni hotărâţi care duc trăirea 
creştinismului până la ultimele lui consecinţe de disciplină şi frumuseţe. Altfel Hristos 
nu ne-ar fi spus că „Împărăţia lui Dumnezeu - chiar aceasta lăuntrică - se ia cu năvală şi 
năvălitorii pun mâna pe ea” şi „Îndrăzniţi, Eu am biruit lumea”. 

Temeiul îndrăznelii celei după Dumnezeu este Învierea Sa din morţi, dovada atât de 
puternică a dumnezeirii Sale. Pe cuvântul Lui, de Dumnezeu dovedit, avem şi noi 
îndrăzneală şi curaj împotriva lumii şi a morţii din noi. Acesta-i temeiul străfund al 
uceniciei noastre, al cărei capăt este învierea sufletului încă din veacul acesta, în lumina 
veacului viitor. Pentru o astfel de rostuire a vieţii e călugăria şi ea cere smerenie şi curaj. 
Smerenia şi curajul s-ar părea doi termeni opuşi. Cu toate acestea, în viaţa 
duhovnicească ei se armonizează, aşa se şi completează. Absenţa sau împuţinarea unuia 
slăbeşte pe celălalt şi între ei trebuie ţinut un echilibru. Căci viaţa creştină orientată 
numai spre umilinţă ia o înfăţişare de sclavie spirituală, de pipernicire la literă şi pierde 
curajul. De asemenea, orientarea numai spre îndrăzneală personală şi spre profetism 
distruge bisericitatea şi sobornicitatea creştinismului, provocând fie erezie, fie schismă, 
deci pierde smerenia. De aceea păstrarea capacităţii de încadrare în disciplină a unui 
suflet face dovada armoniei şi valorii sale. Călugăria slăbeşte în suflete slabe şi se 
întăreşte în suflete mari. 

Dar pilda celor de pe urmă aprinde curajul celor dintâi. Voturile monahale au 
obligativitate de constiinţă. De Dumnezeu ascultăm necondiţionat toată viaţa şi fără 
abatere. Dacă însă povăţuitorii noştri după Dumnezeu, stareţii şi duhovnicii, devin eretici 
şi ca atare se încarcă din partea Bisericii cu pedeapsa afurisirii sau caterisirii, atunci 
suntem dezlegaţi de ascultarea lor pentru că ei au strâmbat dreapta credinţă şi prin 
conştiinţa lor nu se mai exprimă voia lui Dumnezeu. Dar ascultarea de Biserică nu 
încetează. Obligativitatea voturilor monahale poate înceta numai în cazul extrem de rar 
când se întâmplă din motive clinice ale personalităţii omeneşti, deci şi a conştiinţei în 
cazul deplinătăţii de conştiinţă, însă făgăduinţele rămân obligatorii, iar lepădarea lor, 
păcat. Încetarea voturilor e încetarea călugăriei. Mănăstirile cu viaţă de sine au slăbit 
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votul ascultării şi al sărăciei şi din pricina aceasta sunt o forma decadentă de monahism. 

 
Rostul şi însemnătatea monahismului 

 
Se întîmplă ca unii creştini să nu mai cunoască rostul monahismului în creştinism. De 

aceea te poţi aştepta de la ei la cele mai felurite întrebări. Dar dacă ni-l cunoaştem noi 
cum trebuie, putem da seama oricând despre rânduiala noastră. 

Monahismul se justifică în linii largi cu aceleaşi argumente cu care se justifică 
creştinismul. Creştinismul nu s-a învechit, dovadă că în orice epocă a istoriei s-au găsit 
oameni să-şi dea viaţa pentru el. Atunci nu s-a învechit nici monahismul, de vreme ce 
este ales de câte unii ca mod de viaţă. Cea mai bună justificare a monahismului o fac 
cele trei rosturi cu care a străbătut el istoria: rostul spiritual, rostul cultural şi rostul 
social. 

Rostu l  spiritual 
Rostul spiritual şi-l împlineşte monahismul prin disciplinarea firii după sfaturile 

evanghelice. Prin aceasta monahul nevoitor se izbăveşte de patimile firii şi se face cu 
neputinţă arătarea unei alte forme de viaţă după Duhul Sfânt. Viaţa mai presus de fire 
dovedeşte constrângător şi totuşi simplu existenţa lui Dumnezeu. Mintea obişnuită, chiar 
a celei mai înzestrate şi cultivate firi, nu poate face dovada decisivă nici că este, nici că 
nu este Dumnezeu, pentru că mintea firii acesteia e tot atât de dibace de a dovedi şi 
afirmaţia, şi negaţia unuia şi aceluiaşi lucru. De aceea filozofii şi-au dat seama de 
viclenia raţiunii. Ştiinţa, când se pronunţă în materie de religie, a ieşit din domeniul său, 
care este studierea materiei şi a legilor ei pentru folosul practic al oamenilor. Iar religia 
nu face ştiinţă, ci conştiinţă. Căci oamenii nu trăiesc numai cu pâine. De aceea, despre 
Dumnezeu nimenea nu poate grăi cu competenţă absolută decât numai El Însuşi, când 
străluceşte slava Sa pe chipul fiilor Săi, sfinţii. Şi totuşi, oamenilor le mai rămâne 
libertatea să se îndoiască. Aceste exemplare rare, sfinţii, apar printre oameni din vreme 
în vreme şi aduc în ei chipul lui Hristos - Care a dovedit desăvârşit pe Dumnezeu - fiind 
stâlpii Bisericii. Acesta este rostul de căpetenie al monahismului: trăirea creştinismului 
până la tensiunile desăvârşirii, când existenţa lui Dumnezeu devine un fapt de natura 
evidenţei absolute pentru toţi. Călugării care realizează monahismul sunt în lume făcliile 
aprinse ale lui Dumnezeu. Ceilalţi, care nu-l realizează, umblă cu ele stinse, iar pentru 
înfrângerile lor morale Dumnezeu este hulit printre oameni (Romani 2, 24). Dar nu 
aceştia califică monahismul, ci cei dintâi. 

Rostu l  cultural 
Rostul cultural este mai modest, totuşi de mare preţ şi el. Ei au împletit rugăciunea cu 

munca, o muncă de răbdare, o muncă de conştiinţă. Călugării s-au ocupat de copierea 
cărţilor sfinte. Astfel, monahilor din pustia Sinai le datorăm cel mai vechi manuscris 
întreg al Noului Testament. Mai târziu au început să-şi ilustreze cărţile sfinte cele mai 
des folosite, dintre care ne-a rămas o minunată Psaltire. Tot călugării au fost primii 
iconari şi apărători ai icoanelor în perioada împăraţilor iconoclaşti. În toate artele minore 
unde a trebuit migală şi răbdare deosebită găsim pe călugări. De la ei avem obiecte 
bisericeşti de mare valoare artistică. Printre primii care au îmbrăţişat invenţia lui 
Gutenberg, tiparul, au fost călugării. Primele tiparniţe la noi le-au înfiinţat călugării. Prin 
munca lor s-a asigurat unitatea limbii româneşti. 

Rostul social 
Rostul social e şi mai neînsemnat şi totuşi aşa de mare. Mai întâi munca dezinteresată 

a călugărilor, care-i izbăveşte de lene, e un model de conştiinţă. Călugării lucrează orice 
ca pentru Dumnezeu, nu ca pentru oameni (Coloseni 3, 23). În vremea noastră conştiinţa 
faţă de muncă începe să fie un factor de mare preţ în construirea viitorului oamenilor. 
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Munca iese din stadiul pedepsei şi trece în cel al consacrării, capătă o sfinţenie pentru 
conştiinţa cu care e făcută. 

Călugării trăiesc în viaţa de obşte având totul de obşte. Deci ei au adus până în zilele 
noastre amintirea vie a primelor comunităţi creştine din Ierusalim şi Alexandria, unde se 
împărţea fiecăruia după cum avea fiecare trebuinţă (Fapte 4, 35). Deci călugării prin 
viaţa lor de obşte sunt o icoană străveche a lumii noi. 

Călugării îşi mai justifică rolul lor social şi prin faptul că sunt totdeauna în lupta 
Bisericii creştine pentru marea cauză a vremurilor noastre: pacea între popoare. 
Rugăciunea pentru pacea a toată lumea călugării o fac la toate slujbele lor în biserică, zi 
şi noapte. Pacea nu e numai un bun social, ci şi un bun spiritual al oamenilor, de aceea 
noi ne rugăm pentru pace, pentru că la urma urmei Dumnezeu deţine pacea. Astăzi 
armele nu sunt numai ucigătoare, ci pustiitoare. Şi pentru care pricină? Pentru o mai 
dreaptă repartiţie a bunurilor între toţi oamenii. Toate religiile pământului s-au unit în 
lupta pentru pace, toate seminţiile pământului şi minţile limpezi sunt în ideea de pace. 
Niciodată între cei mai depărtaţi şi deosebiţi nu s-a văzut aşa o unire ca în a cere pacea. 
Acesta e un lucru mai presus de oameni, de aceea pacea va învinge războiul. 
Convingerile unite în dreptatea cauzei sunt o putere în care intră şi toţi călugării. N-a 
auzit Avraam de la Dumnezeu că dacă vor fi şi numai zece drepţi nu va pierde cetatea? 
(Facere 18, 32). Iată ce nebănuite rosturi pot avea aceşti oameni săraci cu duhul, care 
sunt şi călugării. 

 
Purtarea monahului faţă de superior şi faţă de obşte, 

faţă de ascultări şi faţă de bunurile mănăstirii 
 
În calea vieţii duhovniceşti nu sporeşti decât pe temeiul încrederii totale în 

povăţuitorii tăi: stareţul sau stareţa şi duhovnicul. Ascultare şi dragoste să ai către toţi 
din obşte, dar către povăţuitorii tăi mai ales, pentru că ei răspund înaintea lui Dumnezeu 
de sufletul tău. Aşadar, de ce să poarte răspunderea aceasta suspinând? Purtarea 
monahului descoperă adevărata sa trăire, dacă are o credinţă de adâncire sau o credinţă 
de suprafaţă. În cazul dintâi va fi pururea cuviincios şi smerit, în cazul al doilea 
îndrăzneţ şi obraznic. Cuviinţa sau obrăznicia purtării arată ce duh are în inimă în cazul 
acela. Stările sufleteşti molipsesc prin surprindere. De aceea e bine ca povăţuitorii să 
grăiască totdeauna din conştiinţa slujirii lui Hristos, ca în faţa lui Hristos, şi atunci vor fi 
blânzi întru dojană şi smeriţi întru mustrare, altfel mustrarea lor învinge, dar nu 
convinge. Niciodată nu trebuie să uităm că prin purtarea de grijă a părinţilor luăm 
îndreptare de la Dumnezeu. Când uităm lucrul acesta, cădem în întristare. Alţii au uitat 
îndemnul care grăieşte ca unor fii: „Fiul meu, nu dispreţui certarea Domnului, nici nu-ţi 
pierde cumpătul când eşti mustrat de El. Căci pe cine îl iubeşte Domnul îl ceartă şi pe tot 
fiul pe care-l primeşte îl bate cu varga” (Proverbe 3, 11-12). 

Acesta este examenul purtării. Eşti în stare să vezi în mustrare grija lui Dumnezeu de 
tine sau numai o treabă de administraţie? De aici se alege folosul sau începe pierderea de 
vreme. 

Purtarea faţă de obşte dovedeşte şi mai bine cum suntem cu adevărat. Faţă de 
povăţuitori, ca mai mari, avem o purtare, iar noi între noi altă purtare. Aceasta dovedeşte 
cu câte feţe umblăm. Dacă avem pe Hristos în inimă, către toţi avem aceeaşi faţă, făcând 
toate ca pentru Dumnezeu, date în chivernisirea obştii pentru neputinţa firii. Aşadar, de 
la aşezământul inimii în duhul lui Dumnezeu izvorăşte toată purtarea monahului către 
cel dinafară, iar cele dinafară, după modul cum le face, sporesc duhul celor dinlăuntru. 
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Purtarea monahului faţă de rude, prieteni, cunoscuţi şi  
faţă de credincioşii care vin la mănăstire 

 
Urmarea lui Hristos stabileşte o altfel de rudenie între oameni decât cea după trup. 

Între cei ce iubesc pe Dumnezeu mai mult decât orice altceva se stabileşte o rudenie 
duhovnicească. Aceştia se adună laolaltă în obşti şi împlinesc unul din cuvintele lui 
Iisus: Tot cel ce se leapădă de avuţiile sale şi pentru Mine părăseşte mamă, tată, soţie şi 
copii - se înţelege, înainte de a le lua - însutit va lua încă în viaţa aceasta şi avuţie şi tată 
şi copii - deşi cu necazuri - iar în veacul ce va să fie viaţa veşnică. Iată rudenie, iată 
avuţii de obşte ale mănăstirii, deşi şi cu necazuri, dar dătătoare de nădejde a vieţii 
veşnice. „Mama şi rudeniile Mele sunt cei ce fac cuvântul lui Dumnezeu”, din pricina 
aceasta rudenia mea după trup rămâne pe planul al doilea ca importanţă. Călugăria 
dezleagă pe monahi de obligaţiile îngrijirii familiei în lume. Cu toate acestea, legătura nu 
e ruptă, ci rămâne în dreapta cumpănire a situaţiilor şi a celei mai bune soluţii. Dacă dai 
stareţului toată grija ta, o dai şi pe aceasta, şi cum va rândui, aşa va rămâne. Prea multă 
întâlnire cu rudele nu e bună, pentru că ele aduc grijile lumeşti, tânguirea că au fost 
părăsite şi felul de a gândi după lume. Sunt totuşi rude care se bucură cu adevărat de 
calea noastră. O viaţă îmbunătăţită a noastră le-ar fi singura mângâiere şi bucurie care ar 
cântări în sufletul lor mai mult decât amărăciunile. Acesta-i primul folos sufletesc ce se 
aşteaptă de la noi. Iar al doilea e acela al rugăciunilor pentru mântuirea lor. 

Prieteni, cunoscuţi, vizitatori şi închinători nu mai sunt de folos celui ce se nevoieşte 
să-şi ţină mintea şi inima curate de gânduri. Pentru porunca dragostei pot fi primiţi, dar 
după rânduiala cea pentru străini. Putem vorbi cu ei, dar la un nivel de seriozitate. 
Totdeauna şi în toate mănăstirile unde mirenii au fost primiţi fără nicio băgare de seamă, 
aceştia au destrămat rânduiala şi au sfârşit prin desfiinţarea mănăstirilor sau şi numai a 
valorii ei duhovniceşti. A umbla după vizitatori sau chiar închinători este a umbla după 
slava deşartă. Într-o atare mănăstire nu se adâncesc monahii în Duhul lui Dumnezeu, ci 
în duhul lumii. De aceea în mănăstirile clasice nu se îngăduie cu uşurinţă nici intrarea 
părinţilor sau a fiilor după trup. 

Până să covârşeşti cu dragostea peste toată făptura, trebuie să te nevoieşti cu 
înfrânarea spre toată zidirea. 

 
Tâlcuirea rânduielii tunderii î n monahism 

 
Intrarea în călugărie se săvârşeşte în vremea Sfintei Liturghii, îndată după intrarea cea 

mică cu Evanghelia. Spre ştiinţă, pe scurt, Sfânta Liturghie este slujba de căpetenie a 
Bisericii în care e prezentată viaţa şi învăţătura Mântuitorului precum şi lucrarea de 
mântuire a omului prin Jertfa de pe Golgota. Sfânta Liturghie este repetarea sau 
continuarea peste veacuri a aceleiaşi Jertfe şi Taine. Fratele care vine la călugărie este o 
roadă a acestei Jertfe. Braţele părinteşti îl aşteaptă deschise pe cruce. Aceasta e cea mai 
puternică chemare ce s-a putut face vreodată oamenilor. În faţa ei părăsim viaţa cea 
uşuratică a firii şi dorim să dăm şi noi vieţii acelaşi înţeles. Iar slujitorul tainei lui 
Dumnezeu, preotul sau arhiereul, primeşte pe fratele înaintea uşilor împărăteşti, 
deschizându-i urechile dragostei prin cuvintele Domnului: „Veniţi la Mine toţi cei 
osteniţi şi împovăraţi - cu păcatele - şi Eu vă voi odihni pe voi”. Păcatele, patimile, 
ostenesc şi încarcă, slăbesc şi apasă sufletul în întuneric. Dorul după odihnă de acestea 
este fundamentat în suflet. Acestui dor nimeni şi nimic nu-i poate răspunde decât Iisus. 
De la El învăţăm smerenia şi primim odihna, adică nepătimirea. 

Cuvântul de lămurire continuă şi prin el fratele e adus înaintea lui Dumnezeu în 
privinţa dorinţei sale. În faţa sfinţeniei lui Dumnezeu avem deodată aceste simţăminte 
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contradictorii, de frică şi de bucurie, de temere şi de atragere. Dar nu numai Mântuitorul 
e nevăzut de faţă, ci şi Preaslăvita Sa Maică, sfinţii îngeri şi toţi sfinţii cei dintre oameni 
vin de faţă asupra hotărârii fratelui cu destinul sufletului său. Stau plecate privirile 
întregii lumi văzute şi nevăzute. Aceştia sunt martorii noştri în ziua răsplătirii, când 
Mântuitorul nostru va veni să judece vii şi morţii, „nu după cum vom făgădui 
mărturisind - cu gura - ci după cum vom păzi şi împlini - cu fapta - cele ce vom 
făgădui”. 

Deci e întrebat fratele de ce a venit în faţa altarului, în faţa jertfelnicului Domnului. 
Iar fratele răspunde spunându-şi dorinţa călugăriei. Dorinţa aceasta e însă o convingere. 
Preotul confirmă bunătatea şi fericita alegere a fratelui. Fratele a ales biruinţa asupra 
firii, pe care urmează să o câştige prin osteneli şi suferinţe. O astfel de hotărâre, ca să 
ducă la rezultat, trebuie să îndeplinească o condiţie esenţială: să fie o hotărâre a libertăţii 
sale. Libertatea conştiinţei e cel mai adânc bun spiritual pe care-l avem la îndemână în 
viaţă. Acesta este factorul de care Biserica ţine seama şi garantează seriozitatea 
convingerii, alegerii şi statorniciei. Sila împrejurărilor, sila neputinţelor, sila 
înfrângerilor, dacă nu se vor converti în convingere, nu stau garanţie pentru călugărie. 
Făgăduinţele călugăriei sunt, aşadar, pe viaţă, viaţă petrecută într-o mănăstire. 

Urmează întrebări şi răspunsuri, cele trei răspunsuri sau voturi monahale. Primul este 
fecioria, al doilea ascultarea de povăţuitor şi de fraţi, iar al treilea sărăcia, lipsurile vieţii 
călugăreşti. După aceste trei făgăduinţe din partea fratelui, preotul, slujitorul tainei, 
lămureşte mai pe larg în ce constau aceste sfinte făgăduinţe. Mai întâi că sunt date în faţa 
Celui Sfânt, că sunt scrise de îngeri şi că vom da seama de ele şi la sfârşitul lumii. Trăite 
aceste făgăduinţe, prin ele se arată în viaţa noastră viaţa Domnului, întrucât El Însuşi 
este viaţa veşnică. Viaţa moahală nu este o viaţă după trup. Poftele lui trebuiesc stinse. 

Cuviinţa faţă de om trebuie câştigată şi mintea curăţită prin nevoinţe, căci şi trupul e 
chemat la sfinţenie şi viaţă veşnică. De aceea şi el trebuie făcut ascultător de Dumnezeu. 
Postul, osteneala, privegherea, îl îmblânzesc. Ascultare să ai faţă de toţi. „În ascultări 
fără cârtire”, zice preotul. La viclene gânduri să te aştepţi, care vor să zdruncine 
hotărârea de a merge prin greutăţi în urma lui Hristos. Acestea vor să te întoarcă înapoi 
de la calea Duhului iarăşi la calea firii. Firea trebuie tămăduită de frică în faţa suferinţei. 
Pentru dobândirea vieţii duhovniceşti trebuie să birui şi toată dragostea firii, chiar şi 
dragostea de părinţii după trup. Nici dragoste de sine, nici dragoste de slavă să nu mai ai. 
Nu împărţi sufletul tău, ci adună-l din toate şi dă-l întreg lui Hristos. De toate să fii sărac, 
ca să atârni întru totul de Dumnezeu. Oamenii te vor defăima, neînţelegându-ţi viaţa, dar 
nu uita că nici viaţa lui Iisus nu au înţeles-o cei ce L-au răstignit. 

Oamenii prea legaţi de fire nu au înţeles niciodată vieţuirea cea mai presus de fire, de 
aceea s-au temut de aceia cu o astfel de vieţuire ca de un rău, ca de o mustrare şi i-au 
făcut mucenici. Iar cuvioşii au trăit o viaţă de bună voie, o viaţă de mucenici. Vieţile 
Sfinţilor ne sunt nouă hrană şi curaj în urmarea lui Hristos, precum şi convingerea că e 
cu putinţă această urmare. Hristos făcându-Se om, ne-a dat nouă această putinţă. 

Cu toate acestea, viaţa după Hristos nu e o viaţă de vis sau de visători, nicio viaţă cu 
minuni. Lepădarea de sine şi crucea rezumă toate greutăţile ce le vom avea cu firea cea 
veche şi ne prevestesc multă umilinţă în lumea aceasta. Dar tocmai acestea când le vom 
împlini ne fac dovada că viaţa noastră e după Dumnezeu. Întru aceasta ne stă puterea, de 
a ne bucura întru necazuri. Cu trupul ne amărâm pentru greutatea virtuţilor, dar cu 
sufletul ne bucurăm pentru plata pe care o aduc. 

Fratele e întrebat dacă poate mărturisi această concepţie de viaţă. Cu Harul lui Hristos 
acest fel de vieţuire e cu putinţă. Preotul se roagă în continuare lui Dumnezeu, amintind 
şi fratelui că dragostea lui Dumnezeu faţă de cel mai mare păcătos e mai mare decât 
dragostea celui mai mare sfânt pentru Dumnezeu, de aceea Dumnezeu nu uită de om 
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cum uită omul de Dumnezeu. De aceea El ştie dorul fratelui şi adaugă la acesta puterea 
Sa, spre împlinirea poruncilor Sale. 

Sfaturile evanghelice prin făgăduinţă solemnă devin porunci. Cel mai frumos dar pe 
care îl putem face lui Dumnezeu e să ne dăruim Lui pe noi înşine, pe viaţă. Dumnezeu 
primeşte şi îmbrăţişează, apără şi întăreşte un asemenea dar. Abia cu această dăruire a 
dragostei prindem putere asupra greutăţii, asupra neputinţei şi căpătăm curaj în nevoinţe. 
Un duh nou se sălăşluieşte întru noi din clipa aceasta. Îl avem noi mai de demult, dar 
acum a prins el inima noastră în razele lui. Căci duh dumnezeiesc este dragostea care a 
făcut sfinţi. 

Cu capul plecat şi cu cartea rânduielii călugăriei pe cap, preotul se roagă lui 
Dumnezeu să-l primească şi pe fratele acesta în ceata celor care au părăsit toate cele 
lumeşti şi s-au făcut vrednici de Dumnezeu. Întărit de Adevăr, îngrădit de Duhul Sfânt, 
hotărârea fratelui să fie neclintită în războaiele cu meşteşugirea potrivnică. Biruinţa se 
câştigă prin răbdarea întărită de Dumnezeu cu Har şi prin rugăciunile Maicii 
Creştinătăţii, Preasfânta Stăpână de Dumnezeu Născătoarea şi ale tuturor sfinţilor întru 
care S-a proslăvit Dumnezeu Cel în Treime închinat. 

Toţi îşi pleacă capetele. Preotul din nou se roagă lui Dumnezeu să-l primească pe 
fratele acesta, care şi-a ales din feluritele căi de mântuire pe aceasta a jertfei de sine. 
Rugăciunea continuă ca poftele şi gândurile firii să fie ridicate de la dânsul odată cu 
tunderea părului, al căror semn este. Păzirea poruncilor aduce în fire sfinţenia Celui ce a 
dat poruncile. Preotul mai cere de la Dumnezeu şi darul nestrămutării hotărârii fratelui, 
voinţa oţelită care i-a caracterizat pe nevoitori. 

Cu acestea, slujitorul Sfintei Liturghii se apropie de Cel ce nevăzut săvârşeşte Taina, 
Hristos, întinde mâna sa după Sfânta Evanghelie aşezată în faţa icoanei Mântuitorului 
din tâmplă şi zice: „Iată Hristos, nevăzut, aici stă de faţă”. Şi preotul mai întreabă odată 
pe fratele dacă face pasul călugăriei de bună voie, deplin liber, fiindcă numai acesta e 
factorul sufletesc hotărâtor în căile omului. În adâncul fiinţei sale omul e libertate. 
Acesta e darul lui Dumnezeu făcut omului, prin care l-a deosebit de toată făptura văzută 
şi l-a înrudit cu îngerii şi cu aceasta l-a făcut capabil şi de viaţă îngerească. Călugăria e, 
aşadar, o logodnă cu modul mai presus de veac al vieţuirii îngereşti. 

Fratele afirmă definitiv libertatea conştiinţei sale în faţa Celui ce-i va desăvârşi 
libertatea. Logodna aceasta începe însă cu foarfecele, unelte care taie vălul necunoştinţei 
de Dumnezeu de pe suflet sau mrejile patimilor de pe minte. La această tăiere nu numai 
că te învoieşti, dar săruţi şi foarfecele, mijloacele fizice sau morale cu care se face 
această rupere a sufletului şi a minţii de patimi. Aceasta a fost ultima zi din viaţă în care 
ai mai avut păreri personale şi voinţă proprie. De la logodna cu îngerescul mod de viaţă 
sub o nouă lege, tăierea voii şi a toată părerea îţi este lege. Aceasta o ai chiar din mâna 
lui Hristos. În lumea nevăzută sunt mii şi milioane de fiinţe şi numai o singură voie a lui 
Dumnezeu este. Prin călugărie intri în această lume ca să completezi locul cetei a doua 
îngereşti pe care Dumnezeu a hotărât să-l împlinească cu oamenii care, în trup greoi 
fiind, biruie în lupte pe îngerii cei căzuţi prin neascultare. De aceea, ca să sui la sfârşitul 
zilelor la această destinaţie cerească, trebuie să înveţi firea de a nu avea pe pământ altă 
voie decât numai voia lui Dumnezeu, precum e şi în cer. Ce rost mai au aceste foarfeci? 
Foarfecele, povăţuirile, mustrarea, dojenirile, ocara au rostul tăierii patimilor, căci cu 
tăierea voii se taie toată patima. Iar al doilea rost al foarfecelor este venirea la cunoştinţa 
adevărului care este Hristos. 

Adevărul este fiinţă vie. Noi însă suntem fiinţă, dar prinsă în amăgiri. Trebuie tăiate 
amăgirile ca să fiinţăm în Adevăr, adică în Hristos. El e„uşa” la „casa” Tatălui, iar Duhul 
e „cheia” cu care Fiul Îi deschide. Aceasta-i cunoştinţa adevărului cu noi, cu calea 
noastră după Duh, cu destinaţia noastră cerească. Pe acest înţeles luptătorul primeşte 
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nume nou, după al unuia dintre sfinţii care bine s-au nevoit. De aici începând, de la darea 
numelui, monahul e un nou botezat, care îşi înţelege personal Botezul. Aceasta nu e 
repetarea primului Botez, ci înnoirea lui. Viaţa lui viitoare, deşi continuată pe pământ, va 
avea să fie o slavă a Sfintei Treimi. Întreaga Sfântă Treime îşi face sălaş într-un ales. 
Chemaţii sunt mulţi, dar vin numai câte unii care se aleg. Cu acestea începe noua 
îmbrăcare în Hristos, din afară văzându-se cele ce urmează. 

Cămaşa albă 
Mai întâi o cămaşă albă, haină luminoasă a Sfântului Duh, Harul luminii 

dumnezeieşti care stinge pentru totdeauna mohorâciunea întristării din patimi şi 
luminează firea cu slavă dumnezeiască. Acum e logodna cu darul luminii de pe Tabor, 
urmează lucrarea de o viaţă şi înmulţirea lui până cuprinde în dumnezeiască văpaie nu 
numai sufletul, ci şi trupul. Aceasta e haina noastră, haina de lumină pentru ziua de 
nuntă a Fiului, care este la sfârşitul veacului acestuia şi începutul veacului viitor. 

Paramanul 
Urmează paramanul a cărui însemnare, ca să n-o uităm, e scrisă pe el: „Luaţi jugul 

Meu că este bun şi sarcina Mea uşoară”. Iar din prooroci: „Dat-am spatele Meu spre 
bătăi şi obrazul Meu spre pălmuire şi faţa Mea n-am ferit-o de scuipări”. Iisus e arătat de 
Revelaţie şi ca „Înger de mare Sfat”, ca Unul ce a descoperit Calea de mântuire. Cu 
această Cale a Îngerului de mare Sfat al lui Dumnezeu ne logodim şi din această pricină 
calea scrisă pe paraman e numită a îngerescului chip, căci nu sunt aceste cuvinte dintre 
cuvintele îngerilor. 

Crucea 
Crucea aminteşte de toată lucrarea de mântuire, de umilirile prin care a trecut Iisus 

nevinovat, de desăvârşita jertfă de sine. La aceeaşi cale ne făgăduim şi noi, printre ocări 
şi scuipări, căci noi vrednici suntem de acestea. Jertfa Mântuitorului a dat Crucii putere 
de alungare a meşteşugirii potrivnice. Crucea este podoaba Bisericii, Crucea este 
întărirea credincioşilor şi dracilor rană. „Armă împotriva diavolului crucea Ta ne-ai dat”, 
cântă Biserica. 

Dulama 
Dulama nu are decât însemnătatea culorii negre, semnul lepădării de lume. Lumea 

îmbracă haine colorate, călugărul stinge de pe sine culorile cu viaţa curată a pocăinţei. 
Cingătoarea 
Cingătoarea au descoperit-o luptătorii pentru că prin ea îşi măresc puterile de luptă. 

Călugărul are această luptă: omorârea firii sale celei vechi şi nevoinţa înnoirii duhului. 
Culionul 
Culionul vine de la coif, care e un acoperământ de luptă, cu rostul să apere capul de 

săgeţi. El înseamnă nădejdea de mântuire. În lupta cu patimile, cu firea, cu viclenele 
gânduri, adeseori primim săgeţile deznădejdii în cap. Dacă însă suntem întăriţi lăuntric 
cu credinţa, nădejdea şi dragostea - în Dumnezeu trei paveze aprinse ale Duhului Sfânt: 
una a minţii, una a inimii şi una a voinţei - săgeţile vicleanului nu ne ating, ci-l ard ale 
noastre pe el. Căci celor întăriţi în smerenie le îngăduie Dumnezeu să-l ardă pe vicleanul 
cu sabia duhului. 

Rasa 
Rasa aminteşte hainele de zale care apără pieptul şi toate încheieturile. Rasa e îmbră-

cămintea cuvioşilor care sting toate gândurile rele şi îndemnările voii proprii, smerindu-
le cu gândul morţii. Haina aceasta de luptă are de asemenea culoarea neagră. Cu gândul 
morţii omori plăcerea pătimaşă de viaţă deşartă. Culoarea neagră a îmbrăcăminţii 
călugăreşti nu are însemnătatea de doliu pe care o are această culoare la mireni. 

Sandalele 
Sandalele sunt încălţămintea uşoarei alergări în luptă, căci mult trebuie să alergi până 
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plineşti gătirea Evangheliei păcii. Până la pacea nepătimirii e mult de alergat şi totuşi 
trebuie ajuns la pacea evanghelică (pentru care avem Evanghelia) în termen. Termenul 
dobândirii biruinţei asupra patimilor e „până este ziuă”, adică mai înainte de seara vieţii 
sau chiar a nopţii. Ca să ştim cum să ne împărţim vremea sau stadiul vieţii acesteia, 
aducem la mijloc cuvântul Sfântului Ioan Scărarul: „Celor începători ştirea că sunt după 
Dumnezeu le-o dă paşii lor care sunt roadele smereniei. Celor din stadiul de mijloc, 
dispariţia luptelor, iar celor desăvârşiţi, manifestarea şi prisosinţa luminii dumnezeieşti”.  

Mantia 
Mantia se vede în zugrăvirile sfinţilor mucenici, aparţinând şi ea îmbrăcăminţii 

ostaşilor. De la dobândirea nepătimirii firea omenească se bucură de harul luminii 
dumnezeieşti, ca şi îngerii. De vrei să te faci călugăr, fă-te ca focul. Mantia, deşi e 
neagră, nu înseamnă gândul morţii, deşi cuvioşii adormiţi se înfăşoară în mantie. Mantia 
e o îmbrăcăminte plisată, ceea ce aminteşte o îmbrăcăminte de raze a unei lumini 
necreate, ţâşnind ca fulgerele din fiinţa lui Dumnezeu, aşa cum s-au învrednicit s-o vadă 
pe Muntele Tabor Petru, Iacov şi Ioan, şi aceasta numai cât îi este cu putinţă firii 
omeneşti. Aceasta este îmbrăcămintea nestricăciunii şi sfinţeniei, lumina dumnezeiască 
în care au strălucit mulţi, „oameni după fire şi dumnezei după har” (Sfântul Simeon 
Noul Teolog).  

Camilafca 
Camilafca e un văl uşor, aproape străveziu, care pogoară de la cap pe corp. Deşi e 

negru şi el, nu înseamnă gândul morţii. E un simbol al minţii care sub puterea curăţitoare 
a Harului devine străvezie, devine de culoarea cerului şi se vede pe sine ca lumină 
înţelegătoare. Aici e o mare taină a vieţii duhovniceşti. Altarul minţii în care S-a sălăşluit 
Hristos la Botez devine tot luminos şi lumina dumnezeiască din Iisus străbate 
catapeteasma care este trupul în întregimea lui şi astfel mintea noastră se uneşte cu 
mintea lui Hristos - cum spune Sfântul Apostol Pavel - şi tot trupul nostru se face 
primitor de lumină înţelegătoare. Iată unde are să ajungă rugăciunea minţii, să străbată 
nu numai luptele, ci şi nepătimirea. Într-o atare tărie şi deplinătate de Duh mintea nu mai 
cugetă greşit sau rătăcit pe Dumnezeu ca obiect, ci ne întâlnim noi şi Dumnezeu în 
acelaşi subiect al unei altfel de cunoaşteri, mai presus de firea de dincoace a minţii 
(Dumnezeu este subiectul universului văzut şi nevăzut şi tot universul este obiectul 
cugetării lui Dumnezeu; deci Dumnezeu gândeşte lumea, iar nu făptura Îl gândeşte pe 
Dumnezeu; când face aceasta nu e de mirare că nu-L găseşte, de vreme ce-L face ceea ce 
nu e: obiect). În felul acesta El se face hrană minţii noastre, căci în ea s-a sădit putinţa 
unirii omului cu Dumnezeu. 

Metaniile 
Metaniile sunt o asemănare a sabiei. Rugăciunea minţii este sabia Duhului care taie 

gândurile rele cu Numele lui Iisus. Propriu-zis, Iisus ne izbăveşte neîncetat de lupta 
potrivnică: „Cu Numele lui Hristos Iisus batem pe vrăjmaşi. Căci armă mai puternică 
asupra diavolului ca Numele lui Dumnezeu în cer sau pe pământ nu este” (Sfântul Ioan 
Scărarul). 

Crucea de mână 
Crucea de mână noului mărturisitor al lui Hristos îi aminteşte că lepădarea de sine şi 

luarea crucii e o lucrare permanentă în toată calea spirituală. Bobul care nu vrea să 
moară, fie chiar şi de grâu, nu mai aduce nicio roadă. Mântuirea se lucrează numai pe 
ruinele egoismului. 

Făclia 
Făclia nu este o simplă luminiţă sau simplă candela aprinsă. Însemnătatea ei în 

rânduiala călugăriei e mult mai cuprinzătoare şi vrea să spună că noi înşine trebuie să ne 
transformăm într-o făclie. Noi suntem pietrele, lemnele sau jertfa de bună voie pe altarul 
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lui Ilie, altarul de dovedire al adevăratului Dumnezeu. Iar de foc se va îngriji Dumnezeu. 
Dovezile existenţei Celui Preasfânt - cele mai strălucite dovezi - sunt sfinţii în lumina 
dumnezeiască. Aceşti biruitori asupra firii, asupra zidului, a vălului necunoştinţei de 
Dumnezeu, aduc irezistibil pe oameni să dea slavă şi să cunoască pe Dumnezeu. Aşa au 
strălucit ca soarele: Avva Sisoe, Avva Pamvo, Avva Siluan, Avva Simeon Noul Teolog, 
Sfântul Serafim de Sarov, ca să nu pomenim decât pe cei mai cunoscuţi. 

După ce noul monah a primit toată îmbrăcămintea şi uneltele de ostaş al Duhului, 
preotul îl binecuvântează. „Aceştia sunt binecuvântaţii Tatălui Meu”, binecuvântaţii 
Sfintei Treimi. Preotul, iconomul Tainelor lui Dumnezeu, se roagă pentru noul monah să 
fie numărat în ceata cuvântătorilor de Dumnezeu şi scris în Cartea Vieţii, să străbată în 
lumea aceasta toată calea ascetică, prezentată în icoana călugărului răstignit pe cruce, 
interiorizat, cu făcliile aprinse, deşi în afară patimile îi strigă toate: „Dă-te jos de pe 
cruce!”. Cu acestea, noul monah este dus într-o strană. Aşa i se dă un loc în Biserica 
luptătoare. Şi continua Sfânta Liturghie în care se iveşte rugaciunea pentru noul luptător 
al Duhului: să fie acoperit de către săgeţile potrivnicului şi ajutat de Dumnezeu ca să 
petreacă în smerenie, dreaptă credinţă şi neprihănire, ca să biruie firea cea veche a 
patimilor şi să crească într-însul omul cel nou, Hristos. Ectenia continuă: „... şi pentru 
iertarea păcatelor lui”. Călugăria e dătătoare de Har, şterge tot trecutul păcatelor, e Taină 
a Pocăinţei. Avva Moise Arapul „cel dintre tâlhari” a ajuns preot. Sfânta Liturghie se 
orientează şi ea cu atenţie către noul mărturisitor al Jertfei, care acum e un nou botezat. 
Trisaghionul - cântarea Sfintei Treimi - e al Tainei Botezului sau a praznicelor 
împărăteşti: „Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi-mbrăcat”. Bucurie în cer s-a 
făcut, bucurie împărătească. Stihurile Apostolului sunt profetice: „Domnul este 
luminarea, Domnul şi Mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este sprijinitorul 
vieţii mele, de cine mă voi înfricoşa?”. 

Până aici nu s-a arătat şi latura de primejdie a războiului. Pot apare lupte ascuţite, 
răniri, amăgri, curse, înfricoşări, vedenii mincinoase, năluci, halucinaţii, spăimântări. 
Mulţimea curselor o trece smerenia, ea nici măcar atinsă nu e. Vedenii nu primi, în 
primejdii atârnă-te de Dumnezeu. Apostolul călugăriei aminteşte încă o dată simbolul 
îmbrăcăminţii de război. Toţi sunt îndrumaţi de Apostolul Pavel să-şi întărească curajul, 
întemeindu-se pe tăria puterii lui Dumnezeu. Firea noastră trebuie să o îmbrăcăm cu 
toate armele cu care l-a bătut Iisus pe potrivnic. Căci nu suntem împotriva firii, ci 
împotriva duhurilor răutăţii care au abătut firea de la Dumnezeu. Cu armele lui 
Dumnezeu vrăjmaşul spiritual poate fi biruit. Ca începători avem a ne lupta cu patimile 
noastre şi cu deprinderea sau învăţarea smereniei, care e o nouă armă. Pentru curse mai 
grele, războiul cu diavolul e al celor mai sporiţi şi desăvârşiţi. Aceasta e prin îngăduinţa 
lui Dumnezeu, fie ca prin om să-l judece Dumnezeu pe diavolul, fie ca pe om să-l 
smerească prin potrivnic. A sta drept în luptă nu e a firii omeneşti, nici a virtuţii tale, ci a 
Harului lui Hristos şi a tot ajutorul lui Dumnezeu. Apostolul se încheie cu un stih de 
smerenie din Psalmi, după care luptătorul prin firea sa e sărac, un neputincios, dar care 
poate striga în conştiinţa sa către Dumnezeu şi e auzit şi izbăvit din toate necazurile lui. 
De la cunoaşterea acestei sărăcii din fire, a sărăciei noastre de duh, de aici începe 
îmbogăţirea noastră în Dumnezeu. 

Evanghelia călugăriei reaminteşte pe scurt că unui ucenic Iisus îi cere: capacitate sau 
putere de dragoste, capacitate sau putere de suferinţă, mai exact spus de jertfă, îi cere o 
încredere neclintită în biruinţa asupra patimilor şi asupra puterii potrivnice, iar ca o 
încununare îi cere curajul smereniei sau al umilirii. Cu aceste însuşiri sufleteşti se ajunge 
la odihna sufletului sau nepătimirea. Acestea se pot ajunge încă în veacul acesta, iar în 
veacul viitor ucenicul va intra în ziua cea neînserată a odihnei. 

Sfânta Liturghie continuă, iar la vremea dumnezeieştii Împărtăşiri vine şi noul 
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monah, căci după cum la primul Botez e rânduită şi Sfânta Împărtăşanie, aşa şi la al 
urmării lui Hristos. „Cu sufletul şi cu trupul să mă sfinţesc, Stăpâne, să mă luminez şi să 
fiu Ţie casă prin împărtăşirea Sfintelor Taine, să Te am pe Tine cu Harul vieţuind întru 
mine, cu Tatăl şi cu Duhul, mult-Milostive, Făcătorule de bine”. „Ca focul şi ca lumina 
să-mi fie mie Trupul şi Sângele Tău cel scump, Mântuitorul meu, arzând materia 
păcatului şi mistuind spinii patimilor şi luminându-mă întreg pe mine, care mă închin 
dumnezeirii Tale”. Aceasta este taina unirii cu Hristos, unul din rosturile Liturghiei. 

În vremea rugăciunii Amvonului de la sfârşitul Liturghiei, noul călugăr primeşte o 
Evanghelie în mâini, ca bine să-şi întipărească în suflet acest testament nou pe care l-a 
primit şi el din darul lui Dumnezeu. Făgăduinţa lui către Dumnezeu o sărută toată 
obştea, sărutând şi ei Evanghelia şi crucea noului monah, întrebându-l cum îl cheamă. 
Noul monah îşi spune numele său nou şi fiecare îi urează să se mântuiască, să sfinţească 
şi el numele acesta şi să fie primite la Dumnezeu şi rugăciunile lui pentru obşte, pentru 
creştinătate şi pentru toată făptura. 

Cu aceasta se încheie Sfânta Liturghie, iar noul ales, cu lumânarea aprinsă, cu sufletul 
luminat, iese şi el din biserică şi merge la stareţ sau egumen pentru blagoslovenie şi 
dulce povăţuire. Acesta îl învaţă iarăşi despre însuşirile sufleteşti cu care se realizează 
călugăria: ascultarea de Hristos, lepădarea de voia proprie, smerenia şi celelalte, din care 
l-a luminat şi pe el Duhul lui Dumnezeu în calea aceasta. Îi adânceşte în suflet 
statornicia şi dragostea de această prea-aleasă cale: „Aşa să-ţi fie toate zilele vieţii tale în 
călugărie ca ziua cea dintâi”. 

De acum, fiule, înfloreşte unde te-a chemat şi te-a sădit Dumnezeu. Amin. 
 

Concepţia Părintelui Arsenie despre monahism 
 
Am văzut şi răsăritul, şi apusul multor mănăstiri. 
Răsar, când grăiesc conştiinţei poporului prin simplă existenţa lor; şi apun, când 

această existenţă e pătată de nevrednicia vieţuitorilor lor. De răsăritul sau apusul 
acestora atârnă încrederea sau neîncrederea ce le mai rămâne oamenilor în forţa de 
creaţie a creştinismului. E destul să pomenim bisericile şi mănăstirile din Ardeal, 
înfiinţate de ctitorii de peste munţi, ale căror vieţuitori au ţinut trează în conştiinţă 
unitatea ortodoxă a neamului. Iar când vitregiile trecutului - urzite de Vatican - le-a 
dărâmat şi ars, s-au arătat mucenicii. 

E un apus frumos. 
Acesta ne-a ferit de cel ruşinos, al decadenţei actuale, când mănăstirile şi le 

desfiinţează călugării. 
Aci e cazul de popas. Ce reînfiinţăm, care situaţie? 
E frumoasă iniţiativa şi trebuie apreciată, dar fără oameni îndeajuns formaţi, care să 

conducă cuminte ceea ce se adună la întâmplare, nu se ajunge decât la o situaţie 
decadentă. 

Iată câteva decadenţe: 
Sărăcia, cu care uneori se începe o mănăstire, determină cerşetoria, umblatul cu 

„pantahuza”, pretarea la slujbe pe rufărie, taxe pe slujbe - ruşini. 
Din diferenţa de zestre, pe care şi-o aduce fiecare, se nasc în obşte atitudini 

umilitoare, întâietăţi nedrepte - destrămare sufletească. 
Oamenii din afară, care ajută prin donaţii mai de seamă, ba şi care n-ajută cu nimic, 

dacă nu li se are grija, încep să se amestece în treburile interne ale mănăstirii, să 
învrăjbească obştea şi să se învrăjbească şi între ei înafară - smintelile. 

Sănătatea fizică a fiecărui ins în parte trebuie medical şi dinainte ştiută. Aci e un 
punct gingaş, care nu mai trebuie neglijat. Nu pot fi primiţi în această nevoinţă de o viaţă 
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a sfaturilor evanghelice, decât oameni perfect sănătoşi cu plămânii, inima, dar mai ales 
cu sistemul nervos, sângele şi glandele endocrine. Acestea din urmă, pricinuind oarecare 
jenă, rămân de obicei la voia întâmplării şi pradă unei păreri cu totul pe dos, mai ales 
între femei, că încetarea mai devreme a unor funcţii de natură endocrină ar fi o 
învrednicire, un preludiu al sfinţeniei. De fapt e o tragedie care bate la uşă: 
dezorganizarea mintală, în diferite grade, de unde înclinaţia spre exagerări, denaturări, 
habotnicii, închipuiri, năluciri - toate tulburări psihice din cauze netratate. De multe ori, 
„înclinaţia spre mănăstire” nu e de fapt o înclinaţie, ci o infirmitate de adaptare, din 
cauze organice sau din alte cauze. Adevărata chemare însă nu are nimic cu infirmitatea. 
Curajul de a alege liber acest mod de mântuire nu aruncă ponoase pe celălalt mod de 
mântuire, al familiei. Infirmii văd în mănăstire: vis, uşurare, litanie, ca să sfârşească în 
decepţii şi sminteli. Adevăraţii chemaţi văd limpede eroica nevoinţă a desăvârşirii, fără 
ispita sfinţeniei. 

De asemenea e foarte bine să se ştie de la început care e punctul de vedere al fiecărui 
ins asupra răului. Multe structuri psihice sunt pradă obsesiei răului, a păcatului, a 
diavolului, manihei asupra trupului şi osânditori ai familiei - obsesii şi interpretări 
nesănătoase ca obiecte de cugetare, dovedind un climat nesănătos al minţii sau ducând la 
el. Speriaţii aceştia se dedau de capul lor la nevoinţe care le ruinează amândouă 
sănătăţile - nu sunt de nicio treabă în mănăstiri. Iar dacă totuşi sunt primiţi, sub influenţa 
structurii lor, obştea poate ajunge pradă mâncătoriei, lucrăturilor, viciilor, străini la 
trapeză şi rugăciune, ba chiar duşmani. Infirmii se fixează pe îngustimi neesenţiale 
creştinismului, ca de pildă pe amănunte de tipic, de calendar (stilismul), chiar de pravilă, 
îngustimi habotnice, care au pricinuit Bisericii numai supărări. 

Întotdeauna se găsesc vieţuitori de mănăstire, dar foarte arareori se nasc povăţuitorii: 
stareţii şi duhovnicii. Aceştia trebuie să fie minţi luminate, vederi largi, buni cunoscători 
ai omului: limpezi în doctrină, îmbunătăţiţi în smerenie şi iscusiţi în dreapta socoteală şi, 
pe deasupra, structuri cu o fericită îmbinare între iubire şi autoritate. Din câte au ei de 
făcut pomenesc doar una: 

Unificarea sufletească a obştii, ca toţi să fie într-un cuget. E atât de anevoios lucrul 
acesta, dar şi atât de mare, încât atrage prezenţa nevăzută a lui Iisus într-o atare obşte. 
Iubirea de Dumnezeu şi de oameni, într-o obşte de un cuget, e ridicată de Noul 
Testament la valoarea de argument al existenţei lui Dumnezeu. Aceasta este ultima Lui 
definiţie, poruncă şi rugăciune. Iată rostul şi sarcina povăţuitorilor. Ziduri se pot face 
uşor, gospodărie la fel, adunare de vieţuitori foarte uşor - greutatea-i la ales. Căci mulţi 
par buni, luaţi în parte, dar devin răi adunaţi laolaltă - devin ceea ce erau de fapt. 

Obştile mari, mari din neprevedere, chiar de-ar avea povăţuitori cu calităţi, cu cât sunt 
mai mari, cu atât au o viaţă mai scurtă. Fiecare ins e o lume de necunoscute. De aceea, a 
face unire între oameni, chiar puţini, e o dovadă de lucrare dumnezeiască şi, desăvârşit, 
numai El o poate face. 

Deci, ca încheiere a părerilor: decât realizări sortite decadenţei, sub raportul aşezării, 
al înzestrării şi al componenţei personalului, mai bine fără ele. Căci pietrele, păstrate aşa: 
moment de culme al trecutului, grăiesc mai bine conştiinţei poporului, decât realizările 
prezente fără nădejde. Nu multe mănăstiri, ci puţine: cât mai puţine, dar cu atât mai 
bune, şi nu prea mari. 

 
Sora noastră Frăsina 

 
Am citit cele comunicate de dincolo. Ţi le trimit îndreptate după gramatică şi pe unde 

era nevoie şi după conţinut. 
Îţi preţuiesc darul ce ţi-a dat Dumnezeu, însă grijă trebuie să avem amândoi. Din 
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învăţătura Părinţilor reiese că trebuie să ne ferim de fapte neobişnuite, precum sunt 
vedeniile, comunicările şi altele. De ce? Pentru că în ele se pot strecura şi înşelăciuni. 
Diavolul ia un chip şi zice că-i Hristos şi aşa mai departe. Părinţii ştiu slăbiciunea firii 
omeneşti uşor de amăgit. 

Preoţii au datoria de a cerceta duhurile. Şi pe ce vom cunoaşte? Pe roade. Deci, dacă 
în sufletul tău sporeşte smerenia, dragostea de Biserică, iubirea de oameni, ascultarea de 
preoţi, nu eşti în înşelare, ci în adevăr. 

Dacă însă încolţeşte în sufletul tău o părere de sine, precum că eşti sfântă, eşti aleasă, 
de tine trebuie să asculte oamenii, darul tău a alunecat în înşelăciune. 

Aşa mi se pare din câte mi-au spus chiar preoţii, că ar fi alunecat şi Petrache (Lupu 
n.n.) de la smerenie. Deci sora noastră, vezi să fii cu grijă asupra cugetului inimii tale, că 
mulţi cu dar s-au pierdut ieşind de sub povaţa cea după dreptate. Nu te bănuiesc de astea, 
dar faptul că Maica Domnului te laudă şi te numeşte că vei fi sfântă şi sfânta sfintelor - 
chiar dacă acolo vei ajunge, cum a ajuns şi Maria Egipteanca totuşi mă pune pe gânduri. 
Lauda pe mulţi i-a făcut să se afume la minte cu mândrie. Deci ori de câte ori vei mai 
auzi cuvântul acesta de laudă, adă-ţi aminte de păcatele tale şi te apără de primejdia 
părerii de sine. 

Văd că şi eu mă pomenesc lăudat. Îmi roşeşte obrazul de ruşine ştiindu-mi căderile şi 
dând din căderi în căderi. Dacă nu fac slujbă, după cum vedeţi - e şi de pe urma faptului 
că mi-am pierdut omenia înaintea lui Dumnezeu şi a Maicii Domnului. Şi cel puţin în 
faţa conştiinţei să nu mă făţărnicesc. 

Cuvintele pe care mi le-ai trimis sunt o aspră dojană şi pentru mine şi de tare mult 
folos, tocmai prin faptul că mă laudă pe nedrept. 

Apără-te şi tu aşa. 
Nu dau sfaturi şi porunci Stăpânei, dar strig neputinţa noastră, a mea şi a ta, şi 

mărturisim că primejdia dă târcoale şi sfinţilor, de cum nouă păcătoşilor. 
Fugi chiar de lauda Maicii Domnului. 
(Dacă îndreptarea asta, din părintească purtare de grijă, te bucură, e semn bun, dacă te 

înţeapă puţin, e părerea de sine - mândria - care se dă de gol.) 
Dorul şi ţinta noastră e mântuirea şi nu vedenia. Sufletul e aşa de înclinat după 

bucurii, încât se lipeşte de bucuria vedeniei - chiar bună - şi nu învaţă că liberarea e a nu 
dori nimic, decât mila sau iertarea lui Dumnezeu. 

Cu îndreptări de felul acesta - dupa poveţele Părinţilor - darul tău se va desăvârşi 
încât să-ţi placă tot ceea ce vine din părintească purtare de grijă. 

Saul L-a văzut pe Domnul pe drumul Damascului, totuşi l-a trimis la o slugă smerită 
a Sa din Damasc, acoperind darul cu smerenie. După 14 ani de osteneală, după răpirea în 
Rai, acelaşi Pavel a simţit trebuinţa să arate propovăduirea sa celorlalţi Apostoli, nu 
cumva „să fi alergat în deşert”. Aceasta nu era o îndoială a sa, ci era o ocrotire a lui 
Dumnezeu, era dulama smereniei, care păzeşte de cădere. 

De cădere s-au temut toţi sfinţii. Prin urmare, vezi şi tu să nu iei sus lauda şi să te 
trezeşti pe jos. Asta ţi-o spune un slujitor mai păcătos al Maicii Domnului. 

Suntem înjugaţi cu neputinţa tocmai ca să nu cădem. Deci cu cât te vei vedea şi mai 
nevrednică în cugetul şi-n viaţa ta, cu atât eşti mai aproape de adevăr şi mai ferită de 
primejdii. Întru cunoştinţa neputinţei se săvârşeşte darul lui Dumnezeu. 

Cu toate acestea, vorbind cu oamenii, să nu faci caz cu neputinţele tale. Nici cu 
neputinţele nu e bine să ne prea lăudăm. Şi asta e o plăcere păcătoasă, dovedind iubire de 
sine. 

N-am răgazul să-i scriu mai pe larg şi Părintelui Grovu, de aceea du-i scrisoarea asta 
şi vezi ce părere are. L-aş ruga să lucreze pe faţă şi sub ştirea Mitropolitului. El nu se 
prea învoieşte la lucrul lui Petrache, nici la cel de aici, deşi nu se opune, însă când e 
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vorba de a vorbi pe la adunările Oastei, cred că s-ar învoi. Deci să-ţi ceară Părintele 
Grovu încuviinţarea de la Vlădica de a vorbi la Oaste. În Biserică scrie că femeia să tacă. 
Deci nu stricăm cele scrise. V-a motiva cererea cum va şti şi, pe căile rânduite, îţi va 
aduce încuviinţarea. 

Am vrut să te cruţ de îngrămădirea oamenilor, fiindcă ei doresc să afle viitorul ăsta 
pământesc, ce-o mai fi, ce-o mai veni, şi cu asta tot samă de nimica e. Să-i îndrumi la 
Biserică, la căile curăţiei de păcate. Să nu li se pară destul că au vorbit cu tine sau cu 
mine. 

Transformarea omului e ceea ce trebuie, din rău - bun, din păcătos - mai curat, din 
slab la minte - mai cuminte, din om vechi - om nou, - omul lui Dumnezeu, smerit, iubind 
pe toţi oamenii şi iubind pe Dumnezeu şi toată lumea sfinţilor mai mult decât viaţa sa. 

 
Cu părintească iubire şi purtare de grijă, 

Arsenie. 
Roagă-te pentru toată lumea. 

18. II. ’46 
 

Scrisoare adresată Maicii Teoctista Rusalim 
 
Suferinţa acceptată, smerită, face din Lazării acestei lumi un Lazăr din Sânul lui 

Avraam încă din lumea aceasta. 
Numai când vei ieşi din trup şi când va suna trâmbiţa de judecată, atunci vei vedea 

pentru câţi şi pentru cine ai răbdat şi atunci se va sfârşi orice durere şi orice suferinţă. 
Prin aceste ce rabzi îţi împlineşti făgăduinţele şi îţi faci iadul de aici de pe pământ de 

care te va scăpa Dumnezeu dincolo pe tine şi pe toţi din neamul tău. 
Ţi-am spus că altcineva murea de mult în locul tău, dar dacă tu rămâi în viaţă e semn 

sigur că ai un rost nevăzut de tine în viaţă şi în aceste condiţii de necrezut - şi asta e 
călugăria ta. 

Prin secetă sufletească au trecut şi sfinţii, a trecut şi Iisus pe Cruce când a zis despre 
părăsire, dar nimeni nu a fost părăsit. Uscăciunea sufletească nu e o deznădejde, ci e una 
din nevoinţele cele fără de voie care cu mult mai mult spală sufletele cu ostenelile cele 
fără de voie. 

Şi nu uita că Iisus a fericit pe săraci, pe Lazări şi pe smeriţi.  
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TÂNĂRUL BOGAT16 
- 1 - 

 
Un tânăr frământat de întrebări; de cea mai mare întrebare: ce să fac să moştenesc 

viaţa cea veşnică? Auzise de „Proorocul”. Se apropie de Mântuitorul cu cuviinţă, ca unul 
ce era de neam bun: 

- „Învăţătorule bune, ce să fac să moştenesc viaţa cea veşnică?” Mântuitorul îi 
întrerupe întrebarea: „Ce mă numeşti «bun» - singur Dumnezeu e bun”. - Ca şi când ar fi 
vrut să-l corecteze de mai înainte în părerea ce-o avea tânărul despre bunătate sau chiar 
despre bunătatea sa. (Sunt oameni care se bat în piept că-s cinstiţi. Aşa o fi; dar să nu 
creadă că cinstea e numai atâta câtă o au ei. Cinstea şi bunătatea câtă o avem noi e o 
măsură prea mică faţă de mărimea ei adevărată, cum sunt acestea numai la Dumnezeu). 
Iată cum îl ridică dintr-o dată la o înţelegere mai adevărată despre bunătate. Mântuitorul 
ştia sigur că tânărul nu-L cunoaşte, ci-L socoteşte numai ca pre un Prooroc în Israel. 

- „Ştii poruncile Legii?” (Şi i le spune Mântuitorul pe scurt: să nu curveşti, să nu 
ucizi, să nu furi şi celelalte; începe cu porunca ce l-ar primejdui mai mult - tânăr fiind.) 
Deci dacă vrei să intri în viaţă, ţine poruncile. Tânărul „voind să se îndrepteze” - unii din 
părinţi spun: vrând să se laude înaintea Mântuitorului, mărturiseşte că toate acestea le-a 
păzit din tinereţele sale. E de crezut; familiile alese păzesc poruncile legii. Totuşi tânărul 
acesta, deşi împlinesc poruncile, stăruia în el nemulţumirea cu sine însuşi şi cu 
omeneasca sa bunătate. 

- „Vrei să fii desăvârşit? Mergi vinde-ţi averile tale şi le împarte săracilor şi vei avea 
comoară în cer, şi vino urmează-Mi Mie!” 

La nimeni până aci n-a cerut Iisus să-şi vândă averile! Tânărul voia mai mult decât 
intrarea în viaţă., de pe urma împlinirii poruncilor. 

„Vrei să fii desăvârşit?” - împlineşte sfaturile! 
Pe cuvântul acesta se întemeiază călugăria! 
Deci iată ce făgăduinţă dau călugării: că împlinesc mai mult decât poruncile; se 

făgăduiesc să împlinească sfaturile: al sărăciei, al vieţuirii curate şi al urmării 
Mântuitorului, ascultători făcându-se lui Dumnezeu şi povăţuitorilor lor. 

Aci tânărul, luat oarecum pe neaşteptate, nu şi-a dat seama Cine îl cheamă şi la ce îl 
cheamă. N-a adâncit răspunsul Mântuitorului şi a plecat întristat. 

Mântuitorul, dând din cap, a văzut că era lipit cu inima de bogăţie şi n-a cugetat 
destul de adânc. Şi a zis ucenicilor cuvântul acesta: „Cât de anevoie vor intra bogaţii în 
Împărăţia lui Dumnezeu” - gândindu-se la ispitele şi primejdiile bogăţiei. Atunci au zis 
ucenicii: „Doamne, dar cine poate să se mântuiască?” Era credinţa la cei vechi că bogaţii 
se pot mântui mai uşor, ca unii ce au miei şi boi şi pot aduce jertfe, pe când cei săraci    
n-au de unde aduce jertfe. 

„Ceea ce la oameni e cu neputinţă, e cu putinţă la Dumnezeu !” Jertfele oamenilor nu 
pot să-i mântuiască, ci numai jertfa de pe Cruce a Mântuitorului ne este dată spre 
mântuire. 

Înţelesul bogăţiei: 
Nu sărăcia te mântuieşte, nici bogăţia nu te osândeşte; precum nici bogăţia nu te 

mântuieşte, nici sărăcia nu te osândeşte, ci cum ai sufletul tău şi faţă de bogăţie şi faţă de 
sărăcie. Eşti sărac şi zorit cu gândul după avere, iată că nu te mântuieşte sărăcia ta. Eşti 
bogat, dar desfăcut cu inima de bogăţia ta, iată că nu te primejduieşte bogăţia ta. Cum 
stai cu sufletul şi faţă de una şi faţă de alta, de la asta atârnă mântuirea sau osânda ta. 

Iată împăraţi care s-au mântuit: sfântul împărat Constantin şi maica sa, Elena; 

                                                 
16 Părintele Arsenie Boca, Cuvinte Vii, ed.Charisma, 2006 
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împărăteasa Irina; sfântul Ioan Gură de aur era de neam înalt şi având bogăţie; sfântul 
Vasile avea bogăţie, dar avea inima dezlipită de ea şi trăia ca şi cum n-ar fi avut-o. 
Sfântul Vasile a întemeiat din averea sa primul spital. 

Maica Domnului nu era o cerşetoare. Sfântul Marcu avea case în Ierusalim. Pescarii 
aveau oameni angajaţi. 

Mai departe ştim din predanie despre tânărul acela, că după Răstignirea Mântuitorului 
şi după Înviere, dovedindu-şi dumnezeirea Sa, după Înălţare şi după Pogorârea Duhului 
Sfânt, a auzit şi el despre toate acestea şi abia atunci şi-a dat seama cine era Cel cu care 
vorbise el şi nu L-a înţeles. Iar când a văzut uciderea lui Ştefan şi liniştea lui cerească, 
precum şi propoveduirea pe faţă şi fără nici o frică a Apostolilor, a venit acasă şi s-a 
mărturisit creştin, lepădându-se de toate, aşa cum îl sfătuise Iisus. 

 
Sâmbăta,  Rezumat după omilia  
25.XI.946   I.P.S. Mitropolit Nicolae Bălan 
 

„MÂNAŢI MAI ADÂNC!” 
- 2 - 

 
Cu aceste cuvinte a sfârşit Iisus zdroaba de toată noaptea a unor pescari, întorcându-o 

întru o aşa bucurie, încât printr-însa au cunoscut că Iisus e Dumnezeu, Stăpânul mărilor 
şi al vietăţilor dintr-însa. 

Oricine dintre noi poate ca s-ar mulţumi cu atâta; cu bucuria că Dumnezeu i-a ajutat 
la necaz, cu recunoştinţa pentru un moment. 

Simon pescarul a mai făcut ceva: şi-a simţit toată nevrednicia sa de om în preajma lui 
Dumnezeu, şi, neputând scăpa de simţământul nevredniciei, a spus o vorbă, care poate fi 
şi potrivită şi nepotrivită: 

„Doamne, ieşi de la mine, ca om păcătos sunt!” 
Domnul, nu numai că nu l-a ascultat să se ducă de la el, dar l-a chemat la Sine, printre 

primii ucenici. L-a chemat din marea peştilor, unde n-a avut necaz decât o noapte, în 
marea societăţii omeneşti: apostol, pescar de oameni, unde „necazurile Evangheliei” ţin 
toată viaţa. 

Ca pescar de oameni, ca vestitor al Evangheliei lui Dumnezeu, s-a îndoit de câteva ori 
în misiunea sa. Odată - dorind el - Iisus l-a chemat pe valuri. În curtea lui Pilat de trei ori 
s-a lepădat de Iisus. Iar ultima dată - spune o predanie - Petru, văzând urgia prigoanei lui 
NeronCezarul, a fugit, vrând să scape. Atunci, spune predania, Iisus i s-a arătat mergând 
spre cetate. Petru-”pescarul”, cum îl numeau creştinii în ascuns - L-a întrebat: „Unde 
mergi Doamne?” Iar Iisus i-a răspuns: „Merg la Roma să mă răstignesc a doua oară!” 
Petru şi-a înţeles greşala şi dojana pe care i-a făcut-o Iisus. 

Întors de Dumnezeu iarăşi la misiunea sa, la necazurile morţii pentru Viaţă, sigur că,  
- după cuvântul ce-l auzise odinioară: „mână mai adânc” - a simţit din nou nevrednicia 
sa de om şi bucuria pe care i-a făcut-o Dumnezeu, bucurie care a covârşit necazul firii, 
cu adâncurile rostului dumnezeiesc. În necazurile, pline de bucurie, ale Evangheliei, 
mult mai multă roadă a adus creştinătăţii moartea sa mucenicească pentru Iisus, decât 
dacă şi-ar fi cruţat viaţa pentru sine. 

Iată ce rosturi au avut cuvintele lui Iisus „mână mai adânc”, în viaţa şi misiunea 
ucenicului Său Petru-„Pescarul”. 

* 
Ce învăţămite putem desprinde noi din cuvântul lui Iisus: „mânaţi mai adânc”? 
- Că în toată strădania noastră bună, să mânăm mai adânc. Necazul, piedicile sau 

încercările sunt puse ca să le trecem, iar nu ca să ne oprim sau să ne întoarcem păgubaşi. 
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- Încercările de tot felul sunt binecuvântate de Dumnezeu şi trimise oamenilor, cu 
rostul ca din prilejul lor să ne întâlnim cu El, căci de la El primim puterea neobişnuită, 
care întoarce necazul în bucurie. 

- Că întotdeauna, ori de câte ori ne întâlnim cu Dumnezeu în necazuri, toate sunt 
chemări de a-I fi mai aproape, de a-I fi ucenici, de-a nu tăcea binefacerile Sale către noi. 
Că mare trebuinţă au oamenii, confraţii noştri, de mărturia noastră, precum că în 
încercări e mai aproape Dumnezeu de noi şi noi de El. 

- Să mânăm deci mai adânc rosturile vieţii acesteia şi ale tuturor încercărilor ei, că 
sfârşitul lor e moartea păcatului şi întâlnirea nedespărţită cu Dumnezeu. 

- Că fără găsirea lui Dumnezeu în încercările vieţii, viaţa noastră ar fi o noapte de 
zdroabă zadarnică, mai zadarnică decât odinioară cea a lui Simon pescarul. 

Nu pricepem viaţa fără Dumnezeu. Dar Îl pricepem pe Dumnezeu din necazurile 
vieţii - bune toate - şi din ele propoveduim pe Dumnezeu. 

- Şi propoveduiţi-L şi voi! 
 
Sâmbăta 
5.IX.948 Duminecă; Luca 5,1-11. 
 

O ÎNTREBARE IUBIRII 
- 3 - 

 
„Căci aşa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca 

oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3,16). 
- De ce L-a dat Dumnezeu pe Fiul Său, Iisus, spre jertfă, „şi încă jertfă de cruce”? 
- Pentru că singurul grai care mai poate răzbi până la inima oamenilor, s-a dovedit că 

nu mai rămâne altul, decât Jertfa Cuiva pentru ei. 
Când moare cineva pentru tine, pe acela nu-l poţi uita niciodată. 
La începutul unuia dintre războaie ieşise o lege că poţi lipsi de la război dacă îţi 

găseşti un înlocuitor. Greu de găsit înlocuitor la moarte. Era undeva un om, cu o casă de 
copii, dar necredincios şi trebuia să plece la război. Când la plecare, iată vine la el un 
tânăr şi-i spune: „Eu sunt singur, chiar dacă mor după mine nu plânge nimeni; merg eu 
în locul d-tale la război!” S-a dus tânărul. După oarecare vreme tânărul cade rănit de 
moarte şi cum ajunge acasă moare. 

Mormântul său era mereu împodobit cu flori şi nimeni nu ştia cine i le pune, până 
când într-o noapte a fost găsit necredinciosul că-i ducea flori la mormânt. 

- Bine, dar tu nu crezi în Dumnezeu! 
- Ba acum cred, fiindcă numai Dumnezeu i-a putut da tânărului acestuia iubirea de 

mine şi de copiii mei, ca să meargă el în locul meu la moarte, şi asta numai Dumnezeu a 
mai făcut-o, când a trimis pe Fiul Său să moară în locul nostru! 

Întrebarea: 
Dacă aşa de mult ne iubeşte Dumnezeu, cum se face că viaţa noastră e aşa de apăsată 

de tot felul de încercări? Sau, punând întrebarea cu cuvintele Scripturii: De ce „pe cel  
ce-l iubeşte Dumnezeu îl ceartă, iar pe cine-l primeşte îl bate”? Cu alte cuvinte, dacă aşa 
de mult ne iubeşte Dumnezeu, de ce-i viaţa noastră aşa de necăjită? 

- Fiindcă „pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri aşa sunt de departe 
judecăţile Mele de judecăţile voastre” (Psalmul 102,12; Isaia 55,8-9) - zice Domnul! O 
mică pildă: altfel sunt judecăţile unui tată care-şi ia la rost copiii, decât e socoteala 
copiilor. Dar când copiii vin la minte deplină, atunci înţeleg care a fost judecata tatălui 
lor când le-a dat bătaie. 

(Sf Marcu Ascetul, Filocalia I, pedeapsa - întărire.) 
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Aşa şi noi, cât suntem înfăşuraţi în trup, suntem destul de legaţi într-o înţelegere 
trupească a vieţii, într-o înţelegere pruncească. Dar când vom scăpa de muritorul acesta 
de pe noi, atunci cu mare recunoştinţă vom mulţumi lui Dumnezeu pentru toate 
încercările la câte ne-a supus cât eram în lume. 

Trebuie, prin urmare, să lungim vederea până dincolo de zarea vieţii acesteia, până în 
cealaltă împărăţiie, că altfel nu putem pricepe necazurile vieţii acesteia, şi,   
nepricepând-o pe aceasta prin cealaltă, n-o putem răbda. 

Dar, dacă o înţelegem aşa cum este, pe una în legătură cu alta, atunci oricum ar fi de 
necăjită, capătă o valoare nepreţuită. Şi atunci se întâmplă un lucru minunat: omul 
iubeşte necazurile şi pe toţi cei ce-l necăjesc îndeosebi. De-acum creştinul stă liniştit pe 
conducerea lui Dumnezeu şi vede că orice cruce a vieţii sale este o mărturie a iubirii 
părinteşti a lui Dumnezeu; orice cruce e o treaptă a desăvârşirii. 

Deci dacă ne împărtăşim cu Sfânta Jertfă a Domnului, ne împărtăşim cu Taina Iubirii 
supreme a lui Dumnezeu, împărtăşire, care, printre alte daruri, are şi pe acesta: că ne 
ridică de la înţelegerea pruncească a vieţii la înţelegerea pe care o avea Iisus, în temeiul 
căreia Îi suntem următori convinşi şi liniştiţi, oricât de neliniştită ar fi marea vieţii de 
aici. 

Ştim Cui credem şi ştim Cine-i la cârmă! 
 
Sâmbăta, 
12.IX.948 
 

ZIUA CRUCII 
- 4 - 

 
Într-una din cântările Bisericii, alcătuită după Psalmii lui David, preamărim pe 

Dumnezeu în cuvintele: „Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru; înălţaţi pe Domnul 
Dumnezeul nostru, şi vă închinaţi aşternutului picioarelor Lui, că Sfânt este”. O altă 
cântare bisericească, preamărind crucea zice: „Acum vedem aşternutul unde au stătut 
picioarele Tale Stăpâne...” „Astăzi cu adevărat cuvântul cel de Dumnezeu grăitor al lui 
David a luat sfârşit, că iată arătat ne închinăm şi aşternutului preacuratelor Tale 
picioare.” 

Deci până la răstignirea Domnului pe cruce, crucea era lemnul morţii celei mai de 
ocară. Prin sfintele Sale patimi, Iisus a schimbat ocara în slavă, încât Apostolul Pavel nu 
găsea alt cuvânt în care să se laude decât în Crucea Domnului, mustrând pe cei ce sunt 
vrăjmaşii crucii. 

Deci lemnul crucii a fost prevestit prin prooroci, prin Moise şi prin David. Prin 
proorocul David ne porunceşte să ne închinăm Crucii, aşternutului picioarelor Lui, că 
sfânt este. 

Oare de ce zice despre Cruce că e aşternut numai al picioarelor Lui? - Fiindcă Iisus  
S-a răstignit pe Cruce nu cu fiinţa Sa dumnezeiască, ci cu firea omenească, Adam cel 
nou, ceea ce în graiul profetului e tot una cu picioarele lui Dumnezeu. 

Să lămurim ceva şi din înţelesul crucii ca suferinţă. 
Suferinţa, necazurile, încercările sunt cea mai necunoscută cruce, deşi fiecare are de 

dus câte una. Mai toţi se roagă lui Dumnezeu să-i scape de cruce. Nu e bine aşa. E semn 
că oamenii nu-i cunosc rostul şi nu-i cunosc pe sfinţi. Iată de pildă ce spune sfântul 
Marcu Ascetul, că prin aceasta se cunoaşte dacă o are cineva, dacă primeşte cu bucurie 
necazurile. Tot acest sfânt ne spune despre crucea încercărilor, că pentru trei pricini vin 
asupra noastră: 1. ca pedeapsă pentru păcatele făcute („pedeapsă” în graiul bătrânilor 
înseamnă învăţare de minte); 2. pentru ferirea de cele ce altfel le-am face; şi 3. pentru 
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întărirea virtuţii. „Să nu spui că se poate câştiga virtutea fără necazuri: căci virtutea 
necercată în necazuri nu e întărită!” (Filocalia I, p. 236. 66). 

Cea mai grea încercare a vieţii este necazul morţii. Cum stăm faţă de o asemenea 
încercare? Ar trebui să stăm şi mai liniştiţi ca faţă de cruce; fiindcă Mântuitorul, prin 
moartea Sa, a schimbat nu numai rostul crucii din ocară în slavă, ci a schimbat şi rostul 
morţii şi l-a făcut bun. Până la Iisus moartea era o pedeapsă dată firii omeneşti, plată a 
păcatului. De la înfrângerea morţii, prin învierea Omului nou, moartea, cea mai grea 
încercare a vieţii acesteia, s-a schimbat în moarte a păcatului şi a izbăvirii firii omeneşti. 
Aşa ne învaţă sf. Maxim Mărturisitorul. 

Iată de ce prăznuind Crucea vorbim de înviere şi a morţii omorâre. 
Acestea sunt cunoştinţe duhovniceşti care dau curaj vieţii acesteia, îi dau înţeles şi o 

linişte cu atât mai mare cu cât e mai învolburată marea societăţii omeneşti. 
Iată pe ce temelie stăm, în praznicul Înălţării, când zicem: 
„Crucii Tale ne închinăm Stăpâne şi sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o mărim!”... 
 
Sâmbăta, 
14 sept.949  Ziua Crucii. 
 

OAMENI CARE „AU LĂSAT TOTUL” 
- 5 - 

 
„Trăgând luntrile la ţărm, au lăsat totul şi au mers după El”. 

(Luca 5,11) 
1. „Toată noaptea ne-am trudit şi n-am prins nimic, dar  
2. pe cuvântul Tău voi lăsa mrejile jos.”  
3. Pescuitul minunat. 
4. Au lăsat totul: (luntri, peşti, casă, părinţi, nevastă) şi au mers după El. Au simţit că 

nu-i chema un om, om ca oarecare, ci îi chema un Om ca nimeni altul. Dumnezeu se 
făcuse om. Un om sărac, bun, blând şi de-o nemaivăzută smerenie. Prin acestea se 
străvedea Dumnezeu; sufletul lor simţea şi pe loc s-a aprins de o mare dragoste de El, cât 
au uitat toate şi nu le-au mai trebuit acelea, ci numai pe El. 

Este prin urmare o sete, o foame, o trebuinţă a sufletului, care nu se stâmpără cu 
nimic altceva decât numai cu Dumnezeu; iar când Îl găseşte nu-i mai trebuie nimic din 
cele de aici, ci pe toate le lasă şi urmează Lui. 

Mântuitorul Iisus cheamă ucenicii - urmaşii Apostolilor - până la sfârşitul veacurilor. 
Durerea este, că deşi noi Îl cunoaştem şi ştim cui credem, noi nu lăsăm nimic din ale 
noastre şi totuşi ne ţinem că-I urmăm Lui. De aceea întunerecul necunoştinţei de 
Dumnezeu şi de noi înşine s-a întărit, şi tot mai grea se face noaptea fără de Dumnezeu. 
Şi aşa iată că lumea întreagă se trudeşte toată noaptea şi nu prinde minte deloc. Oamenii 
se revarsă unii peste alţii în valuri de mare, cum nu s-a mai văzut mai mare potop de 
valuri. 

Dacă lăsăm lucrurile să meargă în voia valurilor şi nu vom face ca Simon pescarul de 
odinioară: „După cuvântul Tău...” truda oamenilor va fi din ce în ce mai zadarnică; 
noaptea necunoştinţei de Dumnezeu din ce în ce mai întunecoasă, - şi aceasta pentru 
înmulţirea fărădelegilor. - Ştiu că şi astăzi lasă oamenii toate, dar neurmând pe nimeni. 
Şi bătaia e aşa de mare cât sare pământul în bucăţi. Iar pământul, după graiul Scripturii, 
e inima oamenilor. Aceia de bucurie că au aflat pe Domnul au lăsat toate şi erau fericiţi, 
urmând pe Domnul. Cei din zilele noastre, care lasă toate de urgia prăpădului, fiindcă   
n-au urmat pe Domnul, au vai peste vai. 

* 
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Se răresc păstorii. „Iată vin zile zice Domnul Dumnezeu, în care voi trimite foamete 
pe pământ, nu foamete de pâine şi nu sete de apă, ci de auzit cuvintele Domnului” 
(Amos 8,11). Ce e de făcut? Răspuns: Copii curaţi, neîncărcaţi de atâtea păcate 
părinteşti, mai străvezii spre Dumnezeu, în stare să lase toate pentru dragostea de 
Dumnezeu şi Evanghelia Sa. 

Iată de unde începe chemarea Apostolilor, a propoveduitorilor de Dumnezeu 
neînfricaţi şi în stare a purta necazurile Evangheliei: de la noi toţi. Roade şi nu frunze! 
Soarta apostoliei în lumea aceasta e împreunată cu primejdie de moarte. Dar dragostea 
de Dumnezeu ne desface de orice dragoste de pământ sau grijă de viaţă. 

Întâlnirea cu Mântuitorul schimbă pe oricine. Iar cine L-a întâlnit, nu poate să nu-L 
propoveduiască, să aibă şi alţii parte de neasemănata bucurie de a-L urma pe El toată 
stadia vieţii. 

* 
După Înviere: 
Maria Magdalena, Petru; Luca şi Cleopa spre Emaus.  
Saul pe drumul Damascului. 
Toţi avem datoria de a-L propovedui cu cuvântul, cu fapta, dar mai ales cu dragostea. 

Iar dacă vremea ne-o va cere, să ne ajute să lăsăm toate cu bucurie pentru Dumnezeu, şi 
să-I urmăm Lui, şi în veacul de acum şi în cel viitor. 

Chemarea ucenicilor lui Iisus în lume:  
Matei 10. Faptele Apostolilor 26,16-18. 
 
Sâmbăta, 
 

SFÂNTUL VASILE CEL MARE: 
-UN IERARH DE ATITUDINE- 

- 6 - 
 

Se scriu lucrurile acestea, mărturie pentru creştinii care vor să înţeleagă că trăim cele 
mai bune vremuri de mântuire. Iată dovada istorică: 

La anul 313 de la Hristos, Împăratul Constantin a dat edictul de la Milano, prin care 
recunoscu creştinismul printre religiile de stat. Mare bucurie în creştinătate! Dar... cum 
au scăpat creştinii de sub grijă, de îndată ce au trecut din ilegalitate la libertate, la 
persoană juridică, viaţa morală a creştinilor începu să se destrame. Cum şi-au primit 
averile înapoi - urmaşii mucenicilor - puţini au mai rămas care să nu se încovoaie cu 
dragostea mai mult spre lumea aceasta. 

Deci de îndată ce-au ieşit de prin găurile pământului la larg, de îndată ce-au scăpat de 
prigoanele Cezarilor, cu un cuvânt de îndată ce-au ieşit din împrejurarea de jertfă a 
vieţii, când adică nu mai era o primejdie a mărturisi creştinismul pe faţă, s-a întâmplat că 
şi dragostea de Dumnezeu şi grija de suflet, până la aşa măsură răciseră, încât au început 
creştinii a se lua după un rătăcit, Arie, care tăgăduia dumnezeirea Mântuitorului, chiar 
piatra cea din capul unghiului, prin care stă sau cade cineva din creştinism. 

De îndată ce creştinismul, mai bine zis creştinii fură lăsaţi la larg, se înmulţi şi 
înclinarea de-a cădea din creştinism. (Nu ştiu cum, dar parcă nu e nimic pe lume fără o 
rânduială; a venit şi pentru aceştia o căpetenie, după care să se ia.) Parcă de-aici începe 
judecata, care desparte oile de capre. Ar fi fost mare mirare să nu se arate şi o atare ispită 
de necredinţă, de vreme ce, odată cu Împăratul Constantin, au trecut, cu numele, la 
creştinism, două treimi din imperiu. Era „la modă” să ai credinţa împăratului; deşi toţi 
aceşti creştini cu numele, cu puţin înainte s-ar fi îngrozit de primejdiile mărturisirii lui 
Hristos. Deci nu e de mirare ca toţi aceştia, la care se mai adaugă şi urmaşii lui 
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Constantin, ba chiar şi mulţi episcopi, să se trezească la un moment dat, mărturisind o 
credinţă alăturea de creştinism, totuna cu necredinţa. Nu e greu de-a înţelege cum au 
ajuns lucrurile astfel. 

Când viaţa aceasta e încurajată de statornicia bogăţiei, de negrija întâmplărilor, omul 
se strică; iar o viaţă stricată de patimi strică şi mintea, care, odată stricată, nu mai 
deosebeşte adevărul de minciună sau binele de rău, ci le zice tocmai întors: răului bine şi 
minciunii adevăr. 

Încetând prigoanele, aşa se stricaseră purtările creştinilor şi aşa se întindea tăgăduirea 
dumnezeirii Mântuitorului, încât , zice un istoric al vremii, dacă Dumnezeu n-ar fi trimis 
pe sfinţii Vasile, Grigorie şi Ioan, ar fi trebuit să vie Hristos a doua oară. (Căci 
fărădelegile grăbesc Judecata). Iar un filosof creştin din vremea noastră, făcând o 
supraprivire asupra istoriei creştinismului, la fel găseşte că, creştinii au trecut cu succes 
prima ispită ridicată împotriva creştinismului: ispita persecuţiilor, dar n-au trecut cu 
acelaşi succes şi ispita a doua, a triumfului (asupra păgânismului). E şi explicabil: prima 
ispită a întâlnit în faţă creştini adevăraţi, care se hotărâseră într-un fel cu viaţa aceasta:  
s-o jertfească pentru Dumnezeu; pe când ispita a doua, a triumfului, pentru care trebuie 
să fii înţelept s-o ocoleşti, a găsit în faţă o mare turmă de creştini figuranţi. 

Dar iată cum Providenţa a descâlcit lucrurile: pentru cei credincioşi a trimis pe sfinţi; 
iar pentru figuranţi, şi îndeosebi arieni, a trimis pe împăratul Iulian Apostatul, care din 
creştin s-a declarat păgân şi vrăjmaş al lui Hristos. Ba ca să-şi bată joc de o proorocie a 
Mântuitorului, a întreprins un război în cale la Ierusalim, ca să zidească templul lui 
Solomon. În luptă însă s-a trezit cu o săgeată otrăvită în piept. Aceasta l-a îngrozit şi l-a 
făcut să strige: „M-ai învins Galileene!” 

Deci toţi cei ce tăgăduiau dumnezeirea Mântuitorului, ca să facă pe placul împăratului 
apostat, ca să fie „la modă” s-au lepădat de creştinism. 

Dar parcă era un făcut: toţi cei ce s-au lepădat de Hristos nu se mulţumeau numai cu 
lepădarea lor, ci urmăreau şi lepădarea altora; iar dacă aceia se împotriveau, vrajba era 
gata şi începea prigoana. Iată focul în care se lămuresc credincioşii, iată firul de legătură 
cu înaintaşii lor - mucenicii. 

Sunt vremuri, şi împrejurări în toate vremurile, când, a spune adevărul şi a 
propovedui îndreptarea, îţi pot pune viaţa în primejdie de moarte. Aşa s-au întâmplat 
lucrurile în zilele lui Ioan Botezătorul şi a lui Irod şi aşa s-a întâmplat în zilele sf. Ioan 
Gurădeaur şi a împărătesei Eudoxia, fiindcă Ioan cerea dreptul văduvei împotriva 
împărătesei. Sfântul Ioan Gurădeaur a avut odată, apărând văduva, cuvintele acestea: 
„Iarăşi se tulbură Irodiada, iarăşi cere pe tipsie capul lui Ioan ...!” Pentru curajul său de-a 
apăra săracul împotriva lăcomiei bogatului Sf. Ioan a trebuit să ia calea exilului, prigonit 
de împărăteasă, până când, sfârşit de puteri, a murit pe drum. Iar Eudoxia era ariană. 

Un creştinism fără recunoaşterea lui Iisus ca Dumnezeu şi Stăpân al lumii, nu-ţi 
obligă viaţa la a o face mai curată. Iar cu cât viaţa se face mai necurată, cu atâta            
te-ntuneci dinspre Dumnezeu până la a-L tăgădui cu totul şi a I te face vrăjmaş declarat. 
Viaţa trăită pământeşte, fără grijă, la asta te duce. 

* 
Spre o atare stăvilire a răutăţii a trimis Dumnezeu pe Sfinţii Trei Ierarhi. Ei au fost 

sarea vremii lor care au oprit firea oamenilor de-a se strica cu totul. E de la sine înţeles 
că firea omeneasca, povârnită spre păcat, tocmai de aceea nu-i poate suferi. Dar ei n-au 
grijă că nu-s pe placul lumii. În ei arde luminos, înainte, misiunea care le-a dat-o 
Dumnezeu, de-a fi sare făpturii şi martorii lui Dumnezeu între oameni. 

Ca să scurtăm cuvântul alegem din viaţa sf. Vasile câteva momente de mare înălţime 
morală, prin care se dovedeşte a fi cu adevărat mare dascăl al lumii şi Ierarh. 

Era prin anul 372, când însuşi Împăratul Valens merse în Cezareea Capadociei, unde 
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păstorea Sf. Vasile, cu gând să-l abată de la dreapta credinţă la arianism. Sf. Vasile îi 
răspunse liniştit că ţine credinţa pe care au mărturisit-o Sf. Părinţi la Niceea (325) şi că 
nimeni nu are putere să, dea altă mărturisire de credinţă peste aceea.  

Primind un atare răspuns, Împăratul Valens căuta pricină ca să-l exileze pe sfânt, 
ştiind că numai el susţine dreapta credinţă în Asia Mică şi că, dacă n-ar fi el, pe ceilalţi 
uşor i-ar putea câştiga fie prin momele, fie prin înfricoşări. 

Împăratul duse cu sine şi pe Modestus, prefectul pretorienilor (Siguranţa imperiului) 
şi pe episcopul Evippius din Galatia, care era arian. Pe acesta îl duse ca să provoace 
scandalul, ca apoi prefectul să poată interveni cu armata. Evippius vru să slujească într-o 
biserică din Cezareea, dar Sf. Vasile nu-l lăsă până nu subscrise afurisaniile date de 
soborul de la Niceea asupra arienilor. Acela se plânse împăratului, care trimise la Sf. 
Vasile pe prefectul pretorienilor, ca să-l atragă la arianism, iar dacă nu va putea cu buna 
să-l înfricoşeze cu ameninţări. 

- Ce îndrăzneală ai tu să te împotriveşti religiei Împăratului? - îi zise prefectul. 
- Eu nu văd nici o îndrăzneală şi nici nu ştiu care este religia Împăratului, ca să mă 

împotrivesc ei. Eu ştiu că şi Împăratul e creat de Dumnezeu ca şi mine şi prin urmare şi 
el trebuie să aibă aceeaşi religie pe care o am eu şi credincioşii mei. 

Prefectul începu cu ademeniri, zicând: 
- Uite, n-ai vrea tu să fii în mărire, asemenea Împăratului? O vei putea avea dacă vei 

mărturisi şi tu credinţa Împăratului.  
Sf. Vasile îi răspunse: 
- Amândoi suntem creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu deci sunt 

asemenea Împăratului. În ce priveşte mărirea, aceasta se va vedea numai în viaţa 
viitoare. Apoi spune tu: dacă o va avea acela care face voia lui Dumnezeu sau acela care 
lucră împotriva Lui? 

- Dar nu te temi tu de relele care pot să vină asupra ta? - îi zise prefectul. 
- Eu nu mă tem de rele; - răspunse Sf. Vasile - deoarece ştiu că Dumnezeu nu va 

îngădui mai multe de câte sunt de trebuinţă pentru ispăşirea păcatelor mele. 
- Dar nu ştii că Împăratul poate să-ţi facă atâta rău, cât tu nu vei putea răbda? 
- Ce anume ar putea să-mi facă Împăratul? întrebă Sfântul Vasile liniştit. 
- Să te despoaie de averi, să te exileze, să te ucidă chiar!  
La acestea Sf. Vasile râse zicând: 
- Toate acestea Împăratul nu mi le poate face. Astfel: nu mă poate despuia de averi, 

fiindcă m-am despuiat de mult eu însumi, aşa că azi n-am nimic. Nu mă poate exila 
nicăieri unde să nu fie Dumnezeu de faţă. Apoi cu moartea nu-mi poate face alta decât să 
mă trimită mai degrabă la viaţa pe care atât de mult o doresc. Spune deci stăpânului tău, 
Împăratului, că dacă n-are alte rele cu care să mă înfricoşeze, de acestea de până acuma, 
nu mă tem, şi nici gând n-am să-i fac pe voie, împotriva lui Dumnezeu. 

Prefectul pretorienilor spuse Împăratului totul şi încheie cu aceste cuvinte: „De 
căpetenia acestei biserici suntem biruiţi. Ameninţărilor este superior. Decât cuvintele e 
mai tare; iar decât ademenirile este mai puternic. (Minis superior est, sermonibus 
firmior, verborum bianditiis fortior). Dacă i-am zis: 

- Niciodată n-am văzut om ca D-ta! - ştiţi ce mi-a răspuns? 
- Poate că niciodată n-ai văzut Episcop! 
Împăratul se aprinse de mânie şi zbieră înfuriat: „Să fie exilat numaidecât!!!” Şi 

însuşi se apucă să scrie mandatul de exilare, dar de trei ori i se rupse peniţa şi nu putu 
scrie. Împăratul crezu că acesta e semn de sus şi de data aceasta lăsă mânia pentru mai 
târziu. 

Reîntors la Constantinopol, din nou încercă să scrie mandatul de exilare pentru Sf. 
Vasile, dar fără de veste i se îmbolnăvi copilul cel mai mare şi se zbătea ca în ghearele 
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morţii şi nu se linişti până ce nu-şi propuse să lase pe Arhiepiscopul din Cezareea 
Capadociei în pace. Iată Părinte al Bisericii, mare dascăl al lumii şi Ierarh. Iată ucenic 
umblând liniştit pe marea înfuriată. Iată stâlp al Adevărului, nemişcat de talazuri. Iată 
linişte şi modestie neclintită de vifor. 

Iată om dintre noi: luminător nestins peste veacuri, străbătând veacurile şi     
întărindu-ne pe noi în liniştea cea mai presus de fire, a certitudinii că tot Dumnezeu e la 
cârma lumii. 

Cercările i-au dovedit pe Sfinţi. 
Iar sfinţenia este superioară vieţii şi morţii. 
 
Prislop, 
30.I.949.  Sfinţii Trei Ierahi  
 

ZACHEU VAMEŞUL 
- 7 - 

 
„Toţi murmurau şi ziceau: a intrat să  

poposească la un om păcătos.” (Luca 19,7) 
Ei, „drepţii”, osândeau şi pe Iisus şi pe Zacheu. 
Pe Iisus că nu se „ţine” sfânt, ci se „pogoară” şi cinsteşte cu venirea Sa pe un păcătos; 

iar pe păcătos îl osândeau ca nevrednic de Iisus. Mutra aceasta tulburată, din care 
sfredeleau ochii osândirii, iată că primeşte următoarea palmă - mai întâi de la Zacheu: 

„Atunci Zacheu, stând în faţa Domnului, a zis: iată, jumătate din averea mea, 
Doamne, o dau săracilor, şi de-am năpăstuit pe cineva cu ceva întorc împătrit.” 

Iată că îndreptarea omului „în faţa Domnului” astupă gura oamenilor. Dar le-a 
astupat-o şi Domnul, zicând: „Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi el fiu al lui 
Avraam este”. 

Se vede limpede că Domnul îi are în vedere şi pe cârtitori, căci şi lor le bate 
răspunsul, pentru că de-ar fi vorbit Iisus numai cu Zacheu, i-ar fi zis acestuia aşa: că şi 
tu, fiu al lui Avraam eşti; dar nezicând aşa, se vede că le împrăştia acestora ţepele 
osândelor. 

Iată prin urmare, că omul care se îndreaptă, fie el oricât de vameş şi de păcătos, simte 
bucuria pe care n-o rănesc osândele, şi nici el n-are om de osândit. De aci începe omul să 
samene cu Dumnezeu. 

Când vine Domnul la tine te dezlegi de toate, nu numai de nedreptăţile tale, ci şi de 
toată dreptatea ta. Când „stai în faţa Domnului” eşti mai presus de lumea aceasta, mai 
presus de avuţia lumii, mai presus de trăncăneala şi cârteala vieţii; ai, cu un cuvânt, ceva 
din liniştea mai presus de lume a lui Dumnezeu. 

De altfel nici n-ajungi „în faţa lui Dumnezeu” până n-ai întors toate ale Cezarului, 
înapoi Cezarului. 

De aci încolo, începe sfinţenia. 
 
Prislop, 30.I.949 
 

CANANEANCA 
- 8 - 

 
...O femeie zdrobită de durerea ei: avea o fiică îndrăcită. O minte zdrobită de un 

singur gând: al durerii sale. 
Durerea nu e obiect sănătos de meditaţie. De durere trebuie să scapi, să o depăşeşti, să 
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fii deasupra ei. Dar trebuie să vie cineva să te scoată din cercul tău chinuitor de îngust. 
Căci durerea ta te ia în vârtejul ei şi te închide dinspre toată lumea şi dinspre orice lume. 

E, parcă, o prelungire a iadului după tine. 
Cu cât orizontul tău e mai îngust, sau mai îngustat de durerea ta, cu atât neliniştea ta e 

mai mare, şi poate să fie mai mare ca a toată lumea. 
Asta era starea sufletească a Cananeencii. 
Dar iată trece Iisus pe lângă tragedia aceasta: toate tragediile ţipă la Dumnezeu, ori 

rugându-L, ori hulindu-L. Iisus se face că nu aude. „Nu i-a răspuns ei nici un cuvânt.” 
Dar L-au rugat şi ucenicii Lui s-o audă: „Că strigă în urma noastră”. 

Iisus s-a făcut că nu-i ascultă. Dar în nevăzut atrăgea sufletul deznădăjduit la Sine, şi 
„ea venind, I s-a închinat Lui, zicând: Doamne, ajută-mi!” 

În afară, în cuvinte, Iisus de asemenea s-a făcut că n-o ascultă. I-a spus şi Iisus o 
îngustime, tot aşa de strâmtă, ca a ei: „Nu sunt trimis fără numai către oile cele pierdute 
ale casei lui Israil” şi că: „Nu se cade a lua pâinea fiilor şi a o da câinilor”. 

Cu alte cuvinte Iisus îi punea în faţă păcatul ei, peste care o îmbia să treacă. 
Şi iată femeia aceasta a ieşit din îngustimea sa şi nu s-a smintit că-i asemănată cu 

câinii. 
Atunci când ochiul ei a văzut mai mult, când s-a mutat din îngustimea durerii sale în 

bunătatea fără margini a lui Dumnezeu: s-a izbăvit în clipa aceea.  
Aşa a condus Dumnezeu minunea aceasta, că a tămăduit mama şi prin tămăduirea ei 

s-a însănătoşit şi fiica ei de acasă. 
Şi s-a mirat Iisus zicându-i: „O femeie, mare este credinţa ta, fie ţie precum voieşti!”  

- şi adaugă Evanghelia: „Şi s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela”. 
Cu un cuvânt au ieşit toţi din cercurile lor înguste, la orizontul cel mai larg, care este 

liniştea dumnezeiască şi care tămăduieşte orice boală şi linişteşte orice vifor din suflet. 
Dumnezeu s-a biruit de rugăciunea omului - şi încă a unei femei neputincioase - şi i-a 

adus firea în liniştea Sa, mai presus de sminteală şi durere. 
Să ne fie Iisus şi nouă, asemenea! 
 
Prislop, 
6.II.949 
 

VAMEŞUL ŞI FARISEUL 
- 9 - 

 
... Sau smerenia şi trufia. 
Unul îşi spunea virtuţile; celălalt, mai în urma templului, păcatele.  
Unul vrednicia, celălalt nevrednicia. 
Ar fi bune virtuţile fariseului. 
Vameşul nu le avea, dar în lipsa lor avea smerenia. Rele erau faptele vameşului, dar, 

pentru smerenie s-a întors din templu mai îndreptat la casa sa. 
Cel mai bine ar fi de-a avea virtuţile fariseului, şi încă întrecute, după cuvântul că: 

„de nu va prisosi dreptatea voastră pe cea a cărturarilor şi a fariseilor, nu veţi intra în 
Împărăţia lui Dumnezeu” - virtuţi unite cu smerenia vameşului. 

Cu îmbinarea virtuţilor unuia şi cu smerenia şi cuvintele celuilalt s-au nevoit călugării 
de-a lungul veacurilor. Căci: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,      
miluieşte-mă pe mine păcătosul”, sunt cuvintele „rugăciunii neîncetate”, care-şi au 
obârşia în cuvintele vameşului, spuse de Iisus. 

Cu această rugăciune mulţi s-au întors mai îndreptaţi „Acasă” în Împărăţie. 
Păcatele au urmările cele mai felurite asupra omului: 1. Pe unii păcatele-i smeresc, îi 
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ruşinează înaintea lui Dumnezeu şi-i hotărăsc la îndreptare. 2. Pe alţii, mai înrăiţi în ele, 
îi sălbătăcesc cu totul. 3. Iar pe alţii îi împing până la nebunia fără întoarcere. 

Cu un cuvânt păcatele tulbură sufletul în diferite trepte. 
Dar virtuţile fariseice tulbură împotriva lor pe Dumnezeu. Căci virtuţile din ambiţie şi 

din „slavă”, e limpede că nu sunt din har. De aceea dau naştere trufiei fariseice, care-şi 
câştigă pe Dumnezeu împotrivă, precum Însuşi ne-a spus. 

Deci trufia cu virtuţi, fiind o virtute în pielea goală, sau îşi dă seama de goliciunea sa 
şi cere acoperemânt smerenia (sau dulama lui Dumnezeu cum o numeşte sfântul Isaac 
Sirul), cum ne sigură toţi sfinţii Părinţi. 

- De ce să fim smeriţi? 
- Fiindcă suntem mărginiţi şi neputincioşi şi trăim într-o lume plină de primejdii, 

călătorim pe-o mare, foarte adesea înfuriată, care-şi strecoară viforul până în sufletele 
noastre. 

Iisus a cunoscut durerea aceasta a oamenilor, de aceea le-a şi îmbiat o ieşire, zicând: 
„Căutaţi la Mine că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi afla odihna sufletelor voastre!” 

Ar fi bine să adâncim înţelesurile. Blândeţea şi smerenia inimii, pe care ni le îmbie 
Iisus odihnă, nu le avem odihnă decât prin Iisus. Cu alte cuvinte persoana lui Iisus îşi 
răsfrânge blândeţea şi smerenia Sa prin noi, şi aşa se face linişte; - altfel nu se face. Dar 
ce să înţelegem, căci toată odihna lui Iisus (care n-avea unde să-şi plece capul şi pe care 
- cum spune tradiţia - nimenea nu L-a văzut vreodată râzând, dar plângând adesea), nu-i 
decât o cruce a iubirii, o sfâşiere de milă, o zguduire a sufletului de mila surorilor lui 
Lazăr, o sudoare de sânge ce picura ca apa şi încă o zguduire de suflet, când Iuda avea 
să-L vândă. 

Şi totuşi Iisus avea o„odihnă”: odihna misiunii Sale în lume, care se împlinea şi se va 
împlini deplin, oricât vor scrâşni împotrivă porţile iadului. 

Dar să luăm model un om dintre noi, sfântul Ioan Gurădeaur, care mărturiseşte , că: 
„Mai multe sunt furtunile care zbuciumă sufletul preotului, decât talazurile care bântuie 
marea”. 

Liniştea, odihna, nu ţi-o dă decât dorul de-a îmbrăţişa destinul lui Iisus în lume. Iar 
cum El e una cu destinul Său, îl putem avea una cu noi, iar noi atunci nu mai suntem 
singuri. 

Deci nu poţi fi blând şi smerit cu inima până nu ieşi din tine şi te muţi în Iisus. În tine 
eşti trufaş şi tulburat. În Iisus eşti blând şi smerit şi odihnit cu sufletul. Şi pentru că Iisus 
e odihna noastră, de aceea El se îmbie mereu tuturor necăjiţilor şi vameşilor lumii, să le 
fie dulamă, să le fie inimă, să le fie ideal de viaţă. 

Fără Iisus, Cel ce susţine lumea cu mâna (cum arată unele icoane), fără Iisus, zic, sau 
împotriva Lui chiar, te afli în tulburare crescândă până la sinucidere. Şi e cel mai mare 
păcat de pe lume.  

Sundar Singh era nemulţumit de toate Scripturile religiilor. În revolta sa tulburată a 
ars Sfânta Scriptură, şi, înainte de-a pleca să se arunce înaintea trenului, a mai căzut o 
dată în genunchi, rugându-se... niciunui Dumnezeu. Dar Dumnezeu era şi i s-a arătat 
Iisus în glorie divină...„- Şi pentru tine M-am răstignit pe Cruce...” „Am murit Eu în 
locul tău; tu trăieşte, şi mai mult trăieşte!...” 

Sundar Singh s-a făcut „Shadou”, adică învăţător sau apostol al lui Iisus Hristos, 
acum în veacul nostru, ca o mărturie a viului Dumnezeu Iisus, de peste veacuri. De unde 
fără Iisus era în pragul sinuciderii, după ce L-a cunoscut pe Iisus, şi-a cunoscut sensul şi 
idealul vieţii sale. 

„Căutaţi la Mine că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi afla odihnă sufletelor 
voastre!” 
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Atunci viaţa ta, ba şi ceva din chipul tău, seamănă cu Iisus. 
 
Prislop,  
13.II.949 
 
NB - 
... Alta e situaţia fariseului modern. 
El ştie că forma de odinioară e demascată şi stigmatizată.  
Azi rolurile s-au schimbat: 
Azi e vameş Şi zice: „Doamne mulţumescu-Ţi că nu sunt ca acest fariseu... 

* 
... Trufia şi smerenia: 
Două atitudini faţă de sine, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. 

* 
... Smerenia, cenuşăreasa vieţii acesteia, e haina de slavă a vieţii viitoare. 
În haina aceasta simplă şi-a îmbrăcat Iisus viaţa; s-au îmbrăcat apostolii şi întreg şirul 

sfinţilor... 
* 

Fragmente după o predică în catedrala din Sibiu.  
 
- 29.I.950 - 
 

FIUL RISIPITOR 
- 10 - 

 
Pilda aceasta numai Dumnezeu o putea spune; căci limba omenească nicicând n-a 

putut cuprinde în mai puţine cuvinte, mai simplu şi mai profund toată tragedia omului, 
peste care El revarsă un ocean de iubire şi înţelepciune. Toţi ne recunoaştem în acest fiu 
risipitor, căzut de la cinstea de fiu al lui Dumnezeu, până la „rangul” unui porcar decăzut 
şi cu sufletul în zdrenţe. 

Tatăl i-a respectat partea de avere, deşi o avea în dar. I-a respectat darul libertăţii, în 
baza căruia omul poate sui nebănuitele trepte ale desăvârşirii, dar poate coborî şi până la 
cea mai grozavă desfigurare morală.  

„Cina cea de taină” - cel mai cunoscut tablou din Renaştere - a fost lucrat de 
Leonardo da Vinci în vreme de 12 ani. A căutat mult un model pentru Iisus. În sfârşit l-a 
găsit într-un tânăr, frumos la chip, bun, blând, cu suflet mare şi radiind de dragoste, un 
vrednic urmaş al lui Iisus. L-a zugrăvit deci la locul de cinste. Pe ceilalţi apostoli i-a 
găsit mai uşor afară de Iuda. Acesta trebuia să exprime - dacă nu chiar să fie - modelul 
neîncrederii, veninul invidiei, încremenirea îngustimii, răutatea şi trădarea. 

Aproape se împlineau cei 12 ani de când începuse tabloul, când iată că găseşte la 
Milano un om, care corespundea întocmai vederilor lui Leonardo. Îl plăteşte ca model  
şi-l aduce în trapeza mânăstirii, unde zugrăvea „Cina cea de taină”. Era model de Iudă: 
întunecat la chip, deci şi la suflet, brăzdat de patimi, vulcan de ură şi de necredinţă. 
Pictura se apropia de sfârşit. În sufletul lui „Iuda” se petrecea o frământare cumplită; 
când, deodată, opreşte pictorul şi-i spune: „Tot eu am fost model şi acum 12 ani, când 
zugrăveai pe Iisus!” Leonardo a strigat speriat: „Tu, eşti acelaşi?!” 

Mai departe istoria nu ne spune nimic, dar se înţelege ce s-a petrecut, adică ce se 
petrecuse... 

Fapt este că oricât ar fi cineva de cufundat în ticăloşie, oricât iad ar avea în suflet, 
oricâte turme de porci ar avea zugrăvite pe obraz, Dumnezeu totuşi crede în fiul său, 
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omul, şi el nu este cu desăvârşire pierdut. 
Noi obosim aşteptând întoarcerea unui copil, a unui frate, a unui tată beţiv, dar 

Dumnezeu nu descurajează. Dumnezeu te urmăreşte cu iubirea Sa îndurerată, în orice 
ţară te-ai duce. Iubirea e ca Dumnezeu: nu are hotare. Unul din sfinţii Părinţi o spune 
limpede: „Iisus urmăreşte pe toţi oamenii, oricât fug de departe, să-i ajungă şi să-i 
întoarcă acasă. Şi asta face până la sfârşitul lumii”. 

Pilda aceasta, a fiului pierdut, ne trezeşte un arzător interes să ştim: care poate fi 
cauza, pentru care omul ajunge să piardă chipul lui Iisus din făptura sa şi să apară în 
locul lui chipul lui Iuda? 

Cunoaştem decăderi cu răsunet: 
Solomon - despre care spune Scriptura că „era cel mai înţelept dintre fiii răsăritului”  

- ajunge din cauza femeilor să-şi dispreţuiască templul şi pe Iehova şi să cadă în credinţe 
rătăcite. Faust (un fiu pierdut din epoca modernă) încheie contract cu diavolul să-şi dea 
sufletul pentru veşnicie, în schimbul unei clipe, despre care să spună: „Stai clipă, eşti 
prea frumoasă!” 

Deci cauza desfigurării omului stă în căutarea greşită a fericirii sale în lucrurile 
acestei lumi. Făptura omului, ca fiu al lui Dumnezeu, are ceva din infinitatea Tatălui său, 
care nu se satură, nu numai cu roşcovele porcilor, dar nici cu nimic altceva, decât cu 
desăvârşirea lui Dumnezeu. E atât de mare sufletul omului - după obârşia sa - încât 
numai Dumnezeu îl poate umple. 

Cu orice altceva de-ai încerca să-ţi saturi sufletul, nu faci altceva decât să ţi-l 
îngustezi pe măsura dorinţei urmărite: asta-i desfigurarea lui! Cu alte cuvinte renunţi la 
înrudirea ta cu Dumnezeul nemărginirii şi te lipeşti de ceea ce mulţi Părinţi ai Bisericii o 
izbesc cu o vorbă aspră: „Curva lume”. 

Să fii în lume, dar totdeauna mai presus de lume. 
Nu îngusta rostul vieţii numai la idealuri pământeşti!  
Împlineşte-le şi pe-acelea, dar totdeauna fii mai presus de ele! 
Din cauza nestatomiciei lor, a conflictelor cu răutatea şi infirmitatea lumii, trebuie  

să-ţi asiguri viaţa în Dumnezeu, care nu te minte, cum te minte mai sus pomenita lume. 
Iată ce însemnează să-ţi „vii întru sine”: momentul cel mai de preţ din viaţa ta 

pământeană, adică să te regăseşti în adevărata ta fire şi apoi să te „scoli” din rosturi 
mărunte şi să te întorci Acasă, în „braţele părinteşti” ale lui Dumnezeu, Tatăl tău şi Tatăl 
nostru, care-ţi va găti ţie o „cină de taină”. 

Nu-i mirare că, fără găsirea acestui rost al vieţii, altul nu-i găseşti,şi fără rost nu te 
poţi suferi. Găsit-ai comoara aceasta în ţarina vieţii tale? 

Dacă da, ai găsit Împărăţia lui Dumnezeu; iar semn c-ai găsit-o e bucuria nestăvilită, 
care te face să spargi deznădejdea oricărui decepţionat al lumii, să-i aprinzi şi lui un 
ideal în inimă, şi să-l duci: în inima ta, Cerului, bucurie mare! 

 
Prislop, 
20.II.949 
 

EVANGHELIA JUDECĂŢII 
- 11 - 

 
Evanghelia, adică Vestea cea bună, cuprinde şi Judecata. Este desigur o zi înfricoşată, 

o zi a urgiei lui Dumnezeu, dar cu toate acestea este o zi dorită de creştinătate: ziua 
adeveririi nădejdilor noastre ultime. 

Dar, ca să vorbim despre judecata lui Dumnezeu cu omul, e bine să lămurim, pe cât 
cu putinţă, şi în scurt, câteva din nedumeririle omului despre Dumnezeu. 
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Omul stă la îndoială despre existenţa lui Dumnezeu, pentru mai multe motive, dintre 
care pomenim pe acestea: 

1. Că nu-L vede (deşi crede într-o mulţime de lucruri pe care nu le-a văzut, dar se 
sprijină pe cuvântul altora, pe care-i crede). Răspundem că Dumnezeu poate fi văzut, dar 
trebuie împlinită o condiţie: trebuie „inima curată” din cele nouă fericiri. 

2. Stă omul la îndoială pentru că nu vede imediat răsplata lui Dumnezeu, atât pentru 
bine cât şi pentru rău. Cu alte cuvinte omul vede nedreptatea şi se sminteşte despre 
existenţa lui Dumnezeu, care o îngăduie, pentru că are o răbdare mai mare ca a noastră, 
aşteptând întoarcerea. 

Zăbovim puţin asupra acestei nedumeriri, cu lămuririle următoare: Dacă Dumnezeu ar 
răsplăti răul întotdeauna şi numaidecât, ar însemna că e un Dumnezeu fricos dinspre 
libertatea omului şi întinderea răului, sau că Dumnezeu ar mai avea pe cineva împotrivă, 
cam tot aşa de tare, şi s-ar teme de întinderea stăpânirii sale. 

Apoi, Dumnezeu nu răsplăteşte întotdeauna şi numaidecât nici binele, pentru că 
atunci oamenii ar face binele nu din dragoste şi libertate, ci din interes. O atare răsplătire 
ar coborî şi pe Dumnezeu şi fapta bună. Dar, din când în când Dumnezeu răsplăteşte 
imediat şi binele şi răul, deşi numai în parte, ca cei răi să se teamă şi să ştie că este o 
judecată, care îi ajunge. De asemenea se vede din când în când şi răsplătirea imediată a 
binelui, ca dragostea oamenilor de Dumnezeu să nu scadă. 

3. Oamenii mai stau la îndoială despre existenţa lui Dumnezeu pentru că e necuprins 
cu mintea, aşa cum cuprindem ştiinţa sau altă îndeletnicire. Cu alte cuvinte, ca s-o 
spunem de-a dreptul: Dumnezeu nu poate fi dovedit cu mintea nici că există, nici că nu 
există. - O bucată de fier rece, bună şi ea la ceva, nu-ţi poate dovedi existenţa focului, 
până ce însăşi va fi roşie ca focul. Cam aşa-i şi cu mintea omului, cât priveşte puterea şi 
neputinţa ei. 

Când făptura omului va fi străbătută de credinţa în Dumnezeu, adică de o evidenţă, de 
o siguranţă interioară, mai puternică decât valoarea mărturiilor sau tăgăduirilor raţiunii, 
făptura sa va fi lumină şi viaţa sa o minune între oameni. 

Căci nu există argument mai tare ca viaţa trăită, prin care se străvede Dumnezeu, sau 
moartea de Martir, ca o ultimă dovadă - şi cea mai de seamă - despre existenţa lui 
Dumnezeu şi a Împărăţiei Sale. 

De aceea nu cred într-o Împărăţie a Cerurilor care începe numai după moarte. Vom fi 
după moarte în Împărăţia în care am trăit de-aici, sau pentru care chiar am murit. 

Cu acestea ştiute - bine-ar fi trăite - să ne lămurim înainte despre Evanghelia 
Judecăţii. - Fireşte că ultimul argument despre existenţa lui Dumnezeu îl va da El Însuşi, 
căci, înainte de judecată e învierea cea de obşte: 

„Iată Eu voi deschide mormintele voastre şi vă voi scoate pe voi, 
poporul Meu, şi veţi învia , numai astfel veţi cunoaşte că Eu sunt 
Domnul, Cel ce am zis şi am făcut acestea.” (Ezechiil 37,12-14) 
Deci dacă oamenii n-au crezut în Dumnezeu când a înviat Iisus şi cu El toţi drepţii 

Vechiului Testament, vor fi siliţi să creadă în existenţa lui Dumnezeu, când vor vedea 
propria lor înviere din morţi. 

Deci ultimii „zăbavnici cu inima a crede” numai atunci vor crede, dar atunci e prea 
târziu. Pentru aceştia da, ziua învierii şi ziua judecăţii (fiind una şi aceeaşi zi) e ziua 
înfricoşată, ziua mâniei lui Dumnezeu. 

Evanghelia ar fi fost nedeplină fără descrierea acestei zile de apoi. Fără această zi, în 
care se vor despărţi pentru totdeauna oile de capre, Evanghelia n-ar fi avut nici un rost să 
fie descoperită oamenilor, şi chiar de s-ar fi descoperit (dar fără judecata de apoi) 
rămânea o simplă carte, printre atâtea altele. 

Iisus a făcut în mai multe rânduri rezumatul Scripturii şi al Evangheliei Sale în cele 
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două porunci: iubirea de Dumnezeu şi iubirea de oameni. Iar cum Dumnezeu e Adevărul 
şi iubirea de oameni, mila, se împlineşte cuvântul din Psalmi că: „Mila şi Adevărul merg 
înaintea Ta” (Psalmul 88,14). - Iar trăirea şi propoveduirea acestora cere curaj! 

Deci din acestea vom fi întrebaţi: despre trăirea şi mărturisirea Adevărului şi dovezile 
iubirii de oameni - şi încă a unei iubiri largi, la măsuri dumnezeieşti, în care încape toată 
făptura, din care n-ai pe nimenea de scos afară, sub nici un motiv. 

Cu alte cuvinte ziua judecăţii consfinţeşte, pentru toată veşnicia, una din cele două 
împărăţii, în care ne-am trăit viaţa pământeană: fie împărăţia iubirii feroce de sine însuşi, 
care te făcea de vrajbă cu toată lumea, cu Dumnezeu şi cu tine însuţi, fie împărăţia 
iubirii, în primul şi ultimul rând de alţii, de toţi oamenii, indiferent cum sunt, şi a iubirii 
de Dumnezeu sau de Adevăr. 

Vei fi adică, una din două, sau ros de viermii poftelor tale neîngăduite, chinuit în 
cercul tău îngust, din care nu vei mai vedea pe nimenea, ars, mâncat de răutatea ta 
absurdă, chinuit de necredinţa ta în Dumnezeu, furios de a nu mai putea face nimic, nici 
rău nici bine; vei suferi nespus văzând suferinţa ta absurdă, crescând fără sfârşit o 
veşnicie întreagă. 

Sau vei fi izbăvit desăvârşit de toată infirmitatea omenească, fericit de vederea 
neîntreruptă a lui Dumnezeu, de sporirea cunoaşterii Sale, de fericita comunitate cu 
Sfinţii, cu un cuvânt, de odihna mai presus de grăire a strămutării firii tale în Dumnezeu, 
a cărei desăvârşire dăinuieşte sporind, veşnicia fără de sfârşit. 

Şi oare de ce n-ar putea Dumnezeu, în mărinimia desăvârşirii Sale, să ierte pe toţi, pe 
păcătoşi şi pe diavoli, şi să-i îmbrace iarăşi în lumina dumnezeiască? 

- Nu, şi din mai multe motive. Pomenesc două: unu ar însemna suprimarea darului 
libertăţii voinţei, care, după un filosof creştin modem, ar însemna suprimarea spiritului, 
ceea ce Dumnezeu nu poate face. Al doilea motiv: pedeapsa petrecerii în starea de iad a 
conştiinţei, cu toată eternitatea sa, e nemăsurat o pedeapsă mai mică decât petrecerea 
forţată în lumina dumnezeiască. Aceasta ar fi pentru ei o urgie fără asemănare, în 
comparaţie cu chinurile absurdului sau a preocupării cu nimicul. 

De aceea nu se descoperă Dumnezeu, ca Dumnezeu, în lumina slavei Sale, fiindcă în 
clipa aceea a sosit Judecata ,de la care încolo eşti: sau osândit la o stare de iad, sau 
strămutat într-o Fericire divină. 

Iar pentru o dreptate deplină, care să ni se facă fiecăruia, trebuie să vie toţi martorii şi 
pârâşii noştri, şi să fim o zi, convinşi de dreptatea dumnezeiască. Căci faptele noastre, 
gândurile, cărţile scrise, cuvintele, au urmări nemuritoare şi numai taina pocăinţei poate 
îndrepta ce-i de îndreptat din ele. Deci toate urmările, rămase fără îndreptare, vin de faţă: 
pentru noi sau împotriva noastră, pe cum au fost făcute: pentru noi şi împotriva 
oamenilor, sau împotriva noastră şi în folosul oamenilor. 

Şi totuşi a mai rămas o întrebare tulburătoare: omeneşte judecând, se poate ca 
atotbunătatea lui Dumnezeu să pedepsească omul, pentru o viaţă greşită de 40 - 60 - 80 
de ani, o veşnicie întreagă? 

- Da; căci dacă într-o viaţă întreagă, de 40 - 60 - 80 de ani, n-ai avut nici măcar o 
clipă - cea a tâlharului de pe cruce - a recunoaşterii vinovăţiei tale şi a recunoaşterii 
iubitoare de Dumnezeu, clipă care, tâlharului, i-a câştigat Împărăţia lui Dumnezeu, 
pentru veşnicie. 

Să lărgim puţin semnificaţia acestei clipe, care, dacă o ai câştigi veşnicia lui 
Dumnezeu cu ea. E clipa învierii tale din păcat, din morţi, din necunoştinţă, din 
superficialitate. Clipă, care va întinde Împărăţia lui Dumnezeu peste toate calendarele 
tale pământene, clipa găsirii tale cu Dumnezeu, cu persoana lui Iisus, clipa găsirii lui 
Dumnezeu în tine. 

Să lămurim minunea aceasta a convertirii reale: 
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După sfinţii Părinţi aceasta are următoarele baze: Iisus se află ascuns în poruncile 
Sale şi se află acoperit şi real în Tainele Sale, în Sfintele Taine. Iar în noi, în alcătuirea 
noastră duhovnicească se află deodată cu Botezul şi cu celelalte Taine însoţitoare. 

Iisus, prin Taina sf. Botez, a îmbrăcat lăuntric făptura noastră omenească. S-a născut 
pe Sine în noi şi aşteaptă, ca un sad, până ajungem la pricepere, ca să ne decidem: ce 
facem cu Iisus din noi? Îl băgăm în seamă, Îl punem în valoare, dezvoltăm restul vieţii 
noastre după viaţa Sa, Îl trăim pe El, sau facem ureche surdă şi-L ţinem în temniţa din 
noi, în botniţa noastră, în mărăcinişul nostru, în golătatea noastră: în temniţă şi nu-L 
cercetăm, bolnav şi nu-L îngrijim, gol şi nu-L îmbrăcăm cu viaţa noastră. 

Iată lămurită dreptatea Judecăţii. 
Pentru că am chinuit pe Dumnezeu din noi o viaţă întreagă şi am fugit de El pe toate 

cărările veacului, de-am avea anii lui Matusalem, tot aşa am face. Deci e cu dreptate la 
Dumnezeu să ne judece pentru câţiva ani o veşnicie întreagă. Nu ne putem apăra că n-am 
avut vreme să luăm o decizie asupra Împărăţiei lui Dumnezeu, îngropată în ţarina 
făpturii noastre. 

Ca încheiere să aducem cuvintele sf. Simeon Noul Teolog, unul dintre noi, care a 
valorificat comoara sa din ţarină şi a luminat cu lumina dumnezeiască creştinătatea 
întreagă. 

Iată cum grăieşte Sfântul Bisericii, în „Imnele iubirii divine”: 
„Tainele-acestea şi alte mai mari, mai adânci vei cunoaşte  
Fiule-ascultă: când flacăra-n suflet s-aprinde, se naşte,  
Răul patimii-alungă şi casa se face curată,  
Focul s-amestecă-n toată fiinţa, o străbate şi iată;  
Printr-o unire nespusă sufletu-ntreg străluceşte,  
Raze şi flăcări în jur cu lumină şi el răspândeşte,  
Cum? Nu mai pot spune, dar una se fac: suflet şi Ziditor,  
Cela ce ţine zidirea în palmă şi-i Domn tuturor  
Sfânta Treime întreagă încape-ntr-un suflet curat.  
Tatăl şi Fiul şi Duhul - neacoperit, neapropiat,  
Ei locuiesc înăuntru, în suflet, şi nu-l pârjolesc,  
Înţeles-ai ce-adâncuri de taină în noi se plinesc?  
Omul, o mână de ţărână, poartă pe Domnul în sine,  
Poartă întreg pe Acela, ce toate cu-n deget le ţine,  
Deci pe Acesta purtându-L în sine, în Duh şi văzând  
Marea-I frumuseţe, s-aprinde de dor după El, şi arzând  
Cum va putea suferi a dragostei flacără tare?  
Cum nu-i vor curge din inimă lacrimi fierbinţi şi amare?  
Cum va grăi, povestind de-a rândul minunile, care  
Se-ndeplinesc înăuntru, în el, şi bogata lucrare?  
Cum să şi tacă, atunci când-îi silit să vorbească? 
Pentru că-acum abia vede iadul, în care-i menit să trăiască.  
Nimeni nu-şi poate da seama în ce întunerec petrece,  
În stricăciune şi-n moarte-n necunoştinţa cea rece, 
Dacă nu vine, la vreme, din Ceruri scânteia divină,  
Când în suflet s-aprinde şi arde cereasca lumină.  
Cad legăturile grele, pui mâna pe răni, şi deodată  
Rănile pier şi se-nchid şi se şterge orice urmă de tină,  
Iar din semnele rănilor curg străluciri de lumină.  
Trupul întreg e-o minune: se umple de slavă cerească...  
Din murdăria mocirlei: curat şi din lanţ slobozit,  
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Cu dumnezeiasca lumină de tot învăluit  
Mă-mbrăţişează Stăpânul a toate şi-mi dă sărutare...  
Şi spre-o mare lumină mă duce de-a-notul, pe care  
Nici Îngerii n-o pot tălmăci. Minunată lucrare! 
Căci ajungând în lumină, minuni şi mai mari mi s-arată:  
Domnul îmi dă să-nţeleg cu de-a rândul lucrarea Lui toată:  
Cum înnoieşte cu harul din Ceruri sărmana mea fire,  
Din stricăciune m-a scos, învestit cu nemurire,  
M-a despărţit de ale lumii, şi haină mi-a dat, luminoasă,  
Şi-ncălţăminte mi-a dat şi cunună în veci nestricăcioasă.  
M-a-nstreinat de-ale lumii, făcându-mă nepipăit,  
Şi nevăzut m-a făcut, cu firea celor nevăzute unit.  
Şi-am înţeles cu uimire, că eu, cel închis în făptură  
Port pe Acela, care-i afară de toate, fără măsură.  
Dar dacă eu şi Acela, cu care prin har m-am unit,  
Suntem una-n unire; iar pe mine cum m-oi numi?  
- Iată, primeşte şi vezi osebirea cea mare: că sunt  
Om după fire - dar Dumnezeu după dar.” 
(Cuvântul I) 

Iată o culme a sfinţeniei, vie şi nemincinoasă tâlcuire, a unui alt loc greu de înţeles 
despre Judecată: 

„Amin, amin grăiesc vouă: Cine ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis 
pe Mine, are viaţă veşnică şi la judecată nu vine, ci s-a mutat din moarte la viaţă” (Ioan 
5,24). 

Deci fără această „mutare din moarte la viaţă” cădem sub judecată. Mulţi se vor 
mântui şi sub judecată „dar aşa: ca prin foc”, cum zice sf. Pavel. Cu acestea se lămureşte 
o mare poruncă a lui Iisus, dată Apostolilor şi nouă preoţilor, urmaşii lor de peste 
veacuri, când ne-a spus: 

„Înviaţi pe cei morţi!” 
E „prima înviere”, încă din viaţa aceasta, peste care „moartea a doua n-are nici o 

putere”. 
- În ziua judecăţii vom fi martori unii altora, despre cele înţelese astăzi. 
- E cuvântul lui Dumnezeu ce-şi îmbie Viaţa.  
- Lui se cade Slava, viaţa şi veşnicia noastră. 
 
Prislop, 
27.II.949 
 

LUMINA DE PE MUNTE 
- 12 - 

 
Astăzi aţi ascultat o parte din „Predica de pe Munte” a Mântuitorului. - Ce minunat ar 

fi dacă ne-am putea şi noi strămuta peste veacuri în urmă şi să fim şi noi printre 
ascultătorii de atunci ai Mântuitorului. 

Aşa gândeam odată, când eram mai mic. Dar dorul de copil nu m-a părăsit, ci s-a 
întărit. Poate că pentru dorul acesta a zis Iisus, înălţându-Se la Cer: „Iată Eu cu voi sunt 
până la sfârşitul veacului”. Aşadar şi noi suntem contemporanii lui Iisus. De altfel numai 
aşa şi putem pricepe Evanghelia Sa, ca oarecum auzind-o de la El, văzându-L pe El 
trăind-o - căci tot trăirea rămâne cea mai bună tâlcuire. Ceea ce eşti vorbeşte mai tare 
decât ceea ce spui. 
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Astăzi, la începutul marelui post al Învierii, Iisus ne învaţă despre aceste trei lucruri: 
despre iertare, despre post şi despre comorile din Cer, sau comorile eterne. 

 
1. Despre iertare. 
Ne rugăm lui Dumnezeu să ne ierte: păcatele, greşelile, îngustimea vederilor, 

prejudecăţile, neştiinţa şi un lanţ cam lung, care prea cumplit ne strânge. Dacă 
Dumnezeu ni-l iartă, cade lanţul de pe noi şi iarăşi suntem liberi. Dar Dumnezeu ne 
dezleagă lanţul nostru care ne chinuieşte, numai dacă dezlegăm, mai întâi noi, lanţul în 
care ţinem legaţi pe fraţii noştri. 

Dacă noi nu iertăm, nici Dumnezeu nu ne iartă. 
Mai mult: iertarea lui Dumnezeu e de aşa fel atârnătoare de iertarea noastră, încât, 

fără aceasta, rugăciunea noastră ni se întoarce în blestem. Căci zice: „Şi ne iartă nouă 
greşelile noastre, precum iertăm şi noi greşiţilor noştri”. Deci dacă noi nu iertăm, 
neîndurarea noastră întoarce cuvintele rugăciunii pe dos, fără să ne dăm seama, aşa: 
„Doamne nu ne ierta nouă, căci nici noi nu iertăm greşiţilor noştri”, ceea ce e un 
blestem. 

Deci, în această privinţă, iertarea noastră atârnă mai mult de noi decât de Dumnezeu. 
Dacă iubirea e porunca ce rezumă Scriptura, sigur că numai ea e chemată să pună 

capăt: judecăţilor, răzbunărilor şi a tot războiul cel ucigaş dintre oameni. Porunca 
aceasta, nu aştepta să o împlinească alţii întâi; împlineşte-o tu întâi, şi după tine se vor 
lua mulţi. Dar trebuie să ştii, dragul meu, că-i vorba de-o iubire fără margini, o iubire 
care iartă toate, lăsând judecata în seama lui Dumnezeu. O iubire care nu cade, la oricâte 
probe s-ar întâmpla s-ajungă. 

Primul care a iubit aşa a fost Iisus; iar dintre oameni numai aceia în care trăieşte Iisus: 
purtătorii de Dumnezeu. Porunca iubirii era şi în Vechiul Testament; dar aceia împlineau 
mai bucuros legea talionului. Deci pentru că n-a fost împlinită de aceea a zis Iisus: 
„Poruncă nouă vă dau vouă: să vă iubiţi unii pe alţii, precum Eu v-am iubit pe voi!” Iar 
El a împlinit-o între oameni ca nimeni altul. Iisus n-a avut de lepădat pe nimeni, nici pe 
Iuda, căruia i-a zis „prieten”, deşi venea cu sărutarea trădării. N-a lepădat nici pe călăii 
care-i băteau piroanele în mâini şi picioare şi-i îndesau spinii pe cap. 

Deci dacă ţinem să rămânem creştini, trebuie să iubim pe toţi oamenii, ca Iisus, că 
numai aşa-i sigură şi e cu putinţă. „iertarea din inimă”, care, atunci, vine ca de la sine, 
uşor şi simplu, şi nici nu mai cade, chiar dacă ura ar răstigni-o pe toate crucile istoriei.  
De altfel aceasta şi e suprema dragoste şi semnul divinităţii Sale. 

Cu această iubire grăia Iisus către oameni. 
 
2. Despre post. 
Iată ce ne învaţă Iisus: mai întâi Însuşi a postit. Nu i-a trebuit, dar va zice cândva: 

„Pildă de viaţă v-am dat vouă !” Deci nouă ne trebuie post, pentru înfrânarea patimilor, 
pentru subţierea minţii, pentru sporirea în noi a Duhului Sfânt, care ne descoperă căile 
mântuirii. Postul ne ajută să înţelegem rosturile mai mari ale lui Dumnezeu cu omul. El e 
un toiag de drum prin viaţa aceasta cu trup pieritor spre veacul viitor, în care trebuie să 
ne deprindem de-aici. 

Dar să nu ţinem postul într-un înţeles îngust. Căci sunt unii care cred că a nu mânca 
carne, şi cele asemenea, ar fi tocmai de ajuns ca să se cheme că ai postit. Nu mănânci 
came de porc, dar carne de om mănânci: clevetind, muşcând cu gura, osândind cu vorba 
şi ucigând cu gândul. Postul nu e, mai ales în creştinism, numai un regim al stomacului. 
Avea şi sf. Pavel de aceştia, înguşti cu socoteala, cărora trebuia să le spună că: „nu 
stomacul sau mâncarea ne va pune pe noi înaintea lui Dumnezeu”. A face din post numai 
o chestiune de stomac însemnează a îngusta rostul cu care a postit Iisus - ceea ce ar fi o 
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ocară. Deci iată şi înţelesul mai larg, chiar înţelesul pe care i l-a dat Dumnezeu şi ni l-a 
descoperit prin Isaia proorocul: 

Isaia 58: 
„1. Strigă din toate puterile şi nu te opri; dă drumul 

glasului să sune ca o trâmbiţă; spune poporului Meu 
păcatele sale... 

2. În fiecare zi Mă caută, căci ei vor să ştie căile Mele, 
ca un norod ce făptuieşte dreptatea şi de la pravila 
Dumnezeului său nu se abate. Ei mă întreabă despre legile 
dreptăţii şi li-e drag să se apropie de Dumnezeu, 

3. zicând: De ce să postim, dacă Tu nu vezi La ce să ne 
mai smerim sufletul, dacă Tu nu iei aminte? - Pentru că în 
zilele posturilor voastre vă găsiţi de lucru şi asupriţi pe 
supuşii voştri.  

4. Spre judecăţi şi sfadă postiţi şi bateţi cu pumnul pe 
cel smerit; nu postiţi cum se cade zilei aceleia, ca glasul 
vostru să se audă sus. 

5. Oare postul acesta Îmi place Mie? De ţi-ai încovoia 
ca un cerc grumazul tău şi ţi-ai aşterne sac şi cenuşă, nici 
aşa nu se va chema post.” 

- Oare de ce zice aşa? - Fiindcă nu e bun rostul cu care e făcut. Oamenii implică pe 
Dumnezeu în vrajbele lor, fac slujbe ca să li se izbândească gândul şi să li se facă pe plac 
aranjamente pământeşti, care, de multe ori sunt nedreptăţi asupra altora. Fii sigur că 
Dumnezeu îţi poartă de grijă şi în amănuntele vieţii şi nu va lăsa dreptatea ta, dacă o ai. 

„6. Ştiţi voi postul care-Mi place Mie? zice Domnul. 
Rupeţi lanţurile fărădelegii, dezlegaţi legăturile nedrepte, 
daţi drumul celor asupriţi şi sfărâmaţi jugul lor. 

7. Împarte pâinea ta cu cel flămând, primeşte săracii în 
casa ta; pe cel gol îmbracă-l şi nu te ascunde de cel de-un 
neam cu tine. 

8. Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi se va grăbi 
tămăduirea ta şi slava lui Dumnezeu te va înconjura.  

9. Atunci vei striga şi Domnul te va auzi şi încă grăind 
tu, va zice: aici sunt! Şi vei lepăda de la tine asuprirea, 
arătarea cu degetul şi vorba fără rost. 

10. Dacă vei da flămândului pâine din sufletul tău, şi 
vei sătura sufletul cel amărât, lumina ta va străluci în 
întunerec şi bezna din tine va fi ca miezul zilei. 

11. Domnul îţi va fi mereu povăţuitor şi va sătura 
sufletul tău şi în pustie. El va da tărie oaselor tale şi vei fi 
ca o grădină adăpată, ca un izvor de apă vie, care nu seacă 
niciodată. 

12. Pe dărâmăturile tale vechi vor fi zidiri din nou, vei 
pune temelia cea străveche, şi te vei chema tocmitor de 
spărturi şi înnoitor de drumuri, ca ţara să se poată locui.” 

Iată cum vede Domnul nevoinţa postului: tot ca o împlinire cu lucrul, o trăire a iubirii 
de oameni. Dar lucru vrednic de luat aminte din cuvântul acesta sunt urmările unui atare 
post; urmări cu refacerea sufletului tău şi urmări pentru o ţară de oameni. De bună seamă 
că un atare post, ţinut la o înălţime de vederi, e un egal al rugăciunii neîncetate, care, 
amândouă reţin pe Dumnezeu în zidire şi scot afară pe draci. 
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3. Comori veşnice 
A treia învăţătură pe care ne-o dă Iisus e aceasta: „Adunaţi-vă vouă comori în Cer”, 

căci acolo nu au soarta comorilor primejduite de pe pământ. - Poate că unii iarăşi au 
nedumeriri despre existenţa cerului. Nu cumva cerul ăsta e o ficţiune, creat de neputinţa 
rezolvării fericirii aici, şi acum, pe pământ? - Şi de aceea e amânat şi închis într-o 
împărăţie metafizică! - Nu ne trebuie nici un „Cer”; tot ce dorim e aici “pe pământ !” vor 
zice alţii dintre ei. 

- Sigur că da; dar dacă nu eşti cu Iisus pe munte, din crisalida ta de carne, n-ai nici o 
vedere spre larg, nici o geană de cer, nici o revelaţie de Duh. E povestea cu puiul care n-
a vrut să iasă din găoace, pe motiv că nu este altă lume, mare şi cu soare, afară de 
găoacea lui. Aşa-s şi unii oameni. 

Pentru rezolvarea greutăţii acesteia folosesc aci şi cugetarea unor gânditori ai 
vremilor noastre. Iată ce zice primul: „E firească necesitatea ideală de-a descoperi în 
sfera veşniciei cheia cunoaşterii pentru lumea naturală, dependentă cu desăvârşire de cea 
transcendentă. Lumea aceasta e plină de contraste, de paradoxuri inexplicabile pentru 
mintea omenească. Lumea văzută poate fi explicată numai prin cea veşnică, 
dumnezeiască, dar exclusiv cu ajutorul unei fiinţe mijlocitoare, aparţinând ambelor 
lumi.” (VI. Soloview, Ausgewălte Werke t. 3, p. 151). Iar celălalt zice: „Umanismul voia 
să înlăture tot ce era greu, problematic şi tragic în om, pentru a-l face fericit pe pământ. 
Dar aceasta e numai negarea omului, ca a unei fiinţe aparţinând la două lumi, ca părtaş al 
lumii necesităţii naturale şi al împărăţiei libertăţii supranaturale. Îndată ce Dumnezeu e 
înlăturat şi omul divinizat, omul cade în subomenesc, pentru că omul rămâne om cu 
adevărat, numai până ce este fiul, sau „chipul şi asemănarea lui Dumnezeu”. (N. 
Berdiaeff „Antropodicee” în „Gestliches Cristentum” v 2 pp. 272-5). 

Deci trebuie postit şi de acel desfrâu al minţii, care caută să se ascundă de Dumnezeu 
(Geneza 3,8), căutând să-I năruie Cerul, să despartă lumea de El, pentru desfrâul ei cu 
pământul. Mintea fără har e o făclie stinsă. Dar când în suflet se arată zorile, ne vom da 
seama că viaţa noastră, trăită numai pământeşte, e o călătorie în pierdere şi nu ne putem 
apăra comorile. Deci de bună seamă că le vom da de bună voie. Numai dându-le de bună 
voie le schimbăm valoarea strămutând-o unde n-o mai fură nimeni, şi: „Unde va fi 
comoara noastră, acolo va fi şi inima noastră”. 

Dar cu adevărat comoara mai de preţ decât lumea, e însăşi persoana lui Iisus, care se 
face nu numai contemporanul nostru în vreme, dar se face şi suflet al sufletului nostru; 
se face şi viaţa noastră, se face şi mintea noastră. Atunci - zice Scriptura şi Părinţii -„veţi 
avea mintea şi simţirea care erau în Iisus” (Filipeni 2,5). 

De aceea zicem că numai viaţa însăşi a lui Iisus explică Evanghelia Sa cel mai bine. 
Ca s-o înţelegem şi noi, e limpede că ne trebuie Acelaşi comentar: Lumina de pe munte. 

- Şi o putem avea! 
 
Prislop,  
6.III.949 
 

CHEMARI LA APOSTOLIE 
„De acum veţi vedea cerul deschizându-se” 

(Ioan 1, 51).  
- 13 - 

 
Găsiţi descrise de alţii, şi mult mai bine, mocnirea strânsă în chingi şi agitaţia ascunsă 

a poporului evreu sub ghearele pajurei romane. O pomenesc în treacăt, ca să ne dăm 
seama de acea atmosferă încărcată de la răscrucea numărării timpului, atmosfera 
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aşteptării de istov a lui Mesia. Pentru unii era aşteptare politică; pentru alţii, mult mai 
puţini, o aşteptare religioasă. Irod a sărit cu sabia în calea istoriei. Masacrul copiilor        
- 14.000 de prunci, încă nu se uitase. Până şi pe copiii săi îi aştepta cu sabia în mână. Iar 
cele petrecute mai pe urmă la Iordan, unde un ascet nemaivăzut de fioros, tăia cu gura ca 
o secure, trupul putregaiului, plin de şerpi şi de năpârci, şi vestea pe Unul mai mare ca 
el, care va turna şi foc peste ei - toate acestea dădeau aşteptării o tensiune de fior 
metafizic, unic în istorie. Nu-i vorbă era şi o aşteptare de mii de ani de-a rândul. 

Iată cum au decurs primele „găsiri” ale marelui aşteptat. Prima, care ştia mai mult 
decât ceilalţi oameni, era Fecioara Maria din Nazaret, apoi dreptul Iosif. Al treilea a fost 
Ioan Botezătorul, care-şi câştigase autoritate de prooroc; de altfel şi era: capătul 
proorocilor - autoritate cu care a prezentat iudeilor pe Iisus: „aşteptarea neamurilor”, sau 
Mesia-Hristos. Deci Ioan ştia desfăşurarea lucrurilor. Cu botezul lui Iisus menirea lui lua 
sfârşit: „De acum El să crească, iar eu să scad!” 

Apoi Ioan, vorbind odată cu doi ucenici ai săi, vede pe Iisus venind, şi-L arată 
ucenicilor săi zicând: „Iată Mielul lui Dumnezeu”. Unul din ucenici era Andrei, cel întâi 
chemat, care, după cuvântul ascetului şi mărturia sufletului său, recunoaşte în Iisus pe 
Dumnezeu. Atunci, într-o bucurie negrăită, într-o suflare, aleargă acasă şi-i spune şi lui 
Simon - ce avea să fie Petru -:„Am găsit pe Mesia!” - Şi l-a adus la Iisus. 

A doua zi, în drum spre Galileia, Iisus găseşte pe Filip, pe care l-a chemat: „Vino 
după Mine!” A recunoscut şi acesta prezenţa lui Dumnezeu în Iisus. De bucurie - şi aşa-i 
bucuria: alergi cu ea să o împărtăşeşti primului găsit - găseşte pe Natanail, căruia-i 
vesteşte: „Am găsit pe Acela de care au scris Profeţii!” Natanail, luat prin surprindere, 
nu prea ieşea din rezervă, dar, ocărând Nazaretul, aude argumentul decisiv: „Vino şi 
vezi!” 

A venit. S-a prezentat ca un Toma. Iisus îl preţuieşte în sinceritatea rezervei sale, 
spunându-i: „Iată israilitean fără vicleşug”. Natanail Îl întreabă: „De unde mă cunoşti?” 
(În viaţa lui Natanail era o taină, pe care n-o ştia nimeni, decât el şi mamă-sa. El scăpase 
de urgia lui Irod ascuns de mamă-sa la trei zile după naştere, sub frunzele smochinului - 
precum întăresc acestea sfinţii Vasile cel Mare şi Grigorie Teologul, în „Întrebări”). 
Deci, când s-a văzut descoperit şi-a dat seama că are în faţă pe Dumnezeu. N-a mai 
putut. A strigat în extaz: „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu !” Deşi trăieşte un moment 
culminant, totuşi Iisus desăvârşeşte explozia convingerii sale, zicând: „Mai mari decât 
acestea vei vedea: amin, amin zic vouă, de-acum veţi vedea Cerul deschizându-se şi pe 
îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi pogorându-se peste Fiul Omului”. Cu toate acestea 
Natanail nu figurează printre cei 12 apostoli, ci printre cei 70. 

Cuvântul s-ar putea sfărşi aci cu întrebarea: 
Tu pe cine-ai chemat la Iisus? Vecinu-tău bate crâşmele, verişoara ta a fugit 

necununată, feciorul tău fuge de biserică, copiii tăi umblă noaptea la jocuri şi scuipă 
după preot;- la Iisus n-ai pe nimeni de adus?... 

- Poate ai de gând să te-aduci pe tine; - că până nu te-aduci pe tine nu poţi aduce pe 
nimeni.  

Dar, cum mai am ascultători, mult mai frământaţi cu mintea, căutându-L pe Iisus, 
scriu şi pentru voi cele ce urmează: 

Primii patru ucenici sigur că au avut chiar atunci o experienţă asemănătoare 
deschiderii Cerului, în prezenţa preasfintei Persoane a lui Iisus. Nu le-a fost uşor nici lor 
să-şi taie dintr-odată tot balastul îndoielii, de vreme ce mulţi se mai dăduseră pe sine a fi 
Mesia şi se-nfundaseră. în greşeli grave, cum a fost rebeliunea lui Bar-Cochba, cea a lui 
Teuda şi a lui Iuda Galileanul. Dar timpul avea să-i încredinţeze până în adâncul făpturii, 
că Dumnezeu se făcuse om şi petrecea cu ei. Nouă însă ne-ar fi mult mai uşor să trecem 
pustiul îndoielii, deoarece avem, sub perspectiva istoriei, toate probele dumnezeirii lui 
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Iisus şi a divinităţii creştinismului. Totuşi, deşi le-avem, numai o întâlnire cu Iisus 
rămâne decisivă. Iar dacă aceasta se întâmplă rar, măcar să vezi pe cineva, a cărui iubire-
lumină a aprins-o El. 

Dar iubiţii mei tineri, cu fruntea pe gânduri, o întâlnire cu Iisus însemnează o 
misiune, însemnează o chemare la apostolie şi la toate riscurile trăirii de Dumnezeu, 
între Irozii vremilor, pe care de asemenea trebuie să-i iubeşti. 

Nu cumva sunteti şi voi căutând pe Iisus? 
Voi ştiţi despre Iisus mulţime de lucruri, dar încă nu-L cunoaşteţi pe El. Şi până nu-L 

găseşti pe Dumnezeu nu te afli nici pe tine, nu-ţi găseşti nici sensul tău, nici sensul 
lumii. E la mijloc o revelaţie tripartită, care trebuie să aibă loc. 

Omul e veşnic în căutare după ceva ce însemnează mai mult decât haina şi mâncarea. 
El e în căutarea lui însuşi. Aspiraţia sufletului după realizarea desăvârşirii sale, asta e 
toată istoria omului. Mărginirea ta te doare; ştiu; dar când aceasta a ajuns un dat al 
conştiinţei, e semn că Dumnezeu nemărginitul vrea să creşti spiritual pe dimensiuni 
divine. Această ţâşnire în conştiinţă a dorului nemărginirii divine, e, pentru tine, 
argumentul decisiv al existenţei Sale, al iubirii Sale şi al rudeniei tale cu El. Dacă te 
găseşti pe tine în funcţie de Dumnezeu, e o găsire a ta în adevăr. E naşterea ta în 
Dumnezeu, naşterea ta în adevăr. „Toţi marii mistici, fără deosebire de confesiune, au 
învăţat că în eternitate, în adâncul lumii spirituale se săvârşeşte un proces divin, în care 
apar relaţiile lui Dumnezeu cu omul: naşterea lui Dumnezeu în om şi naşterea omului în 
Dumnezeu, adânc în care se întâlnesc iubitorul cu iubitul. Acolo sunt adevărurile 
experienţei spirituale, adevăruri vii, nu categorii metafizice sau substanţe ontologice.” 

„Chipul omului se strică dacă se şterge chipul lui Dumnezeu din sufletul omului. 
Omul, căutând pe Dumnezeu, se caută pe sine însuşi, caută omenia sa. Sufletul omului 
suferă durerile naşterii, când se naşte Dumnezeu într-însul. Această naştere a lui 
Dumnezeu în sufletul omenesc, constituie naşterea autentică a omului. Ea reprezintă 
mişcarea iubirii lui Dumnezeu spre el, răspunsul la nostalgia ce-o are el după Dumnezeu. 
Experienţa spirituală descoperă că Dumnezeu de asemenea tânjeşte după om, că El 
doreşte ca omul să-L nască şi să-I răsfrângă Chipul. Marii mistici, descriind viaţa 
spirituală, au evocat această nostalgie divină. 

Neamul omenesc nu aparţine, decât sub unul din aspectele sale, generaţiei lui Adam 
cel vechi, generaţiei păcătoase şi decăzute a lumii noastre naturale. Sub un alt aspect el e 
ceresc, aparţinând lui Adam cel spiritual, generaţiei lui Hristos. 

Creaţiunea lumii nu s-a putut produce în timpul nostru, căci el e un timp decăzut, el e 
copilul păcatului. Creaţiunea a avut loc în veşnicie, ca act interior al misterului divin al 
vieţii. Concepţia biblică a creaţiunii nu-i decât reflexul acestui act interior al creaţiei în 
conştiinţa omului antic. Omul, precipitat în natura inferioară, e aruncat în afara realităţii 
divine. Revelaţia creştină restabileşte omul în sânul acestei realităţi. Prin Fiul noi 
revenim în sânul Tatălui. Cu El începe un nou gen omenesc, spiritual, acela al lui 
Hristos, născut şi refăcut în Duh. Hristos este în om şi omul în Hristos. El e butucul şi eu 
mlădiţa. Tot neamul omenesc, renăscut, rămâne în Hristos, Dumnezeu-Omul. În omul 
spiritual e cuprins cosmosul, toată creaţiunea. Odinioară cosmosul se desfăcu violent de 
omul decăzut şi deveni, pentru el, natura exterioară care-l robi. Dar cosmosul revine spre 
omul renăscut. În lumea spirituală cosmosul rămâne în om precum omul rămâne în 
Dumnezeu. 

Omul e, prin natura sa, un microcosmos; în el sunt cuprinse toate sferele realităţii 
cosmice, toate formele cosmicului. Prin păcat şi cădere, omul pierdu noţiunea stării sale 
microcosmice, conştiinţa sa deveni individualistă. Cosmosul nu se revelează omului 
natural decât ca natură exterioară, a cărui viaţă interioară îi rămâne inaccesibilă. Numai 
omului interior, viaţa interioară a cosmosului, i se descoperă ca realitate spirituală. 
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Astfel, calea care duce omul la cunoştinţa de sine însuşi este şi calea care-l duce la 
cunoştinţa cosmosului. Prin Hristos, prin Logos, nu numai neamul omenesc, ci tot 
universul se orientează spre Dumnezeu, răspunzând chemării divine, trebuinţei 
dumnezeieşti de iubire. 

Misterul divin nu se încheie în dualitate; el presupune existenţa a Trei Persoane. 
Relaţiile lui Dumnezeu cu Altul se îndeplinesc într-un al Treilea. Subiectul iubitor şi 
iubitul găsesc deplinătatea vieţii în împărăţia iubirii, care este a treia. Împărăţia lui 
Dumnezeu, împărăţia omului şi a cosmosului iluminat, nu se realizează decât prin Sf. 
Duh, în care se încheie drama, se închide cercul. Numai în această «Trinalitate» ne e 
dată viaţa divină perfectă, în care subiectul iubitor şi obiectul iubit creează împărăţia lor, 
găsesc conţinutul definitiv şi deplinătatea vieţii lor. Trinitatea e un număr sacru, divin, 
un număr care semnifică plenitudinea, victoria asupra luptei şi diviziunii, ecumenismul 
şi societatea perfectă, în care nu e opoziţie între personalităţi, între ipostase şi fiinţa 
unică. Misterul creştinismului este misterul unităţii în dualitate, găsindu-şi soluţia în 
Unitatea-Trinitate. Iată de ce creştinismul are ca bază dogma hristologică a naturii 
teandrice a Fiului şi dogma trinitară. Afirmarea fiinţei e viaţa Sfântului Duh şi viaţa în 
Duhul Sfânt. În Duh omul şi lumea sunt transfigurate şi îndumnezeite. Duhul constituie 
Viaţa însăşi, viaţa originară.” (N. Berdiaeff, „Esprit et liberte” pp. 211-216) 

Acesta să fie cadrul mai larg, al evidenţelor Duhului, care a făcut din oameni Apostoli 
ai lui Dumnezeu. Deci să o luăm concret: 

Noi nu avem, ca primii ucenici, posibilitatea găsirii istorice a lui Iisus. Noi avem, 
între noi şi Iisus, un munte, care trebuie trecut. Iar ce e mai greu, e că muntele e în noi. 
Şi n-ar trebui, după cuvântul lui Iisus, decât un grăunte de muştar credinţă, şi-ar dispare 
muntele şi L-am găsi pe Iisus. Ne trebuie un itinerar lăuntric. Calea credinţei e 
obositoare, dar cu ea începe cărarea. Credinţa e o asceză a minţii. Urmează celelalte 
virtuţi, celelalte asceze, toate, ca nişte vămi ale văzduhului, la care lăsăm pe rând, ca 
vamă, tot balastul muntelui nostru. Toate renunţările noastre sunt negustorie pentru un 
bun mai înalt: pentru starea capabilă de-a primi braţele divine ale Harului Duhului Sfânt. 
Duhul Sfânt, de data aceasta este puternic, ca o suflare de vifor, e în stare să 
desăvârşească cele începute timid de sărmana noastră fire. 

Toată asceza e pentru mistică. 
Deci în locul găsirii istorice a lui Iisus, noi avem deschisă întâlnirea spirituală, 

mistică, întâlnire profund reală, cât, din lăuntrică, se răsfrânge uneori până-n afară în 
simţirile şi înfăţişarea noastră. 

Foarte mulţi contemporani ai lui Iisus n-au avut cu El decât o întâlnire exterioară, 
istorică. Doar Luca şi Cleopa Îl simţeau, arzându-le inima pe cale, dar fără să-L 
cunoască. O întâlnire profundă cu Iisus, care însă mai mult i-a speriat - cum arată aceasta 
icoanele - poate că au avut martorii Schimbării la Faţă. Deci nu suntem cu nimic 
dezavantajaţi faţă de aceia. Iisus e şi contemporanul nostru, ca veşnicia faţă de oricare 
cifră a timpului. 

Deci primii care au văzut pe Iisus în lumina dumnezeiască au fost Petru, Iacov şi 
Ioan. Ei au văzut, primii, Cerul deschizându-se. Această revelaţie le-a fost dată şi ca 
revelaţie propriu-zisă, dar şi ca o iconomie, ce avea rostul să le susţină moralul ridicat, în 
faţa celor ce aveau să se întâmple pe urmă cu răstignirea. Că vederea luminii 
dumnezeieşti a avut şi rostul acesta, ne stau mărturie înseşi cuvintele Mântuitorului, prin 
care-i lega să nu spună vederea, decât după Înviere (Matei 17,9). 

Al doilea care a văzut cerurile deschizându-se (Faptele Apostolilor 7,56), a fost 
primul mucenic al creştinismului arhidiaconul Ştefan. Suflet curat, tânăr, plin de duh şi 
adevăr - curajul întruchipat - primul mucenic, văzând Cerul deschizându-se, dă curaj şi 
întărire coloanei de urmaşi a mucenicilor. N-o fi străbătând el toată calea ascezei, dar a 
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luat-o de îndată pe calea cea mai scurtă, de care va scrie mai pe urmă şi Pavel, a iubirii 
de oameni fără de margini. Căci întru aşa măsură şi-a însuşit el pe Iisus, încât, murind 
legii firii, împroşcat cu pietre, acelaşi cuvânt al legii Duhului grăieşte: „Doamne iartă-le 
lor păcatul acesta !” Iar aceasta n-o putea face decât un om sfinţit de iubire. 

Al treilea, pe care: „o lumină din Cer l-a-nvăţuit dintr-o dată, ca într-un fulger” 
(Faptele Apostolilor 9,3) a fost Saul, care păzea hainele celor ce se nevoiau cu uciderea 
lui Ştefan. El era râvna Legii vechi - o sinceritate de altfel - apreciată şi convertită pe 
drumul Damascului, la râvna pentru Legea nouă, a lui Iisus. Deschiderea aceasta a unui 
cer nou, cu o lumină năpraznică, a pricinuit moartea omului vechi, Saul, şi renaşterea 
Apostolului Pavel. 

În veacul al XI-lea dăm de sf. Simeon Noul Teolog, care trăieşte toată transcendenţa 
luminii divine, după ce Harul din Ceruri, cum zice, înnoise sărmana sa fire. Rugămu-l cu 
smerenie să ne înveţe: 

 
Cuv. 18: „Luând pe umeri crucea, strânge-o cu putere 

Şi du până la sfârşit chinul încercărilor,  
Sfâşierea durerilor, şi primeşte cu bucurie  
Piroanele-ntristărilor, ca pe-o coroană a slavei,  
Şi-aruncat în fiecare zi în lăncile ocărilor  
Şi lovit cu pietrele tuturor necinstirilor,  
Vărsând lacrimi de sânge  
(- Că totul izbuteşte plânsul de fiecare zi -) vei fi mucenic. 

   Cuv. 13: Iar răbdând batjocuri şi palme, cu bucurie 
Părtaş al dumnezeirii şi al slavei Mele vei fi.  
Iar de te vei arăta pe tine urma tuturora  
Şi slugă şi rob, te voi arăta pe urmă  
Primul între-aceia toţi, pe cum am făgăduit.  
De vei iubi pe duşmani şi pe cei ce te urăsc, 
De te-i ruga din suflet pentru cei ce te necăjesc,  
Şi le vei face bine după puterea ta, 
Te-ai făcut, adevărat, asemenea Tatălui tău Preaînalt.  
Deci dobândind din acestea inimă curată, 
În ea vei vedea pe Dumnezeu, pe care nimeni nu L-a văzut vreodată. 

Cuv. 20: Pe Acela, a Cărui frumuseţe 
Uimeşte toată gândirea, uimeşte toată inima,  
Răneşte tot sufletul, înaripându-l spre iubire,  
Unindu-l neîntrerupt cu Dumnezeu. 
Să nu ziceţi că Dumnezeu nu e văzut de oameni.  
Nu ziceţi că oamenii nu văd lumina dumnezeiască,  
Sau că e cu neputinţă în vremea de-acum.  
Niciodată aceasta nu-i cu neputinţă, prieteni,  
Ci e foarte cu putinţă celor ce voiesc. 
Dar numai celor a căror viaţă le-a adus curăţirea de patimi  
Şi le-a făcut curat ochiul cugetării.” 

 
Subliniem la acest loc concepţia integralistă despre om a sfântului, realizată în trăirea 

mistică: inima curată, voinţa hotărâtă, viaţa curată de patimi şi curat ochiul cugetării. 
Sfântul e un om perfect centrat cu firea. 
Iar măsurile strălucirii-s măsurile iubirii”. (Cuv. 27)  

Şi mai departe: 
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    Cuv. 34: „Ziditorul, ia aminte ce-ţi spun, 
Îţi va trimite Duhul cel din Dumnezeu 
Şi te va insufla, va locui şi se va sălăşlui fiinţial 
Şi luminându-te şi umplându-te de strălucire, te va turna din nou întreg. 
Stricăciosul îl va face nestricăcios şi va clădi iarăşi  
Casa învechită, casa sufletului tău; 
Şi va face cu totul nestricăcios şi trupul întreg, 
Şi te va face pe tine dumnezeu după dar, asemeni lui Iisus. 

 Cuv. 6: Ştiu că nu vom muri fiind înlăuntrul Vieţii 
         Şi având în lăuntrul meu ţâşnind întreaga Viaţă,  

  În inima mea este, dar în Ceruri se află  
 Aci şi acolo, la fel se vede lucind. 

        Cuv. 31: Strălucit-ai din Ceruri până-n inima mea. 
Cuv. 32: Ce cuvânt va tălmăci, ce limbă va spune? 

Ce buze vor grăi, cele ce se văd în mine  
Petrecându-se, săvârşindu-se în toată ziua?  
Căci chiar şi noaptea, chiar şi-n întunerec 
Văd pe Hristos deschizându-mi înfricoşetor  
Cerurile Şi pe El pogorându-Se şi arătându-mi-le 
Împreună cu Tatăl şi cu Duhul, lumina întreit sfântă.” 
Dar iată şi misiunea: 

 Cuv. 1: „Astfel fâcându-mă, Domnul mă-nchise în cortul trupesc  
Şi pogorându-mă-n lumea simţită m-a pus să trăiesc,  
Eu, - izbăvitul de beznă - cu cei ce mai sunt întunecaţi, 
Care petrec în mocirlă şi-n noapte, adânc cufundaţi,  
Ca să-i învăţ şi să-i fac să cunoască nemernica stare,  
Lanţul cu care-s legaţi şi rănile cele amare.  
Dându-mi porunca, Stăpânul s-a dus...” 

 
Dacă am înţeles întrucâtva raţiunile Providenţei când a deschis Cerurile: ca să 

întărească pe Apostoli în credinţă; pe mucenici în mărturisire; pe înzestraţi cu daruri în 
convertirea lor; aci, în faţa sfântului Simeon Noul Teolog pelerin al transcendenţei, 
trebuie să ne gândim la o explicaţie în funcţie de cele petrecute în veacul său, veacul al 
XI-lea „Saeculum plumbarum”. Apariţia sfântului tocmai atunci şi tocmai aşa, nu poate 
fi decât un răspuns magistral al Cerului, la marea rană a istoriei: ruptura Bisericilor, de la 
mijlocul mileniilor.  

Oamenii Bisericii, petrecând în mocirlă de patimi şi-n noapte adânc cufundaţi, au 
rupt, în veacul al XI-lea, cămaşa lui Hristos: unitatea exterioară a Bisericii. Oamenii se 
dezbinau de oameni, afurisindu-se şi urându-se crunt, iar Cerul se unea cu omul, cât 
uimea pe sfânt:  

  Cuv. 13: „Iar ce-i mai înfricoşat decât toate, m-a arătat cer nou 
  Şi S-a sălăşluit în mine Ziditorul tuturor, 
  De care nu s-a învrednicit nimeni din sfinţii de odinioară.” 

Deci când trufaşul Humbert îşi vărsă în scris ura, pe Prestolul sfintei Sofii, în timpul 
Liturghiei (16 iulie 1054) şi ieşind, ca odinioară Iuda de la Cină, îşi scutură praful de pe 
picioare, spunând cuvintele: „Dumnezeu să vadă şi să judece !” noi, gândindu-ne la 
Oceanul luminii divine, revărsat peste sfinţi, veacuri de-a rândul pe urmă, putem să-i 
răspundem: „Dumnezeu a văzut şi a judecat!” 

La o altă răscruce a destinelor, Cerul se deschise sfântului Serafim al Sarovului, în 
veacul al XIX-lea. Şi aşa de stăruitoare e revărsarea luminii Duhului Sfânt, încât, 
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deodată cu rugăciunea în gând, rostită de sfânt, o vede şi Motovilov, un bogătaş 
oarecare, prieten cu sfântul. Acesta o descrie: „Ca o scăpărare de fulger; ca o lumină 
orbitoare, care se întinde pe-ntinsul a câtorva verste de jur împrejur”. (Denissov, „Viaţa 
lui Serafim”, ed. rusă, pp. 319-335). 

Aceste deschideri de Cer, să ne fie deocamdată deschiderea ochilor! 
 
Prislop, 
13.III.949 
 

TĂMĂDUIREA ŞI IERTAREA 
„Fiule, iartă-se ţie păcatele tale”(Marcu 2,5)  

- 14 - 
 
Aceştia sunt oamenii: nu caută pe Dumnezeu decât la necaz, - care-L caută. Căci alţii 

la necaz îl suduie şi astfel mai rău se afundă şi de mai mari necazuri dau, - până ce 
necazurile le încovoaie ceafa şi-L caută şi ei pe Dumnezeu. Situaţia stă aşa: oamenii se 
roagă lui Dumnezeu să-i scape de necazuri, iar Dumnezeu se roagă de oameni să se 
părăsească de păcate. Acum judecaţi care de cine să asculte mai întâi: Dumnezeu de 
oameni sau oamenii de Dumnezeu? 

Am auzit o pildă: undeva s-a alcătuit o delegaţie de oameni, care s-a dus la 
Dumnezeu să se plângă că tare-i grea viaţa pe pământ, că tare-s multe beteşuguri, multe 
pagube, multe sudalme, bătăi şi toate păcatele. 

- Fiii Mei, aţi spus că tare vi-e grea viaţa, încărcată de păcate.  
- Da, Doamne... 
- Atunci nu le mai faceţi... 
Iată ce e cu bolile. Ele vin pe capul oamenilor - şi uneori chiar pe cap - de pe urma 

păcatelor: ca plată, ca ispăşanie şi ca hotar al păcatelor. Dar durerea cea mai mare, 
pedeapsa cea mai grea e că plata păcatelor izbeşte şi în urmaşi, până la al treilea şi al 
patrulea neam. Iată ce scrie la Deuteronom 5,9-10: 

„Pedepsesc vina părinţilor în copii, până la al treilea şi al patrulea neam, pentru cei ce 
Mă urăsc; şi Mă milostivesc până la al miilea neam, către cei ce Mă iubesc şi păzesc 
poruncile Mele”. 

Cele mai grele boli sunt bolile de nervi. Mor nervii şi te trezeşti slăbănog, tremurând 
de nu te mai poţi opri, sau bolnav la casa de nebuni.  

Nu e boală de moarte, dar nici leac nu are. Şi cine distruge nervii? Iată cine, spun 
doctorii: beţia, curvia şi bolile ei, mânia sau furiile şi supărările peste măsură. Deci 
feriţi-vă de acestea, că ele omoară milioane de firişoare (celule) nervoase, care nu se mai 
refac în veac. Toate celulele se refac, afară de celula nervoasă. 

Un tată pătimaş de acestea n-are urmaşi sănătoşi, ba şi în nepoţii şi strănepoţii săi se 
moşteneşte ceva găunos, care la o întâmplare oarecare răbufneşte afară. E destul ca un 
tată să se îmbete o dată, ca să aibă din beţia aceasta un urmaş cu boala copiilor                
- epileptic. E destul să-şi sperie soţia o dată în vremea sarcinii ca dintr-asta să se aleagă 
un copil nenorocit toată viaţa. Aşa se răzbună păcatele părinţilor în bieţii copii, care nu 
au vină. Spun acestea şi am de gând s-o mai spun, fiindcă în regiunea aceasta - odinioară 
capitala Daciei - acum se bea cel mai mult rachiu, de aceea aici sunt cei mai mulţi copii 
bolnavi de nervi - deşi oamenii pătimesc şi de alt rău mai mare: nu vor să aibă copii - 
aici sunt şi slăbănogi, ca cel din Evanghelia de astăzi. 

Iisus a preţuit dragostea şi credinţa celor ce-l coborau prin podul casei, înaintea Sa,   
I-a fost milă de suferinţa lui. Dar întâi i-a iertat păcatele, apoi i-a înviat nervii. Pentru 
Iisus, care era şi Dumnezeu, nu e o mirare că l-a tămăduit, căci e Stăpânul vieţii şi poate 
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învia şi din morţi. Totuşi tămăduirea slăbănogului e o dovadă a dumnezeirii Sale. 
Totuşi, nouă preoţilor, Iisus nu ne-a dat şi darul tămăduirii minunate, cum îl avea El 

şi cum îl dă la puţini dintre sfinţi, din vreme în vreme, dar ne-a dat darul mai mare: al 
iertării păcatelor. Nu l-a dat îngerilor, dar l-a dat oamenilor. 

Darul iertării păcatelor e mai mare decât darul minunilor, întrucât priveşte sufletul; pe 
când minunile privesc de obicei trupul. O iertare a sufletului, o curăţire a lui, uneori e o 
adevărată înviere din morti, şi-i mai de preţ aceasta decât tămăduirea unui picior. 

Fără darul minunilor între oameni ne putem mântui, dar fără darul preoţilor, al iertării 
păcatelor, nimeni nu se mântuieşte. Ce n-a dezlegat preotul pe pământ, aşa rămâne: 
nedezlegat nici în Cer. Şi preotul nu te poate dezlega dacă nu vii să-ţi mărturiseşti 
păcatele. De asemenea preotul nu te poate dezlega - ca oarecum cu sila - dacă nu-ţi dai 
însuţi toată silinţa de-a te dezlega tu de năravurile tale rele. 

Iertarea păcatelor însemnează şi încetarea lor.  
Iertarea păcatelor nu înseamnă că le spovedeşti mereu şi le iei de la capăt - că iarăşi le 

vei spovedi. Creştinismul mai e şi chestiune de refacere a voinţei. Ne trebuie bunăvoinţa 
voastră - ca s-o facem voinţă; tărie de caracter şi simţire de obraz. 

Oamenii umblă după făcători de minuni - fie ei şi vrăjitori. Dar vă spun că minunea 
cea mai mare e înnoirea vieţii tale pe temelia ei Iisus Hristos; e încreştinarea voinţei tale: 
asta-i minunea cea mai mare, care ne stă cu adevărat la îndemână şi ni s-a dat nouă 
poruncă: „Înviaţi pe cei morţi !” După învierea ta tânjeşte Iisus. Ce însemnează aceasta 
n-ar putea să ţi-o spună mai bine decât înşişi cei ce au înviat din moarte sigură, ca    
dintr-un vis urât. 

Deci de unde începe slăbănogirea? - De la socoteala trufaşă a minţii. I se pare ei că e 
mai bine să nu se conducă după poruncile lui Dumnezeu, ci după capul ei, mai bine zis 
după păcat. Iar păcatul dă cu omul drept în plata păcatului, cum ai da cu oiştea-n gard. 

Tot minte slabă dovedesc şi aceia ce nu vor să vie la ştergerea păcatelor; aceia n-au ce 
aştepta tămăduirea bolilor. Ajută doctorii, dar minţii îi ajută Dumnezeu. Dacă oamenii 
şi-ar potrivi purtările după poruncile lui Dumnezeu, care sunt poruncile firii, şi n-ar face 
din legi fărădelegi, ar ocoli, ar preveni toate pacostele necazurilor; dar aşa, drept în ele-şi 
sparg capul; - şi apoi umblă plângând... 

Lasă-te frate condus de un sfat dumnezeiesc, că de nu, capul care n-ascultă, odată se 
sparge şi n-are cine-l lega. 

Oare de ce vin oamenii aşa de în silă la spovedit? 
- Fiindcă ştiu că li se cere lepădarea de păcate; ori lor le plac mai mult păcatele decât 

înfrânarea de la ele. 
E o poveste ştiută pretutindeni, totuşi v-o spun şi de-aci. Ştiţi că sunt şerpi care sug 

lapte. Şi sunt vaci, care, odată supte de şarpe, aleargă nebune după şarpe să le sugă 
iarăşi. Se întâmplă că vaca se apropie de înţărcat, dar de nărav nu înţarcă, ci se duce 
mereu la şarpe. Şarpele îi suge sânge şi în sfârşit o muşcă. Iată prostie de vacă osândită 
la moarte. 

Dar şi prostia omului tot la moarte-i osândită. 
Toată tinereţea ta o dai dracului, şi vezi pe urmă că ai ales rău. Dar întrebare dacă-ţi 

mai rămân zile să le dai lui Dumnezeu şi întrebare dacă-ţi mai primeşte o grămadă de 
hârburi, în loc de un vas frumos, cum puteai să fii. Aspre vorbe. Ăsta e răspunsul la 
întrebarea de ce nu vin oamenii la spovedanie în primăvara şi vara vieţii lor: îşi dau 
vlaga s-o sugă şarpele! 

„În toată lumea nu găseşti un lucru mai uşor de făcut decât păcatul. Şi iarăşi: nimic nu 
pricepe omul mai greu, ca: ce-i acela, păcatul? De aceea păcătuim cu uşurinţă, dar ne 
pocăim cu anevoie” (Ilie Miniat, „Didahii” p. 113). 

Altă pricină care te împiedică de la spovedanie e că judeci preoţii; eşti nemulţumit de 
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preot; iar de care-ai fi mulţumit ţi-e frică. La unul nu te lasă păcatele lui, la altul nu te 
lasă păcatele tale. 

Orice duhovnic - indiferent de bogăţia, sărăcia, cultura mai puţină, sau chiar şi sărăcia 
morală - este reprezentantul lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu, şi credincioşii n-au 
nici un motiv de a-l ocoli. Darul acesta e în atârnare de Dumnezeu, nu în atârnare de 
omul care-l poartă. Prin glasul slugii Sale Dumnezeu te iartă, Lui te mărturiseşti în faţa 
altarului. Nu de la tine se cer calităţile preotului; de la tine se cere căinţa din inimă şi 
voinţa de-a te îndrepta. (Cândea, B.V.) 

Sunteţi nemulţumili de preoţi? 
Dar oare ce-aţi făcut pentru preoţi, ca să fiţi mai mulţumiţi? Cerut-aţi de la Dumnezeu 

un copil măcar, pe care să-l închinaţi slujirii lui Dumnezeu? Credeţi că vina o poartă 
numai ei? - Ei sunt fiii voştri; cum i-aţi născut aşa-i aveţi, ca oameni! Ce le băgaţi de 
vină? Vă trebuie preoţi mai buni? 

- Naşteţi-i! 
Iată vă spun că tot poporul e răspunzător că nu are slujitori mai străvezii spre 

Dumnezeu, mai ai Împărăţiei lui Dumnezeu. Poporul îşi are, în toate privinţele, 
povăţuitorii care-i merită. Repet: vă trebuie preoţi mai buni? - Naşteţi-i! Nu mai staţi cu 
gânduri ucigaşe împotriva copiilor, că nu ştii în calea cărui mare dar de la Dumnezeu   
te-ai găsit împotrivă - şi ai să dai seama - de aceea mai bine gândiţi-vă şi rugaţi-vă lui 
Dumnezeu, ca, copiii voştri să-I fie slujitori între oameni! 

Iată ce spune Scriptura în privinţa aceasta: 
Se întreabă proorocul: 
„Oare nu i-a făcut El ca să fie o singură făptură, trup şi suflet? 
Şi această făptură (unitatea căsătoriei) la ce năzuieşte ea? - Odrasle pentru 

Dumnezeu!” (Maleahi 2,15). 
Aceasta e pretenţia lui Dumnezeu de la căsătorie; şi după atare roade tânjiţi şi voi 

băgând de vină celor pe care le-aţi adus. 
Tămăduirea slăbănogiei neamului de-aci începe!  
Asta i-ar fi iertarea! 
 
Prislop, 
20.III.949 
 

BUNA-VESTIRE 
- 15 - 

 
„La plinirea vremii” trimis a fost de Dumnezeu Îngerul Gavriil într-un oraş din 

Galileia, Nazaret, către Fecioara Maria, aducându-i vestea că, din Duhul Sfânt şi puterea 
Celui Preaînalt, va concepe şi va naşte pe Mesia, Fiul lui Dumnezeu, pe care-L va chema 
Iisus. 

Acestea sunt datele, simple, expuse de evangheliştii Luca şi Matei. Faptul acesta 
simplu cutremură însă legile firii. Nici Fecioara Maria n-a putut primi faptul aşa, fără o 
puternică reacţiune critică. Iar cât despre Iosif, garantul Sfintei Fecioare, ştim că pe 
ascuns a vrut s-o părăsească. 

Naşterea lui Dumnezeu între oameni, deşi era îngăduită prin prooroci cu mii de ani în 
urmă - ba în zilele lui Isaia (7,14) s-a spus lămurit că o fecioară-L va naşte, rămânând 
totuşi fecioară - cu toate acestea, de n-am fi siguri de faptul petrecut: că Dumnezeu s-a 
unit cu firea omenească în persoana lui Iisus, mai că nici noi n-am putea primi. 

Această naştere a lui Dumnezeu în făptura Sa e de fapt o renaştere a omului, proces 
care a fost anunţat, pregătit şi care a evoluat logic în istorie. Aceasta însemnează 
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cuvintele „La plinirea vremii”. 
Ceea ce e greu de priceput e aceasta: cum e cu putinţă ca Tatăl omului să se facă Fiul 

omului, Fiul fiului Său. Dar iată că s-a făcut. S-a făcut istoric şi de-atunci se face mistic 
în toţi cei ce-L primesc pe Dumnezeu şi se nasc de sus a doua oară. Deci când sufletul, 
când făptura noastră întreagă se face curată, când ajungem pe căile ascezei şi ale iubirii, 
la starea de fecioară, se întâmplă şi pentru noi plinirea vremii, a naşterii lui Iisus în 
făptura noastră. 

Dumnezeul nostru nu e un Dumnezeu care a părăsit lumea în seama legilor, iar El S-a 
retras undeva în afara ei (deism); El nu e nici confundat cu natura (panteism), cu marele 
„tot”, căci atunci cum s-ar putea naşte „totul” în „parte”, ci Dumnezeul nostru e o fiinţă 
transcendentă dar în legătură cu lumea, o energie activă, creatoare, care transmite lumii 
ceea ce aceasta de fapt caută şi spre care de fapt tinde: plenitudinea existenţei în unitatea 
universală. Această putere, Duhul Sfânt, se împreună cu lumea şi vrea să nască din ea 
chipul viu al lui Dumnezeu. 

Dar faptul istoric, petrecut pe planul realităţii omeneşti, a zămislirii şi naşterii Fiului 
lui Dumnezeu în Fiul Omului mai are şi alte semnificaţii. Cu Iisus apare în lume o nouă 
generaţie de oameni, neamul lui Iisus, care nu se naşte după legile firii numai, ci, peste 
ele se suprapune o naştere spirituală, generaţia spirituală a lui Iisus. 

„Noul neam duhovnicesc, cel al lui Iisus, nu-i un neam care se naşte pe pământ, după 
legile lumii animale, un neam neîncetat ispitit de poftele inferioare. Desfacerea de 
odinioară a omului de Dumnezeu, însemnă pentru om pierderea integrităţii, a 
neprihănirii, pierderea chipului androgin, care constituie chipul său ceresc, pacificat de 
ispitele lăuntrice. 

Hristos se naşte din Fecioara, ca să sfinţească din nou alcătuirea feminină şi s-o 
unească principiului masculin, ca bărbatul şi femeia să devină androgini, cum a fost 
Iisus”. (I. Boehme, „Misterium magnum” C.v. cit. de Berdiaeff.). 

Misticul german are următoarea expresie minunată, privitoare la noua stare de după 
păcat a neamului omenesc: „prin cădere de la curăţia originară, Fecioara, Înţelepciunea, 
a părăsit pe oameni şi s-a retras în Cer”, lăsând pe oameni să ajungă „numai trup” 
(Geneza 6,3) şi de-aci să ajungă în potop. Nu cumva, netrăind noi, noul stil al vieţii, să 
se retragă şi de la noi, iar neamul omenesc să se scufunde într-o nouă catastrofă?! 

„Înţelepciunea este eterna feciorie şi nu eternul feminin. Cultul care îi e închinat e 
acela al Fecioarei şi nu al principiului feminin, care provine de la căderea în diviziune. 
Iată de ce cultul Înţelepciunii se confundă aproape cu cultul Fecioarei Maria, Maica 
Domnului. 

În ea, natura feminină devine fără prihană şi naşte prin Duh. Astfel se naşte noua 
generaţie omenească, generaţia lui Iisus, nemuritoare, biruitoare asupra neajunsului 
nesfârşit al naşterilor şi morţilor. 

Calea care duce la restabilirea chipului integral al omului se deschide prin Fecioara 
Maria şi prin zămislirea sa, a Fiului lui Dumnezeu şi a Fiului Omului. Aceasta e calea 
fecioriei, a curăţiei, a neprihănirii, calea iubirii mistice. 

Învăţătura şi cultul fecioriei au fost întotdeauna aprofundate în creştinism; 
dimpotrivă, învăţătura despre căsătorie, sfinţirea zămislirii n-a fost îndeajuns. Revelaţia 
sensului mistic şi pozitiv al iubirii dintre bărbat şi femeie (eros şi nu agape) aparţine 
problematicii conştiinţei creştine. Sensul mistic al iubirii, dogmatic e nedezvoltat şi, ceea 
ce găsim asupra acestui subiect la învăţătorii Bisericii, e sărăcăcios şi neîndestulător. 

Creştinismul Părinţilor ne învaţă să câştigăm fecioria prin ascetism, dar nu ne 
descoperă nicidecum sensul mistic al iubirii, ca pe-o cale ducând la feciorie, la 
restabilirea chipului integral al omului şi a vieţii veşnice. Creştinismul are motiv să 
îndreptăţească şi sfinţirea căsătoriei şi familia omenirii păcătoase; el apără şi 
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spiritualizează viaţa genurilor decăzute (I Timotei 2,15), dar nu spune nimic asupra 
transfigurării sale, asupra venirii unui nou gen. Această transfigurare nu e pusă în lumină 
în creştinism, ca multe altele. Sfinţirea maternităţii are un sens cosmic, dar ea nu e o 
soluţie a problemei. Prăpastia care există între iubirea rasială, care naşte, şi iubirea 
mistică, orientată spre veşnicie, creează o antinomie pentru conştiinţa creştină. Biserica 
învaţă că genul decăzut şi împărţit se transformă, în Fecioara Maria, în feciorie şi 
maternitate iluminată, primind într-însa Logosul lumii, care se naşte de la Duhul. 

Dar se pare că nici o deducţie n-a fost făcută în ceea ce priveşte căile pozitive de 
iluminare şi transfigurare a vechiului element rasial, al genurilor. Sensul religios şi 
pozitiv al iubirii, legătura care-l uneşte înseşi ideii de om, ca fiinţă integrală, nu e 
revelat. Aceasta rezultă din dezvoltarea nedeplină în creştinism a conştiinţei 
antropologice. Iubirea, ca şi atâtea alte lucruri ale vieţii creatoare a omului, rămân 
neexplicate şi nesimţite, afară de lege - într-o oarecare privinţă - şi sortite unui tragic 
destin în lume. 

Iubirea, prin natura sa, ocupă acelaşi loc ca mistica. Ea e şi spirituală şi nu poate fi 
asimilată organizaţiei fizice şi trupeşti a vieţii omeneşti. Iubirea e legată ideii iniţiale de 
om. Nu avem o viziune a sensului religios al iubirii, decât simbolic, ca legătură între 
Hristos şi mireasa Sa, Biserica.” (N. Berdiaeff, „Esprit et liberte”, pp. 220-222). 

Buna Vestire ar trebui să însemneze pentru oameni, o ridicare reală, nu numai 
doctrinară, a căsătoriei la rangul de taină, şi deci cu roade capabile de taină. 

Naşteri de sus, suprapuneri de taină, Fiul lui Dumnezeu în Fiul omului, atârnă 
neînchipuit de mult de înălţimea sau josnicia la care-i trăită viaţa. Dacă o atitudine mişcă 
Cerul spre pământ, o alta îl izgoneşte, ca şi când nici n-ar fi Cer. 

Buna-Vestire taie hotarul între Sfinţi şi oameni de nimic. 
 
Prislop, 
25.III.949 
 

MARELE EXAMEN 
- 16 - 

 
„Oricine voieşte să vină după Mine să se 

lepede de sine, să-şi ia crucea sa în fiecare zi şi  
să-Mi urmeze Mie!” (Marcu 8,34 şi Luca 9,23) 

 
Crucea: podoaba Bisericii, lauda lui Pavel, semnul Fiului Omului, semnul sfintei 

cruci, suferinţa noastră cea de toate zilele, crucea suferinţei, harul crucii - iată atâtea 
nume în legătură cu crucea. 

Dar cea mai grea cruce e lepădarea de sine: nu poţi fi liber fără aceasta. Libertatea cu 
atâta se plăteşte. 

Să depănăm litania acestei porunci şi condiţia primă de-a putea urma pe Iisus. 
A fi creştin însemnează mai mult decât apartenenţa doctrinară la creştinism. A crede 

în Iisus înseamnă mai mult decât semnifică vorbele. Iată ce însemnează: a te strămuta 
din tine în El; însemnează a-L face pe El inima ta; însemnează să ai un moment, o clipă 
în viaţa ta, în care te-ai întâlnit real cu Iisus -clipă, pe care să nu-ţi ajungă viaţa întreagă 
de-a o desfăşura între oameni - de altfel acesta şi e semnul că eşti un convertit al lui 
Iisus: că te-ai dedicat Lui irevocabil. Toată vremea ta viitoare nu-i decât desfăşurarea 
clipei aceleia, decizia, a cărei bogăţie nu se mai termină. 

Până nu te-ai lepădat de tine eşti o fântână seacă; iar dacă te-ai lepădat de tine şi te-ai 
dedicat lui Iisus, El te-a schimbat în izvor de apă vie. Numai aşa poate sufletul să ajungă 
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la sine însuşi, la el, cel adevărat: lepădându-se de sine şi strămutându-se în Dumnezeu. 
Nu ştiu pe lume o biruinţă mai mare, ca aceea de-a te lepăda de tine şi a ajunge liber; 

e trăirea libertăţii spiritului. „Adevărul vă va face liberi”. Înţelegem deci, că fără această 
vamă a făpturii noastre vechi, stăteam în minciună, încolţiţi de iluzii şi striviţi sub roţile 
necesităţii, fără ieşire. De aci ne scoate Iisus. - Şi când se întâmplă aceasta? 

- Când îl cunoaştem pe Iisus ca inimă a inimii noastre, ca suflet al sufletului nostru. Îl 
putem cunoaşte numai în iubirea şi bucuria pe care-o simţim când renunţăm la „eul” 
nostru şi ne aflăm faţă către faţă cu Dânsul. 

Noi ne făgăduim să-L urmăm pe Iisus - în marea călătorie interioară a întoarcerii la 
Tatăl - şi, prin simpla noastră hotărâre, Providenţa divină realizează treptat această 
dorinţă a noastră. Aşa dăm de primul examen de admitere, examenul crucii. Până aci noi 
eram o sumă de dorinţi şi aranjamente pământeşti, care întunecau puţin - dacă nu mult - 
chipul lui Iisus din viaţa noastră. 

Deci crucea e, la acest loc, o linie înainte a dorinţelor noastre omeneşti, peste care 
coboară Dumnezeu o dungă de-a curmezişul. Providenţa, urmărind interesul nostru 
veşnic, trimite peste socotelile noastre corecturi divine. Toată această corectură o simţim 
ca pe-o experienţă de cruce. Trebuie să treacă puţină vreme de reculegere ca să pricepem 
că aşa cum „s-a întâmplat”, a fost cel mai bine, iar nu cum am fi vrut „noi”, în vederea 
noastră îngustă. Suferinţa aceasta, care ne simplifică treptat viaţa, care ne pune condiţia 
crucii în faţă, e simbolul nesfârşitei posibilităţi de desăvârşire. 

„Noi trăim în răstrişte, fiindcă suntem făpturi ale eului, care e aspru, strâmt la inimă şi 
care nu iradiază nici o lumină, iar pentru infinit e orb. Eul n-are decât zgomotele şi 
stridenţele sale; pe strunele sale nu vibrează niciodată muzica eternităţii. Suspine de 
nemulţumire şi descurajare, scânciri zadarnice după trecut, griji şi nelinişti pentru 
viitor,astea-s care tulbură inimile noastre pipernicite, fiindcă nu ne-am găsit sufletele şi 
Duhul lui Dumnezeu încă nu s-a descoperit în noi. 

«Tată, şterge păcatele mele!» - căci păcătuind, omul ia în sine însuşi partea 
mărginitului. Păcatul e înfrângerea sufletului de eu. E un mijloc primejdios de păgubitor, 
în care omul riscă totul, ca să câştige foarte puţin. Păcatul întunecă adevărul şi tulbură 
vederea limpede a conştiinţei. În păcat căutăm plăcerile, nu fiindcă ele ar fi într-adevăr 
vrednice de dorit, ci fiindcă aşa ni le prezintă lumina roşie a pasiunii. Dorim lucrurile nu 
fiindcă ele sunt mari în sine, ci fiindcă lăcomia noastră ni le înfăţişează exagerate şi cu 
aparenţă de mărire. Aceste exagerări şi falsificări de perspectivă ne tulbură la fiecare pas 
armonia vieţii. Pierdem măsura cea dreaptă pentru valoarea lucrurilor şi ne lăsăm rătăciţi 
de interese felurite şi contradictorii ale vieţii. 

Zadarnica trudă a omului de-a reduce toate elementele firii sale la o unitate cu Cel 
Preaînalt şi sub stăpânirea Lui - aceasta e ceea ce-l face să simtă chinul despărţirii lui de 
Dumnezeu şi să se roage cu înfocare: «O Dumnezeule, Tată, şterge toate păcatele mele! 
Şterge rătăcirile eului!» 

Lumina dinăuntru e aceea care-i descoperă adevărata fiinţă. Când această lumină 
lăuntrică s-a aprins, atunci într-o clipă cunoşti că, pentru om, descoperirea lui Dumnezeu 
într-însul, este propria lui descoperire. Şi înspre acolo se îndreaptă aspiraţia lui: spre 
descoperirea sufletului său, adică descoperirea lui Dumnezeu în sufletul său. Omul se 
desăvârşeşte şi ajunge expresia supremă când sufletul lui se recunoaşte în veşnicie - ceea 
ce e propria sa revelaţie. Adevărata restrişte a omului stă în faptul că nu izbuteşte deplin 
să-şi aducă la expresie propria-i fiinţă, că e tulburat de eul său şi-şi pierde vremea cu 
lucruri de nimic. 

Iubirea de sine nu trece peste hotarele sale personale: ceea ce e mai preţios într-însul 
se întunecă şi adevărata lui fiinţă nu iese la iveală. Această aspiraţie după tiparul 
desăvârşit al fiinţei e înrădăcinată în om mai profund ca foamea şi setea şi ca patima de 
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bogăţie şi slavă. Şi această aspiraţie nu e numai în el; ea e în adâncul întregii făpturi; e 
necontenitul impuls al revelaţiei, duhul veşnicei descoperiri într-însul. Descoperirea 
nemărginitului în mărginit (Taina Bunei Vestiri n.n.) nu se arată în toată plinătatea ei 
nici în cerul înstelat, nici în frumuseţea florilor. Numai în sufletul omului. Căci aci 
Voinţa caută să se descopere în voinţa omului şi libertatea îşi ia răsplata supremă în 
jertfa lui liberă. 

Aci Dumnezeul nostru trebuie să-şi câştige intrarea. Aci vine El ca oaspete, nu ca 
rege, şi de aceea trebuie să aştepte până-i îmbiat. Asupra sufletului omenesc Dumnezeu 
şi-a încetat stăpânirea, fiindcă vrea să-i câştige iubirea. Da, Dumnezeu stă în afară de eul 
nostru şi aşteaptă cu nerăbdare să-I deschidem uşa ferecată. Căci acest eu al nostru nu 
poate să-şi găsească sensul suprem, sufletul, şi să se unească liber cu Dumnezeu - decât 
prin iubire - singura care-l saltă peste piedica din sine şi-l strămută în Dumnezeu. Acela, 
al cărui suflet s-a făcut una cu Dumnezeu, stă în faţa oamenilor ca o floare supremă a 
umanităţii. În el îşi recunoaşte omul fiinţa lui adevărată; în el află descoperirea deplină a 
lui Dumnezeu, contopirea Voinţei supreme cu voinţa lui, contopirea iubirii veşnice cu 
iubirea lui. Noi vedem în el dorinţa Domnului împlinită; cea mai grea dintre piedicile 
descoperirii lui înlăturată; şi însăşi bucuria desăvârşită a lui Dumnezeu, ajunsă la cea mai 
strălucită expresie între oameni. În el ne apare întreaga lume omenească transfigurată  
de-o lumină dumnezeiască. Viaţa lui, înflăcărată de dragostea lui Dumnezeu, 
străluminează toată iubirea noastră omenească. 

Când un suflet omenesc trage cortina grea a eului şi stă faţă în faţă cu iubirea veşnică, 
e ca şi cum ai privi pe Maestru creând o lume nouă. 

Când viaţa omului iese teafără din rătăcirile eului şi-şi găseşte în suflet unitatea sa cu 
Dumnezeu, atunci conştiinţa veşniciei e un dat imediat al existenţei, tot aşa ca lumina 
într-o flacără. Toate conflictele vieţii se dezleagă. Toate contradicţiile se împacă; ştiinţă, 
iubire şi acţiune se armonizează. Bucuria şi durerea se contopesc în frumuseţe; plăcerea 
şi renunţarea se egalează în puritate; prăpastia dintre mărginit şi nemărginit se umple de 
o exuberantă iubire; fiecare clipă vesteşte pe Cel veşnic. Cel fără formă ne apare în 
forma florii şi a rodului. Cel fără de margini ne îmbrăţişează cu braţe de tată şi merge cu 
noi alături ca un prieten. Numai sufletul, singurul lucru indivizibil în om, poate să frângă 
orice graniţe şi să-şi cunoască înrudirea cu Cel Preaînalt. Câtă vreme n-ajungem la 
armonia lăuntrică şi la întregul fiinţei noastre, viaţa rămâne înăbuşită sub lucruri de 
nimic” (R. Tagore). 

După această litanie a unui fiu al Răsăritului, în căutarea sensului descojit de eu, să 
trecem la o analiză concretă a sensului crucii, a lepădării de sine, aşa cum le-a realizat 
Iisus, şi ni le-a dat cale de urmat până la El. 

Învăţătura desăvârşită a lepădării de sine o avem deci de la: „Cel ce, în chipul lui 
Dumnezeu fiind, n-a ţinut ca la o pradă la egalitatea Sa cu Dumnezeu, ci S-a golit pe 
Sine, a luat chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor şi la înfăţişare dovedindu-Se ca 
un om. S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte - şi încă moarte de 
cruce” (Filipeni 2,6-8). 

Aşadar desăvârşita lepădare de sine e totuna cu smerenia. Iar cu aceasta s-a definit 
desăvârşirea, atunci când oarecine întrebă pe sfântul Isaac Sirul: „Ce e desăvârşirea?” 
Sfântul răspunse: „O prăpastie de smerenie!” 

Prin urmare pe căile desăvârşirii lăuntrice nu poţi merge sporind, decât primind cu 
bucuria acestui rost, toate împotrivirile şi absurdităţile ce ni se întâmplă „în fiecare zi”. 
Acesta şi e rostul pentru care Providenţa menţine contemporane şi în permanentă 
tensiune, grâul cu neghina, desăvârşindu-se întreolaltă, până la seceriş. 

Să luăm faptele simple: 
Într-o sâmbătă, în sinagogă: „Cărturarii şi fariseii pândeau pe Iisus să vadă dacă face 
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bine sâmbăta”. Era acolo un om cu mâna uscată. Şi văzându-L că face bine, „se umplură 
de nebunia urii şi unii cu alţii se vorbeau ce să-I facă lui Iisus” (Luca 6,11). Iată crucea 
formalismului sec. Într-altă sâmbătă Iisus trecea printre holde de grâu. Ucenicii au cules 
nişte spice şi le frecau în palme şi mâncau boabele. Oarecare din farisei, formalizându-se 
în apărătorul sâmbetei, îi ia la rost „că treieră sâmbăta” (Luca 6,2). Când Iisus ierta 
păcatele slăbănogului - condiţia neapărată a tămăduirii organice - pe care credinţa 
ajutorilor săi îl aduse prin acoperiş în faţa lui Iisus, unii mârâiau în inimile lor că „acesta 
huleşte” (Marcu 2,7), iar aceştia erau cărturari; „numai Dumnezeu poate ierta păcatele” - 
ziceau ei. Nu-şi dădeau seama că Iisus e Dumnezeu. Încremeniţi în prejudecăţile lor 
despre Iisus, gândul numai că e Dumnezeu, le-ar fi plesnit capul în bucăţi. 

Cu prilejul îndreptării lui Zaheu, mai marele vameşilor, de asemenea „cârteau” şi 
împotriva lui Zaheu şi împotriva lui Iisus. Duhul lor, care-i muncea, mereu îi împingea 
să dea lecţii lui Iisus. 

Dar nu numai tagma cărturarilor şi a fariseilor îi administra corecţii. Odată un oraş 
întreg I-a ieşit în întâmpinare, oraşul Gadara, spunându-I să plece de pe-acolo. 
Legheonul de draci striga în gura mare că Iisus este „Fiul lui Dumnezeu celui Preaînalt” 
(Marcu 5,7) şi I se rugau să nu-i trimită în adânc, ci în turma de porci. Dar pare că alte 
legheoane de draci au intrat în gadareni, smintindu-i pentru porci împotriva lui Iisus, 
încât drept mulţumire „tot oraşul” ieşi întru întâmpinarea lui Iisus, dându-L afară din 
hotarele lor. (Matei 8, 34). 

Iată prin ce mare de venin avea Iisus să treacă. 
Ce au oamenii aceştia împotriva lui Iisus, că nici demonii nu i-au făcut atâta 

împotrivire câtă I-a făcut cenzura invidiei omului? - Cred că nu altceva decât 
complicitatea în păcat, coalizată împotriva virtuţii şi împotriva oricui care îndrăzneşte să 
iasă un pas măcar din această complicitate. Or, Iisus ieşise - nici n-a fost vreodată în 
complicitate cu păcatul - totuşi, iubind pe păcătoşi, îi întindea acesteia (cenzurii invidiei 
n.n.) cursele divine ale iubirii. Au fost îndărătnicii şi fărădelegi împotriva lui Dumnezeu 
şi în Vechiul Testament, dar atâta coaliţie a veninului şi curios în numele legii, în 
numele lui Dumnezeu , ca împotriva persoanei lui Iisus nu s-a văzut vreodată. Oare de 
ce? 

- Cred că explicaţia ar putea fi următoarea:Dumnezeu se făcuse şi om adevărat.Omul 
pe care-l voia Dumnezeu. Acest model li se impunea oamenilor cu tăria modestiei 
divine. Dar ei nu voiau să fie ca Iisus. Nu voiau să fie dumnezei; ei voiau să fie „ei” - ei 
mai presus de Dumnezeu; potrivit cu impulsul cu care i-a răsturnat protivnicul împotriva 
lui Dumnezeu. Omul voia să fie singur el, el singur; eul vrea să fie ateu. Iată ce sparge 
umanitatea în miliarde de hârburi: trufia originară, care dă lecţii lui Dumnezeu şi se 
desface de El. Iată oţetul şi veninul pe care avea să-l bea Iisus cu mult înainte de-a I se 
da acestea pe cruce. 

Aceasta n-o poate face decât un lepădat de sine, un lepădat de viaţă. Unul desăvârşit 
de smerenie şi pârjol de iubire. Să urmărim puţin, cu documentare patristică, boala 
aceasta fără leac, care multe cruci prilejuieşte. 

Cenzura invidiei: 
„Invidiosul nu primeşte doctor pentru boala sa şi nu poate găsi leac tămăduitor pentru 

suferinţa sa, deşi Scriptura e plină de ele. El aşteaptă uşurarea bolii numai într-un singur 
fel: să vadă prăbuşindu-se pe unul din cei invidiaţi. Capătul urii lui este să vadă pe cel 
invidiat: din fericit nefericit, din norocos nenorocit. 

Pe unii oameni, cu totul protivnici, binefacerile îi îmblânzesc. Pe invidios însă, 
binefacerile mai mult îl înrăiesc. Cu cât invidiosul are parte de mai multe binefaceri, cu 
atât mai tare fierbe de ciudă, mai mult se supără şi se mânie. Mulţumind pentru darurile 
primite şi mai mult se cătrăneşte de purtarea binefăcătorului. Ce fiară nu întrec ei prin 
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răutatea năravului lor? Ce sălbătăciune nu depăşesc ei prin cruzimea lor? Câinii, cărora li 
se aruncă o coajă, se domesticesc; leii, cărora li se poartă de grijă, se îmblânzesc. 
Invidioşii însă, mai mult se irită când li se arată îngrijire şi atenţie. 

Rănile invidiei sunt adânci şi ascunse şi ele nu sufăr vindecare, ca unele ce s-au închis 
de durerea lor oarbă în ascunzişurile conştiinţei. Invidiosul e duşmanul propriei sale 
sănătăţi sufleteşti. Cel invidiat poate să scape şi să ocolească pe invidios, dar invidiosul 
nu poate scăpa de sine însuşi. Tu, invidiosule, duşmanul tău e în tine, vrăjmaşul ţi-e 
continuu în inimă; primejdia e închisă în adânc; eşti legat cu un lanţ neîndurat; eşti 
prizonierul invidiei şi nici o mângâiere nu-ţi vine în ajutor. A prigoni pe un om 
binecuvântat de Dumnezeu şi a urî pe cel fericit, iată o nenorocire fără leac.” (Sfântul 
Vasile cel Mare, „Despre invidie”, P.G. 31 col. 376-7). 

Răbdarea răului, primirea umilinţei la care te supune, este, în lumea aceasta, cea mai 
uriaşă putere asupra răului. Chip de umilinţă desăvârşită ne-a dat Iisus pe cruce. El, Fiul 
Tatălui şi Slava, Dumnezeu adevărat, nu s-a împotrivit ateismului lui Iuda, ci a primit 
toate consecinţele lui. A primit să treacă prin cea mai de pe urmă umilire cu putinţă pe 
pământ; căci, ca un Dumnezeu, ştia ce putere are umilinţa. Răbdând bătăi, scuipări în 
obraz, cununa de spini, piroanele şi spânzurarea pe cruce, iar peste suflet hulirea celor 
fărădelege. Toate acestea nu erau crucea cea mai grea. Pe aceasta o avea la spate. Crucea 
mai grea, pe care era răstignit cu faţa, era neasemănata durere a milei Sale de oameni. 
Crucea aceasta n-o simte decât omul care nu se mai sminteşte de om, ci, înţelegându-l, 
nesfârşit îl iartă şi-i stinge veninul cu roua cerului din sufletul său. 

Oamenii aceştia, care boleau de răi ce erau, şi care nu pricepeau nimic din 
dumnezeirea lui Iisus, reprezintă acea coaliţie a veninului sufletesc contra Mântuitorului. 
Acei contemporani ai lui Iisus, otrăviţi de răutate, reprezintă culmea invidiei omeneşti 
contra sublimului. Căci de ce a fost invidiat Iisus? - Din cauza minunilor Sale printre cei 
sărmani şi oropsiţi, cei dintâi chemaţi la mântuire. „Flămânzii erau hrăniţi, hrănitorul 
duşmănit; morţii erau înviaţi, invidioşii mureau de ciudă. Demonii erau alungaţi, iar 
Celui ce le poruncea, oamenii îi întindeau curse; leproşii erau curăţiţi, şchiopii umblau, 
surzii auzeau, orbii vedeau, iar binefăcătorul era prigonit. În cele din urmă au osândit la 
moarte pe Dătătorul vieţii; au bătut cu biciul pe izbăvitorul oamenilor, şi au judecat la 
moarte pe Judecătorul lumii.” (Sfântul Vasile cel Mare, „Despre invidie”, P.G.31.377-C. 
trad. I Coman) 

Iar Iisus şi pentru aceştia s-a rugat Tatălui de iertare. Iubirea aceasta de oameni, aşa 
cum sunt, şi care n-a avut niciodată vreo umbră de cădere, I-a pricinuit lui Iisus o cruce 
neasemănat mai grea, pe care-o poartă şi de care se ţintuieşte cu fiecare din răutăţile 
noastre „de fiecare zi”, până la sfârşitul lumii. Şi noi suntem printre iudeii care-L 
pironeau pe cruce, fiecare în veacul său, pentru că Iisus e în toate veacurile. 

Modelul, desăvârşirea lui Iisus în ascultare şi în lepădarea de Sine, pentru iubirea de 
oameni, a ridicat între creştini şirul fără număr de cuvioşi şi buni biruitori mucenici, 
care, pentru dragostea Lui, erau fericiţi să sufere şi ei chinuri înfricoşate de la 
necredincioşii vremilor lor. 

Iată nebiruita armă: lepădarea vieţii noastre pe cruce, care a făcut pe Sfinţi. De 
dragostea lui Iisus nu-i mai putea despărţi nimic: nici frica de moarte, nici dragostea de 
viaţă. Aceştia, sfinţii, s-au arătat mai presus, nu numai de durere şi plăcere, ci au covârşit 
şi moartea şi viaţa. În ei se întâmpla şi moartea şi învierea lui Iisus. 

Nouă, neputincioşilor, deşi cugetăm ale lumii şi ale vieţii în calea păcatelor, încă nu 
ne-a îndesat nimeni cununa de spini peste steaua din frunte şi nu ne-a bătut nimeni 
piroanele în tălpi. 

La noi nu sunt semnele sfinţilor. 
Dar zic însă - Providenţa ţie hotărârea noastră -: cine vrea să urmeze lui Iisus şi să se 
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asemene cu El, în cruce să se asemene, şi, cât poate cuprinde firea omenească, asemenea 
va fi! 

 
Prislop, 
27.III.949 
 

SURZII ŞI MUŢII 
- 17 - 

 
Iată ce lucruri deosebite se pot petrece deodată: 
Sus, pe Muntele Taborului, lumina dumnezeiască izbucnea dinlăuntrul lui Iisus, în 

strălucire orbitoare, până şi-n albul hainelor şi în azurul Cerului. 
Ochiul omenesc nu rabdă strălucirea soarelui, decum să poată răbda strălucirea lui 

Dumnezeu. Iacov, Petru şi Ioan, de spaima Schimbării la Faţă căzură la pământ, ca nişte 
morţi. Totuşi vederea luminii dumnezeieşti îi făcea fericiţi, cât se gândeau să o închidă 
în trei colibi, pentru Iisus, Moise şi Ilie - martorii din ceea lume a dumnezeirii lui Iisus. 

La poalele aceluiaşi munte, celălalt fiu al lui Dumnezeu - omul - un tată îşi aducea 
dezastrul sufletesc al fiului său. 

Mari şi curate bucurii ne fac copiii. Poate cele mai mari dintre bucuriile omeneşti. 
Dar tot copiii pot şi zdrobi cel mai tare inima părinţilor, când aceştia nu sunt sănătoşi, 
când nu au mintea întreagă, când duc o viaţă rătăcită, sau sfârşesc viaţa într-o fărădelege. 

Pe vârful muntelui lumina transcendenţei. 
La poalele muntelui mizeria imanenţei, dezastrul nefiinţei, caricatura existenţei; 

absurdul chinuitor al păcatului, un suflet dărâmat în surzenie şi muţenie, un sistem 
nervos pradă epilepsiei. 

Momente, la poalele muntelui: 
1. Cărturarii pricinindu-se cu apostolii, cu prilejul epilepticului. Când nu pot oamenii 

nimic, ceva totuşi pot: se iau la pricină. Neputinţa nu tace. 
2. Iisus îi întreabă şi El. Tatăl copilului îi prezintă diagnosticul bolnavului şi 

diagnosticul apostolilor: neputinţa lor. 
3. Iisus desăvârşeşte diagnosticul, mai întâi al ucenicilor, adăugând că mai mare rău 

decât suferinţa e lipsa de credinţă. 
În faţa acestui rău Iisus mărturiseşte că şi-a pierdut răbdarea. 
4. Iisus ia informaţii despre copil de la tatăl său, dar ia şi temperatura scăzută a 

credinţei acestuia. 
5. „De poţi crede, toate sunt cu putinţă credinciosului.” 
6. Tatăl, surprins în slăbiciunea sa, se depăşeşte pe sine şi mărturiseşte cuvintele 

minunate: „Cred Doamne, ajută necredinţei mele!” 
7. După această mărturisire: şi a neputinţei omului şi a dumnezeirii lui Iisus, are loc 

minunea. 
* 

Tânărul din Evanghelie era un bolnav declarat. 
Dar sunt tineri, surzi şi muţi, dinspre cuvântul lui Dumnezeu, crezându-se, în părerea 

lor, perfect sănătoşi: Surzi la sfatul părinţilor. Surzi la chemarea Bisericii. Surzi la glasul 
conştiinţei. 

Pentru ei: 
Cerul este mut; nu le spune nimic. 
Viaţa este mută; n-are nici un ideal. 
Ei sunt muţi: nu mărturisesc decât pământul. 
De la un aşa suflet la un aşa trup se ajunge. 
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Oare la sfârşitul lucrurilor se va găsi cineva să creadă puternic în Dumnezeu, pentru 
tămăduirea lor? 

 
Prislop,  
3.IV.949 
 

MARIA EGIPTEANCA 
- 18 - 

 
Prea fericitul Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, ne asigură de adevărul celor scrise 

chiar de el: „iară dacă unii nu vor crede, Dumnezeu să le fie milostiv, că aceia se uită 
numai la slăbiciunea firii omeneşti”, pierzând din vedere puterea lui Dumnezeu. 

Avva Zosima, bărbat îmbunătăţit, dintr-o mănăstire din Palestina e ispitit de gândul 
desăvârşirii, la care se credea a fi ajuns. Deci voia să ştie dacă se mai află oarecine pe 
pământ să-l întreacă? 

Cineva îl îndreaptă la o mănăstire lângă Iordan. 
Acolo se potrivi obiceiului călugărilor, care în postul mare aveau o petrecere prin 

pustie, împrăştiaţi. 
Zosima intră în adâncul pustiei, cale de 20 de zile de mers. 
Vede pe cineva, mergând, mai mult ca o nălucă, cu părul alb, cu înfăţişarea arsă de 

soare. Fuge Zosima după arătare. Arătarea îl opreşte, spunându-i pe nume: „Părinte 
Zosima, dă-mi o haină să mă acopăr, că-s femeie”. I-a spus că-i şi preot. Mult s-au 
târguit, din smerenie, pentru blagoslovenie, care să o dea. 

Femeia se ruga în aer. 
Zosima a avut gând de sminteală, că-i duh rău, care se preface că se roagă. Femeia i  

l-a descoperit şi l-a rugat s-o creadă că-i femeie păcătoasă, dar întărită cu sf. Botez. 
Avva Zosima o leagă cu jurământ să-şi spună viaţa. 
O viaţă începută greşit... Egipteancă de neam, fugită de la părinţi de la 12 ani, 

petrecând în Alexandria, pentru destrăbălări publice cu toţi derbedeii vieţii... Aşa a 
petrecut 17 ani... „Dar nu luam bani; aveam numai poftă nesăţioasă şi o dorinţă 
neînfrânată de-a mă tăvăli în noroi. Acesta socoteam că e scopul vieţii!” 

Norod de bărbaţi libieni... se duceau la Ierusalim la praznicul, atunci instituit, al 
Înălţării sf. Cruci. Între ei a făcut câţiva destrăbălări pe drum. 

La lerusalim n-a putut intra nicidecum în Biserică. Ceilalţi intrau fără nici o 
împiedecare; ea nu putea. O putere o oprea. 

Şi-a dat seama în curtea Bisericii că noroiul faptelor ei n-o lasă. Vede o icoană a 
Maicii Domnului. Se făgăduieşte să-şi schimbe viaţa. 

Atunci a intrat neîmpiedecată, învrednicindu-se de vederea sfintei Cruci. 
-„Treci Iordanul şi bună odihnă vei afla!” I-a spus un glas. 
Un om îi dă trei monede cu care cumpără trei pâini. 
- Care-i calea la Iordan? (Ultimele vorbe cu oamenii); călătoria. 
17 ani de lupte cumplite cu gândurile curviei, ca şi cu nişte fiare sălbatice. Dorinţe de 

carne, vin, desfătări, cântece drăceşti, etc. 
Alergă cu mintea la icoana pe care o văzuse. O lumină sfârşea lupta. Suferinţa 

frigului şi a arşiţei. 
În convorbire strecură şi citate din Scriptură, mirând pe Zosima. L-a legat să nu spună 

nimănui nimic. 
-„La anul să vii, dar nu după rânduiala mănăstirii, ci în ziua Cinei celei de Taină, 

aducând Sfânta Împărtăşanie. Stai cu Ea pe ţărmul Iordanului. Eu voi veni să mă 
împărtăşesc. O doresc cu dragoste nestăpânită.” 
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Zosima se mâhnea de lungimea anului. 
Un potir mic cu Sfânta Împărtăşanie. O aşteptare cu pocăinţă. Femeia vine, în sfârşit, 

însemnând Iordanul cu sfânta cruce, şi-l trece. 
Împărtăşirea. Trecerea Iordanului iarăşi în pustie. 
Peste un an iarăşi plecarea călugărilor în pustie. 
Zosima se ruga s-o regăsească. A găsit-o moartă, cu o însemnare scrisă pe pământ: 

„Îngroapă, Părinte Zosima, în acest loc, trupul smeritei Maria. Dă ţărâna ţărânei.   
Roagă-te mereu către Domnul pentru mine. M-am săvârşit în luna lui aprilie, după 
romani, chiar în noaptea patimii mântuitoare, după împărtăşirea Cinei celei de Taină şi 
dumnezeieşti”.  

Scrisoarea n-o ştersese vântul, deşi trecuse un an peste ea. 
Zosima a aflat şi numele cuvioasei. A aflat că îndată după împărtăşire, într-o noapte, a 

săvârşit calea obişnuită de 20 de zile; ea a făcut-o într-un ceas. 
Un leu i-a venit Avvei în ajutor, săpând groapa cuvioasei. 
Deci e cu putinţă corectarea unei vieţi greşite. 
Vârsta nepriceperii pune păcatul ca sens al vieţii sale. Dumnezeu te aduce la cale, la 

sens. 
Este o cumpănă de ispăşire a relelor: 17 ani de pofte păcătoase, căutate cu nesaţ, aduc 

- pentru cine vrea să se mântuiască - 17 ani de lupte chinuitoare cu stăvilirea lor. 
Sfânt să fii - şi încă dintre cei întocmai cu Apostolii - şi nu pleci din lumea aceasta 

fără să te spovedeşti curat, şi nu pleci fără sfintele Taine. 
Iată o femeie, care a smerit pe Avva Zosima. 
Şi iată un model de încurajare pentru orice inimă zdrobită de păcat sau cu cârma vieţii 

ruptă şi fără Sensul vieţii. 
Lipeşte-te de Dumnezeu, de Maica Preacurată şi viaţa ta se va umple de sens. 
 
Prislop, 
10.IV.949 
 

FLORIILE 
- 19 - 

 
Faima învierii lui Lazăr străbătuse toată Iudeea şi o aflaseră toţi pelerinii care 

veniseră în Ierusalim şi împrejurimi, pentru praznicul iudeilor, al Paştilor. Toţi voiau să 
vadă pe Iisus şi pe Lazăr. 

Deci când toţi cei simpli fericeau pe Iisus, cărturarii şi fariseii se umpleau de venin, 
vrând să-L omoare şi pe Iisus şi pe Lazăr. 

Momentele acestea le-a ales Iisus începătură a pătimirii Sale. 
Cei simpli şi curaţi, aflând că Iisus vrea să vie în Ierusalim s-au hotărât să-L 

primească deosebit de până acum. 
Iisus le-a preţuit dragostea. Şi-a împrumutat un asin - că era sărac. (În tot răsăritul 

asinul are cinstea pe care o are la noi oaia.) 
Aceasta e intrarea triumfală în Ierusalim. 
Toată gloata aceasta, noroadele, aveau o bucurie ca niciodată. Numai fariseii nu se 

bucurau, ci bucuria tuturora le învenina şi mai rău inima. 
Nici Iisus nu se bucura, dar cinstea bucuria pe care o vedea. Toţi care-L cunoşteau în 

Ierusalim ieşiseră întru întâmpinarea Lui. În Ierusalim rămăseseră numai cei ce nu-L 
cunoşteau. Aceştia Îl primesc rece şi cu suspiciuni. 

Dar şi Iisus i-a provocat. 
A mers la Templu şi l-a găsit prefăcut de slujitorii lui în „peşteră de tâlhari”. 
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„Tâlharii” negustoreau suferinţele şi păcatele poporului. Compromiteau şi pe Dumnezeu 
şi suferinţa. Mai marii şi mai micii Templului „tâlhăreau” poporul obidit speculându-i 
suferinţele în numele lui Iehova. Zarafii făceau bursă neagră. Aceştia erau slujitorii lui 
Mamona. Parcă acuma erau anume toţi adunaţi în ziua aceea la Templul din Ierusalim. 

La toţi aceştia Iisus a luat biciul. 
E şi o minune în această sfântă mânie; mulţimea zarafilor, a negustorilor de 

porumbei, găinari, geambaşi de miei şi boi, toţi, fără deosebire, fug în dezordine, 
înfricaţi de-un Om. 

Conştiinţa lor pătată nu le da nici o rezistenţă. 
Gestul lui Iisus a înfuriat pe mai marele Templului, pe bătrâni, cărturari şi farisei, care 

s-au sfătuit: „Cu orice preţ trebuie să-L ucidem fiindcă mulţimea se ia după El”. Când 
aceştia se sfătuiau să-L ucidă, orbii şi şchiopii se apropiau de El în Templu şi i-a 
vindecat. Iar copiii - copiii crescuţi de Templu, au venit cu ramuri în mâini, cântându-I 
„Osana, Fiul lui David!” 

Acesta-i faptul impresionant, că singuri copiii, orbii şi şchiopii şi ucenicii Săi L-au 
primit pe Iisus în Templu, cu credinţă şi cu dragoste. Auzind copiii, iarăşi s-au înfuriat 
iudeii. 

„- Spune-le să tacă!” 
„- N-aţi citit în Profeţi: «Am pus laudele în gura pruncilor şi a celor ce sug»?” 
Cu acestea Iisus a părăsit Ierusalimul. 
Cu ziua aceasta încep patimile Domnului. 
În tot entuziasmul general Iisus tăcea, dacă nu chiar plângea. Poporul acesta, care-L 

primea cu aclamaţii de Împărat, peste trei zile va fi cumpărat de farisei pe nimic să strige 
lui Pilat: 

„Răstigneşte-L!!!” 
Poporul, laş şi fricos, nu pricepe preţul iubirii şi o dă răstignirii. 
Intrarea lui Iisus în sufletul nostru, să nu fie ca acea intrare în Ierusalim. Templul 

conştiinţei noastre să nu fie o peşteră de tâlhari, că atunci sigur şi noi vom vocifera în 
curtea lui Pilat: „Răstigneşte-L!!! Slobozeşte-ne pe Baraba!” 

De aceea ne-am curăţit Ierusalimul şi Templul din Ierusalim: conştiinţa, făcându-ne 
iarăşi copii, singurii care L-au primit în Templu. 

Copilăria: singura noastră vârstă care primeşte pe Iisus.  
Deci, copiii mei, care primiţi astăzi pe Iisus în Sfânta Împărtăşanie, rămâneţi întru 

dragostea mea, care e dragostea lui Iisus. 
 
Prislop,  
17.IV.949 
 

MOARTEA CARE DOBÂNDEŞTE ÎNVIEREA 
- 20 - 

 
Aproape n-aş putea spune când S-a smerit Dumnezeu mai mult înaintea omului: când 

S-a răstignit pe cruce, sau când S-a pogorât din Slava Lui de Dumnezeu, întrupându-Se 
în biata fire omenească. 

Făcându-Se om se face carne, cu toate înclinaţiile ei. Dar Iisus n-a ascultat de ele de 
toate. Înclinarea senzuală a fost biruită, ca să trebuiască a fi biruită şi de noi. Aceasta se 
petrece în viaţă prin neîncetata lepădare de sine, prin crucea noastră cea de fiecare zi       
- cât abia de rămân zile neumbrite de tristeţe - şi desăvârşit se biruie prin moarte. Aşa se 
restabileşte temelia cea străveche. 

Prin moartea pe cruce trupul se purifică şi ajunge expresie şi mijloc direct al Duhului 
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dumnezeiesc, devine adevărat trup spiritual al Dumnezeului-Om, înviat. 
Tot aşa şi noi, ne rugăm lui Dumnezeu să ne curăţească viaţa de întinăciune. El ne 

trimite câte-o răstignire în fiecare zi, câte-o săptămână a patimilor, câte-o viaţă pe cruce, 
iar noi, în nepriceperea noastră, neştiind căile lui Dumnezeu, ne rugăm mai cu foc să ne 
scape de cruce. Iisus n-a făcut aşa; nici noi să nu facem. 

S-ar putea spune că Iisus S-a născut pe cruce. 
Toată viaţa lui Iisus a fost ca atare. Iar din cea mai grea cruce: moartea, a izbucnit şi 

biruinţa cea mai mare: învierea sau omorârea morţii. Căci Iisus o biruise în viaţă; iar cu 
moartea Sa, cea de bună voie a biruit-o şi pentru toţi oamenii, de la începutul până la 
sfârşitul lumii. 

Cu Învierea lui Iisus avem chezăşia că vom învia şi noi, ca Iisus, căci El e 
începătorul, pentru noi, în toate. 

Altă mărturie a veşniciei noastre, mai tare ca aceasta, nu ne-a dat nimeni. 
Poate că tocmai fiindcă e cea mai tare, uluieşte obişnuitul în care dormim, şi poate 

tocmai de aceea nu îndrăznim să credem în învierea noastră. Iar fără această credinţă, 
viaţa noastră parcă n-are sens, nici scop în sine, tare-i decolorată şi neliniştită. 

Creştinismul se întemeiază şi dăinuieşte pe Întemeietorul său: pe învierea Lui din 
morţi, ultimul cuvânt. 

Noi suntem care de obicei cădem din creştinism, iar nu creştinismul. Noi cădem, nu 
Iisus. Minciuna iudeilor n-a surpat învierea lui Iisus. Dumnezeu nu cade. Dar căzând noi 
din creştinism ni se pare că a căzut creştinismul, ni se pare că a căzut altcineva nu noi. 

Sunt foarte strânse: moartea cu învierea. Multora li se pare că se isprăveşte totul cu 
mormântul. Creştinul însă îşi scrie pe crucea de la căpătâi: „Aştept învierea morţilor”. 

Credinciosul nu se teme de moarte, fiindcă a desfiinţat-o Iisus. Iisus i-a schimbat 
sensul, întorcându-i altfel rostul. Acum, moartea pentru credincios e ultimul botez, 
ultima curăţire a vieţii. 

Suntem în gândirea Sf. Pavel, spunând că botezul nostru, prin care am intrat în 
creştinism, se desăvârşeşte cu botezul cu care s-a botezat Iisus; şi că sfânta noastră 
împărtăşanie se împlineşte cu paharul pe care l-a băut Iisus. 

Spre aceste sfârşituri: Botez şi Pahar - convingeri ca munţii - fireşte că trebuie 
nevoinţă, trebuie virtuţi. Dar unde sfârşesc virtuţile, unde duc? 

Ele nu sunt scopuri în sine. Nu urmărim virtuţile pentru ele însele; ele sunt mijloace 
pentru dobândirea Adevărului. Şi Dumnezeu e Adevărul. 

Aşa înţelese virtuţile, cu acest rost urmărite, ele duc pe om până la moartea pentru 
Adevăr, ceea ce e înviere. Că a-ţi primejdui viaţa pentru Dumnezeu şi oameni, nu poate 
fi moarte, chiar trecând prin ea, ci cu atât mai vârtos înviere şi bucurie a învierii. 

De ce nu ne temem noi de moarte? 
Pentru a răspunde la întrebarea aceasta mă folosesc de învăţătura celui dintre sfinţi, 

Părintelui nostru Maxim Mărturisitorul, despre răsturnarea rostului morţii. 
Sfântul ne învaţă că: de unde, înainte de răstignirea lui Iisus moartea era o pedeapsă 

dată firii, după pogorârea lui Iisus în împărăţia morţii, şi stricarea ei, Iisus i-a răpit pe toţi 
morţii, care erau drepţii Vechiului Testament, şi a întors moartea asupra ei însăşi, asupra 
păcatului, şi nu mai mult asupra firii omului. 

Omul a fost renăscut în Iisus, iar morţii nu i s-a mai dat decât păcatul lui. 
Primul dintre oameni care a fost sustras morţii, a fost tâlharul de pe cruce, care a 

intrat în Împărăţia Vieţii „astăzi” (- „vei fi cu Mine în Rai !”) adică din însăşi această 
viaţă.Cu stricarea împărăţiei morţii, cu deschiderea Împărăţiei Cerurilor, sensul morţii   
s-a schimbat, dintr-o pedeapsă într-o binefacere. De acum moartea nu mai e o pedeapsă 
dată firii, ci o pedeapsă dată păcatului. Iar la aceasta ne învoim din toate puterile. De 
aceea nu ne temem de moarte. Dacă viaţa noastră a fost o viaţă a lui Iisus, nici moartea 
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noastră nu va fi deosebită. Căci zice sfântul Pavel: „Toţi cei ce vor să trăiască viaţa în 
Hristos, prigoniţi vor fi!” 

Dar credinţa a fost superioară celor mai înfricoşate chinuri. Organic, chinuri de 
moarte, îngrozitoare, se dovedeau neputincioase în faţa vieţii sfinţilor. Ei nu mureau 
când voiau muncitorii, ci când voia Dumnezeu. Aşa ca şi Iisus: că deşi oricare dintre 
chinurile prin care a trecut, omeneşte puteau să-L scoată din viaţă, totuşi a supravieţuit 
tuturora, şi a murit când a împlinit toate cuvintele grăite prin Prooroci. Precum la Iisus 
aşa şi la sfinţi vedem, de nenumărate ori, această superioritate a credinţei asupra morţii, 
când mucenicii supravieţuiau focului, strivirii între pietroaie, mutilărilor celor mai 
îngrozitoare, trebuind - spre a pune capăt ruşinii pe care o mâncau prigonitorii - să le taie 
capul cu sabia. 

Tot şirul sfinţilor mucenici au biruit moartea, că i-au ştiut neputinţa şi n-au fugit de 
ea, când împrejurarea le-a îmbiat-o. Ei au biruit moartea, ca moarte. 

Iată în ce înţeles primim moartea, ca o eliberare, ca o ultimă spălare a vieţii, un câştig 
al morţii lui Iisus şi o arvună a învierii Sale, premiza şi concluzia tuturor învierilor. 

Iată câtă înviere e în crucea noastră cea de toate zilele; câtă înviere e în săptămâna 
patimilor noastre, care e viaţa aceasta toată. Iar de vom fi vrednici şi de asemănarea cu 
Iisus, aceasta numai din acestea se dovedeşte. 

Deci viaţa noastră în Hristos şi viaţa lui Iisus în noi ne duc de la chip la asemănare, de 
la început până la sfârşit. Iar a trăi pe Hristos, e a învia din morţi! 

Slavă Învierii Tale, începătura învierii noastre! 
 
Prislop, 
25.IV.949 
 

CUVÂNTAREA DESPRE PLOAIE 
- 21 - 

 
Mersul vremii atârnă de mersul purtării. 
Deci dacă ne vom înţelege cum trebuie asupra acestui lucru, veţi vedea vremea 

umblând bine; iar dacă voi nu veţi schimba purtarea spre bine, mi-am răcit gura degeaba 
şi ne-om usca de secetă. 

Ştiu din Scripturi, că de înţelesul oamenilor cu povăţuitorii lor atârnă multe, pe care le 
trimite Dumnezeu de sus, de la cârma lumii şi a lucrurilor, sau le opreşte. „Că de se vor 
învoi doi sau trei laolaltă întru numele Meu, orice vor cere de la Tatăl, Eu voi face lor.” 

De aceea aţi şi venit, ca să cerem ploaie de la Dumnezeu. 
Seceta e un necaz care ustură pământul, dar seacă şi curajul omului. E un chip mai 

aspru prin care Dumnezeu cheamă pe oameni la îndreptare. „La necaz, cheamă-Mă pe 
Mine, zice Domnul, şi-ţi voi ajuta ţie!” - Şi cum putem chema pe Dumnezeu? 

Îl putem chema şi cu gura şi cu rugăciunea, dar cea mai ascultată chemare a lui 
Dumnezeu - să ştiţi - e schimbarea purtării: sfinţirea vieţii. 

A-ţi face viaţa mai curată, a te libera de păcat, o poţi face în orice vreme. Nimeni nu 
te opreşte, creştine, să te faci mai bun, mai curat şi mai cuminte. „Drept aceea când 
cineva nu e liber de păcat, să nu pună vina pe altcineva, să nu pună vina pe stat sau pe 
împrejurări, ci pe sine însuşi, pe lipsa tăriei sale de credinţă, pe lipsa dragostei sale de 
Dumnezeu. Că întotdeauna cei ce au trăit în păcat au pus vina pe alţii. Aceştia-s mereu 
cu cârteala pe buze” (Pastorala de Paşti, I.P.S. Nicolae Bălan, Sibiu 1949). 

Dar ascultaţi un schimb de cuvinte între Dumnezeu şi oameni. Odată oamenii I s-au 
plâns că tare o duc greu cu necazurile, cu lipsurile şi cu păcatele. 

- Drept aţi zis, fiilor, că o duceţi greu cu păcatele; deci dacă o duceţi greu cu păcatele, 
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nu le mai faceţi!... 
Omul se roagă lui Dumnezeu să-l scape de necazuri, iar Dumnezeu se roagă de 

oameni să-şi schimbe purtările. Socotiţi şi voi, care de cine să asculte întâi? 
Să nu daţi vina pe Dumnezeu că El ne usucă pământul de sub picioare şi vlaga din 

oase. Să nu-I faceţi nedreptatea aceasta. 
Toate necazurile noi ni le-am pricinuit, cu păcatele noastre, şi ele sunt urmări şi plată 

îndesată pentru păcate, până vom înţelege la ce îmblăteală ne duc de nas, ca să ne 
săturăm odată de ele! 

Iar precum că necazurile vieţii sunt un grai mai aspru al lui Dumnezeu cu oamenii, 
iată ne stau mărturie cuvintele Scripturii. Sunt 3500 de ani de când s-au scris cuvintele 
acestea, dar mereu rămân dovada, că noi silim pe Dumnezeu să ne bată: 

 
Levitic, 26:  

Binecuvântarea şi blestemul 
„Să nu vă faceţi idoli, nici chipuri cioplite; nici stâlpi să nu vă ridicaţi; nici pietre cu 

chipuri cioplite cu dalta să nu vă aşezaţi în pământul vostru, ca să vă închinaţi la ele, că 
Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Zilele de odihnă ale Mele să le păziţi şi locaşul Meu 
cel sfânt să-l cinstiţi, că Eu sunt Domnul. 

De veţi umbla după legile Mele şi de veţi păzi şi plini poruncile Mele, vă voi da 
ploaie la timp, pământul şi pomii îşi vor da roadele lor. Treieratul vostru va ajunge până 
la culesul viilor, culesul viilor va ajunge până la semănat; veţi mânca pâinea voastră cu 
mulţumire şi veţi trăi în pământul vostru fără primejdie. Voi trimite pace pe pământul 
vostru şi nimeni nu vă va tulbura; voi goni fiarele sălbatice şi sabia nu va trece prin 
pământul vostru. Veţi alunga pe vrăjmaşii voştri şi vor cădea ucişi înaintea voastră. 
Cinci din voi vor birui o sută şi o sută din voi vor goni zece mii şi vor cădea vrăjmaşii 
voştri de sabie înaintea voastră. 

Căuta-voi spre voi şi vă voi binecuvânta; veţi avea copii, vă voi înmulţi şi voi fi 
statornic în legâmântul Meu cu voi. Veţi mânca roadele vechi din anii trecuţi şi veţi da la 
o parte pe cele vechi pentru a face loc celor noi. Voi aşeza locaşul Meu în mijlocul 
vostru şi sufletul Meu nu se va scârbi de voi. Voi umbla printre voi, voi fi Dumnezeul 
vostru şi voi poporul Meu. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, Cel ce v-am scos din 
pământul Egiptului, ca să nu mai fiţi robi acolo; am sfărâmat jugul vostru şi v-am 
povăţuit cu fruntea ridicată. 

Iar de nu Mă veţi asculta şi de nu veţi păzi aceste porunci ale Mele, de veţi dispreţui 
aşezămintele Mele şi de se va scârbi sufletul vostru de legile Mele, neîmplinind 
poruncile Mele, şi călcând legământul Meu, atunci şi Eu am să Mă port cu voi aşa: Voi 
trimite asupra voastră groaza, lingoarea şi frigurile, de care vi se vor secătui ochii şi vi se 
va istovi sufletul; veţi semăna seminţele în zadar şi vrăjmaşii voştri le vor mânca. Îmi 
voi întoarce faţa împotriva voastră şi veţi cădea înaintea vrăjmaşilor voştri; vor domni 
peste voi duşmanii voştri şi veţi fugi când nimeni nu vă va alunga. 

Dacă nici după toate acestea nu Mă veţi asculta, atunci înşeptit voi mări pedeapsa 
pentru păcatele voastre. Voi frânge îndărătnicia voastră cea mândră şi cerul vostru îl voi 
face ca fierul, iar pământul vostru ca arama. În zadar vă veţi cheltui puterile voastre, că 
pământul vostru, nu-şi va da roadele sale, nici pomii din ţara voastră nu-şi vor da 
poamele lor. 

Dacă şi după acestea veţi umbla împotriva Mea şi nu veţi vrea să Mă ascultaţi, atunci 
vă voi adăuga lovituri înşeptit pentru păcatele voastre; voi trimite asupra voastră fiarele 
câmpului, care vă vor lipsi de copii; vor prăpădi vitele voastre şi pe voi vă voi împuţina 
aşa, încât se vor pustii drumurile voastre. 

Dacă nici după aceasta nu vă veţi îndrepta, împotrivindu-vă Mie, atunci şi Eu voi veni 
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cu mânie asupra voastră şi vă voi lovi înşeptit pentru păcatele voastre. Voi aduce asupra 
voastră sabie răzbunătoare, ca să răzbune legământul Meu. Iar dacă vă veţi ascunde în 
oraşele voastre, voi trimite asupra voastră molimă şi veţi fi daţi în mâinile vrăjmaşului. 
Pâinea, care vă hrăneşte, o voi lua de la voi; zece femei vor coace pâine pentru voi    
într-un cuptor şi vor da pâinea voastră cu cântarul şi veţi mânca şi nu vă veţi sătura. 

Dacă nici după aceasta nu Mă veţi asculta şi veţi păşi împotriva Mea, atunci şi Eu cu 
mânie voi veni asupra voastră şi vă voi pedepsi înşeptit pentru păcatele voastre; veţi 
mânca din carnea fiilor voştri şi din carnea fiicelor voastre. Dărâma-voi înălţimile 
voastre şi voi strica stâlpii voştri; trupurile voastre le voi prăbuşi sub dărâmăturile 
idolilor voştri şi se va scârbi sufletul Meu de voi. Oraşele voastre le voi preface în ruine, 
voi pustii locaşurile voastre cele sfinte şi nu voi mirosi miresmele plăcute ale jertfelor 
voastre. Pustii-voi pământul vostru aşa încât să se mire de el vrăjmaşii voştri care se vor 
aşeza pe el; iar pe voi vă voi risipi printre popoare; în urma voastră Îmi voi ridica sabia 
şi va fi pământul vostru pustiu şi oraşele voastre dărâmate. Atunci pământul se va bucura 
de odihnele sale în zilele pustiirii lui; când voi veţi fi în pământul vrăjmaşilor voştri, 
atunci pământul vostru se va odihni şi se va bucura de odihna lui. În toate zilele pustiirii 
lui el se va odihni cât nu s-a odihnit în zilele de odihnă ale voastre, când locuiaţi voi în 
el. Celor ce vor rămâne dintre voi le voi trimite în inimi frica în pământul vrăjmaşilor 
lor; până şi freamătul frunzei ce se clatină îi va pune pe fugă şi vor fugi ca de sabie şi vor 
cădea când nimeni nu-i va alunga. Se vor călca unul pe altul, ca cei ce fug de sabie, când 
nimeni nu-i va urmări şi nu veţi avea putere să vă împotriviţi vrăjmaşilor voştri. 

Veţi pieri printre popoare şi vă va înghiţi pământul vrăjmaşilor voştri. Iar cei ce vor 
rămâne din voi se vor usca pentru păcatele lor în pământurile vrăjmaşilor voştri, se vor 
usca şi pentru păcatele părinţilor lor. Atunci Îşi vor mărturisi fărădelegile lor şi 
fărădelegile părinţilor lor, cum au săvârşit ei nelegiuiri împotriva Mea şi au păşit 
împotriva Mea. Pentru care şi Eu am venit cu mânie asupra lor şi i-am adus în pământul 
vrăjmaşilor lor; atunci se va supune inima lor cea netăiată împrejur şi vor suferi ei pentru 
nelegiuirile lor. Şi Eu Îmi voi aduce aminte de legământul Meu cu Iacov, de legământul 
Meu cu Isaac, şi de legământul Meu cu Avraam Îmi voi aduce aminte şi de pământ Îmi 
voi aduce aminte.” (Levitic 26,1- 42) 

Din locul Scripturii, pe care vi l-am citit, aţi tot auzit despre „poruncile Mele”. Să ştii 
că poruncile mele sunt poruncile vieţii,- şi voi aveţi multe greşeli faţă de viaţă: faţă de 
viaţa voastră, faţă de viaţa copiilor voştri - viitorul neamului. 

Dacă scrie că numai sufletul drepţilor odihneşte pe Dumnezeu, închipuiţi-vă cât se 
chinuieşte în sufletul păcătoşilor? Cât se chinuieşte Dumnezeu într-o dărâmătură de om. 
La câtă umilinţă supun oamenii chipul şi asemănarea lui Dumnezeu! (Nicăieri n-am 
văzut atâta dărâmare în firea omenească, pre cât am găsit prin părţile acestea). Prin 
urmare nicăieri atâta piedecă în calea mersului vremii ca pe-aici. Trei păcate sunt grozav 
de grele pe aici. (Cruţ urechile copiilor şi păstrez secretul lor. Conştiinţa fiecăruia are 
cuvântul.) 

Dacă nu ascultaţi de conştiinţă, ascultaţi cuvântul mai răspicat al Scripturii. Dacă nu 
ascultaţi nici cuvântul Scripturii, aşteptaţi, din nou, împlinirea lui. Dar tot e mai bine să 
nu mâniaţi pe Dumnezeu, ci să vă întoarceţi.  

- Ceea ce mă rog să vă ajute! 
 
Prislop, 
1.V.949 
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MIRONOSIŢELE 
- 22 - 

 
Azi e o Evanghelie deosebită. N-are nici o idee nouă. Mântuitorul lipseşte din ea; 

lipsesc Apostolii; lipseşte cuvântul Domnului chiar, - dar totuşi ceva este: 
- Sunt roadele propoveduirii Domnului. Câteva femei: Maria Magdalena, Maria lui 

Iacov şi Salomeia, ducând mir de mult preţ, dragoste pentru Iisus, pe care-L ştiau în 
mormânt, recunoştinţa pentru învierea lor din păcat. 

Erau clipe de groază, în care orice îndrăzneală în legătură cu Iisus se putea pedepsi cu 
moartea. Chiar unul din ucenicii Lui se lepăda cu jurământ că nici nu L-a cunoscut pe 
Iisus. 

Părea, pentru o clipă, că s-a terminat cu creştinismul. 
Prigoana începuse. 
Dar vine îndrăzneala de unde nimeni n-ar fi bănuit: de la nişte femei. 
Acestea sunt mironosiţele (purtătoarele de mir) care au ridicat, primele, steagul 

creştinismului, vestind Învierea Domnului. 
Ele iubeau pe Iisus, fiindcă El le-a ridicat la noua concepţie despre viaţă. Aceasta le-a 

adus pe urmele Lui. Iar El le-a făcut primele vestitoare ale Învierii. 
Faptul Învierii Domnului a frânt toată protivnicia, a înlăturat toată îngrozirea din 

calea lor. 
- Ce-au cunoscut ele în Iisus? 
- Iubirea divină care le-a purificat viaţa, le-a înnoit sufletul, le-a transfigurat existenţa. 

O iubire care străbate în adâncuri, care răscoleşte toată fiinţa, care creează din nou. 
Această iubire a crescut şi în sufletul lor. 
Această iubire le-a făcut, din femei slabe, fricoase, mai tari decât toate potrivniciile 

lumii, le-a făcut mai tari ca moartea, de care nu se mai temeau. 
La aceste însuşiri duce Iisus pe oricine care se întâlneşte cu El. Aceste însuşiri sunt 

cele ce fac pe omul nou, renăscut din Dumnezeu, un vestitor al Învierii. 
Femeile mironosiţe au fost învrednicite de Dumnezeu să fie primele vestitoare ale 

Învierii lui Iisus, ale naşterii din nou a omului; - şi au corespuns. 
Mărturie mai stau de-a lungul veacurilor şi toate sfintele fecioare, care şi-au închinat 

viaţa lui Iisus; stau mărturie toate muceniţele, care L-au mărturisit prin suferinţă şi 
moarte - şi prin ce putere, ar fi trecut toate acestea, dacă nu prin iubirea ce-o aveau de 
Iisus. Aceasta-ţi dă bucuria care întrece frica pe care-o are firea de chinuri. 

Stau mărturie a învierii toate mamele creştine, care au adus copiii lor, ce s-au făcut 
stâlpi ai Bisericii lui Hristos, mucenici ai creştinătăţii, suflete de eroi şi sfinţi. 

Prin rugăciunea sfintei Elena s-a încreştinat Constantin cel Mare, împăratul roman şi 
imperiul roman. 

Prin rugăciunea Clotildei s-a încreştinat Clodius şi poporul francilor. 
Prin rugăciunea Nonei s-a încreştinat Iviria (Georgia). 
Macrina e bunica, iar Emilia e mama sfântului Vasile cel Mare. Antusa e mama 

sfântului Ioan Gură de aur, iar Monica e mama fericitului Augustin. 
 
Maria Magdalena 
Era o mare stricată a vremii. Nimeni nu-i rezista. Frumoasă era; un şarpe de aur, 

încolăcit pe braţul gol, îi mărea vrăjirea; bogată încă era. Cu lumea mare stătea bine; toţi 
i-au căzut la picioare. 

A auzit de Iisus lucruri deosebite decât despre ceilalţi bărbaţi ai lumii. Un dor trufaş 
de a-L cunoaşte i-a încolţit în inimă.  

A vrut să-L ispitească pe Iisus. 
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S-au întâlnit. 
Dar nu s-a putut apropia de El. 
Iisus o privea din oarecare depărtare, aşa cum priveşte Dumnezeu, nu cum priveşte 

bărbatul. 
În faţa sfinţeniei dracii ei nu pot nimic. O părăsesc unul câte unul, până la şapte - zice 

Evanghelia. Erau cele şapte păcate de căpetenie, care strică firea omenească. 
Când aceştia au părăsit-o, cade umilită în genunchi, având alt cuget, altă faţă, altă 

ţinută. Şi, ruşinată, se acoperă cât poate mai bine cu haina romană, ce-o avea aruncată 
peste umăr. 

Iisus nu i-a aprobat păcatele, n-a osândit-o, n-a mustrat-o, n-a lepădat-o; nu i-a vorbit, 
dar nici n-a tăcut. I-a grăit în conştiinţă. 

În faţa lui Dumnezeu te pierzi pe tine. Dar te regăseşti în El, aşa cum nu te-ai 
cunoscut niciodată, dar cum, poate că ai dorit întotdeauna. 

În faţa lui Iisus revii la firea ta adevărată - şi te aduce iubirea de oameni a lui 
Dumnezeu. Altfel iubeşte Dumnezeu de cum iubeşte omul. 

Omul amesteca iubirea cu plăcerea şi asta-i decăderea lui. Iubirea lui Dumnezeu te 
ridică deasupra ta, te creşte la mărimi sufleteşti nebănuite, până prinzi, între oameni 
fiind, asemănare dumnezeiască. 

Iisus s-a întâlnit apoi cu această Marie Magdalenă în Betania, satul surorilor lui 
Lazăr, în casa lui Simon fariseul. 

Aci adusese ea altceva lui Iisus, decât prima dată. Acum aduse un vas frumos cu mir 
de mult preţ.Transformarea ei sufletească a făcut-o să-L caute pe Iisus, - de data aceasta 
cu o iubire sfinţită de pocăinţă - şi, neavând ceva mai bun să-I aducă, I-a adus lacrimile, 
cu care I-a spălat picioarele şi I le-a şters cu părul bogat al capului ei. 

Simon fariseul, care reprezenta opinia publică, nu ştia cum că Maria Magdalena era o 
copilă a lui Dumnezeu. De aceea începe să-L judece pe Iisus, că „dacă ar fi Acesta 
Prooroc, ar şti cine-i şi ce fel de femeie este aceasta care se atinge de El” (Luca 7,39) şi 
nu s-ar compromite, primind-o cu atâta dragoste. 

 (Ăştia-s oamenii, sau mediul social: te strică, îţi ajută să te strici, se bucură că-i strici 
şi tu, ca pe urmă tot ei să te ţintuiască la stâlpul de osândă...) 

Iisus a corectat această acuză necinstită, cu pilda celor doi datornici, dintre care, unul 
iubea mai mult pe stăpânul său, fiindcă i-a iertat o datorie mai mare. 

Iată ce-a făcut Iisus pentru Maria Magdalena. 
De unde oamenii, între ei, cel mai adesea nu fac decât să-şi profaneze templul de lut 

al conştiinţei, Iisus le ridică viaţa la înălţimea şi la valoarea conştiintei: că-s fiii lui 
Dumnezeu şi temple ale Duhului Sfânt. 

Această putere a lui Iisus, această încredere pe care i-a dat-o El: iubirea Lui curată, de 
făptura Sa, a transformat-o dintr-o profanată a vremii, într-o mironosiţă, model pentru 
toate vremile. 

Şi, din voinţa lui Iisus, e vestită fapta ei de iubire peste tot pământul. 
O aşa femeie nu se mai temea de primejdia de-a merge la mormântul lui Iisus: Iubirea 

ei pentru Iisus biruise frica de moarte. 
De aceea iubirii i s-a dat, prima, să vestească Învierea! 
 
Prislop, 
8.V.949 
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ORBUL DIN NAŞTERE ŞI SUFLETELE OARBE 
- 23 - 

 
Multă vreme n-am înţeles tâlcul orbului din naştere. Nu înţelegeam explicaţia lui 

Iisus. Nu-i mirare. E mare deosebire între noi şi Iisus! 
Noi dăm să trecem cât mai repede pe lângă Lazării Lumii, neputând răbda suferinţa 

lor, pentru că suntem incapabili în faţa ei. Bani n-avem, putere n-avem, inimă n-avem     
- n-avem nimic în faţa suferinţei. Deci, fugind de Lazări, fugim în propria noastră 
nimicnicie. 

Aşa şi ucenicii, delegaţii noştri de lângă Dumnezeu, îl întreabă pe Iisus: „Învăţătorule, 
cine a păcătuit, acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?” 

- Când nu poţi nimic, faci ştiinţă: întrebi de cauză; iar când cauza e un păcat, faci 
morală. Dar oricum, chiar încercuiţi în neputinţe, încercăm o măsură preventivă. Ceea ce 
au păţit alţii, tu poţi să nu păţeşti, dacă ocoleşti greşelile lor. 

Se vede că Iisus vorbea cu ucenicii despre puterea dezastruoasă pe care o au păcatele, 
greşelile împotriva vieţii, de-a schimonosi viaţa omului şi a o chinui în întunerecul orbiei 
şi al altor suferinţe. 

Acum să vedeţi deosebirea între noi şi Dumnezeu. Iisus era Dumnezeu. Mulţi n-au 
ştiut şi nici nu vor şti aceasta. 

Vindecarea minunată a orbului din naştere face dovada dumnezeirii lui Iisus şi arată 
omului marginile puterii şi ştiinţei sale. 

Noi ocolim Lazării. Iisus îi cunoştea şi-i chema la Sine. Cunoştea pe Natanael, de pe 
când era copil mic, ascuns sub smochin, de urgia lui Irod. Cunoaşte acum pe orbul 
acesta, mai înainte de-a se naşte, dezvăluindu-ne cu el o taină a lui Dumnezeu: că „nu s-a 
născut orb nici pentru păcatele lui, nici ale părinţilor săi, ci pentru ca să se arate lucrul 
lui Dumnezeu cu el”. 

Într-o altă împrejurare Iisus se mărturiseşte a fi mai înainte de Avraam; într-alta, mai 
înainte de a fi lumea. Icoanele Îl arată pe Iisus zidind pe Adam. Şi aşa este: „Toate 
printr-Însul s-au făcut, ce s-a făcut”. 

A face ochi vii din pământ şi scuipat, nu mai e treabă de om, ci lucrul lui Dumnezeu. 
A drege nişte ochi, a tăia albeaţa de pe ei, le mai merge şi doctorilor, dar a face ochi noi 
- şi încă din aşa material, şi pe care-l mai trimiţi şi la spălat în apa Siloamului, iar asta la 
un orb din naştere - aceasta a putut-o face numai Cel ce a zidit pe Adam cu mâna, din 
ţărână. 

Acesta este tâlcul tămăduirii orbului din naştere: Dumnezeu Tatăl a vrut să descopere 
pe Dumnezeu Fiul, ca creator al lumii şi ca autor al vieţii. 

La această voinţă a Tatălui s-a aprins duhul lui Iisus; şi-a însuşit această voinţă ca o 
misiune a Sa în lume, aşa cum e într-o lumină aprinsă însuşirea de a lumina. 

Cunoscând Iisus pe orb, că-i omul prin care Tatăl are să facă lumii o revelaţie a 
Fiului, ca autor al vieţii, cunoscând voia Tatălui, pe care şi-a însuşit-o drept misiunea 
vieţii sale pământeşti - model pentru noi pământenii - cu această dumnezeiască siguranţă 
„a scuipat pe pământ şi a făcut tină din scuipătură şi a uns ochii orbului cu tină (adică 
găurile ochilor) şi a zis: Mergi de te spală în scăldătoarea Siloamului! Deci s-a dus şi s-a 
spălat şi a venit văzând”. 

Dar lucrul lui Dumnezeu nu se termină cu nişte ochi la reparat. - Deşi pentru noi 
oamenii, ar fi totuşi un lucru convingător al dumnezeirii lui Iisus; convingător pentru 
simplul motiv că, până astăzi, ştiinţa a făcut aparate ca ochiul, aparatul fotografic şi 
altele, dar ştiinţa omului n-a putut face ca viaţă, nici măcar un bob de grâu sau un ou de 
muscă. 

Împărăţia vieţii e împărăţia lui Dumnezeu. 
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Natura vieţii, naşterea şi susţinerea ei, atârnă de Dumnezeu, de la creaţia ei până la 
sfârşitul lumii. 

„Deschide-vei mâna Ta şi toate se vor umplea de bunătăţi; retrage-vei mâna Ta şi 
toate se vor usca şi-n ţărână se vor întoarce.” 

Deci să ne cunoaştem marginile şi vom recunoaşte pe Dumnezeu. Faptele lui 
Dumnezeu, care toate-s minuni ale vieţii, pun pe oameni în multe nedumeriri. Aşa s-a 
întâmplat şi cu orbul din naştere, care a căpătat vederea prin minune. 

Vecinii, şi cei ce-l văzuseră orb, începură primii a se nedumeri despre el; cine-o fi, el 
sau altcineva, care seamănă cu el? Iar el zicea: eu sunt! Oamenii nu ies uşor din 
nedumerire. Mărturisirea orbului despre „Omul care se cheamă Iisus” şi care i-a făcut 
ochii din pământ nu i-a lămurit deloc. Drept aceea îl duc la interogatoriul fariseilor din 
Templu. 

Şi era sâmbătă, zi sensibilă pentru iudei. Deci de la început ancheta era sortită să iasă 
prost. 

Iată-l din nou pe Iacov al Vechiului Testament luptându-se cu Dumnezeu. 
Dar iată-l şi pe orbul din naştere transformat în misionar. 
Urmează un schimb de întrebări şi răspunsuri despre cum a demers căpătarea vederii, 

precum şi despre persoana care a dat vederea. Orbul apăra pe dătătorul ochilor săi; 
fariseii îl huleau precum că e păcătos; deşi unii recunoşteau că om păcătos nu poate da 
vedere orbilor. 

Neisprăvind nimic au chemat pe părinţii orbului. Aceştia, înfricaţi de farisei, dau doar 
mărturie că acesta a fost orb din naştere, e fiul lor, dar cum vede acum şi cine i-a dat 
vederea, ei nu ştiu. Se lepădară de-a mărturisi pe Dumnezeu, lăsând darul mărturisirii 
fiului lor ,că-i în vârstă, deci însuşi să grăiască despre sine”. 

Jidovii se sfătuiseră să dea afară din sinagogă pe oricine care va mărturisi pe Iisus că 
e Mesia, adică Fiul lui Dumnezeu, aşteptatul neamurilor. Asta o ştiau toţi, şi părinţii 
orbului, de aceea au fugit de un răspuns răspicat: precum că ochi, unde nu erau din 
naştere, numai Dumnezeu putea să pună. 

Deci au chemat a doua oară pe omul care fusese orb şi-l sileau în numele lui 
Dumnezeu să zică rău despre Iisus, că este păcătos. N-a zis. 

Din nou l-au pus să povestească vindecarea sa. Omul şi-a permis atunci o întrebare 
care i-a înfuriat: „Acum v-am spus; au vreţi să auziţi iarăşi? Au doară vreţi să vă faceţi şi 
voi ucenicii Lui?” Auzind fariseii acestea, au sărit cu ocara pe el, grăind totuşi adevărul: 
„Tu eşti ucenicul Lui; noi suntem ai lui Moise! Pe Moise îl ştim, pe acesta nu-l ştim de 
unde este!” 

În altă împrejurare au fost şi mai nestăpâniţi la mânie, zicând despre Iisus că-i de la 
diavolul. (Matei 12,24). 

Aşa-i firea omului păcătos: când îi loveşti dracii, îţi zice că tu eşti drac. 
La această sucită întorsătură de minte, pe care-o fac prejudecăţile în capul fariseilor, 

şi care-i opreşte de-a şti pe Iisus că de unde este, omul care a căpătat vederea trupească, 
prin mărturisire capătă şi vederea sufletească. Astfel auzim din gura lui una dintre cele 
mai frumoase mărturisiri: „Aceasta e minunea, că voi nu ştiţi de unde este, iar El mi-a 
deschis ochii. Ştim că Dumnezeu pe păcătoşi nu-i ascultă, ci, de este cineva cinstitor de 
Dumnezeu, şi face voia Lui, pe acela îl ascultă. Din veac nu s-a auzit ca cineva să fi 
deschis ochii celui născut orb. De n-ar fi acesta de la Dumnezeu, n-ar fi putut face 
nimic”. 

Asta era credinţa: tare ca muntele, a acestui nou misionar al lui Iisus. Deci fariseii, 
văzând că nu pot isprăvi nimic cu el, l-au ocărât: că păcătos fiind, îi învaţă pe ei - drepţii 
- tainele lui Dumnezeu, şi l-au dat afară. 

Iată tragicul situaţiei. Orbul căpăta vederea, iar fariseilor li se întunecau ochii de 
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mânie asupra lui şi a lui Iisus. Un duh rău îi ţinea de inimă ca să nu recunoască pe Iisus 
şi să se lumineze şi ochii sufletelor lor. 

Iisus a tămăduit orbia ochilor, dar n-a putut tămădui orbia răutăţii. Orbia răutăţii nu 
are leac, dar... are pedeapsă. Să urmărim de-acum desăvârşirea vederii orbului din 
naştere şi desăvârşirea orbiei sufleteşti a fariseilor. 

Când a auzit Iisus că l-au dat afară din sinagogă, aflându-l, i-a zis: „Crezi tu în Fiul lui 
Dumnezeu?” Răspuns-a el şi a zis: „Cine este Doamne, ca să cred într-însul?” şi i-a zis 
Iisus: „L-ai şi văzut, şi e cel ce grăieşte cu tine”. Iar el a zis: „Cred, Doamne. Şi s-a 
închinat Lui”. 

Omul acesta, cu care avea Dumnezeu rostul să descopere lumii pe Fiul Său ca şi 
creator al vieţii, făcându-i din tină o pereche de ochi, s-a învrednicit de la Dumnezeu, la 
rându-i, de descoperirea lui Iisus ca Fiul lui Dumnezeu, prin însăşi dumnezeiasca 
mărturisire. De puţine ori, s-a descoperit Iisus pe Sine ca Fiul lui Dumnezeu: o dată 
samarinencii, a doua oară acestui orb din naştere şi a treia oară ucenicilor, înainte de 
slăvitele Sale patimi. 

Poate că aceasta a fost, în lumea aceasta, recunoştinta lui Dumnezeu către el, pentru 
că a purtat cu răbdare orbia fără vină şi pentru că L-a mărturisit pe Iisus „de la 
Dumnezeu” înaintea tăgăduitorilor Săi: că l-a învrednicit de o rară descoperire 
dumnezeiască. 

Orb fiind şi a căpăta, prin minune, o pereche de ochi, e o mare bucurie a vieţii, o 
ieşire fericită din întunerec. Ieşirea la lumina veacului acestuia. Pământean fiind şi a te 
hotărî să mărturiseşti pe Dumnezeu cu orice preţ şi luare în derâdere, e o şi mai mare 
bucurie, care te poate duce până la deschiderea ochiului credinţei că ţi se descoperă 
Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Cel care e cu noi în toate zilele până la sfârşitul veacului. 

A vedea pe Iisus, e o fericire care nu se aseamănă cu nici o bucurie pământeană. Iar 
aceasta se întâmplă din când în când şi din neam în neam, ca să nu se stingă dintre 
oameni siguranţa existenţei lui Dumnezeu. 

Credinţa în Dumnezeu şi mărturisirea Lui e ieşirea sufletului din întuneric în lumina 
dumnezeiască, ieşirea în lumina veacului viitor. Iată o tămăduire deplină, iată un 
misionar neînfricat al lui Iisus. 

 
Obreia,  
27.V.949 
 

CUNOAŞTEREA DE DUMNEZEU 
- 24 - 

 
Creştinismul se adresează persoanei. Se adresează celor trei facultăţi ale sufletului: 

cunoaşterea, iubirea şi voinţa. Texte: 
1. Cunoaşterea Sfintei Treimi, aceasta este viaţa veşnică. (Ioan 17,3).  
2. „De mă va iubi cineva, poruncile Mele va păzi şi voi veni împreună cu Tatăl şi la el 

ne vom face locaş” (Ioan 14,23). 
3. Iar voi fiţi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru cel ceresc desăvârşit este” (Matei 5,48) 
Iată deci cele trei însuşiri sufleteşti: cunoaşterea de Dumnezeu, ca o condiţie a vieţii 

veşnice; iubirea, o condiţie a îndumnezeirii omului; şi voinţa, o condiţie a desăvârşirii. 
Nu ni se cer lucruri imposibile. Desăvârşirea să nu sperie pe nimeni. În fiecare ins e 

ascunsă o măsură a sa, pe care o poate ajunge. Fiecăruia i s-a dat cel puţin un talant, cu 
care-şi poate câştiga mântuirea. 

Ni se cere doar o centrare a puterilor noastre sufleteşti în jurul lui Iisus, în care sunt 
ascunse toate comorile cunoştinţei şi ale înţelepciunii. 
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El e calea şi uşa Împărăţiei. 
Cuvântul: „De se vor aduna doi sau trei în numele Meu, acolo voi fi şi Eu în mijlocul 

lor” se poate înţelege în mai multe feluri, după sfinţii Părinţi. Se pot înţelege şi oamenii, 
se pot înţelege şi cele trei puteri ale sufletului, de care am pomenit şi se pot înţelege şi 
cele două sau trei părţi ale omului: sufletul şi trupul. 

Subliniem această centrare a făpturii noastre în jurul persoanei lui Iisus, fiindcă de 
această centrare a firii noastre în jurul, sau în mijlocul lui Dumnezeu, atârnă calitatea 
creştinismului nostru. 

E un creştinism defectuos acela care exaltă numai câte una dintre aceste trei însuşiri 
ale sufletului. De pildă: creştinismul nu e numai cunoaştere, căci aceasta duce la 
raţionalism, la o micşorare a lui pe măsura minţii omeneşti, mărginită şi neajutorată. Nu 
e nici numai iubire sau sentiment, căci aceasta duce la misticism, care nu e sănătos, în 
cele mai multe cazuri, şi sfârşeşte în fanatism. Nu e nici numai voinţă, căci numai cu 
această însuşire, se ajunge la activism şi autoritarism, un fel de dictatură în numele lui 
Iisus. 

Prin urmare, câtă vreme facultăţile sufleteşti nu-s unificate în Hristos, omul nu e 
centrat în jurul lui Dumnezeu, creştinismul său e un creştinism sectar, sau dătător de 
sectă. Şi în confesionalism este ceva sectar când se exaltă deosebirile şi li se dă o 
importanţă pe care n-o au. 

Îmbinarea armonică a însuşirilor sufleteşti, asta e ceea ce urmăreşte creştinismul 
pentru creerea omului nou, căci aşa erau acestea în Iisus. 

Unde găsim pe Iisus? 
1. Ascuns în poruncile Sale.  
2. Acoperit în Tainele Sale. 
3. Nevăzut de faţă în orice cruce a vieţii. 
4. Întreg Biserică, în marea obşte a Bisericii. 
Pe Dumnezeu nu-L putem cunoaşte decât prin Iisus Hristos, care-i calea noastră la 

Tatăl. Iar pe Iisus nu-L putem câştiga fără poruncile, Tainele, Crucea şi Biserica Sa, prin 
care făptura noastră se strămută din vrajba celor de aici în pacea împărăţiei ce va să vie. 

Găsind pe Iisus ne găsim pe noi înşine, destinul şi veşnicia noastră. 
 
Oradea,  
5.VI.949 
 

UNDE MAI SUNT LIMBILE DE FOC? 
- 25 - 

 
Astăzi, 50 de zile după Înviere, s-a întregit Revelaţia. 
Astăzi s-a predicat de oameni, prima dată pe pământ, despre Sfânta Treime. 
Duhul Sfânt, a treia Faţă a lui Dumnezeu, a venit din Cer: „iară veste, ca o suflare de 

vifor, şi a umplut toată casa unde şedeau ucenicii. Şi li s-a arătat, despărţindu-se nişte 
limbi, ca de foc, şi s-a lăsat câte una pe fiecare din ei. Atunci s-au, umplut toţi de Duhul 
Sfânt” (Faptele Apostolilor 2, 2-4). Iar în casă erau Sfinţii Apostoli şi Maica Domnului: 
prima societate în Duhul Sfânt. 

Deci astăzi este ziua întemeierii Bisericii. 
Societatea care trăieşte în Duhul Sfânt, sau societatea Duhului Sfânt cu oamenii. 
Astăzi Duhul Sfânt unifică neamurile. Biserica are în lume rolul unificării neamurilor. 

Prima Biserică a întemeiat-o Duhul Sfânt în Ierusalim şi aceasta şi-a luat numaidecât 
misiunea în lucru. Toate neamurile care se întâmplaseră de faţă în Ierusalim, astăzi aud 
cuvântul lui Dumnezeu în limba lor „cât se mirau toţi şi se minunau”. 
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De ce se mirau şi se minunau? Iată câteva antecedente. 
La început a fost o singură limbă între oameni şi se înţelegeau toţi. Aceasta a fost 

până la turnul lui Babel. Zidirea din Babilon voia să fie o legitimă apărare a oamenilor 
împotriva lui Dumnezeu, care, pentru fărădelegi, îi prăpădise cu potopul. 

Această „apărare” a fost pedepsită cu înmulţirea şi neînţelegerea limbilor. Până în 
ziua de astăzi se aude ecoul acestei pedepse. Orice neînţelegere, învrăjbire şi confuzie se 
cheamă „babilonie” şi „marele Babilon”, şi dă a se înţelege că din el lipseşte Dumnezeu, 
sau a fost izgonit.  

Astăzi, în ziua Cincizecimii, pedeapsa din Babilon încetează. 
Toate neamurile pământului, adunate în Ierusalim - Scriptura pomeneşte 16 - astăzi se 

unifică întru o înţelegere de Dumnezeu, prin puterea şi lucrarea Sfântului Duh, dată 
Sfinţilor Apostoli, dată primei Biserici. Astăzi toate neamurile aud, în limba lor, despre 
singurul lucru care mai poate uni laolaltă: despre existenţa unei „Societăţi” desăvârşite, a 
Sfintei Treimi. 

Deci marea societate a neamurilor e îndemnată să fie reflexul pământesc al acestei 
„Societăţi” cereşti, singura soluţie a ieşirii neamurilor din babilonie. 

Dar ziua Pogorârii Duhului Sfânt mai însemnează şi ieşirea omului din omenesc şi 
frică, în dumnezeiesc şi senin dumnezeiesc. Apostolii, deşi văzuseră, ba chiar şi ei 
făcuseră lucruri mai presus de fire, ei, care s-au încredinţat de marea realitate a învierii 
din morţi, încă mai plăteau tribut: tremurau din toate fibrele neputinţei omeneşti. 

Duhul Sfânt, prin pogorârea Sa, a şters frica din fire. 
Putere de sus şi limbă de foc s-a dat omului. 
De acum nu mai grăiau din ale lor, ci din Duhul Sfânt. Aşa e firesc: Dumnezeu să 

grăiască omului despre Sine, din om. 
Dar atunci omul ia foc şi lumină dumnezeiască. Divina prezenţă strămută omul în 

fericirea după care de altfel umblă - a supremei certitudini. Atunci nu mai e putere pe 
lume, de care să se teamă, deşi el nu e o primejdie pentru nimeni. 

Numai aşa se explică minunea că 12 oameni simpli, dar convinşi de evidenţa divină, 
au biruit imperiul roman, stârnind în el o revoluţie fără arme, cum nu s-a mai văzut alta. 
Au cutreierat până la marginile pământului, înfruntând toate primejdiile vremii şi 
locurilor, câştigând credincioşi lui Dumnezeu, nu numai prin viaţa şi cuvântul lor, ci 
până şi cu moartea lor, ultimul gest, şi cel mai puternic, de biruinţă a spiritului asupra 
materialităţii lumii acesteia. 

Iată ce destin are un om îmbrăcat în Duhul Sfânt: ce poate o limbă de foc a divinei 
prezenţe. 

- Unde mai sunt astăzi limbile de foc? 
- Aceasta nu e o întrebare, ci o propunere, pentru Pogorârea Duhului Sfânt. 
 
Oradea, 
6.VI.949 
 

CREDINŢA SUTAŞULUI 
-26- 

 
Rar s-a întâmplat să bucure oamenii pe Dumnezeu. Bucurie în cer se face când un 

păcătos se-ntoarce; dar bucuria pe care-a făcut-o sutaşul din Capernaum lui Iisus e cu 
totul alta. Acesta era roman, sabie stăpânitoare peste Israil. Cu toate acestea îi plăcea 
credinţa într-un singur Dumnezeu, al lui Israil, şi în Mesia pe care-L aşteptau iudeii. De 
aceea le-a şi clădit o sinagogă în Capernaum. 

Căpitan roman, lasă la o parte mândria uniformei, lasă la o parte părerile vremii 
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despre sclavie şi iată-l că aduce ceva nou în faţa lui Iisus: iubirea de oameni. 

Sutaşul preţuieşte pe ordonanţa sa la rangul de om şi intervine pentru el înaintea 
Proorocului lui Israil. 

Căpitanul roman se roagă pentru ordonanţă... 
Dar nu numai rugăciune, nu numai iubire de om, ca om, ci şi credinţă vrednică de 

Dumnezeu. Sutaşul roman L-a recunoscut pe Iisus, Dumnezeu. 
Iudeii n-au putut face aceasta. 
Aceasta L-a mirat pe Iisus şi L-a bucurat. 
Săvârşirea minunii nu ne mai miră. Nu l-a mirat poate nici pe sutaş, de vreme ce 

aceasta era, după credinţa sa, un fapt de la sine înţeles şi fără discuţie. 
* 

Cam ce-am putea potrivi pentru noi, din Evanghelia cu sutaşul? Cred că acestea: 
Ce preţ are, înaintea lui Dumnezeu, credinţa fără discuţie în Iisus Hristos, ca 

Dumnezeu. 
Ce bucurie-I făceau lui Iisus dovezile iubirii de oameni - şi mai ales când aceştia-s 

neînsemnaţi. 
Că nu-i neapărat de trebuinţă să vie Mântuitorul personal, pe jos, oarecum, ca să se 

săvârşească lucrul lui Dumnezeu. 
Că ar fi bine să avem şi noi smerenia pe care o avea sutaşul, a nevredniciei de-a intra 

Dumnezeu în casa noastră - că tocmai această smerenie Îl sileşte să vie şi să pună la rând 
ale noastre, toate. 

Că numai o viaţă curată e în stare să asigure darurile acestea sufleteşti, care L-au 
bucurat pe Iisus. 

Să-i fim recunoscători acelui sutaş roman, că ne-a dat model de credinţă şi curăţie 
sufletească. Să-i fim recunoscători că, în locul nostru, totuşi s-a găsit cineva să-L bucure 
pe Iisus. Au mai fost şi alţii: Marta şi Maria, surorile lui Lazăr; cu Lazăr era prieten. 
Avea şi alţi Lazări, iar mai pe urmă L-au bucurat cuvintele înţelepte ale tâlharului de pe 
cruce. 

Am băgat de seamă că ori de câte ori bucura cineva pe Iisus, Iisus sălta cu Duhul şi 
spunea lucruri privitoare la viaţa viitoare. Aşa a fost şi cu prilejul bucuriei pe care i-a 
făcut-o sutaşul. Atunci a descoperit Iisus soarta evreilor până la sfârşitul lumii: că vor 
rămâne cei mai de pe urmă, deşi au fost chemaţi cei dintâi în Împărăţia lui Dumnezeu. 

Dar dacă noi, creştinii, suntem înaintea lor, aceasta n-o putem menţine decât cu 
credinţa după modelul sutaşului. 

 
Prislop,  
10.VII.949 
 

PROOROCUL DE FOC 
-27- 

 
Iată o personalitate a Vechiului Testament, care s-a impus lumii creştine, şi la tot 

poporul, ca nimeni altul. Ilie e cel mai mânios prooroc. Pomenirea lui e legată de 
trăznete. (De altfel, într-o vreme când numai el singur mai rămăsese prooroc al 
Dumnezeului adevărat, pare că nu mai rămânea altă cale decât urgia lui Dumnezeu, 
împlinită prin gura pogorâtoare de trăznete şi prin cuţitul ucigaş de mincinoşi al lui Ilie.) 

Cu toate acestea Dumnezeu l-a smerit şi pe el, că s-a temut de urgia unei femei, 
regina Izabela, a vremii. Ba şi moartea şi-a rugat-o. 

* 
Poate că Providenţa îl ţine mereu treaz în conştiinţa creştinătăţii şi pentru că mai are 



487 
 

a-l trimite pe pământ în vremea celei mai de pe urmă necredinţe. 
Râvna lui mânioasă pentru Dumnezeu, va avea în vremea acelor 1290 de zile - de la 

Daniil - să vestească cele şapte cupe ale mâniei lui Dumnezeu asupra pământului. 
Cum va fi acea strâmtoare, cum n-a mai fost alta de la începutul lumii nici nu va mai 

fi, am putea, pe departe, să ne dăm oarecum seama. 
În acele zile: „Mulţi vor fi curăţiţi, albiţi şi lămuriţi; iar cei nelegiuiţi se vor purta ca 

cei nelegiuiţi. Toţi cei fărădelege nu vor pricepe, ci numai cei înţelepţi vor înţelege” (ce 
vreme este: apropierea celei de A Doua Veniri) (Daniil 12,10). 

Deci când se va coace neghina, Proorocul de foc îi va vesti văpaia ce-o aşteaptă. 
Şi-l vor omorî, crezând că aşa au terminat cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu îl învie pe 

Ilie. 
Protivnicii îşi dau seama de zădărnicia protivniciei lor, şi „rămăşiţa din Israel” 

primeşte credinţa în Hristos - cum ne asigura sfântul Pavel (Romani 11,25-26). 
Poate că pentru aceste destine viitoare pomenirea şi mânia fulgerelor sale lovesc 

câteodată, chiar şi în zilele noastre, de aşa fel cât te pune pe gânduri... 
 
Prislop,  
20.VII.949 
 

IISUS ŞI SLĂBĂNOGUL 
- 28 - 

 
Aceştia sunt cei doi fii ai lui Dumnezeu: Iisus, mai înainte de toţi vecii, şi omul, fiul 

vremelniciei. Acesta de al doilea, a ajuns rău, a ajuns slăbănog. 
Unii sunt slăbănogi după trup, alţii după minte: nu pot înţelege şi nu se pot bucura de 

bine. 
S-a dovedit aceasta în nenumărate rânduri, când Iisus făcea bine omului. 

* 
Iisus a tămăduit un slăbănog. Nu-i nici o mirare - Dumnezeu fiind. Ce-a făcut? - L-a 

iertat de păcate; de greşelile săvârşite împotriva vieţii, împotriva firii sale, şi i-a dat 
porunca să fie iarăşi om, rudenia lui Dumnezeu. 

- De altfel pentru această refacere a omului a şi venit Iisus între oameni. El ne-a spus, 
cu toate prilejurile, că păcatele, greşelile împotriva vieţii, acestea sunt cauza pentru care 
omul a ajuns un mutilat al vieţii acesteia. 

Refacerea omului este refacerea acestei înrudiri pierdute. 
E de neînţeles cum nu simte omul cu sufletul că a ieşit din omenie, ci abia simte cu 

trupul, că s-a depărtat de Dumnezeu şi a ajuns o grămadă de doage. 
E de neînţeles că durerea trupului îl face să ceară ajutorul lui Dumnezeu, pe când de 

durerea sufletului, de strâmbarea sau amorţirea lui, nici că se mişcă. 
E de neînţeles cum oamenii aleargă după sănătatea trupului, dar după iertarea 

păcatelor aşa de puţini. Aceasta din urmă face înţeleasă pe cea dintâi. 
Iisus le avea pe amândouă: şi puterea de-a ierta păcatele şi puterea de-a tămădui firea 

de neputinţe. Făcea ochi unde nu erau din naştere, îndrepta gârbovi, învia nervii omorâţi 
de păcate, învia morţii omorâţi de moarte. 

Nouă, preoţilor, încă ne-a dat Iisus jumătate din darul Său: darul de-a ierta păcatele 
omului în numele Său. A doua jumătate, a tămăduirii organice, nu ne-a mai dat-o, 
fiindcă şi aşa toţi oamenii aşteptăm să fim transformaţi, din oameni pământeşti, în 
oameni duhovniceşti, în oameni nemuritori, în oameni cereşti. 

A făcut Iisus minuni - şi oamenii cred că cele mai mari sunt cele care privesc 
sănătatea trupului - dar marea minune a învierii din morţi, e ceea ce mărturisim când 
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zicem: „aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să vie. Amin”. 

Abia atuncea va scăpa firea omului de slăbănogie. 
Până atunci are putinţa de-a scăpa de păcate. Şi aceasta e o minune mai mare decât a 

tămădui un stomac, o mână uscată, sau repararea unui ochi. Sunt lucruri grele şi acestea, 
dar n-au nimic religios în ele. Le fac şi medicii. 

Omul le cere lui Dumnezeu; cere minuni. În definitiv ce cere omul? 
Cere sfinţenia pe care a pierdut-o. 
Acesta-i singurul lucru pe care-l cere şi Dumnezeu din partea omului. Iar sfinţenia 

vieţii o pot avea şi oamenii cu un trup neputincios. 
De aceea, nouă preoţilor, Iisus ne-a dat numai o jumătate din darul Său, rămânând ca 

cealaltă Însuşi să o împlinească, când va înceta desăvârşit slăbănogia omului, la înviere. 
Dar a doua nu se dobândeşte fără prima. 
Însăşi vestirea Împărăţiei Cerurilor a început cu cuvântul pocăinţei. 
 
Prislop, 
24.VII.949 
 

HULITORII ŞI MĂRTURISITORII 
- 29 - 

 
Iisus, mergând, tămăduise doi orbi şi îndată după aceea şi un mut îndrăcit. De faţă 

erau două feluri de oameni: mulţimile şi fariseii. 
Mulţimile mulţumeau lui Dumnezeu, că niciodată nu s-au arătat aşa lucruri în Israel, 

în vreme ce fariseii huleau pe Iisus, zicând că scoate dracii cu mai marele dracilor, cu 
alte cuvinte, că e în înţelegere cu dracii, - că chiar El are drac. 

E ştiută lupta pe care o duceau fariseii împotriva lui Iisus, fiindcă Iisus scotea poporul 
de sub exploaIarea fariseilor şi cărturarilor. 

E ştiută şi osânda pe care le-o vestea Iisus, „cărturarilor şi fariseilor fâţarnici” şi 
„vaiurile” care-i aşteptau. 

* 
Să adâncim puţin câteva lucruri în legătură. 
În cărţile lui Moise (Facere 32,28) citim despre Iacov că într-o noapte s-a luptat cu 

Dumnezeu şi era cât pe ce să-L biruie. Iacov n-a ştiut cu cine se luptă, decât la urmă. 
De la această luptă Iacov s-a numit Israel, adică neamul care s-a luptat cu Dumnezeu. 
Era noapte. Era nepricepere, necunoaştere de Dumnezeu. Obişnuit atunci te lupţi cu 

Dumnezeu când nu-L cunoşti. Atunci I te împotriveşti când te crezi cineva. 
„Dacă eşti om, în viaţa ta trebuie să te lupţi cu Dumnezeu, precum s-a luptat şi Iacov. 

Ferice de tine dacă Dumnezeu va câştiga lupta. Şi vai, dacă vei învinge tu pe Dumnezeu, 
- căci vei rămânea singur pe câmpul de luptă - şi atunci nu tu ai învins, ci moartea.” 
(Nicolae Velimirovici, „Cugetări despre bine şi rău”, p. 135) 

Ce poate să fie că e în stare omul să primească orice altă părere, numai adevărul nu. 
Se împacă omul şi cu gândul fioros că el e Dumnezeu, iar tot restul nu-i decât natură. 

Iată ne-am rugat şi ne rugăm pentru statornicirea timpului, că înnegrea spicul grâului 
în holde. 

Dacă omul ar fi cine se crede, ar da ordin acestei naturi şi ea ar trebui să-l asculte. Dar 
ea n-ascultă decât de Făcătorul ei. De aceea noi, cunoscându-L pe El stăpânul ei, noi ne 
rugăm, şi, deşi nevrednici, Dumnezeu ne ascultă rugăciunea. 

Natura nu ascultă de autoritatea omului, ci ascultă de autoritatea lui morală, de 
sfinţenia lui. Ascultă de acea înrudire a omului cu Tatăl său şi făcătorul naturii. Natura 
nu se impresionează de frumuseţea omului, prea puţin de ştiinţa lui, şi deloc de 
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autoritatea lui. Ascultă însă de smerenia lui. 
Povestea nemulţumitului, care a cerut să conducă el vremea şi care, uitând să 

poruncească vânt pe vremea legatului, la seceriş s-a trezit cu toate spicele goale. A 
renunţat să mai conducă el vremea. 

„Cu cât omul e mai aproape de Dumnezeu, cu atât vede pe Dumnezeu mai mare şi pe 
sine mai mic. Cu cât omul este mai departe de Dumnezeu, cu atât se vede pe sine mai 
mare şi pe Dumnezeu mai mic” (Velimirovici). De la această apropiere sau depărtare a 
vieţii tale de Dumnezeu atârnă multe şi înţelegem multe. Astfel: „depărtarea la care se 
ţine omul de Dumnezeu îl face uneori să vadă numai omul. Apropierea îi face, pe alţii, 
să nu mai vadă omul”. - Şi trebuie calea de mijloc. 

A spune că nu este Dumnezeu ci numai natură, nu dovedeşte nimic despre 
Dumnezeu. Aceasta arată doar atât: depărtarea aceluia de Dumnezeu. Smerenia vieţii sau 
trufia ei sunt cei doi factori care ne apropie sau ne depărtează de Dumnezeu. Una Îl 
mărturiseşte alta Îl huleşte. De aceea, zicem în toate împrejurările potrivite, că mersul 
vremii atârnă de mersul purtării. 

Dacă ne înţelegem, turmă şi păstori, să cerem ceva lui Dumnezeu, aşa a spus că ne va 
da, spre slava Fiului Său, Domnului nostru Iisus Hristos. 

Şi nu putem îndrăzni a cere decât o viaţă curată; iar celelalte ni le va da El, căci ştie 
El că ni le trebuie. 

 
Pr i s lop, 
30.VII.949 
  

SCHIMBAREA LA FAŢĂ 
- 30 - 

 
TEXTE 
Din cântările Vecerniei şi ale Utreniei: 
„... De faţă erau Petru, Iacov şi Ioan, ca cei ce aveau să fie cu Tine în vremea vânzării 

Tale; ca văzând minunile Tale să nu se înfricoşeze de patimile Tale.” 
„Ucenicii Tăi, Cuvinte, s-au aruncat pre sine jos, pre pământ, neputând suferi să vază 

chipul cel nevăzut.” 
„... Ci întărindu-i pre dânşii, împreună şi ferindu-i, ca nu cumva prin vederea aceea 

să-şi piardă şi viaţa; ci precum puteau cu ochii trupeşti, suferind.” 
„Şi pre cei mai mari dintre Prooroci, pre Moise şi Ilie i-a adus să mărturisească fără 

împotrivire dumnezeirea Lui. Şi cum că El este raza cea adevărată a fiinţii părinteşti, ce 
stăpâneşte preste cei vii şi preste cei morţi.” 

„Şi s-a arătat frumuseţea chipului cea dintâi, carea a ridicat întru sine fiinţa 
omenească.” 

„Schimbarea omenească ceea ce va să fie întru a doua şi înfricoşată venirea Ta, cu 
slavă ai arătat-o, Mântuitorule, în muntele Taborului...” 

 
Texte din sfinţii Părinţi 
Sfântul Ioan Gură de aur: 
„Toate ale vieţii viitoare vor fi ziuă, strălucire şi lumină. Ziua aceea e cu atât mai 

strălucită ca cea de aici, cu cât aceasta e mai luminoasă ca o candelă. Atunci nu va mai fi 
noapte, nici seară niciodată, ci o altfel de stare, pe care numai cei ce se vor învrednici de 
ea o vor cunoaşte. Iar ceea ce va întrece toate acestea va fi bucuria de a petrece 
neîntrerupt cu Domnul, împreună cu puterile de sus. Că aceste cuvinte nu sunt podoabă 
goală, să mergem cu gândul pe munte, unde s-a schimbat Hristos la faţă, să-L vedem 
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luminând cum a luminat, deşi atunci nu ne-a arătat toată strălucirea veacului 
viitor.”(P.G. 47,291). 

„Trupurile celor ce au bineplăcut lui Dumnezeu vor îmbrăca atâta slavă câtă nici nu 
pot vedea ochii aceştia. Oarecari semne şi urme întunecoase ale acestor lucruri s-a 
îngrijit Domnul să ne dea atât în Vechiul Testament cât şi în Noul Testament. Acolo faţa 
lui Moise era luminată de atâta slavă, încât n-o puteau privi ochii israilitenilor. În Noul 
Testament cu mult mai puternic şi decât lui Moisi, a strălucit faţa lui Hristos.” (P.G. 
48,603). 

Sfântul Andrei Criteanul: 
„Ce vrea să înveţe Mântuitorul, suind pe ucenici pe munte? - Să arate slava şi 

strălucirea atotluminoasă a dumnezeirii Sale, în care s-a mutat natura omenească, ce 
auzise odinioară cuvântul: «Pământ eşti şi în pământ te vei întoarce.»” (P.G. 97,932-33) 

Sfântul Vasile cel Mare: 
„Răsplata virtuţii e că devii dumnezeu şi străluceşti în lumina cea preacurată, 

devenind fiu al zilei aceleia neîntrerupte de întunerec... Căci s-a zis: drepţii vor străluci 
ca soarele...” (P.G. 29,400.D) 

Pateric: 
„Se spunea pentru un Avvă al pustiei, că atunci când avea să se săvârşească, şezând 

părinţii lângă dânsul, a strălucit faţa lui ca soarele. Şi le-a zis lor: «Iată, Avva Antonie a 
venit». Şi după puţin a zis: «Iată ceata Proorocilor a venit». Şi s-a îndoit în lumină faţa 
lui. Şi se părea ca şi cum el ar fi vorbit cu oarecine, şi i s-au rugat lui bătrânii, zicând: 
«Cu cine vorbeşti, Părinte ?» Iar el a zis: «Iată îngerii au venit să mă ia şi mă rog să mă 
mai lase puţin să mă pocăiesc». Şi i-au zis lui bătrânii: «Nu mai ai trebuinţă să te 
pocăieşti, părinte». Şi le-a zis lor bătrânul: «Cu adevărat, nu mă ştiu pe mine să fi pus 
început». Şi au cunoscut părinţii că a atins desăvârşirea. Şi iarăşi de năpraznă s-a făcut 
faţa lui ca soarele; şi s-au temut toţi. Şi le-a zis lor: «Vedeţi, Domnul a venit!». Iar 
Domnul a zis: «Aduceţi-Mi pe vasul pustiului !»” (Avva Sisoe 14). 

Sfântul Simeon Noul Teolog: „Imnele iubirii divine”: 
Cuv. XXXIV:„Ziditorul, - ia aminte ce-ţi spun, 

Îţi va trimite Duhul cel din Dumnezeu 
Şi te va insufla, va locui şi se va sălăşlui fiinţial 
Şi luminându-te şi umplându-te de strălucire, te va turna din nou întreg. 
Stricăciosul îl va face nestricăcios şi va clădi iarăşi 
Casa învechită, casa sufletului tău: 
Şi va face cu totul nestricăcios şi trupul întreg 
Şi te va face pe tine dumnezeu după dar, asemeni lui Iisus.” 

Cuv. XIV:„Căci cum ar putea să vadă omul 
Slava lui Dumnezeu şi firea smerită a omului, firea dumnezeirii? 
Dacă n-ar trimite El însuşi Duhul Său dumnezeiesc  
Şi prin el se dă neputinţei firii 
Vigoare, tărie şi putere şi să facă pe om  
În stare să vadă Slava Lui dumnezeiască? 
Căci altfel nu va vedea, nici va putea să vadă  
Vreunul din oameni pe Domnul venind în Slavă  
Şi aşa vor fi despărţiţi nedrepţii de drepţi,  
Şi vor fi acoperiţi de întunerec păcătoşii  
Şi toţi câţi nu vor avea lumina în ei de aici.  
Iar cei uniţi cu El de-aici, şi atunci 
Vor fi împreunaţi tainic şi adevărat cu Dumnezeu  
Şi vor fi nedespărţiţi de împărtăşirea cu El.  
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Iisus: 
A arătat marea lumină a veacului viitor. 
Împărăţia Cerurilor s-a coborât pe pământ, 
Mai bine zis împăratul celor de sus şi al celor de jos  
A voit să vină să se facă asemenea nouă,  
Ca împărtăşindu-ne toţi din El, ca din lumină, 
Să ne arătăm lumini de-al doilea, asemeni celei dintâi  
Şi părtaşi împărăţiei cerurilor şi împreună părtaşi  
Ai slavei să fim, şi moştenitori 
Ai bunurilor veşnice, pe care nimeni nu le-a văzut vreodată.” 
Nicolae Arseniev: „Biserica răsăriteană” (pp. 93-94) 

Povesteşte Motovilov că într-o zi, pe când sta de vorbă cu bătrânul Serafim, i se 
întâmplă să vadă pe neaşteptate luminând lumina Duhului Sfânt. 

Motovilov, bărbat foarte evlavios, stăruia necontenit pe lângă bătrânul Serafim să-l 
lămurească: ce este aceea a fi plin de Duhul dumnezeiesc! Dar lămuririle sfântului 
Serafim nu-l mulţumeau. „Atunci, povesteşte însuşi Motovilov, mă cuprinse straşnic de 
umeri, şi-mi zise: «În acest moment, eu şi cu tine, prietene, amândoi suntem în Duhul lui 
Dumnezeu. - De ce te uiţi aşa la mine? - Nu pot să mai privesc, Părinte, răspunsei, 
fiindcă din ochii tăi scapără fulgere. Faţa ţi s-a luminat ca soarele şi nu pot să o mai 
privesc fiindcă mă dor ochii...» Sfântul Serafim zise: «Nu te teme: uite şi tu luminezi la 
fel. Acum tu însuţi eşti în plinătatea Duhului dumnezeiesc; altfel n-ai fi putut să mă vezi 
într-o asemenea sIare.» Şi plecându-mi capul către el, îmi spuse încetişor la ureche: «Dă 
mulţumire lui Dumnezeu pentru darul nespus ce ţi-a făcut!» Apoi îl privii iarăşi în faţă şi 
mă cuprinse o teamă şi un respect şi mai mare. 

În plină lumină a soarelui, în lumina mare de amiaza zilei, închipuiţi-vă faţa unui om 
care vă vorbeşte. Îi vedeţi mişcarea buzelor, expresia schimbătoare a ochilor, îi auziţi 
glasul, simţiţi că cineva v-a cuprins de umeri - numai nu-i vedeţi mâinile, nici pe el, nici 
formele lui, ci numai o lumină orbitoare, care se întinde pe întinsul câtorva verste de jur 
împrejur, luminând cu raza sa limpede covorul de ninsoare care acoperă pajiştea şi 
pădurea. Şi ninsoare uşoară care pica în jurul meu şi a falnicului bătrân.” 

* 
Aceasta e lumina învierii - care se arată din când în când pe feţele sfinţilor - mărturie 

de aici a veacului ce va să vie. 
 
Prislop, 
6.VIII.949  
 

IISUS PE MARE 
- 31 - 

 
- Iisus sili pe ucenicii Lui să intre în corabie (în Biserică). 
- Corabia trecea de cea parte a mării. 
- Iisus e luat pe valuri drept o nălucă. 
- Petru, ca să scape de îndoiala nălucirii, cere o probă despre existenţa lui Dumnezeu 

pe mare. I se împlineşte dorinţa, dar „văzând urgia valurilor” se teme şi începe să se 
scufunde. 

Cufundarea lui Petru în îndoială, din cauza evidenţei protivnice, ne învaţă virtutea 
credinţei: să crezi în chemarea lui Iisus, împotriva mării. Ţine sufletul tău liniştit în 
Dumnezeu, împotriva talazurilor evidente. A pune evidenţa valurilor în primul plan al 
sufletului, e îndoială declarată din punct de vedere al credinţei. 



492 
 

A fi în îndoială, din cauza evidenţei, e după fire; a fi în chemarea lui Iisus, e mai 
presus de fire, e firea după har. Aceasta nu se scufundă în mare. 

 
Prilop,  
7.VIII.949 

II 
 
Iată pe scurt faptele petrecute înainte, a căror urmare e Evanghelia de astăzi: 
După înmulţirea minunată a câtorva pâini şi peşti la mai multe mii de oameni, 

oamenii au vrut să-L pună pe Iisus împărat - spun locurile paralele ale întâmplării. 
Ziceau ei că Iisus, iată, poate să-i scape de grija - veşnica grijă a omului - că moare de 
foame. 

Iisus S-a amărât profund văzându-i ca aşa pământeşte înţeleg ei minunea cu pâinea. 
Iisus voia altceva cu ei: voia să-i suie la înţelegerea superioară a unei pâini cereşti, la 
trebuinţa Sfintei Împărtăşanii. 

Izbutise Iisus să ridice la o înţelegere superioară, pe o femeie - şi aceea păcătoasă - de 
la apa obişnuită la apa cea vie, la o învăţătură şi la o veste, care a făcut-o să-şi lase 
găleata cu apă obişnuită şi să trezească Samaria în întâmpinarea lui Dumnezeu. 

- Dar aci, cu mulţimile n-a izbutit acelaşi lucru.  
De aceea, din cauza amărăciunii, că n-a avut pe cine ridica la trebuinţa după o pâine a 

vieţii veşnice, de aceea a încheiat repede cu ei, a silit pe ucenicii Săi să intre într-o 
corabie, îndreptându-i de ceea parte a mării Galileii, iar El s-a retras singur să se roage. 

Era seară şi s-a făcut noapte. Pe mare s-a iscat furtună. Corabia era în mijlocul mării 
şi în mijlocul nopţii. - Ucenicii îngrijoraţi - dacă nu chiar speriaţi - se gândeau la Iisus. 
Când erau mai bântuiţi de groază, iată văd pe Domnul umblând pe mare şi apropiindu-Se 
de ei. 

Pe ei nu-i părăsise. 
* 

Lăsăm descrierea faptelor concrete şi trecem la semnificaţia lor. Toate întâmplările şi 
faptele în care apare şi persoana Mântuitorului au o semnificaţie pentru toate veacurile. 
Toată viaţa lui Iisus, cu toate amănuntele ei, are o permanenţă peste veacuri.  

Deci corabia ucenicilor e corabia Bisericii. Biserica e corabia ucenicilor lui Iisus, care 
are să-i treacă de cea parte a mării, de cea parte a lumii. 

Marea e marea vieţii acesteia, care, câteodată se înfurie de vânturi. Sfântul Pavel le 
spune: „Vânturile tuturor învăţăturilor”. Marea înfuriată începe să fie o primejdie; iar pe 
deasupra o mai acopere şi noaptea: „noaptea neştiinţei şi a uitării de Dumnezeu” - cum îi 
zic Părinţii. 

În atare împrejurări Iisus, deşi vine pe mare ca pe uscat, e luat drept o nălucă, poate 
tocmai de aceea că e mai presus de marea înfuriată. 

Petru se face delegatul acestei societăţi omeneşti, zbuciumate de valuri şi acoperite de 
întunerec, cere o probă despre existenţa reală a lui Dumnezeu, ca să scape de îndoiala 
nălucii. 

I se împlineşte dorinţa, dar, „văzând urgia valurilor, se temu şi începu a se scufunda”. 
Cufundarea lui Petru în îndoială, din cauza evidenţei protivnice, ne învaţă să luăm 

aminte la virtutea credinţei: să crezi în chemarea lui Iisus împotriva mării. Să ţii sufletul 
tău liniştit în Dumnezeu, împotriva talazurilor evidente. 

A pune evidenţa valurilor în primul plan al sufletului, aceasta e îndoială declarată, din 
punctul de vedere al lui Dumnezeu. 

Pe aceasta a mustrat-o Iisus, zicându-i lui Petru: „De ce te-ai îndoit, puţin 
credinciosule?!” 
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Recunoaştem: a fi în îndoială, din cauza evidenţei, din cauza întunerecului nopţii, din 
cauza sufletului îngrozit, a bănuielii: „nu cumva Dumnezeu e o nălucă”, recunoaştem: e 
după fire. 

Dar, a fi în chemarea lui Iisus, în credinţa în El, împotriva evidenţei contrare, aceasta 
e mai presus de fire, e firea după Har. 

Această credinţă, mai presus de fire, e clar că nu se scufundă în mare. 
După ce Iisus a tămăduit îndoiala din sufletul ucenicului, a tămăduit şi marea de 

vifor, încât s-a făcut linişte mare, cât s-au temut ucenicii. 
Iată, trebuie să creadă Cineva pentru noi, până ce credem şi noi: că Iisus nu e o 

nălucă. (- Şi că totuşi de El ascultă marea...) 
* 

Dar corabia Bisericii e şi Casa Bărbatului înţelept. Iisus e bărbatul înţelept, care şi-a 
clădit casa pe stâncă - dumnezeirea Sa - şi au venit ploile şi vânturile şi valurile şi au 
izbit într-însa şi n-au putut-o dărâma, fiindcă era clădită pe stâncă. Dar iată, în minunea 
aceasta, stânca umbla pe mare şi sprijinea corabia ucenicilor. 

Aşa a fost până acum: au venit cercările asupra Bisericii: vânturile, ploile, valurile: 
ereziile, prigoanele - veacuri de-a rândul - şi ispitele triumfului. Da, şi biruinţele 
Bisericii sunt încercări. Un cugetător creştin din zilele noastre zice, nici mai mult nici 
mai puţin, că Biserica a supravieţuit ereziilor, a supravieţuit prigoanelor, dar nu se poate 
spune că s-a comportat la fel, când a ajuns în ispita triumfului. 

E de-ajuns să ne amintim de veacul al IV-lea al erei creştine - veac de libertate pentru 
creştinism, creştinismul religie de stat - aşa se ticăloşiseră creştinii, încât un istoric al 
vremii scrie că dacă n-ar fi trimis Dumnezeu pe sfinţii Vasile, Grigorie şi Ioan Gură de 
aur, ar fi trebuit să vie Hristos a doua oară. 

Iată de ce e cu voia lui Dumnezeu ca marea să fie înfuriată câteodată. 
* 

Unde e Biserica? 
Zic unii: „Unde-s doi sau trei, adunaţi în numele Meu...” 
Zic alţii: „Încuie-te în cămara ta şi te roagă în ascuns...” 
Şi iarăşi alţii: „Biserică sunt eu «Templu al Duhului Sfânt».” Iar alţii zic: „Unde e 

Papa, acolo e Biserica”. 
Vechiul Testament - Sfânta Sfintelor cuprindea: 
1) Tablele Legii; 2) Mana din pustie, şi 3) Toiagul lui Aaron.  
Noul Testament - Sfântul Altar: 
1) Sfânta Evanghelie; 2) Sfânta Împărtăşanie, şi 3) Sfânta Cruce. 
Unde sunt acestea acolo e Biserica. Acolo e şi Pâinea Vieţii de care voia să le 

vorbească mulţimilor- dar n-a avut la cine. 
 
Arad,  
14.VIII.949 
Bossuet: Oeuvre oratoires, de Ed. critique de Lâbbe J. Lebarq, Paris, 1927. Tom. III. 

Iisus umblă pe mare. Marcu 6,47. 
202: „Biserica e asemănată cu o casă zidită pe stâncă şi totuşi ca o corabie care înoată 

prin mijlocul valurilor, bântuită de vânturi şi furtuni. - Parcă nimic mai slab ca Biserica, 
mereu agitată; şi nimic mai tare ca ea, fiindcă nimic n-a putut-o cufunda, şi iată rămâne 
mereu neatinsă, cu toate sforţările iadului. 

Iisus pare să o părăsească furtunii, şi El vrea să treacă pe lângă ea, ca şi când nu L-ar 
fi atins primejdia ei. 

Totuşi să nu credeţi c-a uitat-o: El va îngădui ca valurile să o zbuciume, dar nu să o 
înece, nici să o cufunde. El porunci vânturilor şi «ele se opriră; El intră în corabie şi 
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ajunge la liman». 

203: Iată cele trei furtuni furioase care au tulburat starea Bisericii: de îndată ce apăru 
pe pământ, s-a ridicat necredinţa şi a înteţit persecuţiile; apoi curiozitatea s-a stârnit şi ea 
a făcut să se nască ereziile; în sfârşit corupţia moravurilor s-a ivit, care aşa de puternic a 
umflat talazurile, «cât corabia părea aproape învăluită». 

Necredincioşii s-au adunat ca să-i distrugă temeliile; ereticii au ieşit ca să-i smulgă 
copiii şi să-i deşire măruntaiele; iar dacă creştinii răi au rămas în sânul său, aceasta ca 
să-i împingă veninul până la inimă. 

Trebuie că e bine întărită această Biserică, dacă ea şi-a susţinut trăinicia, cu toată 
silinţa prigoanelor; cu toate atacurile ereziilor, ea a fost stâlp al adevărului; cu toate 
pogorămintele depravărilor, Biserica a rămas totuşi centrul iubirii. 

204: Nu e de mirare - dacă vom înţelege omul. Spun, că noi toţi avem în adâncul 
inimi o începătură (principiu) de împotrivire şi de respingere a tuturor adevărurilor 
divine; în aşa măsură că, omul lăsat de capul lui, nu numai că nu le poate înţelege, ci, ca 
urmare, nu le poate suferi, şi fiind izbit în acest punct, el e ca forţat să le combată. 
Această începătură de respingere se numeşte în Scripturi necredinţă (Luca 9,41); alteori 
duh de neîncredere (Efeseni 2,2); alteori duh de necredinţă (Coloseni 3,6). El e în toţi 
oamenii, dar nu produce în noi toate efectele sale, pentru că darul lui Dumnezeu îl 
împiedecă. 

Dacă veţi sui până la obârşii, veţi găsi, dumneavoastră, că două lucruri produc în noi 
această respingere: prima e orbia; a doua trufia. Orbia ne e arătată în Scripturi într-un 
chip limpede: ele spun că «păcătoşii au uitat pe Dumnezeu...» (Psalmii 9,18; 118,139; 
949,22). Ce vrea să spună acest «uitat», fraţii mei? E uşor de înţeles: că Dumnezeu, în 
adevăr, luminase omul cu cunoştinţa de bine, dar omul a închis ochii de la această 
lumină; el s-a lăsat condus de simţurile sale; puţin câte puţin el n-a mai gândit la ceea ce 
nu mai vedea: el a uitat cu uşurinţă ceea ce nu mai gândea. 

205: Această uiIare n-ar fi mare lucru, ca să ne îndemne la împotrivire, dacă nu i s-ar 
uni orgoliul (trufia); dar el a venit, spre nenorocirea noastră, ca, pe lângă ca omul să fie 
orb desăvârşit(a l’extrémité), pe deasupra să mai fie şi trufaş. Părăsind înţelepciunea lui 
Dumnezeu, el şi-a făcut o înţelepciune după chipul său: el nu ştie nimic şi crede că ştie 
toate; - iar dacă i-am aminti că din tot ce spune nu înţelege nimic, o ia ca o înfruntare 
pentru neştiinţă; el n-o poate suferi, îl irită. Dacă îi lipseşte raţiunea, el întrebuinţează 
forţa. 

206: ...Tot ce nu înţelege, combate. «Tot ce nu înţelege, huleşte.» (Judecători 10). Iată 
pentru ce le spune Iisus: «Voi vreţi să mă omorâţi, răi ce sunteţi, pentru că cuvintele 
Mele nu încap (prind) în voi» (Ioan 8,37). Ce teroare, fraţii mei, de-a urzi să omori un 
om, pentru că nu înţelegi cuvintele lui. 

... Cu cât adevărurile erau mai înalte, cu atât superba lor raţiune era turtită (étourdié) 
şi nebuna lor împotrivire era aprinsă. După acestea, vă mai îndoiţi de acea începătură a 
împotrivirii, pe care o ignoranţă învechită şi trufaşă a brăzdat-o în inima oamenilor 
împotriva lui Dumnezeu şi a adevărurilor Sale? Iisus Hristos a probat-o primul. 

Biserica Sa, dăinuind în lume, ca să susţie aceeaşi învăţătură prin care dumnezeiescul 
Învăţător smintise pe trufaşi, va putea ea fi lipsită de vrăjmaşi? Nu, fraţii mei, nu-i cu 
putinţă: fiindcă credinţa pe care o mărturiseşte ea surprinde lumea prin noutatea sa, 
turbură duhurile prin înălţimea sa, sperie simţurile prin asprimea sa - iată de ce se 
pregăteşte ea de suferinţe! 

Trebuie ca ea să fie urătă de toată lumea, şi trebuie s-o ştiţi, creştini, e un lucru de 
neînţeles ceea ce a suferit Biserica lui Dumnezeu vreme de aproape 400 de ani sub 
împăraţi necredincioşi. Ar fi nesfârşit de spus. Mulţumiţi-vă cu aceasta că era aşa de 
împovărată şi de ura publică şi de învinuirile de tot felul, cât era acuzată puternic de 
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toate neorânduielile lumii. 
Dacă nu ploua pe pământ, dacă barbarii năvăleau şi făceau prăpăd, dacă inunda 

Tibrul, creştinii erau cauza! 
207: Psalmul 128: «Copiii mei, răspunde Biserica, nu mă mir prin câte am trecut: sunt 

obişnuită din tinereţile mele; aceiaşi duşmani care mă atacă, m-au prigonit din tinereţile 
mele.» 

... Avel, omorât de frate-său Cain... Enoh... familia lui Noe... Avraam... Moise... Ilie... 
Profeţii... Iisus Hristos...Apostolii. Prin urmare, fiii mei, zice Biserica, nu e mirare de 
prigoane. Priveşte vechimea mea, părul meu argintiu... Nu-mi întorc faţa împotriva lor, 
pentru a mă împotrivi prigoanelor... 

208: Cu toate că par mereu plutind, mâna atotputernică ce-mi serveşte de sprijin va şti 
cum să mă ferească de înec.” 

Dacă Dumnezeu o a sprijinit cu atâta putere împotriva prigoanelor, credeţi, dragii 
mei, că o va lăsa înfrântă de erezii? Nu, dragii mei, să n-o credeţi. 

209: II. A doua furtună asupra Bisericii a înteţit-o curiozitatea: curiozitatea, fraţi 
creştini, e pacostea minţilor, ruina evlaviei şi mama ereziilor. Pentru a înţelege bine acest 
adevăr, trebuie arătat, înainte de toate, că înţelepciunea divină a pus margini 
cunoştinţelor noastre. Căci după cum Providenţa văzând că apele mării se întind şi se 
împrăştiaseră peste tot pământul, acoperindu-i toată suprafaţa, le-a prescris un hotar care 
să nu le permită de a-l trece, tot aşa, ştiind că neînfrânarea minţilor se va întinde până la 
infinit, i-a hotărnicit limite peste care i-a poruncit să nu se întindă. (Tit 3,9) 

...Dar curiozitatea minţilor trufaşe nu poate suferi această modestie. «Valurile se 
ridică până la cer şi se pogoară până în străfunduri» - zice Scriptura (Psalmul 106,25-26) 

210: ... Ei sunt turburaţi ca beţivii. În capul lor e huruială. Acolo toată înţelepciunea 
lor se împrăştie, şi pierzând drumul rătăcesc, înfundându-se în erezii. Arie, Nestorie... 
curiozitatea voastră v-a pierdut! 

Singurul remediu: ascultarea de Biserică. 
211: ... Trufia ereticului se răscoală: Ce ?! voi crede eu credinţa altuia? Eu vreau să 

văd, să înţeleg eu.  
... Copii denaturaţi... 
III. Nu vă pot ascunde ruşinea sa: vreau să zic despre purtările stricate ale celor din 

sânul său. 
Prosperitatea a atras pierzarea. (Trândăvia a venit, disciplina a slăbit.) În vreme ce 

numărul credincioşilor creştea, ardoarea credinţei scădea... 
214: Biserica nu-i făcută decât pentru sfinţi - drept că din toate părţile sunt chemaţi 

copiii lui Dumnezeu; toţi cei ce sunt în număr, să intre, - dar mulţi intră peste număr. 
... Dragostea a răcit, scandalul (sminteala) s-a ridicat până în Casa lui Dumnezeu. Iar 

Satana va zice: «Aceasta e Biserica? Aceştia sunt urmaşii Apostolilor?»” 
I Corinteni 13. 
 
Arad, 
14.VIII.949 
  

MAICA DOMNULUI 
- 32 - 

 
Nu se poate vorbi numai despre Maica Domnului. 
Ea e prevăzută de Providenţă îndată după căderea omului.  
Deci pomenirea Ei, pune din plin, problema refacerii omului.  
Primul om refăcut, e Iisus, Fiul Ei, şi toţi ucenicii lui Iisus, deci Ea e şi Maica 
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Bisericii. A fost instituită, chiar de Iisus, când era pe cruce, ca maică a creştinătăţii, când 
i-a dat pe Ioan de fiu şi lui Ioan i-a dat-o pe Ea de maică. 

Dacă viaţa noastră s-ar reduce numai la viaţa aceasta, cea între leagăn şi mormânt, 
toată zdroaba vieţii ar fi fără sens. Dar viaţa noastră nu e numai atâta. 

Ştim de la Iisus, că vom purta şi chipul pe care ni l-a arătat El, schimbându-Se la faţă. 
Aceasta însă, când Se va naşte în noi Iisus, aşa cum S-a născut în sfânta Fecioară. 

Prin asceză şi iubire sufletul nostru trebuie să ajungă la curăţia sufletului fecioară, în 
care se va naşte chipul nostru veşnic. 

Nu e prin urmare numai o urmare a Domnului, o „imitatio Christi”, ci şi o urmare a 
Maicii Domnului. Iar Maica Domnului n-a fost scutită de niciuna din durerile omeneşti. 
De mică a cunoscut refugiul şi prigoana lui Irod. Sabia durerilor a fost profeţită pentru 
sufletul Ei. 

Ea e modelul desăvârşit de curăţie şi iubire, duse până la jertfă: dovadă, că puţini erau 
până sub crucea Răstignitului, şi printre cei puţini, era Maica Domnului. 

Tot aşa, pe lângă orice răstignit al vieţii acesteia, puţini mai rămân pentru el către 
Dumnezeu, şi printre cei puţini, e Maica Domnului. - Căci, spre a ajunge la refacerea 
noastră, trebuie să trecem prin multe răstigniri, şi avem trebuinţă de o inimă de mamă 
pentru noi către Dumnezeu. 

Dumnezeu ne părăseşte uneori; sfinţii nu sunt ascultaţi, dar iubirea de mamă întoarce 
asprimea Dreptăţii lui Dumnezeu din nou în iubire. 

Exod 32: Moise se ruga, strâmtorând pe Dumnezeu: Încetează Doamne urgia Ta şi 
potoleşte-Ţi mânia şi socoteşte cu blândeţe greşala poporului Tău. Adă-ţi aminte de robii 
Tăi: Avraam, Isaac şi Iacov... 

- Nu! a răspuns Dumnezeu. Lasă-Mă să-i zdrobesc, căci cu urgie M-am mâniat asupra 
lor şi vreau să-i prăpădesc! 

- Dacă nu-i ierţi, şterge-mă şi pe mine din Cartea Vieţii! 
Şi a încetat urgia lui Dumnezeu; şi pentru rugăciunea lui Moise i-a iertat pe ei. 
Cine-i Moise şi cine-i Maica Domnului? 
Când te-a lepădat Dumnezeu şi nici sfinţii nu se mai roagă pentru tine, a mai rămas 

cineva care nu te-a părăsit: e Maica Domnului, iar Maica Domnului e ascultată. 
„Între robii lui Dumnezeu şi Maica lui Dumnezeu e o deosebire fără margini” - zice 

sfântul Ioan Damaschin. Dacă Moise, un rob, poate, prin rugăciunea lui, să oprească 
urgia lui Dumnezeu şi nu-L lasă să se răzbune pe închinătorii la idoli - cu atât mai mult 
rugăciunea sfintei Fecioare Maria, va opri să nu cadă urgia divină, peste păcătosul popor 
creştin. 

Al VII-lea Sobor ecumenic, având în vedere rătăcirile ereticilor despre sfinţi şi despre 
Maica Domnului, hotărăşte: 

„A cinsti şi a mări mai întâi pe Născătoarea de Dumnezeu: mai înaltă decât toate 
puterile cereşti; iar de asemenea şi pe sfintele Puteri îngereşti, fericiţii şi întru tot lăudaţii 
Apostoli şi Prooroci, pe sfinţii mucenici, morţi pentru Hristos, pe sfinţii şi de Dumnezeu 
purtătorii dascăli, şi toţi drepţii cuvioşi bărbaţi, şi a cere mijlocirea lor, pentru că ei ne 
pot apropia de Împăratul tuturor - Dumnezeu.” 

Şi cântă Biserica: 
„Sub milostivirea Ta scăpăm Stăpână, Născătoare de Dumnezeu Fecioară! Întru 

rugăciunile noastre nu ne lăsa pe noi în scârbe, ci ne mântuieşte din nevoi: Una, curată, 
Binecuvântată: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu.” 

 
Arad,  
15.VIII.949 
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LUCRĂTORI UCIGAŞI  
VIE SĂLBĂTĂCITĂ 

-  33 -  
 
Pilda lui Iisus rezumă toată strădania lui Dumnezeu cu via Sa: lumea aceasta şi cu 

lucrătorii viei: oamenii. Într-o pildă, rezumatul istoriei. 
De aci rezultă că Dumnezeu are un rost cu lumea Sa, la care a întovărăşit şi pe om. 
Se tânguie Dumnezeu omului: 
„...Am sădit viţă bună, de soi, şi iată acum rodeşte struguri sălbateci... Voi smulge-o 

şi-o voi arunca-o!” 
Împlinindu-se urgia lui Dumnezeu cu via, Ieremia proorocul, omul, se tânguia lui 

Dumnezeu: 
„... Doamne ai milă de via aceasta, pe care a sădit-o dreapta Ta, că iată toată e 

părăginită şi o râmă mistreţul din pădure...” 
Ce însemnează întunerecul şi ascunzişul pădurii, precum şi cine e mistreţul din 

pădure, e uşor de bănuit. 
* 

Iisus a fost scos din vie şi omorât. 
Oamenii cred că Dumnezeu nu mai are nici o putere, nici un drept asupra lumii... 
Oamenii Îl prigonesc pe Iisus şi în istorie.  
Iisus a fost prigonit personal şi omorât.  
Au fost prigonite faptele Sale: minunile.  
A fost prigonită învăţătura Sa. 
Şi au fost prigoniţi toţi ucenicii Săi de-a lungul istoriei. 
Pentru acest lucru s-au răsculat şi s-au unit împotriva Lui: ereziile, prigoanele şi 

coloana nesfârşită a slăbiciunilor omeneşti. 
 
Prislop, 
11.IX.949 
 

VIAŢĂ ŞI VIAŢĂ VEŞNICĂ... 
- 34 - 

 
Toţi suntem condamnaţi la moarte şi mai nimeni nu crede că va muri; - vorbesc de-o 

credinţă care să-ţi transforme viaţa în vederea morţii, în vederea Vieţii. Toţi suntem 
chemaţi la viaţă şi mai nimeni nu trăieşte viaţa aceasta după aceea la care suntem 
chemaţi. Trăim omorând această chemare. 

Nu e puţin lucru să zici unui mort: „Scoală, întoarce-te la viaţă!” Aşa ceva nu poate 
decât Stăpânul vieţii şi al morţii. Şi Iisus e Stăpân şi al morţii şi al vieţii. 

Pe oameni îi înfioară întoarcerea unui mort la viaţă, fiindcă obişnuit, aşa ceva nu se 
întâmplă. Pe Iisus L-a copleşit mila de durerea omenească şi a mângâiat-o, ca nimeni 
altul. 

Trei morţi a înviat: o copilă, un tânâr, - cel de astăzi - şi pe un prieten al Lui, pe 
Lazăr. Cineva a băgat de seamă că Iisus a înviat pe aceşti trei morţi aşa: pe unul în casă, 
pe al doilea în drum spre groapă şi pe al treilea din groapă, după patru zile. 

Putea să învie pe toţi. 
Putea să oprească moartea. Totuşi n-a oprit definitiv moartea, nici pentru cei pe care  

i-a înviat. Ei au murit mai târziu iarăşi. 
* 

Iisus însă dorea omului o altă înviere: o înviere a sufletului; o înviere iară de moarte. 
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Iisus tânjea după transformarea sufletească a omului, după convertirea lui la Dumnezeu. 

Iisus a venit înaintea oamenilor cu propria Sa înviere din morţi. Prin aceasta ne arată 
nouă, oamenilor, ce vom avea să fim. Acum suntem ca noi, atunci vom fi ca El. Numai 
cât, acum, trebuie să trăim, să simţim, să tânjim şi să suferim ca El - şi pentru aceleaşi 
pricini. În temeiul unui aşa acum, nădăjduim un aşa atunci. 

Iisus ne-a asigurat zicând: 
„Amin, amin zic vouă: Cel ce ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis pe 

Mine, are viaţă veşnică şi la judecată nu vine, ci s-a mutat din moarte la viaţă” (Ioan 
5,24). Iar în alt loc ne spune: Iar viaţa veşnică aceasta este, ca să te cunoască pe Tine, 
singurul, adevăratul Dumnezeu, şi pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis” (Ioan 17,3). 

Deci veşnicia noastră, întrucât atârnă şi de noi, atârnă de: asculIarea, credinţa şi 
cunoaşterea lui Dumnezeu. Trup-suflet; voinţă, simţire şi minte; tot omul e chemat şi 
ajutat să-şi lucreze luminos veşnicia. Pentru aceştia, care urmăresc rosturile vieţii 
dincolo de hotarele mormântului, pentru aceştia Însuşi Iisus ne-a spus că se roagă. 

* 
De ce este totuşi moarte între oameni şi după prădarea iadului? -Fiindcă nu e acum 

definitiva biruinţă asupra morţii, şi în ce ne priveşte pe noi, oamenii. 
Într-una din dezlegările morţilor se arată motivul: 
„Pentru ca răutatea să nu fie nemuritoare, ai poruncit ca această făptură să se dezlege: 

sufletul să se întoarcă la Dumnezeu care L-a dat, iar trupul să se întoarcă în pământul din 
care a fost luat...” până la învierea cea de obşte, când îl vom primi transformat şi 
nestricăcios, cum tânjea şi apostolul Pavel. 

Aceasta e biruinţa Vieţii asupra morţii, biruinţa pe care o aşteptăm. 
 
Prislop, 
10.X.949 

 
PORUNCA DESĂVÂRŞIRII 

- 35 - 
 

Îndărătnicii de noi, n-ar trebui să vorbim despre această poruncă a desăvârşirii şi 
iubirii de vrăjmaşi, fiindcă nu facem altceva decât ne scuzăm mereu, că nu putem. Cu 
alte cuvinte repetăm acelaşi păcat, pe care l-a făcut Adam, dând vina pe Dumnezeu 
pentru căderea sa. Înfruntăm pe Dumnezeu, că ne-a poruncit un lucru imposibil. 

Desăvârşirea şi iubirea de vrăjmaşi nu sunt nici măcar sfaturi evanghelice; sunt 
porunci. Prin urmare cu împlinirea sau neîmplinirea lor, stăm sau cădem din creştinism. 

Să nu descurajeze nimeni; fiecare are măsura sa, pe care trebuie să o ajungă. Pe ce 
cunoaştem aceasta? - Pe cele ce ni se întâmplă; pe cele ce ne vin fiecăruia să le trecem, 
ţinând seamă de aceste două porunci. Providenţa conlucră cu noi pentru desăvârşirea 
noastră: prin toate împrejurările grele, din care nu putem ieşi teferi decât lepădându-ne 
de noi înşine, ducând o cruce în fiecare zi şi îmbiaţi cu protivnici, plini de ură, capabili să 
ne şi dezlege de viaţa aceasta. 

Dacă nu înţelegem ţeserea Providenţei, care urmăreşte desăvârşirea noastră, prin tot 
felul de încercări inevitabile, atunci cădem în părerea că desăvârşirea noastră trebuie să 
ne-o facem noi, ceea ce e o trufie fără seamăn. Încremenim desăvârşirea într-o problemă. 

* 
Cât suntem de departe de iubirea de vrăjmaşi, şi zarea desăvârşirii cât e de departe, ne stă 

probă faptul că aproape în fiecare casă trăiesc laolaltă oameni care nu se înţeleg. 
Dar să ne întoarcem la noi: abia se mai propoveduieşte iubirea de oameni! Ar trebui 

să devenim întâi oameni ! 
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Nu-i vorba - trebuie să înţelegeţi şi aceasta - că din toate suferinţele care turbură furios 
viaţa omenească, cea mai mare este ura, duşmănia şi răzbunarea: unul şi acelaşi diavol: 
boarea iadului între oameni. O, tu ură, care vii din iad şi faci şi lumea iad !... 

Sigur că a propovedui iubirea de vrăjmaşi între asemenea condiţii de iad, 
însemnează să o păţeşti la sigur. Astăzi se înţelege lucrul acesta cel mai bine. Dar când 
mai şi trăieşti iubirea de vrăjmaşi, iubirea care nu face deosebirea între oameni, 
asemenea lui Dumnezeu, care trimite ploaie şi peste cei buni şi peste cei răi, riscurile 
sunt ultime: crucea te aşteaptă. 

- Să nu se creadă că în lumea aceasta poţi crede în desăvârşire nepedepsit! Iar Iisus se 
ruga pentru ucigaşii Săi... 

Aceasta n-o pot face decât oamenii hotărâţi să sfârşească pe o cruce. Ce facem? 
Fricoşii - scrie - că nu intră în Împărăţia lui Dumnezeu. Deci porunca aceasta, a iubirii de 
vrăjmaşi şi a desăvârşirii, chiar şi Dumnezeu a plătit-o cu viaţa. 

* 
Deci până nu ne cheamă Dumnezeu, trimiţându-ne El împrejurările care să ne dezlege 

şi de frică şi de îndrăzneala trufiei, curajul nostru ar semăna mai mult a păcat decât a 
virtute. Ar fi sinucidere şi nu jertfă a iubirii. 

E aci o cumpănă rezemată pe conştiinţă: noi suntem şi din lumea aceasta, 
desăvârşirea nu-i din lumea aceasta. Porunca desăvârşirii ne cere, pur şi simplu, 
strămutarea - încă în lume fiind - în Împărăţia din care ne-a venit desăvârşirea, îmbrăcată 
concret, într-un Om-Dumnezeu, în Iisus Hristos. 

Iisus a trezit în noi îndemnul desăvârşirii, îndemn întărit profund în însăşi natura 
creştinismului, dar prin condiţia umană ni se refuză. Suntem hotărât îndemnaţi spre 
şi hotărât opriţi de la. Ce rost are aşezarea noastră între pintenii acestui imperativ 
şi frânele acestui refuz -e greu de spus. 

Când tensiunea acestei cumpene de conştiinţă va aduna destulă energie, Providenţa va 
aduce dezlegările... 

* 
A încercat omul toate: bogăţia, puterea, ştiinţa, păcatul, dar fericit nu l-a făcut nici 

una !„Iisus ne îmbie încercarea Sa, cea din urmă: încercarea iubirii. Aceea pe care 
nimeni n-a făcut-o, sau pe care puţini au încercat-o, doar clipe ale vieţii lor. Cea mai 
cutezătoare, cea mai protivnică pornirilor din noi; dar singura care se poate ţine de ceea 
ce făgăduieşte !” (Papini) 

Iată de ce crucea e o taină şi se dezleagă numai celor ce o iubesc. Aceştia sunt „fiii 
Celui Preaînalt”. 

 
Prislop, 
2.X.949 
 

OSÂNDIREA IERTĂRII... 
- 36 - 

 
Unul din marile păcate ale fariseilor. 
Fariseul - dreptul după părerea sa - osândea în cugetul său pe păcătoasă - nu păcatul. 
Iisus - dreptul după adevăr - ierta păcătoasa, fiindcă singură se osândea de păcatele 

sale.  
Osândirea din ochii fariseului interzicea pocăinţa femeii. După fariseu, după punctul 

de vedere fariseic, nu există convertire. Poate că şi de aceea a lepădat Iisus „dreptatea” 
mioapă a fariseilor. 

Dar osândirea cade în propria sa sentinţă: fiindcă ea interzice iertarea, atrage asupra-şi 
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această interzicere. Osândirea nu are îndreptare. Ricoşează în ea chiar şi tactica divină, 
căci fariseul osândi iertarea, pe care o dădea Iisus femeii; adică osândea pe Dumnezeu 
Însuşi pentru că ierta. 

Cine ştie, poate că la farisei s-a gândit Iisus când a zis că vor fi judecaţi cu judecata 
cu care judecă. 

Fariseul era solipsistul vremii sale, care se credea până şi criteriul lui Dumnezeu. 
Ce trufie groaznică găseşti la câte unii „drepţi”. 
Nu în zadar a zis Iisus, că mai mare bucurie se face în Cer pentru un păcătos care se 

întoarce, decât pentru 99 de „drepţi”. 
Nu în zadar se zice că cea mai primejduită este mântuirea sfântului. De aceea 

Dumnezeu le ascunde conştiinta de sine a sfinţeniei. Sfinţii sunt fără să ştie că 
sunt.Aceştia ţin morţiş că-s păcătoşi. 

 
P r i s l o p ,  Luni XXI 
9.X.949 Luca 7,36-50 
 

DINCOLO DE CHIP 
- 37 - 

 
Evanghelia aceasta prezintă pe Iisus în misiune „prin oraşe şi sate, propoveduind şi 

binevestind Împărăţia lui Dumnezeu”. Era însoţit de cei 12 ucenici şi de nişte femei, 
cărora Iisus le făcuse bine şi de aceea ele Îl urmau şi-I aveau de grijă din averile lor. 

E un tablou simplu şi impresionant. 
Ignatiu de Loyola era un militar ambiţios; din ambiţie a creat ordinul iezuit, numai ca 

să facă şi el ceea ce făcuse sfântul Francisc de Assisi. Metoda duhovnicească a lui 
Ignatiu de Loyola se bazează pe imaginaţie. 

Îţi reprezinţi cu mintea pe Iisus într-o împrejurare oarecare şi te închipui şi pe tine 
amestecat printre auditorii de atunci ai lui Iisus. Stărui în această închipuire şi în toate 
sentimentele ce le trezeşte această transpunere. 

Pentru începător e o treabă de ajutor; dar riscurile imaginaţiei sunt ocolite în 
duhovnicia Răsăritului. (Năluciri, vedenii false, etc.) 

Răsăritul meditează fără imagini, chiar contra imaginilor, ba şi vedeniile reale le 
refuză - nu din rea credinţă sau din duh de împotrivire, ci din grija de-a nu greşi primind 
orice. Şi se ştie că Dumnezeu nu se supără când se stă pe acest punct de vedere. 

Meditaţia ortodoxă e cu termenii care „nu pun tipar pe minte”, cum zice unul din 
sfinţi, termeni care nu stârnesc nici o imagine. Iată câţiva termeni fără chip: „Eu sunt 
Adevărul”; „Dumnezeu este iubire”; „Duh este Dumnezeu”; „Cunoaşterea de Dumnezeu 
este viaţa veşnică”, etc. 

Dar fiindcă noi nu putem fi contemporanii lui Iisus, ca unii ce trăim în hotarele 
vremii, poate fi Iisus contemporanul sufletului nostru peste veacuri; contemporan peste 
timp şi chip. 

Iată o motivare şi un cadru a rugăciunii meditative: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul 
lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul”. 

Inspirăm atotprezenţa Sa în Preasfânt numele Său şi expirăm chipul nostru de păcat... 
 
Prislop, Marţi XXI 
10.X.949 Luca 8,1-3 
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SUPRAFAŢĂ ŞI ADÂNC... 
- 38 - 

 
Iisus dormea în corabie. Ce pildă de omenitate! Frânt de ostenit, face şi Iisus ce face 

omul: se odihneşte, doarme. E ascunsă aci o divină smerenie. 
„S-a stârnit vânt vijelios”. Iisus dormea. Corabia se primejduia. Iisus dormea înainte. 

Ucenicii s-au alarmat de spaima morţii, şi apropiindu-se de Iisus cu spaima lor „L-au 
deşteptat zicând: «Învăţătorule, învăţătorule», trezeşte-Te că pierim!” 

Iisus a certat vânturile. Marea s-a liniştit cât s-au temut ucenicii. 
Mai rămânea de liniştit defecţiunea sufletească a ucenicilor. Sufletul lor speriat de 

valuri s-a speriat şi de liniştirea lor. Frica de valuri pătrunsese furtună în suflete. 
Iisus dorea de la ei - şi de la toţi credincioşii lumii - o linişte de adâncime: liniştea 

siguranţei în Dumnezeu. Aceasta ar da să se înţeleagă că, în jurul unui om liniştit - din 
cauza rădăcinilor lui în adâncul Cerului - se face linişte pe pământ. Omul trebuie să fie 
statomic în adânc de cer ca să nu-l sperie neliniştile de la suprafaţa vieţii. Cam pe aşa 
raţiuni cred să-şi fi întemeiat Iisus înfrunarea de necredinţă, pe care a adus-o ucenicilor. 

Întrebându-i de credinţă, Iisus a certat furtuna îndoielilor. 
Iisus a adus credinţa Sa, liniştea Sa de adânc, leac nestatorniciei mării şi spaimelor 

sufletului omenesc. 
Furtunile sunt lecţii inevitabile ale Cărţii Vieţii. Cea mai grea e furtuna răspunderilor. 

„Mai multe sunt furtunile care zbuciumă sufletul preotului, decât talazurile care bântuie 
marea”, - zice sfântul Ioan Gură de aur, despre preot. 

Sunt însă ucenici ai lui Iisus, în care Cerul a prins rădăcini adânci. De aceştia a 
ascultat până şi firea neînsufleţită. Taina lor e aceasta: prin nevoinţă şi dar au dobândit o 
ascultare desăvârşită de Dumnezeu: au făcut linişte în firea lor mai întâi - şi zic părinţii: 
„De cine ascultă de Dumnezeu şi Dumnezeu ascultă !” În preajma lor fiarele şi talazurile 
îşi uită sălbătăcia. Ascultarea aceasta restabileşte omul şi natura în starea şi prietenia 
străveche din Rai. 

„Fiule, zice sfântul Serafim, adună duh de pace în sufletul tău, şi mii de inşi se vor 
mântui în jurul tău”. 

 
Prislop,  Miercuri XXI  
12.X.949  Luca 8,22-25 
 

CINE E IISUS ? 
- 39 - 

 
S-a întrebat Irod care, aflând de la Magi, cine-I, L-a osândit la moarte, crezând că, 

omorând 14.000 de prunci, va scăpa şi de Iisus. S-a întrebat Irod Tetrarhul, fiul său, care, 
„auzind toate câte făcea Iisus, nu se dumerea ce să creadă despre Dânsul”. 

Se întrebau cărturarii şi fariseii, smintindu-se pentru formalităţi înfrânte, şi sărind ca 
arşi: Cine-i Acesta, de iartă şi păcatele?!  

Se întrebau până şi Apostolii: Cine-i Acesta: că ascultă de El şi vânturile şi marea? 
Şi s-au întrebat un şir nesfârşit de nedumeriţi.  
S-a întrebat puterea lumească. 
S-a întrebat toată trufia minţii. 
S-a întrebat şi toată necredinţa. 
Toţi aceştia L-au refuzat, L-au osândit şi L-au omorât pe Iisus. Iar aceasta s-a 

întâmplat permanent în istorie. 
E semn că Iisus e Cineva care sparge permanent limitele istoriei; iar istoria se apără. 
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Cine e Iisus pentru noi? 
Pe contemporanii lui Iisus îi înţelegem că le era greu să-L creadă chiar Dumnezeu. 

Dar după dovada Învierii Sale, dovada dumnezeirii, după arătarea Sa şi intrarea mai 
presus de fire prin uşile încuiate, după petrecerea Sa cea nevăzută în preajma gândurilor 
omeneşti, după arătările Sale în drum spre Emaus, lui Luca şi Cleopa, pe drumul 
Damascului, prigonitorului Saul, unui alt prigonitor al veacului nostru, indianului Sundar 
Singh, - cu aproape un nor de martori, noi nu mai putem fi fără răspuns. 

Las ca ştiute răspunsurile Teologiei. 
Pentru noi Iisus e Sensul vieţii şi al Istoriei: reazemul ei în ispitele şi furtunile 

timpului. Iisus e asemănarea după care tânjim şi însetăm de-a lungul deşertului lumii: 
originalul nostru, autenticitatea noastră, dar, mai mult decât acestea, Iisus este Prietenul 
nostru, care singurul ne rămâne credincios şi nu ne părăseşte niciodată. Şi mai mult: e 
Sfnâta noastră Împărtăşanie cu desăvârşirea: foamea noastră metafizică. 

 
Prislop, Joi XXI  
13.X.949  Luca 9,7-11 
 

DOUĂ SOCOTELI... 
- 40 - 

 
Se bănuieşte de la început că nu se vor potrivi. 
Pericopa aceasta, luată separat, vorbeşte despre înmulţirea minunată a pâinii şi 

peştilor. De data aceasta, acestea s-au înmulţit, vădit, prin cuvântul lui Dumnezeu şi cu 
ajutorul ţarinii şi mării. Natura rodeşte şi ea, dar minunea aceasta dovedeşte că natura 
rodeşte la binecuvântarea Supra-naturii. Aceasta dovedeşte că la mersul vremii, la 
mersul naturii, e implicată şi toată purtarea omenească faţă de Supranatură, faţă de 
Stăpânul naturii. 

Ucenicii erau oameni simpli şi practici: văzând mulţimile, iar ei fiind într-un loc 
pustiu, s-au gândit, omeneşte: oamenilor le va fi foame, „Doamne, dă-le drumul”. 
Oameni naturali, gândeau natural, sub categoria naturii. Nu-i o vină; e chiar semn de 
sănătate a gândi natural. Ucenicii se gândeau la trebuinţa pâinii naturale, care stâmpără 
foamea trupului. 

Iisus se gândea însă la altă pâine, a vieţii mai presus de fire, se gândea la Sfânta 
Împărtăşanie. Aşa avea Iisus de gând să le deschidă mintea către această pâine nouă, 
plecând de la minunea pâinii naturale. 

Reuşise Iisus să ridice la o înţelegere superioară pe o femeie - şi aceea păcătoasă -, la 
fântâna lui Iacov, vorbindu-i despre apa vie şi despre adevărul că Dumnezeu e Duh şi 
Adevăr şi că e pretutindenea de faţă, nu numai în templul din Ierusalim - unde mai nu 
mai era. 

N-a reuşit însă cu mulţimile. Mulţimile sunt grele. Mulţimile gândesc cu stomacul. 
Mulţimile înţeleg „viaţă veşnică” un stomac veşnic. La aşa mentalitate se gândea sfântul 
Pavel când zicea despre unii că „dumnezeul lor e pântecele” (Filipeni 3,19). 

Din context şi locurile paralele ale acestei Evanghelii găsim că într-adevăr Iisus n-a 
fost înţeles şi că în mulţime a prins fulgerător gândul pământesc: să-L pună pe Iisus 
împărat, fiindcă are putere să le dea pâine până şi în pustiu. Mulţimile care-L urmau pe 
Iisus, trăgeau de El să-L facă pământesc. Iar Iisus trăgea de om să-l refacă ceresc. 

Iată socotelile omului şi iată socotelile Domnului! 
N-are rost să ne întrebăm cine are dreptate. Se înţelege. Chiar socoteala îngustă, 

socoteala de gloată, dă dreptate socotelii divine. 
Omul doreşte o veşnicie, e adevărat; numai cât aceasta trebuie strămutată cu om cu 
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tot în Împărăţia lui Dumnezeu, de unde e de obârşie. Spre strămutarea omului din raza 
naturii în zarea mai presus de fire, avem trebuinţă mereu, nu numai de pâinea naturală, ci 
mai ales de pâinea mai presus de fire, a Sfintei Împărtăşanii. 

 
Prislop, Vineri XXI  
13.X.949 Luca 9,12-18 
 

OMUL... DUMNEZEUL FĂRĂ VREME... 
-  4 1 - 

 
Nimic mai greu şi mai periculos decât să te lupţi cu îngustimea, cu prejudecăţile şi cu 

formalismul. 
Nimic mai primejdios decât a combate răutatea, care crede că are dreptate, că apără 

adevărul şi că slujeşte lui Dumnezeu. 
Reaua voinţă, sub formele acestea, a înfrânt până şi pe Iisus. 
Deşi Dumnezeu n-a revelat o Scriptură împotriva Sa, formalismul iudaic a întors-o 

împotriva Sa, lui Dumnezeu. 
Nu „după Scriptură” L-au răstignit ei pe Iisus? 
Iată ce poate răutatea: să stea împotriva evidenţei, împotriva adevărului în numele 

adevărului, să stea împotriva iubirii lui Dumnezeu de oameni, în numele iubirii de 
Dumnezeu. 

Împotriva acestei situaţii nici Iisus n-a putut nimic. 
De aceea răutatea, fiindcă nu se poate nicidecum schimba în bunătate, ea nu are 

iertare; - ea e împotriva iertării şi a oricărei tămăduiri, - de aceea nu are decât judecată. 
Răutatea a înfrânt pe Dumnezeul iubirii, dar se va înfrânge de Dumnezeul judecăţii. 

* 
- De unde oare atâta perversiune în fiii lui Dumnezeu? 
- De la acea făgăduinţă demonică, şoptită omului: „Tu vei fi (ca) Dumnezeu!” Şi pe 

care omul a crezut-o, nebăgând de seamă cine i-o spune. 
Un dumnezeu neizbutit; scos afară, înainte de vreme, din divina devenire. 
Un dumnezeu creat, dumnezeu după dar, avea omul menirea să fie, dar a ieşit un 

dumnezeu satanizat, chip neisprăvit, desfigurat, care nu se mai înţelege cu Dumnezeul 
Adevărului. De aci se năzăreşte omului, în cursul creaţiei sale - istoria - că el e, pe rând: 
măsura tuturor lucrurilor, că el e criteriul adevărului, că lumea există în funcţie de el, că 
el e creatorul lumii, că Dumnezeu ajunge la conştiinţa de sine abia în om, ca de aci un 
altul sa spună că „Nu Dumnezeu a făcut pe om, ci omul a făcut pe Dumnezeu” 
(Feuerbach). 

Iisus îi aduce iarăşi nimbul divinei deveniri, printr-o coroană de spini... 
 
Prislop,  Sâmbătă XXI  
14.X.949  Luca 6,1-10 
 

SEMĂNĂTORUL CERULUI 
- 42 - 

 
Că tânjim, ne frământăm, ne chinuim, pentru a ne realiza Sensul în marea Împărăţie a 

existenţei lui Dumnezeu, nu mai e nici o îndoială. Porunca desăvârşirii e o poruncă de 
care nu se poate scăpa pe pământ. Ea aparţine Cerului şi scânteiază ca o stea în 
conştiinţă.. Iar aceasta se întâmplă tuturor oamenilor înclinaţi spre Dumnezeu. Numai cât 
unora mai mult, altora mai puţin; unora foarte mult, altora foarte puţin. 
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Creştinismul, cuvântul Împărăţiei, Iisus, prind vag în oameni, în trepte diferite. 
Pilda Semănătorului e pilda lui Iisus, care şi-a tâlcuit profetic soarta soliei Sale între 

oameni. A tâlcuit-o şi pe înţelesul apostolilor, care L-au rugat să le-o tâlcuiască, dar tot a 
rămas şi tâlcuirea pe care avea s-o aducă depănarea veacurilor. 

Deşi oamenii au fost totdeauna la fel, de aceste patru categorii: cu mintea bătută de 
toate vânturile învăţăturilor omeneşti, ca o cale prăfuită a lumii; cu o inimă de piatră, 
fără focul iubirii într-însa; cu simţurile aruncate în hăţişul dintre griji şi plăceri, şi abia ca 
a patra parte, ca un pământ roditor de Cer, - totuşi ceva se simte structure deosebit şi 
încreştinat în lume. 

Sunt minţi ale lumii care gândesc contând pe existenţa lui Dumnezeu. Sunt pietre, 
monumente de piatră, catedrale la care s-a lucrat sute de ani, care mărturisesc pe 
Dumnezeu. Sunt griji şi plăceri părăsite în decursul istoriei din cauza lui Dumnezeu. Iar 
despre şirul de sfinţi ai veacurilor, răsfiraţi ca nişte stele, nici nu mai pomenesc. 

Iisus a înclinat structural omenirea spre Cer. 
Oamenii nu mai pot scăpa de această înclinare, fie că-L mărturisesc afirmându-L, fie 

că-L mărturisesc tăgăduindu-L pe Dumnezeu. 
Oamenii sunt provocaţi, individual, să se pronunţe într-un fel sau altul, cum stau faţă 

de solia lui Iisus. 
Aceasta e biruinţa cerescului Semănător! 
 
Prislop,  Duminecă XXI  
15.X.949  Luca 8,5-15 
 

SEMĂNĂTORUL 
- 43 - 

 
Evanghelia s-a dat tuturor structurilor sufleteşti, s-a dat tuturor claselor sociale, 

tuturor vârstelor şi tuturor neamurilor pământului. 
Neamurile încă n-au dezvoltat toată bogăţia Creştinismului şi Creştinismul încă n-a 

pus în valoare de mântuire toate structurile neamurilor. 
Pe scurt: care-i sămânţa menită să rodească? 
Mai întâi e toată învăţătura Evangheliei: tot ceea ce trebuie să ştim despre noi şi 

Dumnezeu spre asigurarea mântuirii noastre. 
Dar sămânţa caracteristic divină e însuşi Iisus: omul cel nou, făptura cea nouă, omul 

ceresc. El locuieşte real în făptura noastră duhovnicească de la Botez. Dar, ca această 
cunoaştere să nu ducă greşit la un fel de autodivinizare luciferică a omului - cum s-a 
întâmplat de altfel cu un întreg curent de gândire, idealismul, - Biserica învaţă, 
dogmatic, că Iisus este şi deosebit de noi, e Mijlocitorul între Dumnezeu şi oameni. 

În parte Îl avem fiecare pe Iisus şi pe Sfântul Duh; întreg e în Biserică, în obştea 
luptătoare şi triumfătoare; iar desăvârşit în veacul viitor, când: „Dumnezeu va fi totul în 
toate”. 

Noi oamenii nu ne dăm seama ce lucruri mari ne-aşteaptă în privinţa prelucrării 
noastre, prin mijlocirea cerescului Semănător, şi a descoperirii valorii noastre eterne! 
Prea suntem oameni, înfăşuraţi la ochi cu materia de pe noi şi cu structura noastră 
pământeană, care ne cam cheltuie toată vremea de aici şi ne scurtează zarea. 

* 
Trebuie să fim mai decişi pentru afirmarea lui Dumnezeu, de la care avem obârşia, 

fiindcă ceilalţi, care afirmă numai materialitatea lumii, o afirmă mai tare. Şi ni se cade 
nouă, creştinilor, ca pe aceeaşi măsură să-i afirmăm totodată şi spiritualitatea. 

Necredincioşii, - spre ruşinea noastră -, îşi cred necredinţa lor mai tare decât credem 
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noi credinţa noastră. (Să n-aveţi nici o teamă: mintea, prin puterile sale numai, nu poate 
dovedi constrângător, nici că este, nici că nu este Dumnezeu). 

De aceea, pentru că puterile omului sunt hotărât mărginite, de aceea a venit Iisus, 
Dumnezeu, personal, să ne vorbească El cele ale eternităţii noastre. Aceasta este 
siguranţa noastră în plus. Împotriva lui Iisus oamenii n-au putut nimic, fie că purtau toga 
filosofilor, fie că purtau hlamida împăraţilor. 

Dar, lucru de ţinut seamă e ca: apartenenţa noastră la Iisus e supusă încercărilor, 
prigonirilor, ba chiar şi osândirii la moarte. Aceasta ne-a spus-o El cu toate prilejurile. 

Aşa trebuie să fie: nimeni nu poate crede în Iisus nepedepsit! 
Dacă Iisus ne-a răscumpărat din moarte veşnică cu preţul vieţii, noi de asemenea 

câştigăm viaţa Lui lepădând pe-a noastră, dacă vremea o va cere. 
De aceea sunt îngăduite încercările fiindcă numai ele „coc” sămânţa pe pământ a 

„dumnezeilor după dar”. Aceştia sunt creştinii, în care Iisus aduce rodul însutit. 
Şi interesează rodul - sensul dat vieţii şi morţii - şi nu interesează pământul de pe el. 
Să înţelegem aceasta! 
 
Prislop,  
16.X.949 
 

ÎNTREBAREA ÎNTREBĂRILOR:  
„CINE ZICE LUMEA CĂ SUNT EU?” 

- 44 - 
 
Iisus, după o convorbire cu Tatăl, - o rugăciune -, a venit la ceasul să pună lumii 

întrebarea întrebărilor: „Cine ziceţi că sunt Eu?” 
Lumea a dat aproape toate celelalte răspunsuri decât răspunsul. Apostolii culeseseră 

câteva păreri contemporane din popor: că Iisus ar fi un prooroc oarecare din cei de 
demult. 

Fariseii şi cărturarii, ba chiar şi unele din rudeniile Sale, îi ziceau că-i smintit şi 
îndrăcit. Sinedriul a găsit că-i „hulitor de Dumnezeu” şi „trebuie omorât”. Deci, - ca 
organ legislativ şi executiv al Legii Vechi - a răspuns “hulitorului de Dumnezeu” cu 
răstignirea pe cruce între doi tâlhari. 

* 
La întrebarea lui Iisus însă nu se poate răspunde decât din acelaşi izvor, al întrebării. 

Răspunsul valabil nu l-a dat decât Revelaţia: „Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu”. 
„Acesta este Fiul Meu cel iubit.” 

Dar şi Iisus a răspuns la întrebare: înaintea sfintelor Sale patimi, zicând: „Să ştiţi că 
Eu sunt Acela de care au zis Proorocii!” (Ioan 13,19) 

Şi a mai dat Iisus un răspuns: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa”. „Calea”, 
„Adevărul” şi „Viaţa”, acestea sunt fiinţă vie, una şi aceeaşi persoană, nu abstracţii; 
existenţă personală absolută şi absolut concretă. 

E pălmuitor faptul că şi dracii s-au apropiat de adevăratul răspuns mai mult decât s-a 
apropiat raţiunea omenească decăzută! 

Prin urmare şi pe scurt e limpede: după lume, Iisus e un om ca oricare altul; după 
Revelaţie e un om ca nimeni altul. 

Iisus e Dumnezeul-Om şi Omul-Dumnezeu. 
Exact atâta cât mai avem până la destinul nostru.  
 
Prislop,  Luni XXII 
16.X.949  Luca 9,18-21 
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ASCEZA... RAŢIUNII... 
- 45 - 

 
Din pricină că Iisus nu poate fi înţeles prin categoriile raţiunii, prin felul de a fi al 

lumii, ci numai prin Revelaţie - iar omul anevoie se ridică la înălţimea Revelaţiei - faptul 
acesta îl sileşte pe om să-şi vadă cu ochii toată mizeria întreprinderii sale în cunoaşterea 
lui Dumnezeu. Neputinţa cuprinderii lui Dumnezeu îl constrânge pe om să-şi vadă 
marginile, caducitatea, neajunsul cunoaşterii, tragedia raţiunii. Raţiunea trebuie să 
admită credinţa, această asceză a raţiunii. 

De aici, faţă de Iisus, care se impune, rezultă numai două atitudini: sau e refuzat şi 
osândit la moarte, ca o absurditate în lume, ca pe unul ce ameninţă lumea cu sfârşitul, 
sau e primit ca un sfârşit al lumii, ca o cruce a raţiunii, o smerenie a ei. Sau picătura de 
apă va nega oceanul fiindcă... nu-l poate cuprinde şi ca urmare îl va tăgădui ca obârşie a 
sa, sau picătura de apă nu va nega oceanul, deşi nu-l poate cuprinde, ci îşi va recunoaşte 
obârşia sa în el. Este prin urmare şi o răstignire a minţii. 

Luarea crucii lui Hristos e totuna cu smerenia, iar smerenia e recunoaşterea măsurii 
de om şi primirea misterului ce ne depăşeşte, ca mister. 

Dacă cunoaşterea, superioritatea subiectului faţă de „obiect” e tot sufletul nostru, 
atunci faţă de Iisus suntem în situaţia să ne pierdem sufletul, fiindcă Iisus se impune, dar 
nu ca „obiect”. Iisus ne impune un alt mod de-a-L cunoaşte; şi ne povăţuieşte simplu, 
divin de simplu: să ne pierdem sufletul pentru El, căci numai aşa-L vom câştiga. Numai 
aşa va învia sufletul nostru. Cu alte cuvinte, în faţa lui Iisus, să nu ne mai ţinem de zidul 
chinezesc al mărginirii noastre, decât ca de un puternic motiv de smerenie. Altfel nu se 
lărgeşte fiinţa noastră; altfel nu pierdem lumea, preferând pe Iisus. 

Cine va face aşa va fi mărturisit de Iisus înaintea Tatălui, ca unul ce a înfruntat pe 
pământ riscul mărturisirii lui Dumnezeu. Cine răstigneşte în sine cunoaşterea lumii (care 
nici pentru lumea aceasta nu e toată bună), preferând cunoaşterea care era în Iisus, „în 
care sunt ascunse toate comorile cunoştinţei şi ale înţelepciunii” (Coloseni 2,3), acela 
pune viu fiinţa sa în faţa lui Dumnezeu. 

Abia aceasta e „cunoaşterea Adevărului” , „care ne va face liberi!” 
 
Prislop,  Marţi XXII  
17.X.949  Luca 9,23-26 
 

AMĂRĂCIUNE DIVINĂ 
- 46 - 

 
De multe ori ne plângem împotriva limitelor noastre, împotriva condiţiei umane. 

Tânjirea după o desăvârşire a omului ne dă dreptate. Dar întrebarea e dacă, în condiţia 
noastră de acum, putem suporta desăvârşirea? De pildă ce-am face noi dacă am şti 
dinainte, cum ştia Iisus, numai acest singur fapt: cât vom avea de suferit? 

Iată Iisus le spuse ucenicilor că le stă înainte divina tragedie a căderii Fiului lui 
Dumnezeu în mâinile răutăţii omeneşti; - ispită fără seamăn avea Dumnezeu de întins 
răutăţii văzute şi nevăzute. 

Răutatea nu-L primea pe Iisus ca Dumnezeu, ci numai ca om; de aceea i s-a dat de 
sus „libertatea” să-I facă lui Iisus toate relele de care-i în stare. Deşi Iisus le-a spus 
aceasta ucenicilor deschis, totuşi ei au fost ţinuţi să nu înţeleagă, - poate că pentru că era 
şi Iuda printre ei, care, dacă ar fi înţeles, poate că n-ar mai fi fost Iuda. 

Desăvârşirea lui Iisus e, printre altele, strălucită şi de liniştea Sa supra-omenească în 
faţa suferinţei, în capacitatea Sa de suferinţă: nu ca un resemnat sau condamnat 



507 
 

neputincios, ci ca unul ce împlineşte activ marele Sens al Providenţei, care va mântui pe 
oameni. (Aceasta era taina bucuriei Sale care o ascundea de oameni. Evrei 12,2). 
Ucenicii n-au îndrăznit să ceară explicaţii; şi ca dovadă că n-au înţeles nimic, au cerut un 
lucru foarte strident cu atmosfera desăvârşirii lui Iisus: „cine e mai mare între ei?” 

Desăvârşirea vorbea cu ei, iar ei migăleau în minte nimicuri omeneşti, mici invidii de 
mărime deşartă. Profund se va fi amărât Iisus. Deci, văzându-i că nu înţeleg deloc cele 
ale bărbatului desăvârşit, întâmplându-se şi un copil la îndemână - Tradiţia crede că ar fi 
fost sfântul Ignatie de mai târziu - le-a dat răspunsul prin acest copil. 

Vreţi să ştiţi cine-i mai mare? Răspunsul e paradoxal: - cine-i mai mic în ochii săi, 
acela-i mai mare în ochii lui Dumnezeu. Mare e acela care numai de mărimea lui nu se 
ocupă. Mare e cel ce creşte fără să ştie: ca bobul de grâu în strălucirea soarelui şi bătaia 
vântului. Dacă e o creştere naturală, după fire, naturală e şi creşterea mai presus de fire, 
căci adevărata dimensiune a desăvârşirii smerenia este. Drept aceea, dacă nu puteţi 
înţelege Împărăţia lui Dumnezeu, cel puţin primiţi-o ca un copil, în care nu se întâmplă 
nici o răvăşire dialectică. 

 
Prislop,  Miercuri XXII  
18.X.949  Luca 9,44-48 
 

VÂRSTELE LIBERTĂŢII  
- 47 - 

 
Sunt epoci în care constatăm revărsări neobişnuite de har. Prima a fost contemporană 

cu Iisus. Revelaţia Adevărului şi a Puterilor era în toi. Mulţi erau atraşi către Adevăr. 
Pentru un astfel de interval istoric Iisus ne-a spus cuvintele: „Cel ce nu-i împotriva 
noastră, acela e cu noi”. Revelaţia s-a încheiat. Rămânea la libertatea oamenilor              
- libertate pe care, primul, creştinismul a pus-o, şi a atârnat de ea toată veşnicia - ca să se 
vadă ce curs au să aibă lucrurile şi, după cursul libertăţii să vină şi răspunsurile Cerului. 

Au urmat şi vremuri de uscăciune spirituală ca urmare a folosirii libertăţii în sens rău. 
Pentru aceste vremi Iisus a atras ucenicilor aminte: Băgaţi de seamă „Cine nu-i cu noi e 
împotriva noastră. Cine nu adună cu Mine, risipeşte” (Matei 12,30). E tocmai vremea, 
descoperită şi lui Pavel, a lepădării de credinţă, a lepădării libertăţii spiritului, vremea 
pierderii libertăţii, noaptea întunecării spiritului. E cufundarea veacului în noaptea 
lucrurilor din afară. - Iar El va veni a doua oară la miezul acestei nopţi. 

Aşa vedea Iisus: prin lumina aceea, mai înainte de întemeierea soarelui, cu care arcuia 
veşnicia, ca să vină cu aceeaşi lumină în miezul nopţii omeneşti, care a pierdut sensul 
veşniciei. Dacă Iisus ştia cele ale veacului prin cele ale veşniciei - ca un Dumnezeu - 
sigur că ştia şi cele ale veşniciei prin veac, prin care avea să treacă personal, ca om. 
„Apropiindu-se zilele luării Lui din lume, s-a hotărât să meargă la Ierusalim” şi a trimis 
înaintea Sa vestitori. Aceştia s-au oprit într-un sat samarinean, care a refuzat să-L 
primească (odată le făcuse mare bucurie venirea lui Iisus, două zile printre ei «Ioan 
4,40»). Ucenicii n-au înţeles - şi, omeneşte era imposibil de înţeles - acest refuz. 
Evanghelia însă descoperă motivul: „pentru că mergea la Ierusalim”. 

Viaţa lui Iisus pe pământ n-a fost înţeleasă decât de El. Dovada: ucenicii cereau 
blagoslovenie să se roage ca Ilie, să-i trăznească Dumnezeu pe samarineni, şi după ei, 
poate că pe toţi „samarinenii” vremilor. Dar Cel ce vedea peste veacuri i-a oprit, 
afirmând că până la sfârşitul veacurilor, până la sfârşitul istoriei, misiunea Sa e să 
mântuiască, nu să piardă suflete. 

Când se va încheia perioada veacurilor, când şi cei mai de pe urmă ucenici ai lui Iisus 
vor fi trecut, ca El, prin Ierusalim, fiindcă alt loc nu-i va primi decât o Golgotă, atunci 
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vom înţelege că mersul libertăţii ce ne-a adus-o Iisus avea, pentru noi, Sensul Noului 
Ierusalim! 

 
Prilop, Joi XXII 
19.X.949 Luca 9,949-56 
 

MIEII, MISIONARI ÎNTRE LUPI 
- 48 - 

 
Aceasta înseamnă că Dumnezeu contează pe posibilitatea transformării naturii de lup 

în natură de miel. Natura întreagă a ieşit „bună foarte” prin Cuvântul lui Dumnezeu la 
creaţie, dar întâmplându-se decăderea omului de la spirit la lucruri, au căzut şi lucrurile, 
a căzut şi „natura” în sălbăticie. 

Răutatea e o osândă, o moarte anticipată, care chinuieşte firea, dar nu e naturală, e o 
venetică în fire. Pe aceasta vrea Dumnezeu să o izgonească din fire, dar cu ajutorul 
omului, care a introdus-o în fire. I-a dat omului apostolia acestei misiuni: „Iată Eu vă 
trimit pe voi ca pe nişte miei în mijlocul lupilor.” 

Esenţialul urmărit de Iisus e revenirea întregii făpturi la Sensul ei către Dumnezeu, 
sensul ei originar, chiar din acest eon decăzut al lumii. Firea perversă şi firea curată, 
originară, stau laolaltă în raportul în care se afla un miel care bea apă dintr-un râu, faţă 
de lupul care se afla mai la deal, şi-i băga mielului de vină că-i tulbură apa, găsindu-i 
acesta motivul „întemeiat” să-l mănânce. E absurditate multă şi variată lipită pe fire. 
Misiunea lui Iisus, dată şi mieilor, e descojirea firii de absurditate, de sălbăticie, de 
caricatura existenţei: demonicul. 

Aceasta însemnează că Iisus contează pe un miez originar necontaminat, existent încă 
în fire, deşi comprimat, dar capabil să-şi recâştige dimensiunile şi valoarea paradisiacă: 
miezul capabil de har. Precum că acestea sunt aşa ne stau mărturie mieii lui Dumnezeu, 
sfinţii, în preajma cărora se îmblânzeau fiarele. Luăm la întâmplare exemplul văzut de 
martori în preajma sfântului Serafim, când locuia în pădurea Sarovului, că adesea erau în 
jurul lui deodată: vulpi, iepuri şi lupi, bucurăndu-se de bucuria sfântului. (Sfinţenia nu e 
tristeţe, e bucurie. Sfinţenia tristă e o tristă sfinţenie.) Iar bucuria era nota caracteristică a 
sfântului Serafim. Oamenilor li se adresa: „Bucuria mea”. Păcatul a creat fiarele. 
Sfinţenia le dezleagă de povara acestei uniforme străine. 

Tot binele, toată blândeţea, toată bunătatea e un grăunte de energie divină în om, 
capabil să crească până la sensul şi valoarea unei misiuni. Aceasta e o misiune crescută 
natural şi lucrând binefăcător în jur, într-un mod de la sine înţeles. Să nu descurajeze 
mieii, văzând colţii lupilor rânjind, fiindcă stă mărturie istoria: lupii n-au putut mânca 
mieii! Să nu descurajeze mieii, căci nu suntem „aruncaţi în lume” (Heidegger), ca ai 
lumii, ci suntem trimişi: plini de Sens şi Adevăr, să transfigurăm lumea. 

„Sunt candelă sub bolţile divine, 
În haos spânzur, dar atârn de Tine...” 

(Nichifor Crainic) 
Aceasta explică minunea că mieii au biruit lupii: Mielul lui Dumnezeu era cu ei. 
 
Prislop, Vineri XXII 
20.X.949 Luca 10,1-15 
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SMERENIE ROMANĂ 
- 49 - 

 
Găseşti calităţi sufleteşti unde nu te aştepţi. Căpitanul roman al oraşului Capernaum, 

dator să facă simţită în Israel gheara Aquilei romane, dă trei dovezi de om, care au mirat 
profund şi pe Iisus. 

Romanul acesta era democrat: alerga până la Dumnezeu pentru ordonanţa sa; şi iubea 
şi pe cei de alt neam, pe iudei, pe care trebuia să-i apese, după rosturile lui oficiale 
printre ei. Romanul acesta credea în Dumnezeu, nu în zeii romani. Şi credea bine în 
Dumnezeu: în atotputernicia, în atotprezenţa - şi deci în puterea la distanţă, peste orice 
distanţă, a Cuvântului lui Dumnezeu. El credea şi ce nu credeau iudeii: că Iisus e 
Dumnezeu. Şi în sfârşit, e omul real, care a trimis lui Iisus cuvintele: „Doamne nu te 
osteni, că nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, de aceea nici pe mine nu m-am 
socotit vrednic să vin la tine, ci zi un cuvânt numai, şi se va tămădui sluga mea”. 

Poate nicăieri pe pământ n-a găsit Iisus atâta smerenie. De aceea l-a şi ridicat mai 
presus de Israel. Căpitanul roman din Capernaum era deodată: omul ordinei, al stăpânirii 
romane, omul iubirii de oameni, omul iubirii şi credinţei în Dumnezeu şi omul 
smereniei. Om concret şi totuşi duhovnicesc: reprezenta o centurie de ostaşi, dar mai 
mult, reprezenta un stil spiritual a multe centurii de sfinţi. 

De aşa oameni ascultă Dumnezeu în toate vremile... 
Cine ştie dacă nu, sub chipul vameşului, Iisus a ascuns tocmai calităţile sutaşului din 

Capernaum, pe care-l dădea lumii model iubit de Dumnezeu... 
 
P r i s l o p ,   Sâmbătă XXII  
21.X.949  Luca 7,1-10 
 

BOGATUL ŞI SĂRACUL 
- 50 - 

 
Prin pilda bogatului anonim şi a săracului anumit, Lazăr, Revelaţia aruncă lumini 

decisive asupra soartei omului pe pământ, pe planul lumii, precum şi asupra urmărilor, 
cu necesitate, pe planul veşniciei. 

Deocamdată desprindem câteva probleme: 
I. Situaţia în lumea aceasta: 
1. Slava şi mizeria existând deodată, într-un conflict surd: una în uşa celeilalte. 
2. Slăvitul bogăţiei e anonim; săracul e numit cu numele, e Lazăr; Lazării lumii la 

porţile bogaţilor!  
3. Bogaţii nu înţeleg nimic; înţelegerea lor nu se întinde nici până la porţile casei. 
4. Câinii înţeleg mai mult; „inima de câine” au dat-o bogatului, iar ei se milostivesc şi 

ling bubele săracului. 
II. Vine moartea. Moartea e un factor „neprevăzut”, care nu simplifică nicidecum, ci 

complică toate problemele. Moartea, în primul moment al ei, pune capăt la o stare de 
lucruri: coseşte şi slava deşartă şi mizeria neînţeleasă. Cu moartea se termină timpul, 
gâlceava istoriei, dar începe veşnicia. Năpasta morţii e: că pe bogat îl trimite în văpaie 
veşnică şi pe Lazăr în fericire veşnică. Dar e o acuză nedreaptă pe socoteala morţii: nu 
ea face deosebirea, nu moartea dă sentinţa. 

Omul trece prin moarte ca printr-o poartă. Dar dincolo de poartă are întinsă înainte, 
aşteptându-l, veşnicia în care a trăit vremelnicia. 

Bogăţia l-a făcut pe bogat egoist, materialist, nemilostiv, încolăcit de plăceri; nu s-a 
dezvoltat sufleteşte, nu şi-a format chip nemuritor de a fi. 
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Pe Lazăr, bubele şi sărăcia l-au desfăcut din înlănţuirea cu viaţa. El răbda în nădejdea 
că nu va fi tot aşa, în nădejdea unei dreptăţi a lui Dumnezeu. Nu s-a înşelat în credinţa 
sa. Toată suferinţa şi meditaţia sa, meditaţie simplificată desigur, dar existenţială foarte 
sigur, au realizat din Lazăr un cetăţean spiritual al Cerului. 

Nici bogăţia în sine, precum nici sărăcia în sine, n-au calitatea de a te osândi sau 
ferici pe planul veşniciei. Atitudinea sufletului faţă de ele e aceea care determină 
veşniciile. Pot fi bogaţi care se mântuiesc şi pot fi săraci care se osândesc. Unul a lăsat 
să i se scrie pe piatra mormântului: „Ce-am dat, am câştigat; ce n-am dat, am pierdut!” 

Dincolo de cele văzute, în fondul lor, al răsfrângerii lor în suflet, e Raiul şi Iadul: 
două posibilităţi ale libertăţii tale, două eternităţi paralele, aici stându-ţi amândouă la 
îndemână, dar dincolo cu o prăpastie de netrecut între ele. 

Unul din chinurile iadului e şi acesta: că văd fericirea drepţilor. Văd, pricep, înţeleg 
tot ceea ce erau îmbiaţi să vadă, să priceapă, să cunoască şi să trăiască încă de pe când 
erau pământeni - şi n-au vrut. Îşi aduc aminte de oameni, de alţi oameni, de Lazări,         
- ceea ce nu făceau pe pământ. Nu mai discută dacă este sau nu este Dumnezeu. Acum I 
se roagă, dar e târziu. Când bogatul era pe pământ râdea de nădejdea dreptului şi de 
rugăciunea lui; acum râd dracii de rugăciunea sa. 

Cea mai sfâşietoare rugăciune e aceasta: de-a trimite Dumnezeu, de pe ceea lume pe 
asta, pe Lazăr să le spună la cei cinci fraţi ai săi (Sfântul Maxim Mărturisitorul ar zice: 
cele cinci simţuri): cum stau lucrurile după moarte, ca să nu vie şi ei în acest loc de 
muncă. 

Rugăciune, altfel motivată în sine, dar refuzată de Avraam, zicând că au Legea şi au 
Revelaţia! Iată motivarea divină a refuzului: îi cunosc: „Dacă nu ascultă de Moise şi de 
Profeţi (Legea şi Revelaţia) chiar de va şi învia cineva din morţi, tot nu vor crede”. 

De fapt aşa a şi fost: Iisus a înviat din morţi, şi, din vremi în vremi a împlinit 
Dumnezeu, în diferite forme, această rugăciune biblică din adânc de genune, dar cei 
necredincioşi tot ca ei au rămas: încremeniţi în absoluta nepăsare. 

Iată aceasta e o mare primejdie: o primejdie infinită, din cauza unui timp pierdut. 
II 

Umblând, am băgat de seamă că aproape la toate porţile bogaţilor a pus Dumnezeu 
câte un Lazăr. Multora li l-am arătat şi le-am atras aminte de rostul lui. 

Bubele lui Lazăr şi toată mizeria lui cutremură, fireşte; dar fiori de groază ne cuprind 
când, sub strălucirea trupească a bogatului, vedem ascunsă neagra mizerie a unui suflet 
fără nici o virtute, un om decăzut tuturor păcatelor, tuturor bubelor spurcăciunii, pe care 
nu i le lingeau nici câinii. Pe acestea i le gâdilau doar dracii. 

Înmormântarea încă a fost deosebita. 
A bogatului: cu surle şi prieteni, plâns de toţi.  
Lazăr: dus de aprozii oraşului, ca o mortăciune.  
Pe unul îl aşteptau dracii. 
Pe Lazăr, Îngerii. 
Două destine deosebite, ca de la Cer la Iad. Justiţia divină e oare nedreaptă? - Nu. 

Scrie despre ea că: „Judecata e fără milă celor ce n-au făcut milă!” Prin urmare e cu 
dreptate: singur te-ai scos din împărăţia milei, neavând grijă să intri, în vremea sortită 
pentru aceasta pe pământ. Şi mai scrie: „Mila şi Adevărul ajung înaintea Ta”. Prin 
urmare iubirea şi cunoaşterea Adevărului, împlinirea iubirii şi mărturisirea Adevărului 
sunt cele ce ne cresc făptura noastră până la măsura de persoane ale Împărăţiei. - Şi: 
„Dumnezeu e Adevărul” şi „Dumnezeu este iubire”... 

* 
A murit un pustnic, mâncat de fiare.  
A murit şi un bogat, tiran, şi a fost îngropat cu cinste. 
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Un călugăr, văzând acestea, s-a întrebat întru sine pentru ce această deosebire, pe care 
a îngăduit-o Dumnezeu, şi n-o putea pricepe. Deci rugându-se el mult şi postind, i-a 
descoperit Dumnezeu taina: 

Pustnicul, ca om pământean, mai avea un păcat. Pentru curăţirea lui s-a dat trupul său 
la fiare. Bogatul făcuse şi el un singur bine, şi i s-a răsplătit lui cu cinstea 
înmormântării... 

O femeie rea se chinuia în muncile fără de sfârşit ale iadului. Blestemând pe 
Dumnezeu zise şi aceasta: Dumnezeu e nedrept: numai eu n-am făcut nici un bine, 
Doamne? 

Auzind Dumnezeu aceasta trimite un înger să-i cerceteze faptele în văzul ei. Şi a găsit 
îngerul că femeia aruncase cu o ceapă după un sărac. Săracul a luat-o şi a mulţumit lui 
Dumnezeu de ea. „Deci am făcut nedreptate femeii” zise dreptul Dumnezeu. „Du-te, 
atârnă-i ceapa deasupra ei şi se va agăţa de rădăcinile ei şi aşa adu-o în Rai!” 

Şi îngerul făcu aşa. Dar de mâinile şi picioarele femeii se mai agăţară mulţime de 
deznădăjduiţi, iar de aceştia alţii şi iarăşi alţii. Îngerul urca spre Cer un ciorchine imens 
de chinuiţi. În lumina îngerului i-a văzut femeia pe ceilalţi şi a început să strige la ei, să-i 
blesteme, zicând că numai pe ea a chemat-o Dumnezeu, nu şi pe ei, şi le făcea vânt cu 
picioarele, descotorosindu-se de ei. Valuri-valuri de oameni cădeau iarăşi în întuneric şi 
chin. Dar pe măsură ce cădeau oamenii, zvârliţi de răutatea femeii, îngerul urca spre Cer 
din ce în ce mai greu. 

Când n-a mai rămas agăţat decât unul singur de mâna femeii, ea îşi desfăcu mâna de 
pe rădăcină să se descotorosească şi de acesta, dar, pe când acela cădea iarăşi în genuni, i 
se rupse rădăcina de ceapă de care se ţinuse numai cu o mână şi căzu şi ea iarăşi în 
adânc. 

Pildele acestea, descojite de descrierea pământească, care nu merg pentru celălalt 
tărâm al existenţei, au tâlcul lor. Nu-i destul să faci fapte bune: trebuie să te faci tu însuţi 
bun. Numai fapta bună, săvârşită adesea, te îmbunătăteşte. Faptele bune, pe lângă rostul 
real ce-l au de-a ajuta pe Lazării lumii, mai au şi rostul ca să-ţi facă ţie bunătatea, 
milostivirea, iubirea: a doua natură. Şi îşi împlinesc rostul acesta, al doilea, cu atât mai 
degrabă, cu cât nu se urmăreşte acesta. E bine a face binele ca pe-un lucru de la sine 
înţeles, simplu şi firesc, cum răsare soarele. 

Cu o ceapă zvârlită după un sărac, n-ai făcut bunătatea a doua ta natură. Dar nu e 
vorba de a doua natură, e vorba de revenirea la natura noastră primară, natura noastră de 
obârşie, la care ne readuce Iisus. 

Dumnezeu a făcut totul din partea Sa. Mai urmează partea din partea noastră. 
Deciziile acestea sau nepăsarea de ele, hotărăsc simplu şi decisiv de veşnicia noastră. 
Mai hotărâtor nu se poate vorbi! 
 
Pr is lop,  Duminecă XXII  
23.X.949  Luca 16,19-31 
 

COPII ÎNŢELEPŢI ŞI „ÎNŢELEPŢII” FĂRĂ SENS 
- 51 - 

 
Cei 70 de ucenici, trimişi ca nişte miei în mijlocul lupilor, se întorceau bucuroşi de 

reuşita misiunii, vestind pe Iisus: „Doamne, şi dracii ni se supun întru numele Tău!” 
Iisus le-a frânat puţin bucuria, pomenindu-le de căderea lui Lucifer şi adăugând: „Iată   
v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii şi peste toată puterea 
vrăjmaşului...” „Dar să nu vă bucuraţi de aceasta, că duhurile se pleacă vouă, ci  
bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în Ceruri” (Luca 10,20). Atunci a tresăltat Iisus 
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de bucurie şi a mulţumit Tatălui că ascunde acestea înţelepţilor şi le descoperă copiilor.  
- Adică celor ce primesc ale lui Dumnezeu, într-un entuziasm de bucurie, fără umbră 
dialectică. În firea minţii omeneşti este sădită necesitatea unui garant al lumii, al 
adevărului, al realului şi al omului însuşi. Dar dacă omul nu-L primeşte pe care este, 
altul nu găseşte; - şi îndată nu mai este nimenea care să garanteze nici veşnicia ta. „Toate 
îmi sunt date Mie de Tatăl”: în garanţie, în sprijinire şi în desăvârşire. 

Dacă putem fi traşi la răspundere pentru o viaţă, ca timp pierdut, şi osândiţi la o 
eternitate negativă, absurdă, aceasta se întâmplă că am scos pe Iisus din ale Sale: L-am 
scos din noi, din rostul Său în noi. Constituim o împărăţie fără El, împotriva Lui. E greu 
de priceput cum pentru 20-40-60 de ani pământeşti, să plăteşti fără de sfârşit. Cu toate 
acestea nu e nedreptate la Dumnezeu, pentru că: atâţia ani, sigur erau o vreme de ajuns 
pentru o decizie, în care împărăţie să fii. Viaţa aceasta nu are scopul în sine. A o trăi ca 
scop în sine, înseamnă să negi, sa alungi pe Iisus din tine, să alungi Sensul şi să rămâi cu 
non-sensul. A trăi aşa, înseamnă să răspunzi lui Iisus: toate Ţi-ar fi date Ţie, afară de 
mine; eu m-am dat altuia!  

Dacă Iisus a fericit pe cei ce văd în El un Sens, o garanţie şi o desăvârşire, înşirând pe 
prooroci şi împăraţi, sigur că cei ce nu găsesc în aceasta fericirea, sunt nefericiţi şi nu-L 
vor vedea niciodată. Aceia sunt „întelepţii” care şi-au pierdut Sensul. 

Faţă de Dumnezeu preferaţi să fiţi copii şi fiii lui Dumnezeu veţi fi. Aceasta e o 
înţelepciune mai mare, una din bucuriile lui Dumnezeu, scrisă în Cartea Vieţii, pe 
numele fiecăruia care se decide aşa! 

 
Prislop, Luni XXIII  
23.X.949  Luca 10,22-24 
 

UN IDEAL ÎN RUGĂCIUNE 
- 52 - 

 
Când a vrut Dumnezeu să pedepsească semeţia Turnului din Babilon (Facere 11,1-9) 

a amestecat limbile oamenilor încât, de atunci, orice neînţelegere între oameni se cheamă 
babilonie, zăpăceală totală. Mai târziu, vrând să pedepsească pe egipteni, fiindcă faraonii 
ridicaseră mâna asupra religiei, Dumnezeu a trimis neînţelegere în popor „cât nu mai era 
gând de preţ (ideal) care să mai unească întru sine pe toţi fiii poporului”. 

Dacă babilonia a fost „obârşia” neamurilor şi a vrajbei, dintr-un duh rău, 
Cincizecimea a fost unificarea limbilor în Duhul Sfânt. În ziua Cincizecimii, ziua 
întemeierii Bisericii, toate neamurile (16 numără Faptele Apostolilor) întâmplate atunci 
în Ierusalim formau noul Israel, neamul cel creştinesc, toţi trăiau noul ideal al unificării 
într-un Duh Sfânt şi se simţeau toţi fiii aceluiaşi Tată. 

Iată ce ideal a învăţat Iisus pe oameni să-l ceară stăruitor! Acesta-i Sensul general, 
funcţiunea de ideal, al „Tatălui nostru”. Dumnezeu, ca Tată al tuturor oamenilor, este 
singurul gând care poate rezuma toate aspiraţiile oamenilor, simplificând ciocnirile 
„idealurilor” omeneşti. Idealurile omeneşti n-au consistenţă şi n-au garant deoarece se 
deapănă în planul vremelniciei şi al tragicului ei. De aici se întâmplă că termenul „ideal” 
duce un ponos nedrept în spate, înţelegându-se prin el termenul unei dorinţe 
nerealizabile. 

Legarea omului de efemerul vieţii îi compromite şi termenii; dar dacă omul se decide 
pentru veşnicia vieţii, trăieşte conştiinţa veşniciei sale, idealul Tatălui nostru nu mai e un 
termen, ci un fapt. Idealul astfel urmărit în lumea trecătorului, devine un fapt real în 
lumea spiritului: Cine e convins de veşnicia sa, trăieşte încă de pe acum multe clipe în 
lumea spiritului. Cine nu are convingerea aceasta şi-a scurtat zarea şi cade pradă 



513 
 

decepţiilor. Darul lui Dumnezeu e că poţi creşte din vedere în vedere până la cea mai 
largă perspectivă a existenţei. „Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum iertăm şi noi 
ale altora.” Iertarea noastră de la Dumnezeu e pusă deci în atârnare de noi. Dumnezeu 
consfinţeşte decizia noastră pentru alţii. În cazul când faptic noi nu iertăm, rugăciunea 
noastră e întoarsă pe dos de faptele noastre şi sună aşa: Doamne nu ne iertă nouă, căci 
nici noi nu iertăm altora. Faptele grăiesc mai tare ca vorbele, şi-s mai hotărâtoare sus. 

Iată condiţia sine qua non a „Unei Turmei şi a Unui Păstor!” 
 
Prislop,  Marţi XXIII  
24.X.949  Luca 11,1-10 
 

CERERI CU TÂLC... 
- 53 - 

 
Zice careva că pe un om îl poţi cunoaşte mai bine după întrebările pe care le pune, 

decât după răspunsurile pe care le dă. Cuvântul se poate restrânge şi la un punct de 
vedere numai religios. 

Adâncimea sau superficialitatea lui Dumnezeu într-un om, o poţi cunoaşte mai bine 
din lucrurile pe care le cere, decât din cuvintele pe care le spune. Astfel: unii nu-I cer 
nimic; alţii Îi cer nimicuri; unii Îi cer „socoteală”; alţii Îi cer lui Dumnezeu să facă El ce 
vor ei. Pomelnicul s-ar putea lungi. Prescurtăm. Plecând de la tâlcul rugăciunilor găsim 
şi paradoxuri minunate. Sunt sfinţi care, unii, ajungeau ca Îngerii; care, unindu-se întru 
totul cu voia lui Dumnezeu, de la ei nu mai voiau nimic deosebit, de aceea nici nu-I mai 
cereau nimic. 

Aşa se aseamănă începuturile şi sfârşiturile credinţei: unii nu cer nimic, alţii nu mai 
cer nimic. Sfinţii cei mari, din desăvârşita credinţă şi smerenie, nu mai cereau lui 
Dumnezeu nici măcar mântuirea. Smerenia acestora atinsese desăvârşirea. Totuşi: 
mântuirea, desăvârşirea, e acel „un lucru care trebuieşte” (Luca 10,42), după cuvântul 
din Betania, în casa lui Lazăr. Pentru acest „un lucru” - iertarea lumii - se roagă şi sfinţii 
din Cer. 

Dar simplificarea tuturor lucrurilor până la sensul esenţial nu e deloc treabă uşoară. 
Dar aşa-s rânduite lucrurile că e destul să se decidă cineva profund, şi cu urmări în viaţă, 
pentru a se motiva pe sine în existenţă, şi îndată îi plouă împotrivă toate „motivele” 
simplificate, droaia de nimicuri, vrând să-l zădărnicească, să-i dovedească toată 
hotărârea o uşurătate. 

De aceea trebuie mereu ţinut în focarul atenţiei: Sensul profund al vieţii noastre „cel 
ascuns în Dumnezeu”, şi prin urmare neatins şi neînţeles de nimicurile de la suprafaţa 
vieţii, chiar dacă acestea, răzvrătindu-se, ne-ar mânca de vii. 

Unul din sfinţi s-a plâns de mulţimea ispitelor şi i s-a descoperit: „Ridică ispitele şi 
îndată nu mai e cine să se mântuiască” (avva Antonie cel Mare). Nu fără tâlc a fost 
lăudată cererea lui Solomon a înţelepciunii. Nouă ni-e mai uşor de ales, fiindcă Iisus, „în 
care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei”(Coloseni 2,3) S-a întrupat 
între oameni. Iar a vinde şi a da de pomană toate nimicurile lumii, însemnează că Duhul 
Sfânt, vântul care suflă unde vrea, te-a uşurat de ele. Colbul s-a dus, zarea cunoaşterii se 
limpezeşte, spinii nu mai sunt, grija vieţii nu mai roade crinii pustiei. În pământul ţarinii 
- inima - răsare Iisus, dând vieţii Sensul de obârşie. 

Pentru aceasta se roagă Împărăteasa Maică şi toţi sfinţii. 
 
Prislop, Miercuri XXIII  
25.X.949 Luca 11,9-13 
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SFÂNTUL MUCENIC DIMITRIE 
- 54 - 

 
A vorbi cum trebuie despre sfinţii mucenici ai Creştinismului, înseamnă a avea 

curajul lor: de-a vorbi din punctul de vedere al „Adevărului care nu ştie de lanţuri” (II 
Timotei 2 ,9). -Şi fiindcă nu-L am, mă mărginesc a vă mai citi o dată Evanghelia 
profetică a tuturor sfinţilor mucenici (Matei 10,16-22), iar ca tâlcuire a ei, vă citesc două 
locuri paralele de la sfântul apostol Pavel (II Timotei 3,1-5 şi II Tesaloniceni 2,3-12). 

Locul din scrisoarea către Tesaloniceni lămureşte ultimele cuvinte ale Evangheliei: 
„Că tot cel ce vă va omorî pe voi să i se pară că aduce slujbă lui Dumnezeu”. 

E demonicul din câte unii oameni de-a se ridica pe ei mai presus de Dumnezeu şi a 
pretinde ei închinarea datorată lui Dumnezeu. Aşa făceau Cezarii, pretinzând creştinilor 
închinare. Aceasta a fost totdeauna motivul real al muceniciei, şi va fi întotdeauna: 
creştinii nu se închină trufiei omeneşti. În duhul acesta, al jertfei de sine, au trăit sfinţii. 
Ei deţineau argumentul decisiv al mărturisirii de Dumnezeu: moartea. 

Mărturisirea lui Dumnezeu cu preţul vieţii, e preţul învierii oamenilor între sfinţi. 
 
Prislop, 
26.X.949 
 

VICTORII FĂRĂ VICTORIE 
- 55 - 

 
Sunt draci pe care-i poate Dumnezeu scoate din oameni şi sunt oameni din care nu 

poate Dumnezeu scoate dracii. Mare tragedie! 
Iată de pildă un fel de oameni care suspectează cea mai curată facere de bine. E o 

mare tristeţe în a nu vedea binele în bine. Parcă e un blestem: ies dracii dintr-unii şi se 
întăresc „legheoane” într-alţii. Unii dintre aceste victime sunt şi toţi cei ce nu admit 
dumnezeirea lui Iisus. Fiindcă Iisus e o realitate; persoana care se impune până şi 
măsurării timpului, şi se impune ca un Stăpân liniştit a toate; îndrăciţii la minte 
proiectează boala lor mintală asupra Celui mai sănătos om, numindu-L pe El conspirator 
cu Beelzebul. 

Acest viciu de minte, acest tip de alienaţie mintală îl demască Iisus, spărgându-l în 
elementele sale contradictorii şi ireductibile: absurzii aceştia trebuie să-şi recunoască 
absurditatea: „O împărăţie, dezbinată întru sine, mai dăinuieşte sau nu mai dăinuieşte?” 

A spune că o împărăţie dezbinată dăinuieşte, e o imposibilitate în termeni; iar a 
recunoaşte că nu dăinuieşte, însemna recunoaşterea Împărăţiei lui Dumnezeu, care 
venise. Reducerea lor la absurd, demonstrarea absurdului, ca poziţie a minţii lor, sigur că 
nu i-o puteau ierta lui Iisus. Aceasta e categoria de oameni în care nu încape Adevărul: li 
se pare că-i înnebuneşte.  

Despre ei, şi despre vremea pecetluită cu structura lor, zice Iisus: „Cine nu-i cu Mine, 
acela-i împotriva Mea, şi cine nu adună cu Mine, risipeşte” (Matei 12,30). 

Să fie cuvintele acestea mărturisirea unei înfrângeri, sau e cuvântul judecăţii, care 
desparte oile de capre, încă de aici?... 

 
Prislop, Joi XXIII 
26.X.949 Luca 11,14-23 
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RĂZBOIUL NEVĂZUT 
- 56 - 

 
„Omul, în întregimea lui, are a doua însemnătate, după Dumnezeu; un singur suflet e 

mai de preţ decât toată materia lumii. Omul nu e o făptură închisă în lumea de aici. El nu 
se mulţumeşte numai să creadă în existenţa unei lumi nevăzute, sau să deducă existenţa 
ei din cea văzută, ci urmăreşte să se afle într-o legătură cu ea. Dar chiar dacă n-ar urmări, 
el suferă o înrâurire necontenită de la acea lume, chiar când nu are cunoştinţă actuală a 
acestui fapt. Destinul omului nu se desfăşoară influenţat numai de factori materiali şi 
biologici, sau cârmuit numai de voinţa proprie, ori a celorlalţi oameni, ci asupra lui stau 
aplecate în fiecare clipă puterile Cerului, cât şi ale iadului, încercând să-l înrâurească în 
sensul urmărit de ele. 

Omul nu e o fărâmă uitată în spaţiul lumii, ci tot ce există îi poartă un palpitant 
interes. Însemnătatea omului se arată nu numai prin faptul că a fost creat după chipul lui 
Dumnezeu, ci şi în aceea că pentru fiecare şi în jurul fiecărui ins, se dă o neîntreruptă 
luptă nevăzută. În jurul fiecărui om e concentrată întreaga existenţă creată şi necreată, 
văzută şi nevăzută.” (D. Stăniloae, „Elemente de antropologie ortodoxă”). 

Sunt deosebit de semnificative, în Evanghelia de astă seară, cuvintele lui Iisus că: 
„duhul rău caută odihnă”, pe care n-o găseşte prin pustii, ci numai în inima omului. 

Şi iarăşi semnificative sunt şi cuvintele din rugăciunea Liturghiei, din timpul 
Heruvicului: „Că Sfânt eşti Dumnezeul nostru şi întru sfinţi Te odihneşti”. 

Mintea şi inima, iubirea şi cunoaşterea sunt „locul” lui Dumnezeu în om. Dar şi 
„urâciunea pustiirii” poate să cuprindă „locul cel sfânt”, - cum zice proorocul Daniil. 
Deci după texte, inima şi mintea omului pot să fie: sau „odihnă” duhurilor rele şi 
chinuire lui Dumnezeu, sau „odihna” lui Dumnezeu şi chinuirea duhurilor rele. Avem 
două conştiinţe paralele: e fapt important acesta şi aproape necunoscut. Subliniem: 
„conştiinţa religioasă” şi „conştiinţa eului”. ”Adesea «conştiinţa religioasă» apare ca 
întunecată, pentru că duşmana sa, «conştiinţa eului», cu o forţă extremă, o ţine în 
nemişcare. Ea continuă totuşi chiar aşa să dea mărturie. O inversare a situaţiei                 
- mântuirea - nu poate avea loc decât sub acţiunea conştiinţei religioase, normative, 
revelată în Iisus Hristos. În «conştiinta eului» omul se înţelege ca centru al lumii şi 
reduce la el toate elementele existenţei, de care se ştie conştient. În sfera «conştiinţei 
religioase», dimpotrivă, se descoperă în întregime dependent de o Putere care-l 
depăşeşte, îl pătrunde şi-l atrage spre Ea”. Iată la ce adâncimi se dă războiul nevăzut. Pe 
«conştiinţa eului» se grefează trufia, căpetenia răutăţilor. Pe «conştiinţa religioasă» se 
altoieşte smerenia, mama tuturor virtuţilor. Şi una şi alta au expresia lor exterioară, 
văzută: una, dragostea ascultării desăvârşite (Filipeni 2,8) şi alta îndărătnicia şi toată 
răzvrătirea. Văpaia acestui război n-o stinge decât „smerenia - dulama lui Dumnezeu”. 

- Şi e mai bine a fi smerit decât a şti ce este smerenia. 
 
Prislop, Vineri XXIII 
27.X.949 Luca 11,22-26 
 

ROSTUL ÎNCERCĂRILOR 
- 57 - 

 
Darurile cu care înzestrează Dumnezeu pe oameni, - pe creştini la Botez -, sunt 

lumină a cunoştinţei de Dumnezeu, lumina înţelegerii lumii şi lumina dumnezeiască, în 
cei desăvârşiţi. 

Darurile sădite în om aşteaptă vreme cu prilej, aşteaptă împrejurări de tot felul, ca să 



516 
 
se arate cele ascunse în firea omului, fie bune, fie rele, precum şi lupta dintre ele. 

Toate întâmplările şi împrejurările prin care trecem într-o viaţă , multe, de nu 
seamănă o zi cu alta, printre alte rosturi au şi pe acesta: să vădească, să scoată la iveală 
cele sădite în ascunsul omului. Şi fiindcă în om sunt două înclinări: una către Dumnezeu 
şi alta către sine împotriva lui Dumnezeu, încercările şi ispitele pun omul fie într-o 
valoare, fie într-o negaţie. 

Cuvântul: „Ca să se arate gândurile ascunse ale inimii” se află în Noul Testament 
spus prima dată de dreptul Simion, Preasfintei Fecioare, când a adus pe Iisus prima dată 
în Templu. „Iată Acesta este pus spre căderea şi ridicarea multora în Israil şi spre semnul 
căruia se va grăi împotrivă. Iar prin sufletul tău va trece sabie - ca să se dea pe faţă 
gândul a multor inimi.” (Luca 2,34-35) 

Iată dar că Iisus stă între oameni, precum şi sfânta Lui cruce, dimpreună cu crucea 
Maicii Sale, „ca să se dea pe faţă gândurile a multor oameni”. 

Mai departe Scriptura lămureşte că unora ispitele le sunt spre mântuire, altora spre 
pierzare. „Dumnezeu le trimite amăgiri puternice, ca să dea crezământ minciunii şi să 
cadă sub osândă toţi cei ce n-au crezut Adevărul, ci au îndrăgit nedreptatea.” (II 
Tesaloniceni 2, 11-12) 

Pentru cei înclinaţi spre Dumnezeu, încercările au rostul lămuririi - uneori ca prin foc 
- a darurilor Duhului Sfânt, cum ne asigură tot sfântul Pavel. “Cu ochii aţintiţi asupra lui 
Iisus, începătorul şi plinitorul credinţei, care, pentru bucuria pusă înainte-I a suferit 
crucea, n-a ţinut seamă de ocara ei. Luaţi bine aminte dar, la Cel ce a răbdat de la 
păcătoşi o atât de mare împotrivire, ca să nu vă lăsaţi, slăbind în sufletele voastre. În 
lupta voastră cu păcatul nu v-aţi împotrivit încă până la sânge (până la răstignire pe o 
cruce). Şi aţi uitat îndemnul care vă grăieşte ca unor fii: «Fiul meu, nu defăima certarea 
Domnului, nici nu-ţi pierde cumpătul, când eşti mustrat de El (prin oameni)». 

Căci pe cine-l iubeşte Domnul îl ceartă şi pe tot fiul care-l primeşte îl bate. 
Răbdaţi spre înţelepţirea voastră. Dumnezeu vă ia pe voi ca pe nişte fii. Şi care este 

fiul pe care tatăl său nu-l pedepseşte?” (Evrei 12,2-7) 
Iar unde sunt aceste daruri, prin focul ispitelor, ca aurul se fac. Cam acestea sunt de 

prevăzut înapoia poruncii: „Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca 
văzând ei faptele voastre cele bune să preamărească pe Tatăl vostru cel din Ceruri” 
(Matei 5, 16). 

A înţelege necazurile vieţii în rostul lor nevăzut, este, oricum, o lumină de preţ în 
sfeşnicul minţii. 

 
Prislop, Sâmbătă XXIII  
28.X.949 Luca 8,16-21 
 

DUHURILE RELE 
- 58 - 

 
Existenţa lor e afirmată de Iisus; e confirmată de Biserică, şi împotriva lor s-au luptat 

toţi sfinţii. Demonii există real: sunt ceata îngerilor căzuţi în sfatul lui Lucifer, 
începătorul trufiei, vrând a fi el mai presus de Dumnezeu. 

Dracii nu sunt idei sau sentimente neobişnuite, sau stări de nervi, căci acestor păreri 
le punem precis întrebarea:-Ce a intrat în turma de porci de s-a înnebunit toată şi s-a 
aruncat în mare? -Au intrat ideile, sentimentele sau vreo stare colectivă de nervi?! 

Dacă admitem Noul Testament şi întreita mărturie a evangheliştilor sinoptici, atunci 
trebuie să admitem că ei sunt fiinţe spirituale decăzute şi antrenând decăderea. Ca fiinţe 
spirituale intră fără piedecă şi trec prin materia vie sau moartă a lumii văzute. Pot intra în 
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oameni, şi încă legiuni de duhuri. 
„Odihna” lor - cum zice Iisus, descriindu-i - nu şi-o găsesc prin pustii, ci în inima 

oamenilor, de unde fac să izvorască toate gândurile rele şi ucigaşe. „Duhul rău, odată 
intrat în om se multiplică într-o adevărată progresie geometrică: devine «legiune». El 
expropriază umanitatea din om în favoarea bestiei din el, face din om o caricatură, un 
monstru, un sub-om. Un suflet stăpânit de acest duh e ceva cu adevărat înfiorător. El îşi 
pierde îndată libertatea şi puterile ei de creaţiune şi desăvârşire. Raţiunea i se întunecă, 
instinctele de conservare i se atrofiază: umblă gol şi doarme prin morminte” (Gr. 
Cristescu). Aşa se „odihnesc” duhurile rele, dărâmând zidirea lui Dumnezeu. 

Izbucnesc întrebările: cum îi lasă Dumnezeu să-şi facă de cap? 
La obârşie erau făpturi spirituale ale Cerului. Nu s-au întunecat cu totul, dovadă că 

cunosc şi recunosc următoarele două lucruri: 
1. Dumnezeirea lui Iisus. „Demonii strigau şi ziceau: «Tu eşti Fiul lui Dumnezeu». 

Iisus, certându-i, nu-i lăsa să vorbească, fiindcă ştiau că El este Hristos” (Luca 4,41). 
(Iisus i-a oprit să spună adevărul, ca să nu fie crezuţi când vor spune minciuna.) 

2. Pedeapsa lor. „Au început să strige şi să zică: «Ce este nouă şi Ţie Iisuse Fiul lui 
Dumnezeu? Ai venit aici, mai înainte de vreme, ca să ne chinuieşti ?» Ei ştiu prin urmare 
că-i aşteaptă o pedeapsă. Când Iisus îi scotea din „odihna” lor afară, lor li se părea că a 
venit judecata. Totuşi li se părea lor că nu e judecata aceea care îi aşteaptă, de vreme ce 
aceea nu e „aici”, şi ca atare e înainte de vreme. 

Măcar aceste două lucruri de le-ar şti oamenii. 
* 

Cum intră? 
1. - Prin oricare din cele şapte păcate de căpetenie. Întâi ca momeală, pe urmă ca 

obsesie, apoi ca a doua natură pervertită. 
2. - Prin neîncetata lor pomenire. 
3. - Prin Împărtăşania cu nevrednicie: furarea Sfintei Împărtăşanii. Primul exemplu e 

Iuda, care avea obsesia vânzării lui Iisus (Luca 22,3; I Corinteni 11,27-30). 
4. - Ca pedeapsă pentru răutăţi, Sfântul Pavel a dat Satanei pe trei inşi. Pe doi, Imeneu 

şi Alexandru, ca să se înveţe să nu hulească; iar pe al treilea, „l-a dat Satanei spre pieirea 
trupului (- făcuse una mare -), ca sufletul să se mântuiască în ziua Domnului Iisus” (I 
Timotei 1, 20; I Corinteni 5, 5). 

Cum ies? 
1. - Prin post şi rugăciune - cu socoteală şi blagoslovenie, adică cu smerenie, care 

apără valoarea nevoinţelor. 
2. - Cântă Biserica: „Armă asupra diavolului Crucea Ta ne-ai dat”. 
Crucea îi arde. Şi orice suferinţă, primită cu mulţumire, acelaşi rost şi putere o are. 
3. - Prin pocăinţă; prin Taina pocăinţei - spovedania. 
4. - Smerenia văpaie le este. 
5. - Pomenirea neîncetată a Preasfântului Nume al lui Iisus:„Armă în Cer şi pe 

pământ, mai tare ca Sfântul Nume al lui Iisus, nu este” (sfântul Ioan Scărarul). Aceeaşi 
putere o are şi pomenirea Maicii Domnului. 

6. - Îngerul păzitor îi alungă.  
Citind Evanghelia cu băgare de seamă vedem că Iisus n-a făcut nimic „la întâmplare”. 

Astfel, s-a suit în corabie cu scopul anumit de-a merge să dezlege un suflet din muncile 
unui „legheon” de demoni, care se chinuia în lanţurile Gadarenilor. Pe mare s-a stârnit 
fără veste o furtună suspectă, pe când Iisus dormea. Iisus a certat pe cine avea de certat 
din spatele vântului şi a valurilor apei şi s-a făcut linişte mare. De ceea parte a mării îl 
întâmpină pe Iisus altă furtună: într-un suflet, în care dracii stârniseră viforul celei mai 
de pe urmă pustiiri şi decăderi. Făcuseră dintr-un om o fiară, care rupea lanţurile, şi un 
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criminal fioros, care pustiieşte acea lature a Gadarei. 

Iată un om dezorganizat de draci: pe cea mai de pe urmă treaptă a decăderii. Omul în 
care nu mai străluceau însuşirile omeniei; în locul lor diavolii îi dăduseră fioroasa 
libertate de a fi drac între oameni. Ei bine, omul acesta era totuşi un suflet. Pentru el a 
trecut Iisus marea. Iisus propovăduise în diferite rânduri că „sufletul e mai de preţ decât 
toată lumea”, şi că „Ce va da omul în schimb pentru sufletul său ?” - Enunţări abstracte, 
care nu prea decid pe oameni să-şi aibă grija de suflet. De aceea, cu prilejul îndrăcitului 
din Gadara, Iisus o ia pe altă cale:  

Arată cu minune preţul unui suflet.  
A pus în cumpănă un suflet, al celui mai desfigurat dintre oameni, cu preţul,               

- deocamdată - al unei turme de două mii de porci, nu - încă - cu „toată lumea”. Şi a dat 
pierzării turma de porci a Gadarenilor, pentru mântuirea unui suflet. Cumpăna aceasta, 
între preţul unui suflet în ochii lui Dumnezeu şi preţul turmei de porci în ochii 
Gadarenilor, a ieşit cu scandal. - Şi poate că tocmai scandalul ce a urmat pune mai 
plastic în cumpănă valoarea sufletului, întrucât Gadarenii au trebuit „să simtă” preţul 
sufletului, pe care îl pierduseră ei în porci. Răi de pagubă cum erau „Tot oraşul ieşi în 
întâmpinarea lui Iisus, şi văzându-L, Îl rugară să se ducă din hotarele lor”. (Matei 8,34; 
Luca 8,37). Cu alte cuvinte, pentru „paguba” ce le-a făcut-o, L-au dat pe Dumnezeu 
afară din hotarele lor. Ei s-au declarat pentru porci, nu pentru suflet. 

Iisus s-a conformat: „intrând în corabie s-a înapoiat”. Atâta avea de făcut: gadarenilor 
le-a lăsat un misionar. 

Şi un fost îndrăcit nu e un misionar de rând. (Gr. Cristescu) 
 
Prislop,   Duminică XXIII  
I. 29.X.949   Luca 8,26-39  
II.4.III.950 
 

SEMNUL LUI IONA 
- 59 - 

 
„Iudeii cer minuni şi elinii înţelepciune caută”. Aşa-i caracterizează sfântul Pavel pe 

iudei şi pe elini. 
Iisus le-a spus că din viclenie cer semne, nu din dorinţa de a crede. Drept aceea li se 

refuză cererea. 
Totuşi Iisus şi Creştinismul dăinuieşte de-a lungul veacurilor datorită minunii Învierii 

lui Iisus din morţi. 
Atenienii, deşi aveau pasiunea „de a şti ce mai e nou”, când au auzit pe sfântul Pavel 

vorbind despre învierea din morţi, aceasta li s-a părut o absurditate, şi l-au întrerupt 
scurt: „despre aceasta te vom asculta altădată !” (Faptele Apostolilor 17,32). 

Învierea nu încăpea nici în Templul lui Solomon, nici în Areopagul Atenei; nu o 
putea cuprinde nici înţelepciunea lui Solomon, nici Areopagul înţelepciunii, fiindcă aci, 
în Iisus, era mai mult decât Solomon, Iona şi Platon. 

Acesta era scopul minunii străvechi a lui Iona, trimis la niniviteni prin pântecele 
chitului şi purtat trei zile şi trei nopţi prin adânc: să prefigureze cele trei zile de la 
răstignirea până la Învierea lui Iisus. De atunci Învierea e lumina care luminează în 
sfeşnicul lumii. Nu e mirare că n-o înţeleg oamenii. Ei nu înţeleg decât lucrurile pe care 
le pot face ei, iar acestea toate sunt biete lucruri sub vremi. 

Nici nu ne putem da seama de divina smerenie a lui Iisus, care ştia precis prin ce are 
să treacă şi ce biruinţă are să aibă. Iadul tot nu I-a făcut ce I-au făcut oamenii. 

Acolo s-a dus ca Dumnezeu: ce putea iadul să-I facă? 
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Când va veni a doua oară, ca Dumnezeu în slavă, ce-I vor mai putea face oamenii? 
Iată ce „e mai mult” în Iisus decât semnul lui Iona. 
 
Prislop, Luni XXIV 
30.X.949 Luca 11, 29-33 
 

IISUS ÎN FAŢA PREJUDECĂŢILOR 
- 60 - 

 
Printre păcatele minţii sunt înşirate şi prejudecăţile. În faţa lor Iisus a ieşit osândit. 

Acestea au şi alte nume: bănuieli, presupuneri, formalisme, etc., după intensitatea lor. 
Prejudecăţile nu sunt judecăţi. Judecăţile cer un efort, o verificare; prejudecăţile nu 

cer nimic. De aceea stau mai la îndemână şi câştigă pe mai mulţi. Unul din gânditorii 
vremii noastre are cuvântul acesta: „E de-ajuns să primeşti o singură idee greşită, ca 
principiu conducător, ca pe urmă să nu existe absurditate posibilă, la care să nu se ajungă 
în chipul cel mai logic cu putinţă” (Henri Bergson). 

Decăderea în formalism şi prejudecăţi era multă şi veche în Israel. De aceea Iisus a 
avut multe de îndurat cu ei; iar printr-unul din prooroci le atrăgea aminte: „Vai celor ce 
zic răului bine şi binelui rău; vai celor ce zic luminii întuneric şi întunericului lumină; 
vai celor ce zic adevărului minciună şi minciunii adevăr” (Isaia 5,20). 

Punctul lor de vedere: - ochiul lor - aşa vedea; iar mintea judeca, în consecinţă, greşit. 
Acesta e „ochiul care trebuie scos” (Matei 5,29). 

Structura aceasta sufletească a ochiului curat sau viciat, o descrie Iisus. Capacitatea 
de adevăr şi strădania întregii vieţi pentru el, luminează ochiul şi ochiul luminat de 
Adevăr luminează lucrurile; iar incapacitatea, refuzul Adevărului, le întunecă. 

Structura interioară se proiectează în afară în câmpul realului, pe care-l vede, după 
starea subiectivităţii sale, luminat de sens, sau întunecat şi fără semnificaţie. 

Iisus a avut multe de îndurat de la structura formalismului iudaic; lumina lui Hristos 
supăra ochiul lui Israel, îmbolnăvit de prejudecăţi. Lumina aceasta le scotea ochii: ochii 
nopţii, punctele de vedere ale întunerecului, ale iluziei. Fariseii se sminteau de El pentru 
nimicuri, ca de pildă: că nu se spală pe mâini înainte de mâncare; că dacă sfărâmau 
ucenicii câteva spice sâmbăta (după ei însemna că treieră), El e călcător de Lege. Dar, de 
câte ori a fost provocat, Iisus n-a rămas dator, ci le-a făcut fariseilor cele mai aspre 
mustrări - deşi cu linişte - chiar dacă era invitatul lor la masă. Iisus nu putea suferi 
încremenirea religiei în formalism, obiectivare sau socializare. Aceasta era o decădere în 
Israel, permanent combătută de Iisus: căderea în literă, care ucide şi confiscă duhul; ori 
El aducea duhul care dă viaţă şi face liber. Iată deci obârşia conflictului ireductibil dintre 
Iisus şi farisei: dacă Iisus nu se poartă, nu face şi nu respectă Legea ca ei, El e un 
călcător de Lege şi va trebui pedepsit cu Legea. - Ceea ce au şi făcut. Sfinţenia vieţii 
Sale, minunile pe care nimenea nu le-a mai făcut între oameni, în loc să fie motive 
suficiente de a le lumina ochiul cunoaşterii Adevărului, punctul nopţii lor de vedere le 
răstălmăcea în cea mai gravă bănuială: că toate le face cu ajutorul dracilor. Dar, zice 
Scriptura, cu veacuri înainte: „Drepte sunt căile Domnului, şi cei drepţi merg pe ele; iar 
ceilalţi, pe aceleaşi căi, se împiedică şi cad” (Oseia 14,10).... E grea mântuirea câte 
unora, şi propovăduirea ei între ei, plină de riscuri, - chiar propovăduită de Iisus: Lumina 
lumii (Ioan 8, 12). Cu toate acestea, şi peste acestea, e în firea luminii să lumineze şi 
iarăşi să lumineze... 

 
Prislop, Miercuri XXIV  
31.X.949 Luca 11,34-41 
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CONFLICT DECLARAT 
- 61 - 

 
Nemulţumirea dintre Iisus şi farisei mocnea de mult. Dacă vreunul dintre ei numai 

puţin era atins de divina îndreptare, toţi se solidarizau împotriva lui Iisus, în contra-
reacţiune. Dar s-a întâmplat că tocmai când credeau ei că ar putea intimida energia 
Reacţionarului, tocmai atunci Iisus le-a pleznit în urechi valurile urgiei divine. 

Iată aşa era Iisus: cel mai milostiv cu păcătoşii şi cu păcătoasele, care-şi mărturiseau 
păcatele, şi în acelaşi timp, prigonitor fără egal al păcatelor minţii: făţărnicia, 
prejudecăţile, viclenia, cu un cuvânt fariseismul. Ierta corupţia trupească pocăită, dar 
nimănui n-a iertat corupţia raţiunii. A crede că eşti în regulă cu Dumnezeu, dând 
Templului zeciuială din izmă şi mărar, uitând dreptatea şi iubirea, e o corupţie a raţiunii: 
e a observa amănuntele şi a pierde principiile. Iar când amănuntele vor părea fără 
principii încetează şi acestea. Destrămarea religiei provine dintr-o destrămare a minţii în 
formalism, care apoi se stinge şi el dintr-o reacţiune împotriva lui. Iată ce voia să prevină 
şi să salveze Iisus: şi amănuntele şi principiile, şi copacii şi pădurea. 

Dar pe lângă formalism mai era şi viclenia acestor minţi, pe care n-o putea suferi 
Iisus. Fariseii, vicleni fiind şi făţarnici, într-un fel erau şi într-altul arătau, nu puteau 
suferi îndreptarea, ci aceasta li se părea o aluzie, un atac personal. De asemenea erau 
sensibili şi legiuitorii. 

Iisus nu s-a scuzat niciodată, dacă cineva s-a simţit atins de cuvântul Său. Dacă unii 
mărturiseau că se simt atinşi, îi ataca pe faţă: „Vai şi vouă legiuitorilor, că puneţi legi şi 
sarcini la alţii, iar voi nici cu degetul cel mic nu le atingeţi!” 

Iată luptător, Întemeietor de religie, religia spiritului, restabilind raţiunea şi iubirea, 
factori principali ai persoanei, suportul desăvârşirii. 

 
Prislop, Miercuri XXIV  
l.XI.949 Luca 11,42-46 
 

FĂŢĂRNICIA LA RĂSPUNDERE 
- 62 - 

 
Războiul declarat între Iisus şi farisei, între sfinţenie şi făţărnicie, ia până şi forma 

mişcărilor de stradă. Cărturarii şi fariseii, deşi dispreţuiau poporul ca „blestemat şi 
neştiind Legea”, totuşi se bizuiau pe el, ca pe-o forţă de intimidare împotriva oricărui 
„om” mai tare ca ei. Ei au inventat forţa anonimă: opinia publică. 

Deci, de când Iisus le zicea rechizitoriul crimelor trecutului, subliniindu-le făţărnicia: 
(că părinţii lor au omorât proorocii, iar ei, fiii lor, le văruiesc mormintele - dar nu din 
respect pentru mucenicii Adevărului, ci unindu-se cu faptele părinţilor lor împotriva 
proorocilor -), ura lor împotriva lui Iisus fierbea în clocot de cazan. 

Atunci le-a apăsat şi Iisus destinul pentru toate veacurile: să răspundă de tot sângele 
proorocilor, ce s-a vărsat de la zidirea lumii până la sfârşitul ei. La o aşa sentinţă de 
osândă, reacţiunea făţărniciei a luat proporţiile rebeliunii: „Cărturarii şi fariseii au 
început să tăbărască straşnic asupra Lui şi să-L facă să vorbească de multe lucruri, 
întinzându-I curse şi căutând să prindă ceva din gura Lui, ca să-L poată învinui. Cu 
prilejul acesta s-au adunat zeci de mii de oameni, încât se călcau unii pe alţii.” 

Iată cea mai de pe urmă zvârcolire a făţărniciei în apărare, pe care n-a mai întrecut-o 
decât vacarmul din curtea lui Pilat. Iată Adevărul în divina Lui persoană, degradată la o 
haotică apreciere de stradă. Periculoasă invenţie: strada, gloatele: criteriul Adevărului. 
Iată un exemplu antic de degradare a raţiunii omeneşti. „Zeiţa Raţiunii” plimbată pe 



521 
 

umeri de Revoluţia franceză, într-o artistă de teatru, e o altă degradare modernă a 
aceleiaşi raţiuni omeneşti, care, aşa, credea că a lichidat pe Dumnezeu. 

Mari înstrăinări de Dumnezeu! Şi în prezenţa Lui! 
Aceia, prin forţa destinului, apăsat de răspunderea sângelui, nu pot fi altfel de cum au 

început. Pe noi, creştinii, nu ne aşteaptă, cu ei, altă soartă, decât aceea care a avut-o şi 
Iisus. 

Ajută-ne Doamne Iisuse, să ne purtăm ca Tine! 
 
Prislop, Joi XXIV  
2.XI.949 Luca 11,47-54; 12,1 
 

ÎN FAŢA HAOSULUI... 
- 63 - 

 
Vacarmul provocat de farisei nu L-a putut intimida pe Iisus, oricât de tare striga 

haosul din ei. Haosul n-a articulat nici un cuvânt care să rămână. Nu în zadar se zice că 
Creştinismul e a doua creaţie a lumii. 

Iisus în faţa vacarmului era de fapt a doua oară în faţa haosului, din care va trebui din 
nou să scoată omul la demnitatea de om. 

De atunci până astăzi, şi până când dăinuieşte istoria, cu acelaşi rost îi stă în faţă. 
„Când va veni lepădarea de credinţă” (II Tesaloniceni 2,3) - şi va veni -, atunci a treia 

oară se va afla Iisus împotriva haosului colectiv. Întâi a creat lumea din nimic. Neantul a 
articulat cosmosul. A doua oară a scos omul din haosul păcatului. I-a refăcut libertatea 
pe care i-o destrăma genunea nefiinţei. A treia oară „va fi zidirea din nou a lumii”. 

Sfârşitul celor trei drame: a libertăţii, a omului şi a lui Dumnezeu; a istoriei, a 
antropodiceei şi a teodiceei. Cu toate acestea istoria şi lumea, aşa cum sunt, au o valoare 
existenţială, pentru că în ele a intervenit Desăvârşirea, dându-le Sensul, spre care sunt în 
marş. 

 
Sibiu, Vineri XXIV  
3.XI.949 Luca 12,2-12 
 

CEI MAI BOGAŢI SĂRACI 
- 64 - 

 
Fără toiag, nici traistă, fără pâine, nici argint şi numai într-un rând de haine, aşa a fost 

prima apostolie a ucenicilor. 
Iisus nu i-a aruncat în grijă: i-a descojit de grijă. „Nu poţi propovădui Împărăţia 

Cerurilor cu plumbii materiei pe aripi”, - se zice de obicei. 
Dar Iisus nu are mentalitatea scizionistă între spirit şi materie. Nu e dualist persan. 

Poziţia lui Iisus e afirmarea puterii spiritului asupra materiei, primatul spiritului, puterea 
spiritului curat asupra spiritului decăzut, care a antrenat şi degradarea materiei. 

Iisus a venit pentru transfigurare, nu pentru dualism. 
Iisus le-a dat ucenicilor putere spirituală de a stăvili degradarea materiei vii, de a 

stăvili decăderea spirituală a omului. Decăderea spirituală, căderea în „dualism”, face 
din făptura omenească „şerpi” şi „scorpii” şi efect a „toată puterea vrăjmaşului”. 
Decăderea spirituală face din oameni fiare şi brute. 

Stăvilirea acestei decăderi stă numai în puterea lui Dumnezeu, care poate reintegra 
libertatea omului iarăşi în sensul ei originar. 
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Aşa înzestrări spirituale efective erau acoperite de chipul sărăciei apostolice. 
 
Sibiu, Sâmbătă XXIV  
4.XI.1949 Luca 9,1-6 
 

O MINUNE „FURATĂ” 
- 65 - 

 
Iisus era chemat de durerea unui tată, să întoarcă la viaţă o copilă de doisprezece ani. 
Iisus iubea copiii, de aceea mergea la ei cu durerea iubirii. 
Totuşi o femeie bolnavă L-a mai zăbovit, ba l-a chiar furat pe drum. 
Stăruim puţin asupra acestui furt, unic în viaţa lui Iisus. 
Oare de unde ştia femeia aceea că atingându-se, chiar pe furiş, de marginea hainei lui 

Iisus, se va tămădui? 
- O ştiinţă din credinţă. Şi femeia nu s-a înşelat. 
Deşi puterea de tămăduire era de natură spirituală, totuşi bolnava a furat-o printr-o 

atingere materială. 
Ordonanţa sutaşului din Capernaum e un caz de tămăduire de la distanţă şi prin 

credinţă adusă prin două delegaţii, - o cale pur spirituală. 
Aici Iisus „a simţit puterea care a ieşit din El”. 
Aceasta dovedeşte că organismul a scăpat de boală, de îndată ce s-a refăcut ceea ce 

lipsea din plinitatea lui spiritual. 
Sfinţenia e o energie. Păcătoşenia o degradare. Una reface organismul, alta îl dărâmă. 

Dărâmarea se opreşte de îndată ce organismul se împrumută sau chiar fură, pe firul 
credinţei, acea energie rară a sfinţeniei. 

Iisus încă a vrut să dea pe faţă credinţa femeii, şi sigur că a privit cu dragoste acest 
furt original. 

 
Sâmbăta, Duminică XXIV 
5.XI.1949 Luca 8,43-48 
 

„RÂDEAU DE IISUS…”  
- 66 - 

 
…Ştiinţa lor era foarte sigură de realitatea ultimă a morţii. 
Învierea, cu care venise Iisus, nu încăpea nici măcar ca posibilă în ştiinţa lor, - deşi 

iubirea lor, de părinţi îndureraţi, ar fi fost natural să-i salte dincolo de limitele sigurei lor 
ştiinţe. 

În mintea omului cunoştinţa morţii e numai o cunoştinţă statică. Iisus altfel cunoaşte 
moartea, „ca unul ce are putere” asupra ei. Una e ştiinţa neputinţei, ştiinţa limitelor 
omeneşti, şi alta e ştiinţa puterii nemărginite a lui Iisus. Părinţii copilei nu-L cunoşteau 
ca atare. De aceea crezându-L numai om ca şi ei, „au râs de El”. 

Siguranţa neputinţei, sau neputinţa ca şi criteriu, a fost înfrântă simplu: de faptul 
învierii copilei. 

Iată un râs îngheţat pe buzele mărginirii. 
* 

Râsul, acelaşi râs, s-a dezgheţat cu trecerea vremii. 
Gânditori serioşi ai vremilor noastre, ca de pildă Heidegger, construiesc o filozofie 

„existenţială” pe Neant, ca ultima concluzie a vieţii. 
Existenţa aceasta de aici (Dasein) nu e altceva la urma urmelor decât marşul spre  
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moarte („Sein Zum Tode”), spre Nimicul care nimiceşte (Nichtet). 
Ce ironie: o serioasă construcţie pe nimic. 
Noi ştim însă, de la Iisus, că Învierea e ultimul cuvânt! 
Până atunci se va tot râde; şi din ce în ce mai tare, ca să nu se audă ce a învăţat şi a 

făcut Iisus… 
(Să se mai spună neantul nu e o energie, dar „a orbirii minţilor”.) 
Iisus e cu atât mai mult Lumină şi Adevăr şi Viaţă! 
 
Sâmbăta, Duminică XXIV 
6.XI.949  Luca 8,41-56 
Prislop, 
7.III.950 
 

CRINII PUSTIEI 
- 67 - 

 
Fariseii instigau mulţimile să vocifereze împotriva lui Iisus. Iisus, apăsător, 

descoperea păcatul lor cel mai greu, păcatul veşnic fără iertare: starea omului împotriva 
adevărului. În pauza unor atari momente culminante, un om aduce o stridenţă: vrajba lui 
cu frate-său, pe chestiunea averii, rugându-L pe Iisus să le împartă averea. 

Se vede că omul acela n-a înţeles nimic din absurda luptă a oamenilor cu Dumnezeu, 
care se petrecea sub ochii lui. El n-o vedea de vrajba sa. Iată însă schimb pe schimb: nici 
Iisus n-a ascultat durerea lui. 

De-ar fi ştiut omul acela cumpăna lucrurilor, cumpăna durerilor, de-ar fi priceput să 
ţie partea lui Iisus, ar fi încetat din clipa aceea necazul său. Totuşi, cu prilejul omului 
aceluia, Iisus destăinuieşte un nou fel de viaţă: trăirea în Providenţă, trăirea în riscul 
credinţei. Iisus n-a detestat munca, dar a arătat-o atârnătoare de binecuvântarea lui 
Dumnezeu. A zis chiar, prin apostolul Pavel: „Cine nu munceşte, nici să nu mănânce !” 
(II Tesaloniceni 3,10). Dar numai munca prin credinţă se binecuvintează, iar prin 
necredinţă ajunge o muncă zadarnică. 

Autonomia omului e ultimul păcat împotriva evidenţei adevărului. Îndeajuns s-a 
văzut că omul nu poate substitui pe Dumnezeu: nu se poate asigura împotriva morţii, 
nici măcar de-un fir de păr. Multa lui ştiintă încă n-a putut face nici măcar un ou de 
muscă, sau un bob de grâu. Puterile ştiinţei sunt până la hotarele vieţii. De la viaţă 
începând sunt puterile lui Dumnezeu. Dar nici până la viaţă ştiinţa nu le poate pe toate; 
de pildă omul nu poate da ordin să plouă, nu poate da ordin să rodească pământul, sau să 
se lungească anotimpurile. „Fără Mine, sau împotriva Mea, nu puteţi face nimic!” (Ioan 
15,5). E o fatalitate, că cu cât aruncă omul pietre mai tare în sus, cu atât mai năpraznic îi 
cad în creştet. A vrea peste puteri, a vrea să treci limitele, e o vrere în zadar. 

Grijeşte-te de ceea ce atârnă de tine.  
Iar o grijă care a făcut-o Dumnezeu atârnătoare de om e: a atârnării sale de El. Grija 

omului de Dumnezeu, simplifică grija omului de om: aşa, omul va avea de toate. Pe 
când, dacă omul va exclude pe Dumnezeu de la conducerea lumii şi vieţii (- ceea ce 
numai în fantezia lui e cu putinţă şi nicidecum de fapt -) va avea şi atunci, dar ca un hoţ, 
nu ca un fiu, până, treptat,va ajunge să nu mai aibă nimic. Dumnezeu nu se lasă 
expropriat !„Grija” zilei „de mâine” e o grijă presantă. Când conducea Dumnezeu 
israelitenii prin pustie, nu le îngăduia grija zilei „de mâine”: mana se strica. Pâinea cea 
de toate zilele o cerem pentru „astăzi”. Chiar nevrând, suntem sfătuiţi să trăim prin 
credinţă. Sfinţii pustiilor au trăit numai în condiţiile credinţei, punând în ordinea 
preocupărilor: întâi grija de mântuire. De aceea Crinii pustiei au ajuns până la strălucirile 
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luminii divine. 

 
Braşov, Luni XXV 
7.XI.949 Luca 12,13-15; 22-31 

 
ÎN IERARHIA RĂSPUNDERILOR 

„ORICE STĂPÂNIRE, DE LA DUMNEZEU ESTE” (Romani 13,1) 
- 68 - 

 
Toţi oamenii sunt fiii şi slujitorii lui Dumnezeu - colaboratorii lui Dumnezeu chiar (I 

Corinteni 3,9) la creaţie. (Creaţia lumii nu e un fapt terminat, ci în curs.) Cu toate 
acestea, sau chiar de aceea, diferenţa între capacităţile oamenilor fiind evidentă, evidenţa 
impune o ierarhie, o conducere. De aceea Providenţa caută „iconom credincios şi 
înţelept” peste oameni, „care să le dea la vreme măsura de grâu”.  

Textul poate fi înţeles în modul cel mai colectivist. Din punct de vedere creştin nu 
scrie nicăieri dacă proprietatea grâului trebuie să fie particulară sau colectivă. Ce se 
atrage aminte e calitatea iconomului de: „înţelept şi credincios”, care dă fiecăruia măsura 
de grâu la vreme. Deci măsurată după om şi după vreme. 

Evoluţia societăţii omeneşti spre munca colectivă, spre organizarea pământească a 
omului în socialism, e acum un fapt de la sine înţeles. Ştergerea graniţelor dintre oameni 
e ştergerea motivelor de război între creştini. Dacă motivele religioase n-au putut face 
aceasta, recunoaştem ca de la Dumnezeu pe oricine care, cu raţiuni pământeşti, va putea 
să facă din: „săbii - şi tunuri - „fiare de plug” (Isaia 2,4).  

Textul Evangheliei atrage aminte iconomilor lumii asupra atârnării sau neatârnării lor 
de Dumnezeu. Răspunderile sunt proporţionate misiunii încredinţate. Iar cel ce trage la 
răspundere „pe neaşteptate” e Dumnezeu. O mie de ani de-ar trăi ateul, tot „pe 
neaşteptate” e tras de Dumnezeu la răspundere, - ca unul ce nu se mai aştepta să mai 
existe Dumnezeu, ba să mai şi tragă la răspundere. 

Pe primejdioasă pantă, înclinată spre neant, a antrenat raţionalismul pe oameni. Toţi 
oamenii recunosc supremaţia adevărului, - numai cât că puţini mai ştiu exact ce mai este 
adevărul. Una dintre definiţiile sale, de mari ravagii, e şi echivalenţa raţiunii cu realul. 
De aici până la a spune că realitatea e numai ceea ce îmi spune mie mintea că e realitate, 
şi ceea ce îmi spune că nu e, nu există, nu e decât un pas. Afirmaţia aceasta mai 
cuprindea în sine un sâmbure stricat: eul. Eul e bun la locul lui, dar nu exaltat la rangul 
de criteriu al adevărului. Descartes, întemeind ontologia pe „cogito”, dacă şi-ar fi dat 
seama de consecinţele declaraţiei sale, cel puţin atâta cât s-a speriat Nobel după ce a 
inventat dinamita, poate că nu s-ar fi mulţumit numai cu crearea unui „premiu Nobel 
pentru pace”. Numai gândirea lui Dumnezeu echivalează creaţia. Omul e creator în 
fantezie, în iluzie. Cea mai fantastică creaţie a unor oameni e negativă: că nu există 
Dumnezeu. Iată o interpretare greşită a demnităţii omeneşti. 

- Oameni pe care-i aşteaptă cea mai mare deziluzie!... 
 
Bixadul Oltului, Marţi XXV  
8.XI.949 Luca 12,4 
 

ULTIMUL MOTIV 
- 69 - 

 
Se întrevede că se vor lichida toate motivele de război între oameni: motive 

economice, naţionale, rasiale etc. 
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Va mai rămâne totuşi unul: motivul lui Dumnezeu. 
Iisus a azvârlit pe pământ focul acestei revoluţii: pârjolul dragostei de Dumnezeu, 

care aprinde împotrivă-i văpaia de ură împotriva lui Dumnezeu. Iisus a venit să arunce 
sabie între virtute şi păcat. 

Iată oamenii învrăjbindu-se de moarte pe motivul lui Iisus. 
Nu va fi casă fără gâlceavă din cauza lui Iisus. 
Ultimul ideal, capabil de unificarea oamenilor, va dovedi pe oameni incapabili de el. 

Cu cât oamenii îşi vor pogorî destinul lor din Cer, în pământ, cu atât mai mult se va 
cutremura pământul sub ei: fiindcă nu este pace decât de la pacea cu Dumnezeu. Un 
destin răsturnat antrenează în răsturnare, antrenează în revoluţie totală, totul. 

Aşa se face că cei ai lui Dumnezeu, „cunoscând spiritul vremii”, cunoscând înclinarea 
omului spre Dumnezeu, au pacea Lui; pe când ceilalţi, ignorând Sensul existenţei, iubind 
faţa exterioară a lumii, se găsesc în afară de Sens, munciţi lăuntric de pârâşul conştiinţei 
care, şi fără credinţa lor, îi va aduce la judecata lui Dumnezeu. 

Iar Judecătorul va da dreptate pârâşului „conştiinţă”, fiindcă aceştia nu s-au împăcat 
cu ea, pe când mergeau alături stadia vieţii acesteia. 

Iisus destăinuie şi aceasta: că li s-a prevăzut o temniţă care să samene cu ei, cu 
existenţa lor negativă. Acolo nu există Dumnezeu, decât ca un coşmar, ca un chin 
absolut. Iată dreptatea care atârnă peste ucigaşii dreptăţilor. 

 
Bixadul Oltului,  Miercuri XXV  
9.XI.949  Luca 48-59 
 

DINCOLO DE ÎNTÂMPLĂRI... 
- 70 - 

 
Dacă „nici un fir de păr nu se mişcă din capul omului fără ştirea lui Dumnezeu”, cum 

se poate că uneori dau oamenii peste câte-o moarte năpraznică, greu de împăcat cu 
purtarea de grijă a lui Dumnezeu de om? 

Drept că viaţa nu e un scop în sine. Scopul ei e dincolo de zare. Dumnezeu asigură 
viaţa când aceasta e trăită în funcţie de sensul ei metafizic, devenit conştient. Dar şi 
atunci se petrec nedumeriri în privinţa asigurării vieţii. 

Lui Iisus I s-au adus la cunoştinţă două categorii de accidente: mai mulţi galileieni au 
fost omorâţi din ordinul lui Pilat, fiindcă au rugat pe Iehova, cu jertfe, împotriva 
stăpânirii romane; iar a doua, că în Siloam a căzut un turn peste 18 oameni. Iisus a 
asigurat că oamenii aceia n-au fost cei mai păcătoşi dintre oameni; iar cei rămaşi, pentru 
că au rămas, nu sunt cu aceasta mai puţin păcătoşi ca ei. Dacă nu se pocăiesc, pe toţi îi 
aşteaptă aceeaşi soartă. 

Iisus mai dă o pildă cu smochinul neroditor. Din alte locuri rezultă că vierul e Iisus, 
iar smochinul, ca şi via, e neamul omenesc. Iisus intervine trei ani înaintea Tatălui şi 
abia într-al patrulea se învoieşte la tăierea lui. Dacă neamul omenesc nu aduce „roade 
vrednice de pocăinţă” - cum striga cel mai sălbatec din prooroci -, tăierea îl aşteaptă 
(Matei 3,10; Luca 3,8-9).  

Toate pedepsele sunt văzute ca venind de la Dumnezeu, plată pentru păcate. Cu toate 
acestea Dumnezeu nu pedepseşte, aici, toate păcatele. Oamenii aşa ar vrea. Fiindcă ei nu 
pot răbda, se întreabă: cum mai rabdă Dumnezeu? Mulţi, din cauza acestei răbdări 
divine, îşi pierd siguranţa în existenţa lui Dumnezeu. De aceea, ştiind Dumnezeu 
slăbiciunea credincioşilor şi desfrâul răutăţii, mai intervine din când în când, cu 
întâmplări înfricoşate între oameni. Nu pedepseşte toate relele aici şi imediat, precum 
nici nu răsplăteşte tot binele aici şi numaidecât - cred că din următoarea raţiune:  
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Dacă ar pedepsi toate relele aici, ar putea însemna că lumea aceasta e singura care 
există. Dacă ar pedepsi toate relele imediat, ar însemna că se teme de puterea răului, 
care, nepedepsită imediat, i-ar periclita stăpânirea lumii. 

Dacă ar răsplăti tot binele aici, ar însemna acelaşi lucru, că există numai lumea 
aceasta. Dacă ar răsplăti tot binele imediat, ar însemna că sufletul există numai în lumea 
aceasta, cu alte cuvinte sufletul n-ar fi nemuritor; deci Dumnezeu trebuie să se achite 
urgent de îndatorirea ce i-a făcut-o omul. Că Dumnezeu uneori pedepseşte răul şi uneori 
răsplăteşte binele, e ca să ştie omul că răul se pedepseşte şi binele se răsplăteşte. 

Dacă o face rar în lumea aceasta, e semn că o face sigur în cealaltă. Dacă uneori nu 
răsplăteşte binele dreptului e semn că-i lucrează răbdarea. În amândouă cazurile 
Dumnezeu aşteaptă sfârşitul omului: în ce sfârşeşte omul; fie că a fost multă vreme bun, 
dar pierzând răbdarea în nevoinţele binelui, îşi pierde socoteala şi deci plata, fie că a fost 
multă vreme rău „şi venindu-şi întru sine” se întoarce către Dumnezeu, şi cele de pe 
urmă ale omului au ultimul cuvânt. 

O răsplată aici şi imediată, pentru toate faptele, ar dăuna libertăţii omeneşti. Răul nu  
s-ar face de frica pedepsei. Binele s-ar face din interesul răsplăţii. S-ar micşora ceva din 
slava lui Dumnezeu şi s-ar micşora şi prestigiul fiinţei omeneşti. 

Iată prin urmare la ce climat de libertate şi dragoste dezinteresată vrea Dumnezeu   
să-şi ridice fiii, la Sensul lor metafizic, cel ascuns în Dumnezeu, care Duh este şi Iubire 
şi Adevăr, şi acestea fac şi pe oameni cu adevărat liberi şi cunoscuţi şi lor înşişi ca mare. 

 
Bixadul Oltului, Joi XXV 
10.XI.949  Luca 13,1-9 
 

UCIGAŞA CETATE 
- 71 - 

 
În sfârşit: iată şi nişte farisei milostivi: îi aduc lui Iisus vestea că Irod vrea să-L 

omoare, deci să se ducă de prin părţile acelea. Iisus îl ştia pe Irod capabil de rele, totuşi 
nici cea mai uşoară înfricare nu i-a pricinuit vestea; dimpotrivă i-a zis „vulpe bătrână”, 
ca unul ce umbla cu două feţe între slăbiciunile lui Israel şi ale slăbiciunii romane, şi i-a 
trimis vorbă cu aceiaşi vestitori, că puţine zile mai are şi ştie ce-L aşteaptă, dar în 
Ierusalim. Ierusalimul, cetatea lui David, cetatea Templului lui Solomon, una din cele 
şapte minuni ale antichităţii, dar calificată de faptele ei: cetatea ucigaşă de prooroci, 
multe osânde şi-a luat, şi n-a învătat; şi-o va lua şi cu Iisus. 

Toată strădania lui Iisus de-a aduna pe fiii sfintei cetăţi, cum adună găina puii sub 
aripi, a fost zădărnicită de conducerea din Ierusalim. Dar bine cu sila nici Dumnezeu nu 
face. Dar dacă Dumnezeu vrea binele şi omul îi stă împotrivă, împotrivirea are urmări. 

Conducerea din Ierusalim a avut prilejul să vadă ce a păţit falnica cetate pentru 
faptele locuitorilor ei, cu prilejul ducerii lor în captivitatea babilonică. Ieremia proorocul 
se întreba în durere: „Cui i-ai mai făcut, Doamne, ce ne-ai făcut nouă?” Cu toate acestea 
istoria nu i-a învăţat nimic pe contemporanii lui Iisus. 

Drept aceea Ierusalimul se va pustii din nou. Iisus i-a prezis pustiirea: o pustiire din 
care nu se va mai reface niciodată. Urgia lui Titus la anul 70, n-a mai lăsat în picioare 
decât „zidul plângerii”. Acesta a mai rămas din ucigaşa cetate. Dărâmarea cetăţii a 
început mai devreme: în prima Vinere a patimilor, când un fulger al mâniei divine a rupt 
în două catapeteasma Templului lui Solomon. Aceasta a fost dărâmarea spirituală a lui 
Israel. De atunci nu mai au ei Templu, nici prooroc. 

A încercat Iulian Apostatul să contrazică profeţia Mântuitorului, vrând să restaureze 
Templul dar, cu o suliţă în piept, a sfârşit declarându-se învins de Galileian. Dar în 
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Ierusalim strigă şi pietrele, mai ales cele care n-au mai rămas una peste alta, mărturisind 
şi aşteptând zdrobite: Noul Ierusalim. (Apocalipsă 21,2). 

 
Bixadul Oltului, Vineri XXV 
11.XI.949  Luca 13, 31-35 
 

VIEŢI NĂRUITE ŞI SFINŢI 
- 72 - 

 
La o zi după Schimbarea la Faţă în munte, jos, la poale, Îl aştepta contrastul: gloata, 

din care s-a desprins tragedia unui tată: singurul lui copil era muncit de crize epileptice. 
Iacov, Petru şi Ioan văzuseră în munte Omul, în slava veacului viitor, iar la poalele 

muntelui îi aştepta un exemplar din tragedia veacului de acum. Contrastele au însuşirea 
să strige realităţile mai tare; au însuşirea să provoace ieşirea din contrast. Totuşi ucenicii    
n-au putut stinge stridenţa tragediei; n-au putut redresa o viaţă năruită. Omul singur nu 
poate ieşi din contrast şi nici pe altul nu-l poate scoate. 

Limitele omului sunt limitele sfinţeniei sale. 
Iar Sfânt e numai Dumnezeu. Focul şi lumina nu sunt în natura fierului, dar uneori 

sunt nedespărţit unite. De altfel singurul leac al vieţii, care s-o scape de năruire, numai 
sfinţenia rămâne. Sfinţenia e refacere şi efectivă şi preventivă. Datori de-a-o câştiga sunt 
toţi oamenii care vor să se mântuiască. 

Sfinţenia tare seamănă a sănătate originară, a strălucire lină a spiritului. Unde sunt 
acestea şi Dumnezeu se odihneşte, unde lipsesc şi Iisus îşi pierde răbdarea. 

Iisus a tămăduit epilepticul prin atotputernicia Sa asupra făpturii. Dar ceea ce vrea 
Iisus e să năzuiască omul a trăi în modul credinţei şi al sfinţeniei, care previn viaţa să nu 
ajungă o ruină. 

Putregaiul nu există prin sine: e o negaţie întâmplată în ceva sănătos. Boala nu există 
prin sine însăşi, există numai bolnavi. Dacă oamenii ar urmări din neam în neam 
sfinţenia vieţii, negativele acestea ar putea să dispară ca accidente ale vieţii. Dar cel mai 
greu lucru cu putinţă e să îndupleci omul să urmărească statornic realizarea sfinţeniei. E 
de neînţeles faptul că vede omul câte năpaste îndură fără rezemarea vieţii sale în 
Dumnezeu şi totuşi nu se reazemă pe El. În faţa acestei tragedii a neputinţei; ne 
resemnăm cu puţini fraţi de-ai noştri, oameni, care au ajuns, încă din veacul acesta, 
urgisit de păcate, până la strălucirile Schimbării la Faţă. 

 
Covasna, Sâmbătă XXV  
11.XI.949 Luca 9,37-43 
 

SAMARINEANUL 
- 73 - 

 
A zis necredinţa că evangheliştii au creat pe Iisus. Adică doi pescari, un doctor, Luca, 

şi Matei vameşul. Critica nu şi-a dat seama la ce înălţime nemaiîntâlnită ridică astfel 
nişte oameni de rând. 

Iată de pildă un legiuitor pune, viclean, întrebarea: „Învăţătorule ce să fac să 
moştenesc viaţa veşnică?” 

La o întrebare vicleană, obişnuit, nu se răspunde decât subliniindu-se viclenia. Dar 
Iisus răspunde neobişnuit de frumos, ca şi când întrebarea ar fi izvorât din cea mai 
existenţială sinceritate - probabil şi pentru că era pusă problema vieţii veşnice: ceva nou 
pentru urechile lui Israel. Iată o distincţie, o nobleţe sufletească, imposibil de scornit. 
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Pilda Samarineanului nu e numai o pildă; e totodată şi revelaţia misiunii viitoare a 
Bisericii, e şi angajarea omului în asemănarea cu Samarineanul: creşterea omului în 
neamul Samarineanului (- căci Samarineanul era de alt neam decât cel căzut între 
tâlhari). 

Pogorârea din Ierusalim în Ierihon e decăderea omului din starea de Rai a conştiinţei, 
în starea ei din lumea aceasta, rănită şi mai moartă, de tâlharii cei de gând. 

Legea şi Proorocii, neputând să-i ajute, au trecut pe alăturea, asemenea şi Leviţii nu   
i-au ajutat nimic cu jertfele. 

A venit un străin, neam urgisit în Israel, căruia i s-a făcut milă de om, şi s-a apropiat 
de răni, le-a spălat cu vin (usturimea pocăinţei), le-a uns cu untdelemn (celelalte Taine), 
i-a luat firea sa în spate (Întruparea lui Dumnezeu). A petrecut împreună cu omul, l-a dat 
în grija Bisericii. Iar a doua zi, după Înviere, pecetluind al doilea din cei doi bani de 
cheltuială: Noul Testament, a dat Bisericii grija de om, precum şi cele două Testamente, 
Legea şi Harul. Toată bătaia de cap cu omul şi tămăduirea conştiinţei sale, o are 
Biserica, până la a doua venire a Samarineanului, când i se va răsplăti ei osteneala. Iată 
adevărata împlinire a Legii în iubire. Iată Samarineanul, adevăratul aproape al conştiinţei 
căzute între tâlhari. Iată cu Cine urmează să fim asemenea şi ce să facem, ca răspuns la 
problema vieţii veşnice. 

 
Bixadul Oltului, Duminecă XXV  
12.XI.949 Luca 10,25-37 
 

RĂSPLATA ÎN LUMINĂ 
- 74 - 

 
Intrând Iisus în casa unui fariseu să mănânce pâine, şi fiind Sâmbătă în ziua aceea, s-a 

întâmplat să mai fie la masă şi bogaţi şi rudenii de ale fariseului. 
Iisus, deşi oaspe, deci obligat la politeţe, face totuşi o aspră îndreptare stăpânului 

casei care L-a invitat; anume: dacă vrea să aibă un folos, să nu mai cheme rudeniile şi 
bogaţii la masă, că aceştia îi pot anula binefacerea, chemându-l şi ei la rândul lor, ci să 
cheme săracii, orbii, şchiopii şi neputincioşii, fiindcă aceştia n-au să-l poată răsplăti 
niciodată. Şi cum toată fapta are răsplată, în locul săracilor rămâne Dumnezeu dator cu 
răsplătirea. 

Dar termenul lui Dumnezeu la care răsplăteşte până şi „un pahar de apă” e ziua 
Învierii. 

Dar precum „stea de stea se deosebeşte în strălucire” (I Corinteni 15,41), aşa va fi 
deosebirea şi între strălucirile pe care le vom avea întreolaltă „fiii învierii”. 

În această strălucire, a Învierii, răsplăteşte Dumnezeu faptele rămase nerăsplătite pe 
pământ. 

Şi aceeaşi răsplată o au şi toate ocările, răbdate cu senin, stropi din noroiul lumii, pe 
veşmântul alb, atunci se vor schimba în scăpărări de stele. 

 
Braşov, Luni XXVI  
13.XI.949 Luca 14,12-15 
 

CONDIŢIILE UCENICIEI 
- 75 - 

 
Sunt multe chipuri de a intra în Împărăţia lui Dumnezeu, dar numai o uşă: Iisus. 
A fi ucenicul lui Iisus, ucenicul Adevărului, înseamnă să-ţi faci inventarul libertăţii.  
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„Adevărul vă va face liberi”. „Libertatea (e a) fiilor lui Dumnezeu”. „Cine nu se va 
lepăda de sine (- nu va fi liber şi de sine), nu va putea fi ucenicul Meu”... 

Totuşi iniţiativa porneşte din amândouă părţile: şi de la Dumnezeu şi de la om. Dar şi 
iniţiativa omului spre Adevăr tot Dumnezeu o trezeşte. De aci începe faza conştientă a 
deciziei. De acum ucenicul trebuie să ştie cât costă decizia sa: liber de mamă, tată, 
nevastă, copii. 

Iisus confiscă total: rupe lanţurile firii, dezleagă omul. 
A fi ucenicul lui Iisus însă nu însemnează a te opri la mijlocul uceniciei. A fi ucenicul 

lui Iisus însemnează a prevedea un război şi a-ţi zidi o cetate. A nu-ţi face socoteala 
aceasta însemnează a risca să te faci de râs. Iar a nu te face de râs însemnează a urma pe 
Iisus toată calea vieţii Sale pământeşti, chiar dacă ultimul pas al căii îl vei avea de făcut 
de pe-o cruce. 

„Dumnezeu poartă paşii omului”; iar aceştia sunt marile hotărâri spre El. 
Acestea sunt şi fazele întregii Creştinătăţi spre Împărăţia lui Dumnezeu. 
 
Sibiu,  Marţi XXVI 
14.XI.949 Luca 14,25-35 
 

„PRIETENUL PĂCĂTOŞILOR”... 
- 76 - 

 
Păcătoşi, cu toate acestea, au un prieten: pe Iisus. 
Din ceasul în care cunoşti că eşti păcătos, te-ai schimbat din vrăjmaşul lui Dumnezeu 

în prietenul Lui. Dumnezeu nu este vrăjmaşul omului niciodată - că nu poate - şi nici nu 
se schimbă, acelaşi fiind. Schimbarea e a omului. Nici îngerii răi nu se mai pot schimba, 
numai omul. 

Schimbarea care bucură Cerul e din rău în bine. Este şi schimbare din bine în rău. 
Prima e convertire, a doua tăgăduire. Definitive nu-s nici una. Până la moarte există 
posibilitatea căderii şi a convertirii - dar moartea fixează ori una, ori alta din posibilităţi. 

Toată suferinţa e a divinului prieten, care te aşteaptă la toate răspântiile lumii, să-L 
recunoşti prieten. În divina-I prezenţă tu te recunoşti păcătos. 

„Drepţii” nu se recunosc păcătoşi; ei sunt „drepţi” în ochii lor sau înaintea oamenilor. 
Pe când în ochii Domnului „nici Cerul nu este destul de curat” (Iov 15,15 şi 25,5). 

Când crezi despre tine că eşti drept ai închis toate posibilităţile tale de desăvârşire. 
Când ştii că eşti păcătos, când eşti convins de nedesăvârşirea ta, e semn că Cel desăvârşit 
e lângă tine şi conştiinţa ta, ochiul celor cereşti, strigă diferenţa între El şi tine. 

Prietenul păcătoşilor aşteaptă pe toţi cei ce au să se mântuiască, îi caută, îi aşteaptă, 
aleargă după ei,- şi face aceasta până la sfârşitul lumii, până prinde şi pe ultimul om al 
Împărăţiei Sale. Iată o preţuire a omului. 

Iată o nevăzută dimensiune a Crucii. 
 
Sibiu,   Miercuri XXVI 
15.XI.949 Luca 15,1-10 
 

ICONOMUL NEDREPT 
- 77 - 

 
Pilda aceasta poate fi înţeleasă şi în sensul ei literal. Iconomul denunţat că risipeşte, 

că lucrează după alte norme decât ale capitalizării dobânzii, la o adică, îşi face prieteni 
pe datornici, iertându-le jumătate din datorii, ca să fie primit în casele lor, când va fi dat 
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afară din iconomie. E o socoteală părtinitoare de oameni, deşi păgubitoare de avuţie. 
Dar, întrucât totuşi, pune omul mai presus de avuţie, socoteala sa e găsită, în felul ei, mai 
bună decât a fiilor luminii. 

Totuşi pilda aceasta e una din cele mai grele şi mai pline de înţelesuri. 
Diavolul ştie cât iubeşte Dumnezeu pe om, de aceea îl pârăşte neîncetat înaintea lui 

Dumnezeu, că-i risipeşte avuţiile. 
Omul este iconomul lui Dumnezeu al lumii. Îngerii căzuţi au fost aruncaţi pe pământ. 

De aici tot războiul văzut şi nevăzut asupra proprietăţii lumii. 
A scoate din preţul lumii un câştig lui Dumnezeu, câştigul acesta înseamnă jaf în 

păruta proprietate a căzuţilor îngeri, deci motive de pâră şi război omului. 
Fiindcă proprietatea lumii e discutată între om şi pârâş, ea e o avuţie nedreaptă. Peste 

tot nu lumea aceasta e avuţia caracteristică firii nemuritoare a omului. Aici e pus doar 
iconom nedrept, iconom de probă, peste nişte lucruri provizorii. Cum iconomiseşte cele 
improprii firii sale, aşa va primi sau i se vor refuza, cele proprii veşniciei sale. 

Iar proprii veşniciei sale sunt Darurile Duhului Sfânt. „Duhul Sfânt va da vouă”. Iar 
„Duhul suflă unde vrea” şi suflă şi în iconomia lumii, pe care o preschimbă, pentru câte 
unii, în socoteală mai înţeleaptă decât a fiilor luminii. (Poate că a foştilor fii ai luminii, 
îngerii căzuţi). 

Omul, ca slujitor al Stăpânului, mai este şi „iconom al Tainelor lui Dumnezeu” (I 
Corinteni 4,1). Ca atare multă pagubă face un preot în averea de păcate a oamenilor, 
ştergându-le, cu darul Duhului Sfânt, datoriile: agonisirile diavolului, capitalizate în om. 
Iertând, ştergi ce ierţi. Ce ierţi la altul, ţi se şterge şi ţie. Judecata aceasta te scoate de sub 
Judecată. Şi vor mai fi înţelesuri... 

 
Sibiu,  Joi XXVI  
16.XI.949  Luca 16,1-9 
 

ERA CREŞTINĂ 
- 78 - 

 
Întruparea lui Iisus în istorie însemnează împărţirea istoriei în două: cea dinainte de 

Hristos şi cea de după Hristos. În istoria după Hristos se iveşte încă o despărţire: cea 
împotriva lui Hristos. Aceştia sunt anii de sminteală, despre care zice Iisus că şi aceştia 
trebuie să vie. 

Legea şi Proorocii se termină cu Ioan Botezătorul, capătul Proorocilor. De la Ioan, de 
la Botezul lui Iisus, începe Era Creştină, era propoveduirii Împărăţiei lui Dumnezeu. De 
atunci este intrare în Împărăţia lui Dumnezeu. Şi intră toţi „cei ce se silesc şi o răpesc pe 
ea”. 

Despre această divină pecete asupra timpului, Iisus avea o siguranţă absolută. „Cerul 
şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece, până ce nu vor fi toate” (Matei 
24,35). 

Siguranţa aceasta lasă să se străvadă Dumnezeu în Iisus. 
El a prevăzut că vor veni şi anii de sminteală. 
Dar ca Unul ce este „începutul şi sfârşitul” (Apocalipsă 21,6 şi 22,13) ştie şi sfârşitul 

smintelii. 
Iată ce n-a prevăzut dialectica raţiunii. 
 
Prislop, Vineri XXVI  
17.XI.949 Luca 16,15-17  

Luca 17,1-4 
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RESPINŞI, CHEMAŢI ŞI TRIMIŞI 
- 79 - 

 
În Iisus, cunoaşterea omului era dublată de cunoaşterea dumnezeiască. În temeiul 

cunoaşterii divine Iisus vorbea de-a dreptul cu structura, cu destinul şi cu tot sensul 
omului, care-i punea vreo întrebare, îi exprima vreo dorinţă, sau le avea, fără să le 
exprime, în preajma lui Iisus. Nimeni dintre oameni nu se cunoaşte pe sine cum ne 
cunoaşte Iisus (Ioan 2,25). Pe Saul, fariseul din Tars, l-a cunoscut şi l-a destinat 
apostoliei neamurilor mai înainte de a se naşte (Galateni 1,15); pe Ieremia proorocul la 
fel (Ieremia 1,5). 

În Iisus vorbea Providenţa cu oamenii. 
Ne dăm seama ce puţin ştim noi din căile noastre, deşi „multe planuri se zbuciumă în 

inima omului”. Dar chiar mergând cu Iisus pe cale primim uneori răspunsuri care 
nedumeresc. 

Aşa de pildă unuia care voia să meargă cu Iisus îi spune dinainte greutăţile acestei 
decizii: vei fi un expropriat din lume; îţi convine? Şi nu i-a convenit; a rămas de cale. 
Structura lui nu rezista la un destin eroic de risc. Al doilea era înzestrat de Dumnezeu  
să-I fie martor între oameni, dar el nu ştia aceasta. Iisus l-a chemat: „Vino după Mine!” 
El însă îl întâmpină pe Iisus cu datoria categorică de a îngropa pe tată-său. (Acum fie că 
de fapt tată-său murise şi trebuia îngropat, fie că făgăduia lui Iisus să vie după moartea 
părinţilor săi, deci când va fi liber, situaţia în faţa lui Iisus e aceeaşi.) Răspunsul lui Iisus 
se potriveşte pentru amândouă cazurile şi e revelatoriu. 

Toţi care nu cred şi nu urmează lui Dumnezeu sunt morţi, sau încă morţi sufleteşte. 
La aceştia se referă Iisus când îl descurcă pe al doilea la rostul său: „Lasă morţii să-şi 
îngroape morţii lor!” Ar fi surprinzătoare mărturisirea vreunuia: „Doamne, lasă-mă     
să-mi îngrop necredinţa mea”. Dumnezeu nu îngăduie nicio tocmeală cu moartea: „tu 
mergi de vesteşte Împărăţia lui Dumnezeu!” Imperativul Împărăţiei dezleagă, rupe chiar 
lanţurile morţii.  

Nu aştepta până ajungi cu mintea în evidenţa luminii divine şi abia atunci să 
propovăduieşti Împărăţia lui Dumnezeu! A aştepta până atunci înseamnă a sta cu mâna 
pe plug şi a te uita îndărăt - cum i-a spus unui al treilea. Când te-a găsit Dumnezeu de 
vreo treabă pentru Împărăţia Sa, între oameni, ai isprăvit toate obligaţiile lumii. Aceasta 
e chemarea şi pe aceasta se cunoaşte. Dar când ai plug şi ţi-a dat şi ţarina inimii omeneşti 
să sameni cuvântul Împărăţiei, atunci eşti trimisul lui Dumnezeu. Deci nu e mirare dacă 
cele mai înalte vârfuri cunosc cele mai dese furtuni. 

 
Prislop, Sâmbătă XXVI  
18.XI.949 Luca 9,57-62 
 

CUVINTE INTERZISE 
- 80 - 

 
Cuvântul „nebun” e un cuvânt interzis. Cine zice fratelui său „nebunule” se 

pedepseşte cu matca focului. De ce? Fiindcă şi numai simpla aruncare a acestui cuvânt în 
obrazul unui om e în stare să-i desfigureze fizionomia minţii. 

E cunoscută experienţa mai multor inşi care au organizat odată următorul complot 
psihologic: şi-au ales victima şi i s-au prezentat pe rând, la intervale neregulate, şi au 
început a se nedumeri înaintea omului: - Ce-i cu tine, parcă te-ai schimbat cumva!? Şi 
s-a dus. A venit următorul: -Ce-ai păţit frate, că nu-ţi mai caută ochii bine, ce-i cu tine? 
Şi s-a dus. Altă dată, al treilea, îi spune marea sa uimire, că-l găseşte aşa de schimbat şi 
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nu îndeajuns de normal. Următorul îl găseşte cu totul curios la minte. Şi aşa şi ceilalţi, 
până când ultimul i-a propus să se ducă la un spital de boli nervoase şi să-şi repare 
deranjurile la minte. Şi biata victimă, pierzându-şi treptat liniştea şi neştiind capcana, a 
ajuns şi la nebuni. 

Au trebuit apoi să vie toţi şi să-şi mărturisească complotul, şi cu mare greutate i-a 
revenit omului mintea la loc. Adevărul abia a putut limpezi mintea zăpăcită de minciuna 
repetată sistematic. Dar minciuna, chiar în treptele ei uşoare, de glumă, poate fi 
dăunătoare. Experienţa următoare mi-a dovedit-o. 

Aveam în meditaţie un şcolar. Întâmplându-i-se odată să doarmă după amiaza cam 
mult - era toamna şi ziua scăzuse - când s-a trezit era 7½ seara. Cum era somnoros l-am 
luat prin surprindere: -Repede, băiete, la şcoală că-i târziu! - Dar parcă-i întunerec afară, 
zise el. -Da este, dar în „dimineaţa” asta e eclipsă de soare. 

S-a conformat crezând situaţia descrisă. Luând ceva în gură dă să plece la şcoală. 
Stai, Gicule, că-i seară! -Aa, râzi de mine, şi dă repede să plece. Au trebuit şi alţi ajutori 
ca să-i dovedească evidenţa că e seară şi nu dimineaţă. Iată un exemplu că o minciună 
când e crezută, stăruie ca un adevăr. Atunci am văzut „chipul dezorientării” pe faţa unui 
copil. 

Cuvintele interzise orientează greşit sau dezorientează. Deci trebuie să fii mai presus 
de cuvintele oamenilor, ca să nu te-atingă nici ocara, nici lauda din ele. Cuvintele sunt 
fiinţe vii, capabile să facă treaba la care au fost trimise. Şi trăiesc până la Judecata de 
Apoi, dimpreună cu toate urmările lor. De aceea se zice: că zece porunci are 
Înţelepciunea: de nouă ori să taci şi o dată să vorbeşti, şi atunci puţin. 

 
Prislop,  Duminecă XXVI  
19.XI.949 Luca 12,16-21 
 

ÎMPĂRĂŢIA NEVĂZUTĂ 
- 81 - 

 
Nedumeriţii farisei, conservatorii lui Israel, nădăjduiau că Împărăţia lui Dumnezeu va 

fi împărăţia lui Israel: Dumnezeu naţional, împărăţie naţională, teritoriu anumit - chiar 
tot pământul- începând de la data cutare... 

- Şi unii creştini tot aşa o aşteaptă: cândva, undeva. 
Din răspunsul lui Iisus rezultă limpede că Împărăţia lui Dumnezeu e o împărăţie 

spirituală, lăuntrică, în însăşi structura spirituală a Creştinismului. Despre ea nu se poate 
spune: iată-o aici sau acolo, acum, odată sau cândva. Împărăţia lui Dumnezeu nu e sub 
categoriile cunoaşterii, în categoriile naturii sau lumii. 

Împărăţia lui Dumnezeu are două vârste. 
Prima vârstă a Împărăţiei lui Dumnezeu e deodată cu venirea lui Iisus între oameni. 

El e Fiul şi energia spirituală a Împărăţiei.  
El, născut în fiecare suflet prin Duhul Sfânt, în suflete devenite fecioare, se multiplică 

-aşa zicând dar neîmpărţindu-se, locuind deodată între o mulţime de fraţi, făcându-i 
oameni cereşti, chiar dacă după omul din afară aceştia suferă toate umilinţele şi 
necazurile veacului acestuia- şi mai ales dacă le suferă mulţumind şi binecuvântând pe 
Dumnezeu întru necazuri. 

Împărăţia, în vârsta ei primă, e nevăzută; e mai mult dedusă din „răbdarea sfinţilor” 
(Apocalipsă 14,12). Ea nu are decât o evidenţă interioară pentru cel ce o trăieşte şi, în 
lipsă de argumente decisive, el nu are decât afirmarea ei prin jertfa vieţii - ultimul 
cuvânt. 

În acest interval al Împărăţiei nevăzute creştinul se bucură întru necazuri, arde       



533 
 

într-însul focul aruncat de Iisus pe pământ: focul iubirii de oameni. 
În rezumat, Împărăţia lui Dumnezeu e oriunde se află un om centrat lăuntric de Iisus. 

Nu e o împărăţie de vedenii - cum cer oamenii. E singurul argument valabil al 
Împărăţiei. Într-un aşa suflet se străvede Iisus.  

El nu trebuie să vorbească, e destul să existe; existenţa lui grăieşte mai tare decât cele 
ce-ar spune. Aci se pune accentul pe virtute nu pe daruri neobişnuite sau viziuni. “Cea 
mai minunată viziune este un om care se distinge prin puritatea şi smerenia sufletului 
său” (Halkiu, Sancti Pahomii, vitae graecae, Brussel, 1932, Vita prima 48). A fi luminat 
de cunoştinţa de Dumnezeu, curat şi smerit cu inima. A doua vârstă a Împărăţiei lui 
Dumnezeu va veni pe văzutele: ca fulgerul, de la răsărituri până la apusuri, fiindcă e 
deodată cu A Doua Venire a lui Iisus, în slavă şi mărire. Până atunci Împărăţia lui 
Dumnezeu e contestată; vinovăţia o purtăm şi noi „creştinii netrebnici” (II Corinteni 
13,5) , dar atunci va fi afirmată de Însuşi Împăratul Cerurilor. Nu numai afirmată: ci de 
istov desfăşurată, din nevăzută ce era, în slava ei orbitoare şi transformatoare de cer, în 
Cer nou şi pământ nou (Matei 19,28; Apocalipsă 21,1). Creştinismul e văzut ca a doua 
creaţie a omului. Când va veni Împărăţia lui Dumnezeu, întru slava ei orbitoare, toată 
făptura se va înnoi -dar „ca prin foc”- şi va deveni spirituală, înghiţită de slavă şi 
statornicită pentru nesfârşitul veşniciei.... Şi când te gândeşti că în fiecare om -luat la 
întâmplare- e ascunsă Împărăţia lui Dumnezeu, în grăunte nevăzut: desăvârşirea, nici 
unul din „necazurile de faţă” (Romani 8,18 şi 35), (fie ele mii de ispite, fie şi cercarea cu 
moartea), nu pot să ne despartă pe noi de dragostea lui Iisus, Cel ce ne lucrează 
desăvârşirea; destinul şi obârşia noastră de fii ai lui Dumnezeu... 

O astfel de zare a destinului nu se desluşeşte însă omului care nu vrea să sufere nimic. 
 
Prislop, Luni XXVII 
20.XI.949 Luca 17,20-25 
 

NEBUNII 
- 82 - 

 
La două feluri de oameni le-a zis Dumnezeu „nebuni”: la cei ce „zic că nu este 

Dumnezeu” (Psalmu152,1), şi bogaţilor, cărora stomacul e tot Dumnezeul lor (Filipeni 
3,19). În aceia e una şi aceeaşi cugetare greşită: tăgăduirea oricărui rost sau destin al 
omului şi al lumii, mai presus de lumea aceasta şi stomacul ei. A tăgădui o conducere 
supremă a Cerului şi a pământului e totuna cu a propovădui domnia întâmplării, a 
haosului sau a anarhiei universale. 

Dar lumea este în ordine. Aceasta dovedeşte că este o conducere mai presus de ea. 
Dar fără ordine e mintea care o vede fără stăpân. Mintea care cugetă că nu este 
Dumnezeu, cade în propria sa sentinţă: va trebui să se tăgăduiască şi pe sine. Căci: a te 
lupta din toate puterile împotriva a ceva ce nu există, dovedeşte nebunia acestei lupte; 
dovedeşte nonsensul, absurdul ei şi prin urmare şi al minţii care o conduce. 

Al doilea „nebun” este bogatul, care îngustează zarea rosturilor sale pe pământ la 
dimensiunile stomacului -chiar dacă acest stomac ar înghiţi pământul. Mai mult: un atare 
bogat va căuta să convingă pe toată lumea că numai acesta e singurul scop al vieţii 
omului pe pământ. Atare concepţie despre om şi destinele sale ultime e cu adevărat 
miezul nopţii minţii. Noaptea aceasta va culmina sfârşind prin a se crede omul acela pe 
sine, el „dumnezeul veacului acestuia” (II Corinteni 4,4). Deci într-o atare noapte a 
minţii, când va crede bogatul că ţarina sa, lumea, îl va face în sfârşit fericit, îşi va pierde 
sufletul cu sunet, căci va fi răpit cu moarte din vârful bogăţiei sale. Dumnezeu nu 
îngăduie la nesfârşit îngustarea vederii omului numai la stomacul său, de vreme ce omul 
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e destinat spre alte zări, ale Împărăţiei lui Dumnezeu, ale veşniciei sale, şi îndumnezeirea 
veacului viitor. Sfântul Ioan Gură de Aur: „Nu are Dumnezeu lucru mai cinstit şi mai de 
preţ decât pe un sărac; şi pe acesta l-a dat ţie, bogatule, ca să ai grijă de el” (Tâlcuire la 
Epistola către Romani, Cuv. 14). „Bogatul şi săracul se întâlnesc unul cu altul; dar cine 
i-a făcut este Domnul!” (Pildele lui Solomon 22,2). „Fii celor săraci ca un tată! Şi vei fi 
ca Fiul Celui Preaînalt” (Cartea înteţepciunii lui Isus, fiul lui Sirah 4,10-11). „Bogatul 
nu-i stăpân pe sine, ci, cu toate că-i însufleţit, ţine de lucrurile neînsufleţite. N-are vreme 
să cugete, din cauza alergărilor. Banii sunt un nemilos stăpân... Întreaga putere de a iubi 
e cotropită de acest lot de pământ, care dă porunci, care i-a înlocuit sufletul, care i-a 
smuls orice rămăşiţă de libertate. Cumplita soartă a bogatului stă în această îndoită 
absurditate: spre a avea putere de a porunci oamenilor, a ajuns robul lucrurilor 
neînsufleţite; spre a dobândi o parte, mică de tot, a pierdut totul” (Giovanni Papini: 
„Viaţa lui Iisus”, p. 263). - Poate că şi de aceea mai clatină Dumnezeu bogăţia bogaţilor, 
ca totuşi să se mai mântuiască unii din ei.  

„Sunt ateu, precum sunt breton; cum este cineva blond sau brun, fără să o fi voit”... 
„Căci oricât scotocesc în amintirile mele, eu nu găsesc în ele ideea de Dumnezeu. 
Aceasta e o infirmitate, o monstruozitate. Dar sunt astfel de infirmităţi, cu care sunt 
prevăzuţi din naştere unii oameni, erori fundamentale, care aparţin fiinţei lor, aşa cum le 
aparţine gura, nasul sau urechile. Astfel de fiinţe lucrează instinctiv, după natura lor şi se 
supun conştiinţei lor, fără a mai întreba dacă aceasta se mai acordă sau nu cu logica”... 
(Felix Le Dantec, „L’Atheisme” - profesor de biologie la Sorbona). Deci „de vei pisa în 
piuliţă cu pisălogul pe cel nebun -cu dovezile- ca pe boabe, şi tot nu-l vei desface pe ateu 
de nebunia lui” (Pildele lui Solomon 27,22) Mai mult: 

La sfârşitul istoriei, aceşti doi nebuni, bogatul şi ateul, se vor lua la bătaie, vrând 
fiecare să fie singur stăpânitor al ţarinei: unul, cu rostul ca să exploateze pe toţi oamenii 
pentru creşterea viţelului său de aur, celălalt să exproprieze şi pe Dumnezeu din dreptul 
de autor al lumii. Planul luciferic al acestuia, e mai tare decât al celui dintâi şi „va birui”. 
Rămâne a treia categorie de oameni, a celor „ce s-au îmbogăţit în Dumnezeu”, către care 
Satana din nebun va rânji cu ultima furie, vrând să stingă cu ei pomenirea lui Dumnezeu 
de pe pământ. Acesta e ultimul război cu sfinţii, pe care însă Dumnezeu îl va stinge cu 
foc, şi lumea va arde. Noi însă, să ne îmbogăţim în Dumnezeu: cugetându-L, iubindu-L, 
împărtăşindu-ne cu El, silindu-ne a gândi şi a iubi ca El, între toate împrejurările vieţii. 

Iată adevărata bogăţie, care nu se va lua de la noi. 
 
Prislop, Duminecă XXVI 
20.XI.949 Luca 12,16-21 
 

NEMĂRGINITA IUBIRE 
- 83 - 

 
Îndată după ispitirea din pustia Carantaniei Iisus a venit în Nazaret, într-o sinagogă, 

unde şi-a citit legitimaţia, din Cartea Isaiei Proorocul: 
„Duhul Domnului este peste Mine, care M-a uns să binevestesc săracilor, M-a trimis 

să tămăduiesc pe cei zdrobiţi cu inima, să propoveduiesc celor robiţi dezrobirea, orbilor 
vederea, să dau drumul celor apăsaţi şi să dau de ştire un an de milostivire al Domnului” 
(Isaia 61,1-2). 

Aci Iisus s-a oprit şi a închis Cartea. A şezut jos după obiceiul la evrei, şi a început să 
le tâlcuiască împlinirea în ochii lor a cuvintelor acestora (Luca 4,1.8-19). Cuvântarea a 
sfârşit cu scandal, fiindcă ascultătorii nu voiau sa creadă. L-au scos pe Iisus din oraş şi 
voiau să-L arunce într-o râpă. Fireşte, Iisus i-a lăsat în râpa lor sufletească şi a trecut prin 
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mijlocul lor. 
Legitimaţia cuprinde însă nu numai anul de milostivire al lui Dumnezeu, vârsta 

nevăzută şi smerită de toţi, a Împărăţiei lui Iisus, ci mai cuprinde şi: „o zi a mâniei lui 
Dumnezeu” (Isaia 61,2). 

În tot anul de milostivire, Era Creştină, Iisus e legitimat şi mereu găsit fără legitimaţie 
în lume. Dar lucrurile nu merg aşa la nesfârşit. “Ziua mâniei lui Dumnezeu” e ziua în 
care se legitimează Dumnezeu lumii, şi e legitimată şi lumea. Cu alte prilejuri Iisus o 
descrie ca pe-o zi ce vine pe neaşteptate, ca un trăznet, peste tot pământul. 

Legitimaţia lui Dumnezeu e Judecată. Câtă vreme Dumnezeu e contestat, e încă 
milostivire. Când vine cu atributul dreptăţii, al atotputerniciei, atunci e ziua mâniei, ziua 
cea înfricoşată a Judecăţii. Scriptura ne spune: „Nimeni nu poate vedea pe Dumnezeu şi 
să rămână viu” (Exod 33,20).  

Vederea lui Dumnezeu e judecată şi transformarea omului. Convertirea lui Saul pe 
drumul Damascului e numai o icoană singuratică a acestei transformări cosmice. Dar 
deşi ziua mâniei se aseamănă foarte mult cu ziua în care a intrat Noe în corabie şi a 
început potopul, şi se aseamănă cu pieirea Sodomei, din care a ieşit Lot, totuşi 
milostivirea n-a încetat cu totul. Ultima atitudine faţă de proprietatea lumii şi faţă de 
propria ta viaţă în trup, încă mai poate mântui pe cei ce-au mai rămas cu gândul 
mântuirii. Cine va regreta că se duc, (lumea şi viaţa sa n.n.), va păţi ceea ce a păţit 
femeia lui Lot, privind catastrofa, pe care viaţa nu rezistă să o privească în vag. 
„Stârvul” cred că este pământul mort. La a cărui judecată se adună sfinţii: „Au nu ştiţi că 
sfinţii vor judeca lumea ?” (I Corinteni 6, 2). Iată până unde merge iubirea de oameni a 
lui Iisus: că şi în ziua mâniei divine le deschide o portiţă a milostivirii. Iată Împăratul 
Cerurilor alergând după ultimul supus al Împărăţiei Sale. 

Cred că aceasta e iubirea fără margini. 
 
Prislop, Marţi XXVII  
21.XI.949 Luca 17,26-37 
 

SFINŢENIE 
- 84 - 

 
Lui Iisus toate lucrurile, întâmplările, oamenii de tot felul, până şi copiii, îi prilejuiau 

motive de revelaţie. 
De la toate lucrurile lumii Iisus ridică pe oameni la raţiunile mai presus de fire ale 

Providenţei. 
Pe copii de pildă, Iisus i-a găsit modelul sufletului deschis spre Dumnezeu. Ei deşi nu 

înţeleg nimic şi nu schiţează nicio împotrivire dialectică, cred totul şi pun întrebări 
uimitoare din credinţă. Pentru ei existenţa lui Dumnezeu şi prezenţa divină e un lucru de 
la sine înţeles. Nu în zadar s-au alăturat aceste două cuvinte: copilărie şi sfinţenie. 

De fapt omul începe viaţa cu sfinţenia; apoi o pierde: devine păcătos; devine: 
„întrebătorul cumplit al veacului acestuia”. Acum întreabă din necredinţă. Urmează o 
viaţă zdrobită de toate urmările necredinţei. Acestea scot din om sau un umilit şi 
înţelepţit sau un răzvrătit cu desăvârşire. 

Iată de ce marile concluzii - ca de pildă a lui Solomon: a deşertăciunii lucrurilor de 
sub soare (Ecclesiast 1,2), sau a lui Socrate: a cărui singură ştiinţă sigură a fost că sigur 
nu ştie nimic, şi a altor mărturisiri sincere de neputinţă şi tragedie a omului, îi apropie 
iarăşi, ca pe nişte copii, de Dumnezeu. 

Mare preţ are prima nevinovăţie a vieţii. Dar născuţi din nou sunt şi oamenii lămuriţi 
prin „cuptorul smereniei”. 
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...Parcă se întrevede explicaţia de ce toţi întelepţii iubesc copiii: sunt din aceeaşi 
familie spirituală. 

 
Prislop, Miercuri XXVII 
22.XI.949 Luca 18,15-17; 26-30 

 
ÎN CONFLICT CU IDEALUL 

- 85 - 
 
Idealul nu e o idee sau o situaţie viitoare optimă, idealul e o fiinţă. E ceva după ce 

tânjeşte din străfunduri fiinţa omenească. 
E cunoscută aşteptarea exasperată a lui Mesia în Israel, ca o ultimă salvare a omului. 

Acesta şi este idealul omului: salvarea lui din neant. Cu toate acestea, Israel era în 
conflict cu idealul. Dumnezeu îşi cunoştea poporul, şi-l punea pe Isaia Proorocul „să 
scrie într-o carte, ca să fie mărturie pentru mai târziu, mărturie veşnică; căci ei sunt un 
popor de răzvrătiţi, feciori mincinoşi, care nu voiesc să asculte de legea Domnului! Care 
zic proorocilor: «Voi nu vedeţi !» Şi văzătorilor: «Nu ne proorociţi pedepse, ci    
spuneţi-ne lucruri măgulitoare». Daţi-vă la o parte din cale, nu ne împiedecaţi în drum; 
luaţi din faţa noastră pe Sfântul lui Israil !” (Isaia 30,8-11). 

Idealul pretinde o disciplină interioară ca să ajungi la el. Orice ideal omenesc e greu 
de atins - de cele mai multe ori neajuns - spre deosebire de Iisus: idealul în fiinţă care, în 
loc să fie neajuns, se impune oamenilor printr-o divină prezenţă. 

Dar Omul ideal a păţit cu oamenii întocmai cele prevăzute: 
„A luat la Sine pe cei doisprezece şi le-a zis: Iată ne suim în Ierusalim şi se vor 

împlini toate cele ce s-au scris de Prooroci despre Fiul Omului. Căci va fi dat în mâinile 
păgânilor şi va fi batjocorit, va fi înfruntat ruşinos şi va fi scuipat. Şi după ce-L vor 
biciui Îl vor ucide; dar a treia zi va învia” (Luca 18,31-33). 

Spre deosebire de idealurile omeneşti, care pier ca fumul, neavând nicio consistenţă şi 
trăinicie, Idealul-Iisus - deşi răutatea omenească L-a supus până şi la cea mai de ocară 
omorâre - iată că a treia zi va învia, cutremurând de moarte pe cei ce L-au omorât. 

Aşa ceva nu se mai văzuse între oameni. Când Iisus le-a spus apostolilor această 
istorie viitoare a conflictului lumii cu idealul, dar mai ales a învierii Lui din morţi, ei    
n-au înţeles nimic. „Înţelesul cuvintelor acestora era ascuns pentru ei” (Luca 18,34). Nu 
pricepeau că tânjirea profundă a fiinţei omeneşti era după refacerea nemuririi sale: şi 
după aceeaşi refacere a firii omeneşti tânjeşte şi Iisus, motiv pentru care stă mereu în faţa 
veacului acestuia, primind în continuu acelaşi tratament. Învierea lui Iisus e un fapt ce-a 
împărţit lumea şi istoria în două. Noi, urmaşii apostolilor, nu mai putem zice că n-am 
înţeles nimic! 

 
Prislop, Joi XXVII  
23.XI.949 Luca 18,31-34 
 

TALANŢII ÎMPĂRĂŢIEI 
- 86 - 

 
Împărăţiile pământului îşi au banii lor. Şi Împărăţia lui Dumnezeu îşi are talanţii ei. 
„Omul de neam ales” din pilda talanţilor e Iisus. După Învierea Sa din morţi Iisus   

„S-a dus într-o ţară îndepărtată” -„suirea la Tatăl”, cum i-a spus Mariei Magdalena la 
mormânt - ca să pogoare oamenilor darurile Duhului Sfânt, Duhul Sfânt chiar. 

Când le-a spus Iisus, după înviere: „Datu-Mi-s-a toată puterea în Cer şi pe pământ... 



537 
 

precum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi... Mergând învăţaţi toate 
neamurile, botezându-le în numele Sfintei Treimi, învăţându-le să păzească toate câte   
v-am poruncit vouă... Cine va crede şi se va boteza se va mântui; cine nu va crede se va 
osândi” (Matei 28,19-20; Marcu 16,16). 

Cuvintele acestea erau „împărăţia cerească”, împărţirea talanţilor, câmpul de 
negustorie şi răspunderile. Acesta era ceasul când Iisus a împărţit avuţia Sa lucrătorilor: 
cele zece daruri ale Duhului Sfânt. Cu aceşti talanţi, sau talente ale Duhului Sfânt, cei 
înzestraţi cu ele au să neguţătorească în lume, câştigând cu ele fii ai Împărăţiei. 

De-acum încep răspunderile: ajungi conştient că înzestrarea ta spirituală e de la 
Dumnezeu şi că spre slujirea Lui între oameni ţi s-a dat înzestrarea, sau te constitui un 
talentat care crezi că n-ai a da nimănui vreo socoteală, un iresponsabil ? 

Convertirea talentelor e un mare talent. 
Înzestrările lui Dumnezeu nu ne sunt date ca simple ornamente, de care să ne 

bucurăm numai noi. Talentele sunt înzestrări cu energie divină, spre scopurile ei 
anumite, energie pe care lumea nu o cunoaşte: aceasta dă îndrăzneala mucenicilor, 
răbdarea pustnicilor, darul cunoştinţei, curajul adevărului, nebunia pentru Hristos, 
interpretarea vieţii în perspectiva Luminii divine. Dar zice pilda că „cetăţenii Săi îl urau 
şi au trimis solie în urma lui, zicând: «Nu vrem ca Acesta să domnească peste noi!»” 
Aceştia sunt cei ce nu vor să primească peste ei domnia lui Hristos, ci domnia lui 
Antihrist.Dacă Iisus a suflat suflet viu, viaţă spirituală în Adam, în temeiul căreia Adam 
vedea pe Dumnezeu; dacă a suflat Duh Sfânt peste Apostoli şi toţi urmaşii lor, pentru 
iertarea păcatelor, spre reînvierea spirituală a oamenilor, şi dacă s-a întărit această 
reînviere prin „suflarea de vifor” a Duhului Sfânt în ziua Rusaliilor, a mai rămas totuşi şi 
o suflare a Duhului Sfânt, pe care Iisus n-a împărtăşit-o omului.Pilda talanţilor vorbeşte 
de tăierea vrăjmaşilor acelora care n-au vrut să domnească Iisus peste ei. La Cartea Isaiei 
Proorocul, unde se înşiră darurile sau puterile lui Mesia, ultimul e suflarea de moarte, cu 
care va sufla pe cel fără-de-lege (Isaia 11, 4).Deci de două ori Duhul Sfânt a suflat spre 
viaţă: primului om şi la plinirea vremii, tuturor oamenilor, spre reînvierea lor spirituală; 
iar a treia oară va sufla Duhul Sfânt spre moarte spirituală în faţa unui singur om, omul 
fără-de-legii.E ceva uimitor în Iisus; şi, ca orice uimire, e greu de prins în cuvinte 
omeneşti. Nu se poate ca Iisus să nu fie Dumnezeu adevărat, când în El erau: începutul şi 
sfârşitul, alfa şi omega existenţei, într-o continuă şi divină prezenţă... (Apocalipsă 1,8; 
21,6; 22,13). 

De altfel această prezenţă a lui Iisus în toate fragmentele timpului e ceea ce dă 
talanţilor valoarea lor de energii divine. 

 
Prislop, Vineri XXVII  
24.XI.949 Luca 19,12-28 
 

BUCURIILE LUI IISUS 
- 87 - 

 
Au fost puţine. Tradiţia spune că adesea a fost văzut plângând, dar nimenea nu L-a 

văzut râzând. 
L-a bucurat credinţa neobişnuită a sutaşului roman din Capernaum. Cu Lazăr din 

Betania era prieten. La nunta din Cana încă nu va fi fost un morocănos. Şi se bucura 
când Cerul scria numele oamenilor în Cartea Vieţii. Acestea erau bucuriile mărturisite 
ale lui Iisus: că oamenii simpli - copiii, s-ar putea spune - primesc Revelaţia. Tatăl îi face 
capabili de aceasta, împotriva aparenţelor lor smerite, pe ei, cei simpli, spre ruşinarea 
înţelepţilor încrezuţi, care nu admit nicio revelaţie, ci numai migălelile minţii lor. 
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Bucuriile ucenicilor erau mai multe. Dintre acestea, una le-o făcuse Iisus, „dându-le 
puterea să calce peste şerpi şi peste scorpii şi peste toată puterea vrăjmaşului”. Dar Iisus 
i-a înfrânat de la bucuria aceasta, arătându-le mai motivată altă bucurie mai mare: 
înscrierea numelor în Cartea Vieţii. 

Bucuria minunilor te poate pierde (Matei 7,22-23) în slavă deşartă; pe când în Cartea 
Vieţii te scriu mai ales faptele pe care le-ai făcut plângând. Cu puterea de-a izgoni 
duhurile cureţi pe alţii şi te poţi primejdui pe tine; pe când cu lacrimile te curăţeşti pe 
tine şi foloseşti şi pe alţii. 

Iisus n-a pus accentul pe minuni, ci pe cunoaşterea lui Dumnezeu şi pe curăţia inimii, 
iar la acestea se ajunge, de cele mai multe ori, plângând. 

Aceasta e pecetea veacului de-acum: a văii plângerii, pusă întărire lângă numele 
noastre, din Cartea veacului viitor: „Bucuraţi-vă când vă vor urî oamenii şi vă vor 
prigoni şi vor lepăda numele voastre, din pricina Fiului Omului” (Luca 6,22). Atunci se 
va apleca Cerul şi va culege numele omului, scriindu-l în Cartea Vieţii veşnice.... Poate 
că întrezărim - ca de departe - temeiurile unuia dintre ucenicii lui Iisus, care ne dă sfatul 
paradoxal: „Bucuraţi-vă întru necazuri !” (II Corinteni 7, 4; I Tesaloniceni 5, 16, Filipeni 
4,4). Trebuie ca, în răpirile sale în Rai, a întrevăzut şi taina că bucuria întru necazuri 
scrie numele omului în Cartea Cerului. Acestea sunt, după Revelaţie, bucuriile legitime 
ale omului, care-l fac om al veacului viitor. Iată motivul bucuriei lui Iisus: omul, deşi 
copil - sau poate tocmai de aceea - primea raţiunile paradoxurilor divine. 

Dar Iisus mai avea o bucurie, pe care n-a mărturisit-o niciodată, şi a ascuns-o de 
oameni: bucuria mare a mântuirii omului; bucuria că rostul întrupării Sale între oameni, 
prinde oamenii! 

 
Prislop, Sâmbătă XXVII  
25.XI.949 Luca 10,19-21 
 

SEMNE DE SFÂRŞIT DE SÂMBĂTĂ 
- 88 - 

 
Porunca a patra din Decalog: „Să sfinţeşti ziua Sâmbetei” era ţinută de evrei cu o 

rigoare extremă. Chiar legea impunea această rigoare: orice lucru e interzis în ziua 
aceea. Neobservarea opreliştei e pedepsită cu moartea (Exod 35,2). Interdicţia mergea 
până la măruntişuri: nici foc să nu-ţi faci în casă (35,3). De aceea când „fiii lui Israil” 
prinseră pe un om adunând lemne de foc în pustie, într-o zi de sâmbătă, şi-l aduseră 
înaintea lui Moise, acesta îl osândi la moarte şi israilitenii îl omorâră cu pietre (Numeri 
15,32-36). 

Aşa ceva nu încăpea în spiritul lui Iisus.Şi nici îngustimea lor n-o putea răbda. 
Drept aceea, spre a-i trezi din rigorismul sec al Legii, Iisus vindecă Sâmbăta o femeie 

gârbovă, în faţa lor. Mai marele sinagogii face o observaţie răutăcioasă, răstindu-se către 
popor, că sâmbăta nu e permis a se vindeca oamenii. 

Aceasta era absurditatea interpreţilor Legii. Împinseseră rigorismul până la a opri 
orice facere de bine privitoare la om, dar a da vitelor de mâncare şi apă nu era păcat. A 
scăpa o vită din primejdie nu era oprit. Absurditatea era aceasta: a face bine omului 
Sâmbăta e păcat; vitelor însă nu. La o aşa socoteală şi om, Iisus îi strigă în obraz:            
-„Făţarnice!” După vederile tale, o vacă, o oaie, un măgar e mai mult decât un om? E 
permis să faci bine unui bou, dezlegându-l de la iesle sâmbăta, dar a dezlega o fiică a lui 
Avraam, legată de 18 ani de gârbovie, nu e permis? -Făţarnice! Pe un măgar poţi să-l 
scapi de la moarte sâmbăta, că nu-i păcat, dar pe-un om să-l laşi să moară, că-i păcat să-l 
scapi, „Făţarnice!” 
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Iisus făcea omului bine sâmbăta, şi încă în Sinagogă. Sinagoga sărea în aer că Iisus 
călca sâmbăta. În realitate era o mare făţărnicie,fiindcă ceea ce nu suferea sinagoga nu 
era atât facerea de bine, cât persoana lui Iisus îi era nesuferită, fiindcă Iisus îi dădea 
absurditatea în vileag, fără cruţare.Instituţia sâmbetei îmbătrânise şi, ca instituţie ce se 
apropie de moarte, nu se mai menţinea decât în cărţile literelor Legii. Şi fiindcă sâmbăta 
- odihna spirituală a omului - nu mai avea decât semnificaţie exterioară, represivă, Iisus 
îi prevede înlocuirea cu o altă zi. 

Sâmbăta Legii ajunsese tot atât de gârbovă ca şi femeia de 18 ani, decât că sâmbăta 
era acum de 18 veacuri gârbovă. Răstirea oficialităţii către popor nu mai putea întârzia 
căderea definitivă a decăderii. „Legea prin Moise a venit; darul şi adevărul prin Iisus 
Hristos.” (Ioan 1,17). „Trecut-a umbra Legii când darul a venit.” 

Iisus nu avea nicio atribuţie „legală” în sinagogă. El era un Rabin nerecunoscut de 
oficialitatea Templului din Ierusalim, deşi examenul în Templu îl luase încă la 12 ani. 
Dar Templul s-a temut totdeauna de examenul acela. Temerea aceasta nu le era a bună. 
Cărturarii şi fariseii Templului simţeau că Tinerelul acela va veni odată la ei cu un bici 
de ştreanguri în mână. Iisus a numit Templul „Casă a Tatălui Meu” când era copilaş de 
12 ani; iar când le-a spart bâlciul şi le-a răsturnat zărăfia din el, pe lângă aceleaşi cuvinte 
a mai adăugat: „iar voi aţi făcut-o peşteră de tâlhari”. 

Cu acest drept înfrunta Iisus pe mai marele sinagogii, numindu-l „făţarnic”. Altfel 
atitudinea lui Iisus în sinagoga omului ar fi fost de neînţeles. De fapt sinagoga era mai 
mult a lui Iisus, precum şi Templul, decât erau acestea ale Ierusalimului. Oficialitatea lui 
Israel refuza lui Iisus, pe toate căile închipuite, această proprietate asupra Templului şi 
sinagogii. Acesta era conflictul nemărturisit între oficialitatea din Ierusalim şi Iisus. 

Sinagoga şi mai ales Templul erau cele mai bune mijloace de exploatare a păcatelor şi 
a necazurilor din Israel în favoarea unei clase de conducători, care despuiau poporul de 
viaţă, în numele lui Iehova. La această situaţie Iisus era un revoluţionar de temut. 

De fapt a şi schimbat Sâmbăta Legii fără duh în Duminecă.Dumineca e zi acoperită 
cu mare preţ; cu această acoperire s-a impus şi se menţine. 

Aceasta însemnează pentru noi Dumineca: Ziua Învierii. 
Să băgăm de seamă ca nu cumva şi creştinismul nostru să aibă aceeaşi soartă: să se ia 

de la noi. Pe simplul motiv că noi creştinii nu aducem roadele acestui creştinism: oameni 
după chipul lui Iisus. 

Creştinismul nu e numai o afacere de Dumineca, ci o strădanie de toate zilele, toată 
viaţa, de-a ajunge stilul de viaţă şi concepţie pe care ni l-a dat Iisus. 

Dacă creştinismul nostru nu e strădania aceasta, care naşte fii lui Dumnezeu, el 
rămâne o simplă formalitate- şi ne putem trezi fără ea. 

 
Prislop, Duminecă XXVII  
26.XI.949 Luca 13,10-17 
 

TRISTEŢEA ÎMPĂRATULUI 
- 89 - 

 
Intrarea triumfală în Ierusalim nu era triumfală deloc. Nu avea nici pic de slavă 

deşartă în ea. Nici cal alb, nici generali, nici coloane de armată şi nici arcul de triumf. 
Împăratul: cel mai sărac dintre oameni, care n-avea unde să-şi plece capul, desculţ, cu 
capul gol, doar două haine că avea şi în loc de şa bătută în aur, haine de împrumut, ale 
săracilor Săi ucenici, puse pe mânzul unei asine de împrumut. 

Dar dacă intrarea în Ierusalim nu era triumfală, în schimb era profetică: împlinea 
punct cu punct cele prezise prin prooroci. „Împăratul tău (Ierusalime) are să vie la tine 
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blând şi smerit, călare pe mânzul asinei” (Zaharia 9,9). 

Dacă intrarea în Ierusalim nu a fost un triumf al slavei deşarte, e pentru că era un 
triumf al adevărului proorocilor, care se împlinea acum. De aceea a admis Iisus 
aclamaţiile mulţimii săracilor, ca ale unora ce, într-un entuziasm general, recunosc în 
Iisus pe Mesia. Cu un an înainte Iisus a respins şi a fugit din mijlocul gloatelor, când 
acestea voiau să-L pună împărat. Acum osanalele mulţimii nu mai aveau gândul de a-L 
pune împărat, ci era bucuria de a-I recunoaşte împărăţia. Erau valuri valuri de osanale şi 
încă Iisus nu intrase în Ierusalim. Când s-a apropiat convoiul de Ierusalim „s-a 
cutremurat Ierusalimul” de fiori. Dar osanalele în cinstea Celui ce vine în numele 
Domnului, Împăratul lui Israel, erau tot mai insistente. 

Câţiva farisei, arşi la inimă de osanalele mulţimii, Îi atrag atenţia lui Iisus: 
„Învăţătorule, stăpâneşte-ţi ucenicii!” Dar au primit un răspuns care le-a dat foc: „Dacă 
vor tăcea aceştia, pietrele Ierusalimului vor striga!” 

Şi fariseii au făcut mulţimile să tacă; ba peste trei zile au întors gloatele cu totul pe 
dos, încât le-au făcut să vocifereze în curtea lui Pilat împotriva lui Iisus, cerându-I 
răstignirea la rând cu tâlharii. Iată, fariseii, i-au arătat ei lui Iisus model de stăpânire a 
gloatelor: model de opinie publică, cu îngrozitoarea ei putere a laşităţii şi vociferării. 
Numai inchiziţia mai stăpânea gloatele în felul acesta. Aceasta însă era fala fariseilor pe 
chipul mulţimilor.Gloatele se entuziasmează de orice, dar se şi fanatizează: iubirea se 
strămută în ură. Gloatele neavând o consistenţă proprie se îndoaie după orice vânt, 
fiindcă gloata poate fi intimidată de pricepuţi, cumpărată de interesaţi, minţită şi trimisă 
în prăpastie de pomană. Iisus ştia toate cele ce aveau să urmeze. De aceea apropiindu-Se 
de cetatea Ierusalimului a plâns-o, că nu-şi cunoaşte ziua cercetării sale de Dumnezeu, 
spre pacea sa. Deci ştiind că mulţimile vor amuţi, din manevra fariseilor, le-a profeţit 
dărâmarea Ierusalimului, urmând să grăiască şi pietrele, care nu vor mai sta piatră pe 
piatră. Ca mărturie din slava cetăţii n-a mai rămas decât „Zidul Plângerii”, care-şi adună 
fiii din toată lumea, până în ziua de astăzi. O mai profetică grăire a pietrelor n-a existat 
niciodată pe pământ, şi nici pustiire ca a Ierusalimului, care să nu se mai poată reface. Şi 
flăcări au ieşit din pământ, împiedicând pe oricine care a încercat vreodată refacerea 
cetăţii Ierusalimului. Iată de ce, în toată acea mulţime de oameni cu osanale şi stâlpări, 
singurul mare întristat era Iisus, fiindcă vedea prin oameni, prin veacuri, până şi prin 
pietrele Ierusalimului, cele viitoare, încălzite totuşi, de două boabe mari de lacrimi... 

 
Prislop,  Luni XXVIII 
27.XI.949  Luca 19,37-44 
 

OCUPAREA TEMPLULUI DIN IERUSALIM 
- 90 - 

 
Când Iisus a profeţit dărâmarea Ierusalimului ucenicii au rămas nedumeriţi, dar s-au 

dumerit când au intrat în Templul lui Solomon. Era târg de vite, tarabe de zărăfie, colivii 
de porumbei, măcelărie, fum de jertfe şi toată gălăgia acestora. 

La această situaţie a Templului, în cea mai mare contrazicere cu rostul său, până şi 
răbdarea lui Dumnezeu ajunsese pe isprăvite. Sufletul cel mai blând de pe lume s-a 
umplut de o sfântă mânie. A făcut pe loc un bici din capete de ştreanguri şi, un singur 
Om, i-a dat pe toţi negustorii afară, cu vite cu tot, a răsturnat toate mesele şi a încurcat 
toţi banii zarafilor. 

Nimeni nu s-a putut împotrivi. Poate nici prin gând nu le-a trecut să se împotrivească. 
Dar nu se ştie dacă Iisus, personal, va fi pus mâna pe cineva, dacă va fi dat vreodată 

cu biciul, dacă va fi răsturnat vreo tarabă a mamonei, sau toate acestea şi le-au făcut 
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singuri, într-o învălmăşeală de conştiinţe vinovate, biciuite de istov de sfinţenia lui Iisus, 
care-i ardea, de data aceasta , cu urgie divină. 

Fapt e că nu aceştia erau cei mai mari păcătoşi în Ierusalim. Marii vinovaţi erau 
autorii morali ai situaţiei, căpeteniile Templului. Înfruntarea Mântuitorului, lor le suna. 
Oficialitatea religioasă a Templului făcuse din el o peşteră de tâlhării în contul lui 
Dumnezeu. Această situaţie Îl îndreptăţeşte pe Revoluţionar să ocupe Templul cu forţa. 
(Singura ocupare cu forţa: nevinovată.) N-a vărsat sângele nimănui. Dimpotrivă, a vărsat 
sudori de sânge şi, peste puţin, propriul Său sânge. 

Totuşi cineva L-a primit pe Iisus în Templu. Erau orbii, şchiopii şi copiii. Copiii 
crescuţi de Templu L-au primit pe Iisus cu „Osana, Fiul lui David !” Odată Templul 
ocupat, Iisus a început să înveţe poporul, care s-a şi grămădit în Templu, şi a tămăduit pe 
toţi neputincioşii care veniseră. 

La o atare întâmplare au venit într-un suflet şi mai marii Templului care, văzând cele 
ce se făcuseră, ba mai auzind şi copiii cântând, s-au făcut foc de supărare şi umblau să-L 
ucidă pe Iisus, dar nu puteau de poporul care-L asculta. Seara, Iisus S-a dus în Betania. 
Dimineaţa, întorcându-Se iarăşi la Templu, a blestemat un smochin găsit fără roadă, care 
putea foarte bine semnifica Templul. Şi smochinul s-a uscat în clipa aceea, cât s-au mirat 
ucenicii. 

Tâlcul smochinului blestemat e acelaşi cu tâlcul biciului din ştreanguri. Oficialitatea 
religioasă decăzută a Templului e răspunzătoare de dărâmarea Ierusalimului şi de 
împrăştierea fiilor lui Israel în toată lumea. Căci primul s-a dărâmat Templul din 
Ierusalim, când i s-a rupt de un fulger catapeteasma în două, de sus până jos. 

Iisus urmărea acum rostul Lui în lume într-un chip mai zornic, cu o stăruinţă, cu o 
mânie şi cu un curaj al înfruntării tuturor riscurilor, cum n-o poate face decât Omul care 
ştie şi şi-a făcut toate socotelile personale cu mii de ani înainte. Omul Acesta le avea 
făcute mai înainte de-a fi lumea. 

... Oare în templul sufletului nostru se va găsi vreun copil, sau măcar vreun orb, să-L 
primească pe Iisus ? 

 
Prislop, Marţi XXVIII  
28.XI.949 Luca 19,45-47 
 

DILEMA DIN TEMPLU 
- 91 - 

 
(Dilema e un raţionament compus dintr-o întrebare cu două răspunsuri posibile, care 

amândouă constrâng să recunoşti tocmai ceea ce nu vrei să recunoşti.) 
Odată Templul ocupat de forţa spirituală a sfinţeniei lui Iisus, căpeteniile Templului 

nu mai aveau ce mai face pe calea forţei. De aceea ei o iau pe calea vicleană a curselor. 
Deci, cu vicleanul în inimă, s-au apropiat de Iisus să-I pună întrebări. 
... Ce taine mai are Providenţa! ... Îl recunosc copiii, Îl recunosc negustorii de vite şi 

zarafii şi-I fug din cale, mustraţi de conştiinţă, dar inimile îndrăcite ale oficialităţii nu 
vor să-L cunoască. Drept aceea Îl legitimează cu viclenie: „Cu ce putere faci acestea şi 
cine ţi-a dat-o ?” 

Dacă Iisus, va răspunde că de la Tatăl fiind face acestea, ei vor zice că huleşte, cum  
I-au mai zis odată. De aceea Iisus a ales să nu le dea răspuns. Drept aceea Iisus le 
zădărniceşte întrebarea, întinzându-le o cursă şi mai puternică, dilema: „Botezul lui Ioan 
a fost din Cer sau de la oameni?” 

Viclenii şi-au dat seama de cleştele dilemei şi chibzuiau întru dânşii: De vom zice că 
a fost din Cer, ne va întreba de ce n-am crezut în el? De vom zice că a fost de la oameni, 
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ne temem de popor că ne vor omorî cu pietre, fiindcă oamenii erau încredinţaţi că Ioan a 
fost prooroc. 

Din chibzuiala lor rezultă limpede că ei nu credeau în misiunea lui Ioan. Conducătorii 
aceştia, care nu mai credeau în nimic, au fost cea mai grea osândă pe capul lui Israel. De 
altfel răspunsul lor „Nu ştim”, pe care l-au dat mai marii Templului, nu e de fapt un 
răspuns al neştiinţei, ci un răspuns al necredinţei. 

Răspunsul pe care l-au dat lui Iisus era sentinţa pe care singuri şi-au dat-o: demisia 
din conducerea spirituală a lui Israel. 

De acum înainte Templul nu mai avea rost decât pentru ultimele cuvântări ale lui 
Iisus în Ierusalim. 

 
Prislop, Miercuri XXVIII  
29.XI.949 Luca 20,1-8 
 

PIATRA UNGHIULARĂ 
- 92 - 

 
Avem câteva cuvântări ţinute de Iisus în ultimele zile ale Templului din Ierusalim. 

Dintre acestea e şi pilda lucrătorilor ucigaşi, care arată acoperit istoria trecută şi viitoare 
a lui Israel. 

Firea omenească avea rostul să crească şi în dimensiunea ei spirituală, a cunoaşterii şi 
a iubirii lui Dumnezeu. Acesta era destinul ei pe pământ. Dar via lui Israel se sălbăticea, 
cât Însuşi Dumnezeu S-a mirat. „Doar viţă de soi bun am sădit, cum acum s-a sălbătăcit 
şi strugurii ei sunt acri?” 

Pentru ca destinele superioare ale neamurilor pământului să nu sufere vreo 
zădărnicire, pentru ca roadele duhovniceşti ale lui Israel să fie totuşi în sensul 
Providenţei, Dumnezeu a trimis neamului acestuia rând pe rând Legea şi proorocii. Dar 
Israel a făcut din Lege o caricatură, iar pe prooroci i-a scos afară din vie şi i-a omorât, 
trimiţându-i înapoi fără roada care trebuiau să o aducă. 

Mai rămânea să vie Fiul Stăpânului lumii. 
A venit. Vorbea cu ei. „Dar lucrătorii au zis: acesta este moştenitorul: hai să-l 

omorâm şi moştenirea lui să ne rămână nouă. Şi scoţându-l afară din vie l-au omorât.” 
Aşa au făcut. 
De atunci aleargă în toată lumea să cuprindă moştenirea Fiului lui Dumnezeu,  

silindu-se pe toate căile închipuite să descreştineze lumea; să scoată „definitiv” din 
natura omenească preocuparea spirituală de Dumnezeu. Numai cât această muncă de 
Sisif, de a nivela la orizontala vieţii orice preocupare a minţii omeneşti de Cer, se loveşte 
permanent de Piatra unghiulară aruncată pe pământ care, cu cât e izbită mai tare, cu atât 
ridică în unghi drept spre Cer orice încercare de-a o clinti din rostul ei divin. 

Totuşi iluzia biruinţei vor avea-o. 
Numai cât atunci strugurii viei pământului vor fi tare sălbateci şi cu desăvârşire acri. 

Revelaţia spune că Providenţa divină va trimite pe rând: secera pentru secerişul 
pământului şi cosorul pentru via lui. Strugurii îi va grămădi „afară din cetate” (cum au 
scos şi ei pe Iisus afară din cetate) dar în loc de must a ieşit sânge până la zăbalele cailor, 
în depărtări de 1600 de stadii (Apocalipsă 14, 17-20). 

Până atunci lucrătorii s-au lovit şi s-au împiedecat ei de Piatra de hotar, Hristos, 
atunci însă va cădea Piatra peste ei: A Doua Venire a lui Iisus, în slavă şi putere mare şi 
va spulbera definitiv pe lucrătorii nelegiuirii. 

Iată o cuvântare profetică în Templul din Ierusalim, o cuvântare unghiulară. 
Cele ascunse în ceaţa viitorului fiind greu de desluşit, ba şi cu multe riscuri, ne 
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îndreptăm la tâlcuirea strict duhovnicească a acestei Pietre unghiulare. 
Aceasta e o Piatră spirituală cu efecte spirituale. Unul din Psalmi ne spune: „Fiica 

Babilonului, dornică de pustiire, ferice de cel ce-ţi va plăti ţie după fapta ce ne-ai făcut tu 
nouă; ferice de cel ce va lua şi va lovi de Piatră pruncii tăi” (Psalmul 136,8). 

„Babilonul” se tâlcuieşte de Sfinţii Părinţi: confuzia patimilor, confuzia minţii, iad. 
Textul se poate citi: „Satană, Satană, dornică de pustiire...” Iar pruncii vaviloneşti sunt 
gândurile păcatului, momelele... 

Ferice de cel ce se luptă duhovniceşte cu gândurile, lovindu-le de Piatra unghiulară a 
fiinţei omeneşti: Hristos. Acesta nu e nicidecum numai războiul pustnicilor, al smeritei 
rugăciuni şi atenţiei, ci este al fiecărui creştin. Ca atare nu reacţionezi după fire la 
întâmplările vieţii, ci trăieşti fiecare clipă după Iisus; adevărata noastră fire, icoana, 
chipul nostru cel adevărat. Întâmplările ce vin, într-o clipită a lor, să nu ne găsească, să 
nu ne prindă trăind în neatenţie de valoarea clipei, valoarea Veşnicului în clipă, că altfel 
în clipa aceea ne trezim expropriaţi de icoana noastră de oameni după chipul şi 
asemănarea lui Iisus. Nu e aceasta echivalentă cu rugăciunea neîncetată ? 

Modul acesta de-a medita, cu timpul, - cu toate clipele lui, venite prin surprindere -, 
structurează fiinţa noastră pe Piatra unghiulară divinei prezenţe. Aşa se pacifică lăuntric 
omul, cu pacea pe care numai Iisus o poate aduce. 

Mica greutate e că, pentru a câştiga pe Iisus, pe toate celelalte trebuie să le socoteşti 
„gunoaie” (Filipeni 3,8). 

 
Prislop, Joi XXVIII  
30.XI.949 Luca 20,9-18 
 

ISPITITORII CU DAJDIA 
- 93 - 

 
Căpeteniile Templului au înţeles că despre ei grăia pilda lucrătorilor ucigaşi. Gândul 

uciderii deşi era o realitate în inima lor, totuşi ei nu puteau suferi să le fie dat gândul pe 
faţă. Diavolul se ţine în întuneric şi nu slujeşte decât pe cine-i ascunde gândurile. În 
realitate umblau să-L omoare pe Iisus, dar căutau să o facă cu mâinile altuia. Drept aceea 
au trimis nişte iscoade care, prefăcându-se că-s drepţi, umblau să-L prindă în vreun 
cuvânt, ca apoi să-L denunţe stăpânirii romane. 

Evreii urau de moarte stăpânirea romană, dar, ca să termine cu Iisus, erau dispuşi să 
apeleze la oricine. Astfel au fost în stare, de data aceasta, să se facă apărătorii cei mai 
ascuţiţi în slujba celor mai mari duşmani ai lor, romanii, numai şi numai ca aceştia să-i 
scape de cel mai îngrozitor coşmar al istoriei lor: Iisus. 

Au făcut-o şi pe aceasta. 
Coşmarul acesta al lor însă s-a mărit cu veacurile, ajungând de proporţiile lumii, căci 

pretutindenea dau de Iisus. Nici porţile iadului nu le-a putut ajuta să scape de El. Nu    
le-au mai rămas decât aruncarea lumii în Apocalipsă. Şi aceasta vor face-o. 

Aceştia sunt cei ce L-au ispitit pe Iisus zicând: „Învăţătorule, ştim că adevărul grăieşti 
şi înveţi: se cade oare să dăm dajdie Cezarului sau nu?” 

Întrebarea era vicleană de la început până la sfârşit. Mai întâi iscoadele erau nişte 
făţarnici şi mincinoşi, fiindcă nu adevărul îi interesa pe ei, nici calea lui Dumnezeu. 

Răspunsul lui Iisus e neaşteptat. Pe banul dajdiei n-a pus nici măcar mâna. Dar îi face 
pe ispititori să-şi dea singuri răspunsul, constrânşi de chipul şi inscripţia de pe ban. Deci 
ale Cezarului-napoi Cezarului, şi ale lui Dumnezeu lui Dumnezeu! Dumnezeu şi lumea, 
Dumnezeu şi Statul sunt două ordine distincte. Omul aparţine la amândouă deodată, 
fiindcă e trup şi suflet. Ispititorii nădăjduiau să stârnească conflict între aceste două 
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ordine, ordinea Statului şi ordinea lui Dumnezeu. 

Originile forţatului conflict între Dumnezeu şi Stat, obârşia ateismului militant e în 
Templul din Ierusalim. 

 
Prislop, Vineri XXVIII  
1.XII.949 Luca 20,19-26 
 

ŢARA DE OBÂRŞIE 
- 94 - 

 
În anii din urmă s-a dovedit că absolut toate popoarele pământului, chiar cele mai 

înapoiate, toate mărturisesc credinţa unei stări paradisiace, pierdute în străfundurile 
timpului. 

Şi au mai dovedit cercetările că religiile primitive confirmă existenţa unei religii 
superioare, monoteiste. E destul să pomenim aci credinţa strămoşilor noştri daci, care 
mărturiseau un singur Dumnezeu, credeau în nemurirea sufletului şi în viaţa viitoare. În 
concluzie cercetările confirmă că, în străfunduri de noapte a memoriei omeneşti, a 
strălucit o Revelaţie primordială. De acolo izvorăşte nostalgia paradisului, care nu e 
altceva decât transcendenţa fiinţei omeneşti, care mai licăreşte în adâncuri metafizice de 
conştiinţă. 

De acolo vine că mulţi gânditori, presăraţi de-a lungul firului gândirii, şi-au mărturisit 
convingerea că lumea aceasta e un reflex nereuşit, o copie ştearsă a unei alte lumi, 
arhetipice, desăvârşite, pe care am pierdut-o, din care am căzut, sau din care am fost 
izgoniţi.O ştire precisă ne aduce Iisus. 

El împlineşte toate cerinţele ca să fie absolut crezut. 
Este, într-adevăr, o altă lume, desăvârşită: Împărăţia din care a venit El. Împăratul ei. 

Desăvârşirea Sa mărturiseşte desăvârşirea Împărăţiei Sale. E tocmai ceea ce răspunde 
afirmativ nostalgiei noastre paradisiace. Unora le trebuie Raiul aici, pe pământ, cu 
elementele lumii acesteia. Dar în lumea aceasta suntem muritori: - nu se poate asigura 
nicio desăvârşire. 

Iisus ne spune limpede: „Vindeţi-vă averile din lumea aceasta şi le daţi săracilor! 
Transformaţi-le în comori neînvechite în Ceruri; şi va fi inima voastră strămutată unde 
vă va fi comoara voastră. Căci inima Îşi însoţeşte şi stă lângă comoara sa!” De aci nu 
rezultă că Împărăţia Cerurilor e numai chestiune de inimă, de sentiment, - deşi s-a 
dovedit că raţiunile inimii sunt uneori mai profunde decât ale minţii. Oameni mari au 
fost şi inimi mari. Iisus nu ne lasă numai cu presimţirea - chiar întărită - a Paradisului 
pierdut, nu ne lasă cu o simplă certitudine a inimii - pe care de fapt o are oricine care-şi 
vinde averea (marea avere „eul”, „conştiinţa eului”, conştiinţa de „sine”) şi o dă săracilor 
- ci ne vorbeşte de făclia aprinsă a cunoaşterii acestei Împărăţii şi a aşteptării ei 
stăruitoare. Deci „nu te teme turmă mică, pentru că Tatăl a binevoit să vă dea vouă 
Împărăţia” (Luca 12,32). O aşteptare de mii de ani ar obosi răbdarea omenească. De 
aceea sunt, din când în când, confirmări profund evidente, care împrăştie teama. Dacă a 
spus Iisus că „Împărăţia Mea nu-i din lumea aceasta” (Ioan 18,36), atunci lumea aceasta 
nu-i cea adevărată. De aceea nu ne simţim noi bine în ea, nu ne mulţumeşte, nu ne 
fericeşte, nu are în sine o explicaţie suficientă - iar în noi sunt irezistibile cerinţele 
acestea - fiindcă obârşia lumii, explicaţia şi destinul ei e în Împărăţia lui Iisus. Până la 
împlinirea vârstelor şi rotunjirea ocolului creaţiei o îndurăm ca pe-o lume trecătoare. De 
aceea vine Iisus a doua oară, fie la straja a doua, fie la straja a treia a timpului, ca într-o 
viitoare noapte a timpului, a întunecării cunoştiinţei de Dumnezeu, să-i lumineze 
fulgerător explicaţia şi destinul. Şi se bucură nespus dacă-I aşteptat. Împăratul însuşi se 
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va face slujitorul celor ce L-au aşteptat cu toată fiinţa. De altfel acesta e Iisus: Împăratul 
slujitor al destinului omenesc. Iisus a reîntors Sensul existenţei iarăşi în Ţara de obârşie: 
Împărăţia Sensului şi a explicaţiei depline. Atunci se va odihni sufletul omului de 
neliniştea sa. Dar întrucâtva se linişteşte sufletul omului şi până atunci: ştiindu-le acestea 
precis. Iată o făclie (cunoştinţa în parte) până vine Lumina. 

 
Prislop, Sâmbătă  
2.XII.949 Luca 12,32-40 
 

HAINA DE NUNTĂ ŞI „SFATUL” DIN IAD 
- 95 - 

 
Haina noastră de nuntă e îmbrăcămintea sufletului în Lumina lui Hristos. E haina de 

la Botez, când ne-am îmbrăcat în Hristos şi Hristos s-a îmbrăcat în noi. 
Intrarea noastră în Creştinism e intrarea noastră în sfinţenia lui Iisus. 
Am început cu sfinţenia. 
De aceea copiii care mor botezaţi se mântuiesc fără pocăinţă. Haina lor de nuntă e 

albă ca lumina. 
Adăugându-se anii haina se pătează. 
Sângerează... Fiindcă nu e simplă haină, ci e Fiinţă: Omul din Cer, făptura cea nouă. 
Iar la nuntă se caută câtă asemănare este între tine şi Iisus? 
Câştigarea asemănării cu Iisus are trecutul ei pe pământ. Iar asemănarea e în lumină. 

Lumina rezultă din capacitatea omului de iubire, de cunoştiinţă şi de suferinţă. 
Dar puţini sunt oamenii pe pământ care să nu păteze haina sfântului Botez. De aceea 

Dumnezeu, întru mila milostivirii Sale, a rânduit al doilea botez, Botezul pocăinţei: 
Taina Pocăinţei sau spovedania, care reface strălucirea primului Botez. 

Dar oamenii pun diferite motive să nu vie la Taina Pocăinţei. Iată câteva: 
1. „N-am timp” de Biserică. - De fapt n-au dragoste. 
2. „Nu-s păcătos, ca alţii” - Un fel de farisei moderni. 
3. „Acuma suntem tineri; când om fi bătrâni” - Ca şi când ar avea cineva în scris că 

va ajunge bătrâneţele. Focul tinereţelor crede că poate înşela pe Dumnezeu, lăsându-I 
bătrâneţele. Căci întrebare dacă vei ajunge bătrâneţele şi, cu o aşa socoteală de viaţă, 
întrebare dacă o grămadă de doage şi cioburi se vor mai putea pocăi şi vor fi primite. 

Cei ce amână pocăinţa pe la bătrâneţe sunt asemenea oamenilor care vor să treacă un 
râu mare, dar stau la marginea lui, aşteptând până trece toată apa. În vicleşugul acestei 
socoteli se prind oamenii cei mai mulţi. 

SFATUL DIN IAD 
Într-o carte veche din Sfântul Munte, un duhovnic, iscusit în poveţe, a lăsat închisă 

într-o întâmplare, învăţătura aceasta: 
„Un preot cu frica lui Dumnezeu şi grija păstorilor săi, se ostenea zi de zi, prin toate 

mijloacele ce-i stăteau în putinţă, să întoarcă pe cei rătăciţi din calea pierzaniei şi să-i 
întărească în cuvântul lui Dumnezeu. Cu toate acestea vedea cu durere că ostenelile sale 
rămân fără roadă. Credincioşii săi lepădaseră doar făţărnicia. Încolo putrezeau în 
aceleaşi păcate, cum îi găsise. Zadarnică era slujba, zadarnice predicile, zadarnice 
sfaturile de la spovedanie. Nimic nu-i clintea din noroiul păcatelor. 

Ce să mai facă bietul preot? Cum să-i îndrepte? Se ştia chezaş pentru sufletele lor, şi 
se frământa zi şi noapte, cerând de la Dumnezeu să-i arate pentru ce nu poate să-i atragă 
la mântuire? 

Într-o sâmbătă seara, după Vecernie, stătea amărât pe piatra din grădină, covârşit de 
datoria sa preoţească şi mâhnit amarnic de truda-i fără roadă. Cum sta aşa, pierdut în 
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gânduri grele, iată că Dumnezeu îi deschise ochii necăjitului său suflet, asupra unei 
vedenii înfricoşate: O gloată de arapi, negri ca tăciunele i se arătară. Era un nor de 
duhuri necurate, ţinând sfat, în frunte cu Satana, marele şi încruntatul Tartor al iadului. 

Deodată, din mijlocul divanului, cu glasul diavolesc zbieră o dată de clocoti 
văzduhul: «Voi, drăceştilor gloate, scorniţi cu mintea voastră, meşteră la viclenii, şi     
să-mi spuneţi: cum aţi putea voi mai uşor şi mai sigur înşela pe oameni, ca să umplem cu 
ei pântecele flămând al iadului?» 

La această poruncă a Tartorului, gloatele încornoraţilor intrară în putoarea 
diavoleştilor sfătuiri. - Nu trecu mult şi, din mulţimea aprinsă la sfat, ieşi înaintea 
Satanei o căpetenie, lucind ca păcura, şi zise: 

- Întunecimea ta, să furişăm în mintea oamenilor gândul drăcesc că nu este 
Dumnezeu. Astfel, neavând de cine se teme, uşor ne vor cădea în gheare, vor face numai 
ceea ce vrem noi şi vom umple iadul cu ei. 

Ascultându-l, Satana chibzui şi apoi răspunse: 
-Cu minciuna asta prea puţini vom putea prinde în undiţă, pentru că lucrurile Celui de 

sus: Cerul şi pământul şi toate câte le împodobesc, mărturisesc slava Lui şi toate 
dovedesc că El este. - Să vie altul, cu o născocire mai vicleană! 

Atunci din gloatele întunerecului ieşi o altă căpetenie încornorată şi zise: 
-Întunecimea ta, părerea mea e să le spunem oamenilor că, chiar dacă ar fi Dumnezeu, 

dar după moarte nu este suflet şi nu este nici o judecată şi, prin urmare, nici răsplată sau 
pedeapsă. Să le spunem că nu este nici Rai nici Iad. Acestea sunt aici pe pământ: ai ce-ţi 
trebuie e rai, n-ai ce-ţi trebuie e iad. Şi prin urmare, sunt slobozi să mănânce şi să bea şi 
să-şi facă toate poftele trupului, căci ca mâine vor muri, şi după moarte nu mai e nimic, 
şi o să le pară rău că nu şi-au petrecut câtă vreme erau în putere. 

Satana îi cumpăni vorbele, apoi îi zise: 
-Nici cu vicleşugul acesta nu vom putea câştiga prea mulţi. Căci printre oameni sunt 

unii mai răsăriţi la minte, care ştiu că este Dumnezeu şi că în dreapta Lui stă răsplata şi 
pedeapsa după fapte. Şi apoi mulţi ştiu că sufletul dăinuieşte şi după moarte şi va ajunge 
la judecata cea de pe urmă, cum îi învaţă Scripturile. Cu vicleşugul acesta ne pică şi 
nouă în gheare, dar mare lucru nu. Eu vreau oameni mulţi, ca nisipul mării, să-i închid ca 
pe-o turmă de proşti, în toate peşterile iadului! - răcni Satana, şi trânti o dată din copită, 
de sughiţă de groază toată droaia dracilor. 

Atunci din mulţime se desprinse o altă căpetenie şi, sprijinindu-se ţanţoş în coadă, 
duhni următoarea propunere: 

-Prea întunecate jupâne şi tată al minciunii, lăudată să fie grija ta de a umple iadul cu 
proştii şi destrăbălaţii pământului! Am ascultat cu luare aminte vicleşugurile tovarăşilor 
noştri despre pierzarea oamenilor, dar văzând că ele nu sunt pe placul întunecimii tale, 
am scornit la rândul meu un vicleşug şi mai mare: De ce să nu lăudăm pe oameni pentru 
credinţa lor în Dumnezeu şi în nemurirea sufletului, în judecata de apoi şi în răsplata 
după fapte? De ce să nu le spunem şi noi că este Rai şi Iad, care dăinuiesc în vecii 
vecilor? Dar, după ce le vom spune toate acestea - pe care ei le ştiu prea bine - să le 
şoptim la ureche, o dată, de două ori, de mii de ori: «Nu vă grăbiţi cu pocăinţa, oameni 
buni!» «Mai e vreme destulă!» «Trăiţi întâi cum poftiţi. Pocăinţa lăsaţi-o mai la urmă! 
Nu vă grăbiţi!» 

Ascultându-l, ochii Satanei fulgerară de bucurie drăcească. El se ridică trufaş de pe 
jilţul de flăcări ca smoala şi bătând cu laba pe umeri pe căpetenia care scornise acest 
vicleşug, zbieră o dată, de se cutremură tot întunerecul iadului: 

-Voi, duhuri spurcate ale împărăţiei mele, risipiţi-vă ca gândul pe faţa pământului, şi 
ca o otravă dulce, furişaţi în urechile oamenilor şoapta, cu adevărat după numele vostru: 
«oameni buni, nu vă grăbiţi cu pocăinţa, nici cu spovedania adevărată. Mai e vreme 
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destulă: mâine, poimâine, la bătrâneţe. Până atunci faceţi-vă datoria către Dumnezeu şi 
suflet numai aşa, de ochii lumii. Vedeţi-vă mai întâi de grijile pământeşti aşa ca şi până 
acuma. Pentru pocăinţa adevărată mai aveţi vreme, că doar n-o să muriţi mâine!» . 

Şi la porunca Satanei, duhurile se împrăştiară cu iuţeala gândului pe faţa pământului, 
să amăgească pe zăbavnicii oameni în minciuna pierzării, cu amânarea pocăinţei: pe 
mâine, la anul, la bătrâneţe... 

...Vedenia se stinse şi preotul, trudit de soarta credincioşilor săi, înţelese, în sfârşit, 
pricina zăbavei lor de-a se hotărî să se mântuiască cu adevărat. De formă şi de ochii 
lumii, ei îşi îndeplineau datoriile creştineşti dar, vrăjiţi de şoaptele ademenitoare ale 
viclenilor tâlhari, găseau că sfaturile părintelui sunt bune mai mult pentru cei bătrâni. 
Cât despre ei înşişi mai au vreme destulă: mâine, poimâine, la anul, la bătrâneţe...” 

Toate „motivele” care le aduc „creştinii” de a nu veni la Cina lui Iisus, de-a nu-şi griji 
haina de nuntă, sunt motive de râs, pe care nu le cred nici cei ce le spun. 

Adevăratul motiv care se ascunde în dosul acestor pretexte este numai unul singur: 
Nu vor să se izbăvească de moartea care-i sfâşie. Şi oare de ce această mare nebunie? 
Pentru că moartea păcatului e o moarte dulce la simţuri, din cauza plăcerii ei, o moarte 
unită cu plăcerea. Şi aceşti oameni iubesc mai mult moartea din cauza plăcerii ei, decât 
viaţa, care le cere, la început, un act de curaj pentru suferinţă. 

E suferinţa uciderii omului nostru vechi, povârnit spre plăceri, pentru a da loc, a da 
viaţă, a îmbrăca pe Omul cel nou, Omul care s-a pogorât din Cer. 

Şi pe aceasta nu o pot aceştia, pentru că nu cred în Iisus. 
* 

Când vor zice oamenii: Doamne, sunt un mare păcătos!? 
De atâta vreme eşti o haină ponosită în mine; de atâta vreme mă chemi la Tine şi eu 

Ţi-am întors spatele... 
Şi Tu, de atâta vreme mă aştepţi... 
 
Prislop, Dumineca XXVIII  
3.XII.949 Luca 14,16-24 
 

ISTORIA CHEMĂRILOR 
- 96 - 

 
Pilda chemării la Cină, de la Luca, are o variantă la Matei (22,1-14), chemarea la 

Nunta fiului de Împărat. Deosebirea între redactarea de la Matei şi Luca provine din 
formularea dată în două rânduri, de Însuşi Iisus. 

Evangheliştii şi-au ales formularea care convenea mai bine scopului Evangheliilor 
lor. Astfel Matei a scris Evanghelia evreieşte, pentru evrei, pe când Luca în greceşte, 
pentru păgâni. În formularea de la Luca intră toţi oamenii. Nimeni nu-i dat afară de la 
Cină. Iată o formulare universalistă. Scopul e: „ca să se umple Casa mea”, deci toţi 
trebuie să intre. 

Aceste două direcţii, cu totul opuse, le vedem reprezentate de cele două Biserici ale 
creştinătăţii: a răsăritului şi a apusului. 

În răsărit, încă de la început, e normativă vederea de la Matei: nu oricine e primit în 
creştinism. Trebuie mai întâi o haină de nuntă. Aceasta se obţine prin probe aspre, prin 
catehizaţie specială şi prin proba statorniciei în credinţă şi mărturisire. Câtă vreme s-a 
observat rigoarea aceasta Biserica a înflorit veacuri de aur şi are o epocă patristică. Ca 
simbol al acestei orientări, Episcopul poartă o cârjă cu doi şerpi împletiţi la capăt, cu 
privirile spre cârjă: drept simbol al păstoririi cu înţelepciune paşnică. Aşa, paşnic şi cu 
prudenţă, a propagat Biserica răsăritului Creştinismul între popoare. 
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Biserica apuseană şi-a luat direcţia universalistă, a cuvintelor de la Luca: „sileşte-i să 
intre!” Deci unde n-a mers cu învăţătura paşnică şi înţeleaptă, Biserica apuseană a recurs 
la forţă, silind pe oameni să intre. Numai în mentalitatea unei atare orientări s-a putut 
naşte lozinca iezuită: “Scopul scuză mijloacele”. Dar nu numai păgânii au fost siliţi să 
intre, ci şi popoare deja creştine, au fost presate să vie la ascultarea centralistă a Romei. 
Aşa se explică posibile persecuţiile, cruciadele, mai ales concluzia lor: imperiul latin şi 
inchiziţia „în numele lui Dumnezeu”. 

Dacă vreun eretic nu mai avea alt chip de mântuire, îl mântuia inchiziţia, arzându-l de 
viu pe rug. Şi închiziţia era de cea mai bună credinţă că arde oameni de vii: din iubirea 
de oameni. Ce vină are Iisus? Poate că şi El ar fi fost ars pe rug, cum îşi da Dostoievschi 
cu părerea, în Povestea Marelui Închizitor. 

Dar omul nu poate sili, aşa, pe om. „Sila” o conduce Providenţa, care poate, totodată, 
să-i lase omului şi libertatea şi viaţa.. 

Simbolul acestei orientări o arată şi cârja Episcopului roman, care are forma unui 
cârlig, cu care să poată prinde din fugă oile care n-ar vrea să vie unde vrea păstorul. 
Toate oile care nu aparţin Bisericii apusene sunt considerate oi rătăcite. 

* 
Chemarea la Cină mai are şi un alt mod de istorie. 
Întâi au fost chemaţi evreii. Se ştie ce-au făcut şi ce-au păţit. Ei reprezintă cel mai 

bine „motivele” de-a nu răspunde la chemare: ei preferă proprietatea mobilă şi imobilă a 
lumii, care asigură instinctele vieţii acesteia de aici. Acesta-i motivul lor. Cu el s-au 
asociat foarte mulţi „creştini” „chemaţi”, încât nu mai răspund la chemare decât prea 
puţini creştini „credincioşi” şi foarte puţini creştini „aleşi”. 

Totuşi, pe lângă credincioşi şi aleşi mai intră şi „siliţii” sorţii: Lazării existenţei, orbii, 
şchiopii, dezorientaţii de la răspântiile raţiunii, cu un cuvânt toţi convinşii de gardurile 
de aici ale naturii omeneşti. Cine sunt trimişii să cheme oamenii? 

Aceştia încă lămuresc înţelesul istoriei. O prima ceată de trimişi, care vestesc, roagă 
oamenii să vie la Dumnezeu, sunt Proorocii, Apostolii şi Ierarhia Bisericii. Cei ce 
„silesc” sunt altă ceată, contemporani cu cei dintâi, fiindcă cei ce n-ascultă de iubire 
ascultă de frica de sabie. Totuşi ceata lor e trimisă mai către sfârşitul istoriei. Ei nu 
cheamă, ci împing oamenii să-L caute pe Dumnezeu. Aceştia poartă sabie şi cu ea 
dezleagă pe oameni de motivele care-i ţin: fiinţele Cerului, în legăturile pământului. 

Valorile, oamenii care le reprezintă au, prin urmare, misiunea aceasta de a „sili” pe 
oameni să-şi caute Cetatea de obârşie. Şi socoteala Providenţei e cu atât mai înţeleaptă 
cu cât dă valoare - misiune de mântuire - oamenilor „fără valoare”. 

Chemarea la Cină e chemarea la viaţa lui Iisus, chemarea la Sfânta Împărtăşanie cu 
El, chemarea la învăţătura Sa: chemarea la chipul Său de a fi în lume. Chemarea la nuntă 
e strămutarea de la capătul lucrurilor, a firii omului, din om ce era, în „dumnezeu după 
dar”. Când va face Dumnezeu aceasta, zice a doua oară: „Săvârşitu-s-a!” (Apocalipsă 
21,6) - opera de mântuire a omului: „Acum toate sunt gata!” De altfel numai o natură 
îndumnezeită poate dăinui la aceeaşi masă cu Dumnezeu. Până atunci ne împărtăşim 
numai cu Trupul şi Sângele Domnului (învăţăturile şi darurile), atunci şi cu oasele: 
raţiunile divine ale existenţei (Sf. Maxim). Până atunci nu ni s-a dat să avem decât 
„simţirea care era în Iisus” (Filipeni 2,5) - marea Lui iubire, atunci ni se va da şi 
cunoaşterea Absolutului (în sfârşit setea raţiunii de adevăr se va astâmpâra). Aceasta e 
mântuirea şi istoria încetează. (Până atunci să ne vedem de cele atârnătoare de noi!). 

 
Prislop, Dumineca XXVIII  
3.XII.949 Luca 14,16-24  
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FIII ÎNVIERII 
- 97 - 

 
Învăţătura despre învierea morţilor se cunoştea în Israel de pe vremea proorocului 

Ezechiil (cap. 37). Dar precum au fost israelitenii împotriva proorocului, au fost şi 
împotriva învierii morţilor. Împotrivirea aceasta ajunsese contemporană cu Iisus, în secta 
saducheilor. Drept aceea se prezintă oarecari sectari saduchei la Iisus, cu gând să-L 
prindă în cuvânt despre înviere. (Mult s-au zbătut unii oameni ca să-L compromită pe 
Iisus, numai ca să scape de imperativul felului Său de a fi în lume.) Astfel I s-au 
prezentat cu un caz fictiv şi l-au zis: Moise ne-a poruncit prin lege căsătorie de levirat 
(prin care o femeie, dacă va rămânea văduvă şi fără copii, cumnaţii ei liberi sunt obligaţi 
să o ia femeie). Deci o femeie a fost soţie la şapte fraţi: a cărora din ei va fi la înviere? 

De fapt ei nu mărturiseau decât imposibilitatea lor personală de-a putea gândi şi un alt 
mod de existenţă. Dar dacă nu putem gândi ceva, fiindcă întrece puterile raţiunii, de aici 
nu urmează a trage concluzia inexistenţei faptului ce ne depăşeşte. Şi fiindcă sunt date ce 
depăşesc limitele raţiunii, dar care trebuie totuşi ştiute, de aceea a venit Iisus,         
Omul-Dumnezeu, Omul de peste limitele omului, şi ne-a descoperit configuraţia celuilalt 
tărâm, mod viitor al existenţei noastre. 

Iată o justificare, o raţiune a credinţei. Iată raţiunea Revelaţiei. 
Căci dacă natura noastră ar fi de fapt redusă numai la modul acesta trupesc al 

existenţei, am avea şi noi măcar liniştea vitelor. Dar de vreme ce orice om refuză a trăi 
condiţia dobitoacelor, cu toată liniştea lor, aceasta înseamnă că cealaltă natură: natura 
noastra viitoare o refuză. 

E drept că nu poţi cere omidei să zboare. Dar chiar dacă nu va crede, ea totuşi va 
zbura, când va ajunge fluture. Condiţia omului nu e definitiv aceasta. Şi fiindcă nu e 
aceasta, de aceea simţim noi, în noi, neliniştea contrazicerii şi a neînţelesului. Dacă 
aceasta ar fi situaţia noastră definitivă alm şti că n-avem sens. Aceasta ar fi cu adevărat 
tragedia tragediilor. 

Dar chipul lumii acesteia trece. 
După el vine altul. 
Despre acela, din acela chiar, ne vorbeşte Iisus. El a venit la noi din celălalt mod de 

existenţă. Acolo existenţa are alte legi. E veacul viitor: veşnicia. 
„Cei ce se învrednicesc să-l dobândească nici nu se însoară, nici nu se mărită şi nici 

să moară nu mai pot, fiindcă atunci sunt la fel cu îngerii şi sunt fiii lui Dumnezeu, de 
vreme ce sunt fiii Învierii.” 

Iar precum că este înviere, chiar Moise - pe care-l aduceţi voi saducheilor în sprijin, a 
arătat-o, când numeşte pe Domnul: „Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac, 
Dumnezeul lui Iacov. Deci nu e un Dumnezeu al morţilor, ci al viilor, căci în Dumnezeu 
toţi sunt vii.” 

Acestea au fost cuvintele Mântuitorului care l-au zguduit pe Pascal, când a scris apoi 
biletul pe care-l purta cusut în haină: „Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac, al lui Iacov: 
nu Dumnezeul filosofilor!”... „Substanţa” lui Spinoza, „Monada” lui Leibniz, „Unicul” 
lui Platon, „Absolutul” lui Hegel... etc. 

Un Dumnezeu viu al vieţii, al construcţiei raţiunii chiar, dar în nici un caz un 
„Dumnezeu” produs al raţiunii. 

Iisus a astupat gura dificultăţilor saduchee. 
Învierea omului în veacul viitor stinge neajunsul şi toată nedesăvârşirea modului 

actual al existenţei.  
A te căsători e o lege a veacului de acum. 
A renunţa la ea, când ai putea-o face, însemnează a trăi prefigurarea modului viitor al 
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naturii omeneşti: a trăi cu anticipaţie o metafizică, însemnează a trăi una din concluziile 
religiei aşa cum a trăit Iisus. 

 
Prislop, Luni XXIX  
4.XII.949 Luca 20,27-44 
 

TAINA RĂBDĂRII 
- 98 - 

 
Răbdarea e o condiţie a mântuirii, cu condiţia să nu fie pentru vinovăţii, ci pentru 

„vinovăţia” de a fi creştin. 
În lumea aceasta, ostilă „celeilalte”, nu poţi crede în Iisus fără să fii pedepsit. 

Scriptura a prevăzut demult cenzura împotrivirii zicând: 
„Fiule, când vrei să te apropii să slujeşti Domnului, găteşte-ţi sufletul tău de ispite!” 

(Sirah 2,1). Iar sfântul apostol Pavel ne previne: „Toţi cei ce vor să trăiască cucernic în 
(stilul lui) Hristos Iisus, prigoniţi vor fi!” (II Timotei 3,12). 

Oare de ce, oamenii care nu fac rău la nimeni, oamenii care se roagă pentru vrăjmaşii 
lor, pe aceştia oamenii lumii îi iau la ţinta tuturor fărădelegilor? De ce oare ucenicii lui 
Iisus, ucenicii iubirii de oameni, stârnesc între „oameni” atâtea valuri de ură? Şi doar 
dacă lipseşte ceva omului cu adevărat, iubirea îi lipseşte, fiindcă numai climatul iubirii 
face posibilă viaţa oamenilor. 

Deci e de neînţeles cum iubirea stârneşte ura împotriva ei! 
Şi e de neînţeles cum iubirea trebuie să înghită toate valurile de ură, oricâte ar fi. 

* 
Oamenii veacului acestuia vă vor face şi vouă ce Mi-au făcut Mie. 
De M-au prigonit pe Mine şi pe voi vă vor prigoni. Dacă pe Mine M-au denunţat 

Stăpânirii veacului acestuia şi pe voi vor pune mâna şi vă vor da în judecăţi şi vă vor 
duce înaintea regilor şi stăpânitorilor lor şi vă vor arunca în temniţe pentru vinovăţia 
numelui Meu! Deci „păziţi-vă de oameni!” 

De ce atâta prigoană? 
Fiindcă creştinii au ieşit din complicitatea cu păcatul. 
Şi-au schimbat cetăţenia. Ei s-au declarat cetăţenii Împărăţiei Cerurilor. 
Aceasta ar fi o explicaţie. Altă explicaţie: chiar rostul încercărilor. 
„În necazuri, cheamă-Mă pe Mine, zice Domnul, Şi-ţi voi ajuta ţie...” În necazurile 

voastre veţi vedea prezenţa Mea. Eu voi grăi puternicilor lumii prin gura voastră, şi vă 
voi da o înţelepciune, căreia nu-i vor putea sta împotrivă toţi potrivnicii voştri. Eu voi 
grăi prin răbdarea voastră, care îi va uimi, şi-i va sili să Mă cunoască pe Mine. 

Aşa a fost. Căci mulţi tirani s-au îngrozit de răbdarea mai presus de fire a sfinţilor şi 
au sfârşit prin a mărturisi şi ei pe Hristos, de asemenea, cu acelaşi preţ al vieţii. Deci iată 
că răbdarea sfinţilor în încercări are rostul iubirii de oameni a lui Dumnezeu. Mulţi 
oameni, mai ales puternicii veacului, sunt refractari propovăduirii Cuvântului, dar unii 
din ei se biruie de ultimul cuvânt al sfinţilor: cel acoperit cu preţul vieţii. 

La urma tuturora este o dreaptă judecată. 
Şi e dreaptă pentru că la toţi le-a propovăduit Cuvântul, prilejuindu-le o mărturisire a 

cuiva, şi deci nu vor avea cuvânt de scuză că n-au auzit de Dumnezeu. Aceasta e 
raţiunea ascunsă a Providenţei: toată lumea e ispitită să se ciocnească de Iisus: Piatra 
unghiulară „de poticneală” a lumii, dar de „temelie” a sfinţilor. 

Dacă Iisus, Dumnezeul îmbrăcat în om, a fost o puternică ispitire ce i-a făcut 
Dumnezeu Tatăl, Satanei, ca să se atingă de călcâiul Lui, trupul, şi să păţească, 
înghiţându-L, spargerea pântecelui iadului şi slobozirea drepţilor, atunci şi cu ucenicii 
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lui Iisus aceeaşi ispitire face oamenilor lumii acesteia, care, atingându-se de ei: sau să se 
lumineze spre mântuire, sau desăvârşit motivat să se piardă. 

Atâta am înţeles din taina răbdării sfinţilor. E ascunsă în ea o mare bucurie. 
Şi Iisus o avea. 
 
Prislop, Marţi XXIX  
5.XII.949 Luca 21,12-19 

 
SFÂNTUL IERARH NICOLAE 

„MILA ŞI ADEVĂRUL MERG ÎNAINTEA TA” Psalmul 88,14 
- 99 - 

 
Sfântul ierarh Nicolae e unul din cei mai populari sfinţi ai creştinismului. Nu e nici 

sfântul Ioan Gură de Aur, a cărui sfântă Liturghie se săvârşeşte mereu. De ce? Ne-ar 
putea explica cele două calităţi ale marelui ierarh: 

Dragostea de popor - până la sacrificiu, şi Dragostea de Iisus - dragostea de Adevăr. 
Deci „mila şi adevărul” pe care le-a trăit ca ierarh, l-au făcut mare înaintea lui 

Dumnezeu, iar Dumnezeu l-a făcut mare înaintea oamenilor. 
Constantin cel Mare l-a găsit pe sfântul Nicolae în temniţă. Prin edictul Împăratului 

de recunoaştere a creştinismului ca religie de stat, de la anul 313, sfântul Nicolae, 
dimpreună cu toţi creştinii de prin temniţele Imperiului roman, sunt puşi în libertate. 

La anul 325, când Împăratul Constantin a convocat primul sobor ecumenic, a toată 
creştinătatea, printre cei 318 sfinţi Părinţi ai lumii şi ierahi era şi sfântul Nicolae. 

Soborul s-a convocat pentru a stăvili marea erezie a arianismului, care tăgăduia 
divinitatea lui Iisus. 

Atunci s-a cunoscut râvna sfântului Nicolae pentru Adevăr, care a şi trecut măsura. 
Căci sfântul Nicolae l-a pălmuit pe ereticul Arie în plin sobor pentru hulirea lui: că Iisus 
n-ar fi Dumnezeu, ci numai o făptură a lui Dumnezeu. Hulirea vrednică era de bătaie, 
căci Arie săpa la temelia creştinismului: ataca dumnezeirea Întemeietorului său. Ori 
creştinismul stă sau cade cu dumnezeirea sau nedumnezeirea Întemeietorului său. 

Deci sfinţii Părinţi, amărându-se pentru palma pe care a dat-o sfântul Nicolae lui 
Arie, i-au luat omoforul arhieriei. 

S-a arătat însă Maica Domnului unuia dintre îmbunătăţiţii Părinţi şi le-a poruncit să-i 
dea omoforul înapoi, că plăcută a fost Domnului râvna sfântului Nicolae. 

De atunci pe icoana sfântului Nicolae e zugrăvită Maica Domnului şi Domnul 
Hristos, dându-i omoforul arhieriei înapoi. 

Iată râvnă pentru Adevăr, cum n-au mai avut-o Părinţii Bisericii. Dar tot râvnă pentru 
adevăr se pot socoti şi intervenţiile energice, până la răfuială şi până la împăratul, când, 
în două rânduri erau să fie osândiţi la moarte nişte nevinovaţi. 

Sfântul Nicolae i-a scăpat de moarte. Iată râvnă pentru dreptatea omului. Aşa ceva nu 
poate face decât omul hotărât să le ia locul. Dar aceştia sunt sfinţii: „păstorii cei buni, 
care-şi pun sufletul pentru oi”. 

Dar sfântul Nicolae nu s-a ocupat numai de grijile duhovniceşti ale turmei sale. El n-a 
văzut omul împărţit, ca să se mulţumească a se griji numai de o parte a omului. El a luat 
omul ca întreg, şi pentru întreg omul s-a expus riscurilor şi grijilor. Aşa odată, fiind mare 
secetă, a alergat şi a aprovizionat cetatea sa cu grâu, scăpând oamenii de foamete. 

De trei ori a scăpat de mizerie şi păcat pe un tată văduv cu trei fete, aruncându-le bani 
pe ascuns, şi aşa le-a căsătorit iubitorul de oameni, cu cinste. Şi i s-ar mai putea pomeni 
din fapte, dar ne oprim aici. 

* 
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Poate că şi aici stă o taină a sfinţeniei lui: în capacitatea lui de a aduna suferinţa. 
Suferinţa pe care o aduna de la toţi, îi făcea iubirea mai strălucitoare, şi acestea laolaltă 
ard ca o făclie viaţa sfântului, care apoi, mai multă suferinţă atrage, sporind focul iubirii 
sale de oameni. Suferinţa şi iubirea se cresc în progresie una pe alta, în sfinţi. Aşa se face 
că inima lui era o mare în care se revărsau toate lacrimile şi durerile pământului şi 
găseau alinare. Cred că aceasta e o taină a „luminătorilor lumii”. 

De altfel toate minunile pe care le-a făcut Dumnezeu oamenilor, după mutarea 
sfântului, nu au altă explicaţie, decât că sunt un răspuns pe care ţi-l dă Dumnezeu, pentru 
iubirea lor de marele ierarh. Căci Dumnezeu e făcătorul de minuni în sfinţi Săi, 
indiferent dacă sunt în lumea aceasta sau s-au mutat în cealaltă. 

Dar marea minune - şi din ce în ce mai rară între oameni, e tocmai această lumină a 
inimii, căreia Dumnezeu nu-i pune hotar mormântul. De aceea Dumnezeu o laudă cu 
fapte mai presus de fire, cinstind cu ele pomenirea iubiţilor Săi: iubitorii de oameni, 
sfinţii.  

Dumnezeu o laudă cu faptele mai presus de fire. 
Să o lăudăm şi noi... măcar cu vorba! 
 
Prislop,  
6.XII.949 
 

MĂSURILE VREMILOR 
- 100 - 

 
Providenţa vede timpul în funcţie de om. 
Iar fiindcă omul are darul excepţional al libertăţii deciziei şi timpul are o funcţie 

variabilă în Providenţă. Dacă: „Înaintea lui Dumnezeu o mie de ani sunt ca o zi, şi o zi 
ca o mie de ani” (Psalmul 89,4; II Petru 3,8) aceasta se datoreşte şi marilor decizii ale 
libertăţii omului pe pământ. 

Libertatea omului înclină orientările sale, undeva în centrul timpului, iar urmările 
acestei înclinări sunt mai neprevăzute ca a unei linii ce descrie diferite unghiuri mici la 
centru, dar nemăsurat de mari, la infinit.  

Aşa sunt răspunderile libertăţii. 
Omul nu mai poate interveni, cu aceeaşi uşurinţă, în urmările cu necesitate, ale 

deciziilor sale. Şi în multe, cât n-ar vrea să intervină.  
De aceea omul are nevoie de Dumnezeu, garant al libertăţii sale, şi care are libertatea 

absolută, a armonizării totului. De aceea libertatea omului e îngrădită în „soroacele” 
timpului. Numai libertatea lui Dumnezeu e neîngrădită în nici un fel de timp, ci 
întrucâtva de libertatea omului.  

Libertatea omului cu libertatea lui Dumnezeu stau în acelaşi raport ca timpul cu 
eternitatea.  

Timpul i s-a dat omului când s-a ispitit să iasă din starea eternităţii paradisiace. De 
atunci a început omul bejenia sa în istorie: în „măsurile timpului”, în „împlinirile 
vremilor”.  

Iar vremile se umplu cu faptele oamenilor. „Soroacele” vremilor însă, sunt în mâna 
lui Dumnezeu. El rezolvă „crizele vremilor”, puroaiele istoriei. El a cufundat slava 
Egiptului în fundul Mării Roşii, El a cufundat Sodoma în fundul Mării Moarte, iar în 
vechime, tot pământul sub potop.  

Iar acum Ierusalimul Îşi încarcă în socoteală blestemul pustiirii şi risipirea neamului 
acestuia în toată lumea, căci n-a învăţat nimic din soroacele robiei babilonice de 70 de 
ani şi a robiei egiptene de 400 de ani. 
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„Ierusalimul va fi călcat în picioare de păgâni, până când se vor împlini vremile 
păgânilor.” Acestea sunt urmările deciziilor libertăţii omeneşti, în timp, în pietre chiar, 
când deciziile omului sunt împotriva Domnului. 

Iudeii cunoşteau mersul vremii, dar nu cunoşteau vremea în care a venit Mesia, 
vremea, era pe care a adus-o Iisus. N-au vrut s-o cunoască. De aceea Dumnezeu a 
consfinţit împietrirea lor, dând loc păgânilor să intre în creştinism, ca cei dintâi să fie pe 
urmă şi cei de pe urmă, întâi. De atunci iudeii nu caută altceva cu mintea lor, decât cum 
să înfunde istoria în crize, să implice toată lumea în criza sufletului lor. 

Semnele umplerii măsurilor sunt limitele naturii omeneşti, şi anume: cât bine şi cât 
rău poate face şi răbda firea omenească. Limitele răului sunt limitele naturii. Stavila 
aceasta a pus-o Dumnezeu. Ca răutatea să nu fie infinită, să nu fie nemuritoare, a 
vămuit-o cu moartea. De aceea războaiele sunt din ce în ce mai catastrofale încât, la unul 
din ultimele războaie scrie că va muri a treia parte din omenire (Apocalipsă 9,15). Ca şi 
cum cazanul timpului nu mai dăinuieşte decât până când omul se va desăvârşi în 
fărădelegi, iar atunci se va transforma - pentru cei ce l-au umplut - într-un cazan 
metafizic de conştiinţe chinuite (Înţelepciunea lui Solomon 5,2-9). 

Ideile acestea nu se pot lega prea strâns şi prea cu înţeles, din cauză că au fost spuse 
sub presiune profetică, nu logică, nici măcar istorică. 

Putem spune doar că Dumnezeu, întrucât prevede mişcările libertăţii omeneşti, singur 
El ştie şi deţine etapele timpului, cât va mai fi timp, căci umplerea timpului de răutăţi 
atrage un mod necunoscut de existenţă a omului în timp, când „timp nu va mai fi” 
(Apocalipsă 10,6). 

Înţelegem apoi că: 
Cele bune lungesc „ziua omului” la mii de ani înaintea Domnului, pe când cele rele 

scurtează mia de ani (mia de ani poate că însemnează toată istoria omului pe pământ) a 
omului, la „Ziua Domnului”, căci: Fărădelegile strigă Judecata şi rugăciunile sfinţilor. 

 
Prislop, Miercuri XXIX  
6.XII.949  Luca 21,5-8 şi 20-24 
 

SIGURANŢA ABSOLUTĂ 
- 101 - 

 
Aşa a vorbit Iisus: cu siguranţa absolută. Fiindcă era Dumnezeu. 
El era mai înainte de întemeierea lumii. Prin El s-a făcut tot ce s-a făcut. Deci ştia mai 

înainte de a fi vreuna din zilele lumii, toate zilele ei şi sfârşitul zilelor zidirii. 
Iisus ştia absolut toate urmările creaţiei lumii. Nu numai că ştia începutul şi sfârşitul 

creaţiei, dar chiar El este începutul şi sfârşitul, Alfa şi Omega creaţiei. 
Dacă pe planul timpului s-a spus: „Nu sunt vremile sub om, ci bietul om sub vremi”, 

pe planul absolutului se poate spune: Nu e veşnicia sub timp, ci bietul timp sub veşnicie. 
Timpul nu se cunoaşte pe sine, dar îl cunoaşte eternitatea, îl cunoaşte Veşnicul. Iar în 
Iisus Veşnicul vorbea istoriei, arătându-i începuturile sfârşitului. 

„Vuietul mării (fărădelegilor) şi valurile ei vor îngrozi oamenii, cât să-şi dea sufletul 
de spaimă şi de aşteptarea celor ce au să vie peste lume.” (Luca 21,25) 

„Ţăriile cerului vor fi zguduite.” (Matei 24,29; Luca 21,26). Structura cosmosului se 
va zgudui. 

E destul să medităm puţin, pe plan religios, preocuparea ştiinţei moderne de a 
provoca în constituţia materiei procese primordiale de explozie a energiei, fapt de care 
pomeneşte profetic şi sfântul apostol Petru, când scrie: „ (...) pământul de istov (istov = 
năpraznic de repede) va arde şi stihiile (numirea antică a elementelor chimice) arzând se 
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vor desface” (II Petru 3,10). Preocuparea aceasta a ştiinţei moderne de disociaţia 
materiei şi declanşarea energiei atomice, poate duce la urmări catastrofale. Dacă toate 
acestea sunt adevărate, preocuparea aceasta apocaliptică dă serios de gândit. 

E cunoscută povestea cu ucenicul vrăjitorului: Ucenicul învăţase formula dezlănţuirii 
puhoaielor şi furtunii, dar, după ce le-a văzut stârnite, de frică a uitat formula de oprire a 
lor. Ştiinţa aceasta modernă se găseşte în aceeaşi probabilă situaţie. Cu toată nebunia ei, 
ştiinţa totuşi serveşte o amară ironie materialismului dialectic, care explică unitatea lumii 
prin materialitatea ei, în vreme ce ştiinţa dovedeşte că materia, la urma urmei, nu mai e 
materie, ci energie. 

Toate acestea nu sunt un semn după care se poate cunoaşte începutul sfârşitului? Căci 
nu se poate spune despre Iisus ceea ce se poate spune despre ucenicul vrăjitorului: 
ştiinţa. 

Cele ce ni se par nouă noutăţi şi ale căror rosturi numai Dumnezeu le ştie până în 
sfârşit, nu erau neştiute de Iisus, Cuvântul lui Dumnezeu, prin care s-a zidit făptura, cu 
deosebire omul şi toate posibilităţile ştiinţei sale. 

„Deci când vor începe să fie acestea, prindeţi suflet şi ridicaţi capetele voastre, pentru 
că răscumpărarea voastră s-a apropiat. Când veţi vedea făcându-se acestea, să ştiţi că 
aproape este Împărăţia lui Dumnezeu.” 

„Cerul şi pământul vor trece dar cuvintele Mele nu vor trece!” (Luca 21,33). 
Aşa nu poate vorbi decât Dumnezeu, fiindcă El deţine destinele cele mai presus de 

minte ale creaţiei şi are un scop cu ea. Iar creaţia, dacă ar rămâne aşa cum e, la nesfârşit, 
nu-l realizează. De aceea va trebui profund zguduită. Prima data a făcut-o potopul, adică 
apa. 

A doua oară o va face focul. (E tocmai „focul” de care se ocupă ştiinţa, foc de natura 
celui din soare şi nu a celui obişnuit pe pământ.) 

Oare „ştiinţa” nu aşteaptă - fără să ştie - şi nu „grăbeşte venirea zilei Domnului ?” (II 
Petru 3,12). 

Revelaţia e precisă şi categorică. 
Împărăţia lui Dumnezeu (acum smerită în inimile credincioşilor) va avea atunci slava 

ei, căci „noi aşteptăm, potrivit făgăduinţelor lui Iisus, ceruri noi şi pământ nou, în care 
dreptatea locuieşte” (II Petru 3,13). 

Concluziile personale practice sunt de la sine înţeles. 
Orientaţi de-o rază a eternităţii noastre, dată de Iisus, ne putem desface de destinul 

lumii. 
Cu siguranţa absolută n-are rost să te tocmeşti! 
 
Prislop, Joi XXIX,  
7.XII.949 Luca 21,28-32 
 

„MARELE” IUDA 
- 102 - 

 
Trădătorul... 
Omul care a vândut pe Dumnezeu. 
Omul meschin, îngust, orbit, obsedat. 
Unii au căutat să-l prezinte dimpotrivă: pătruns de-un ideal al neamului său: 

dezrobirea politică a lui Israel. Iisus îi înşela aşteptările. De aceea avea dreptate să apere 
pe Israel de un „om” care-l conduce contra intereselor sale. 

Au dreptate. Dar atâta dreptate câtă poţi da unui om care raţionează just pe principii 
false. 
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Israel a refuzat să-l considere pe Iuda printre eroii neamului. Conducerii lui Israel îi 
trebuia doar un trădător. S-a prezentat Iuda. 

„Iar ei s-au bucurat şi s-au tocmit să-i dea bani.” 
* 

Pe urmele explicaţiei: 
Fariseii, cu gândul ucigaş în inimă, erau deja „fiii diavolului” le-a spus-o Iisus în 

Templu (Ioan 8,44). 
Le mai trebuia un „mijlocitor.” 
„Şi a intrat Satana în Iuda" (Luca 22,3). Aceasta-i explicaţia faptului. 
De-acum Iuda nu mai era un anonim, de acum Iuda e o mare putere: a devenit o minte 

satanică. 
„Marele” Iuda. 
Iată oamenilor mici o cale de-a ajunge „mari”. 
De acum Iuda va fi prototipul tuturor trădătorilor. 
Iuda va avea ucenicii lui până la sfârşitul lumii, care, aceeaşi treabă vor face-o: 

vânzând, reclamând mincinos stăpânirilor, trădând, dând la moarte: părinţii, copii, fraţi, 
soţii, bărbaţi, preoţi, sfinţi...  

Iuda multiplicat vinde pe Iisus mereu. 
Fiii diavolului îi cumpără lui Iuda ucenici. 
Şi cu preţuri derizorii, fiindcă se îmbie mulţi. 
Explicatia lui Iuda: 
Credea în Dumnezeu, dar nu credea în Iisus. 
Izbăvirea politică a lui Israel o punea mai presus de marea opera a lui Iisus: mântuirea 

omului. Pe aceasta n-o înţelegea Iuda. Se crampona într-o contradicţie surdă cu Iisus. 
Nu l-au putut scoate din contradicţie nici darurile excepţionale, pe care li le dase Iisus 

la toţi, nu-l lărgise sufleteşte nici însăşi iubirea, care strălucea în Iisus. (Tradiţia spune că 
pe Iuda îl rodea invidia că Iisus mai mult îl iubeşte pe Ioan decât pe el.) 

Adevărul n-a încăput în Iuda, cum n-a încăput în farisei. Structura lui era o 
dizarmonie - un haos. De aceea Satana întru ale sale a intrat. 

* 
Explicaţia metafizica: e mai grea. După Scriptură a fost cineva prevăzut cu trădarea. 

E scris şi preţul şi ce s-a făcut cu preţul trădării. 
Nu e scris ce se va alege cu vânzătorul, semn că Dumnezeu n-ar fi vrut sinuciderea 

lui. Deci dacă în planul Providenţei era prevăzută “moartea cea de bună voie” a lui Iisus, 
fără ca aceasta să fie o sinucidere, ci o jertfă, mijlocirea lui Iuda nu şi-ar fi atras 
pierderea mântuirii, dacă nu se sinucidea. 

Vânzarea şi răstignirea lui Iisus l-au aruncat pe Iuda în deznădejde, cu care Satana şi-
a aruncat ucenicul în zbilţul unui ştreang, din care l-a mai aruncat o dată „cu capul în jos 
de a crăpat în două şi i-au ieşit toate măruntaiele” (Faptele Apostolilor 1,18). 

De atunci e desenat de zugravi pe genunchii şi în braţele lui Lucifer, ca cel mai iubit 
fiu al diavolului: „fiul pierzării”. 

* 
A fost sau nu predestinat Iuda? 
Putea să fie şi altul. El s-a ales: el! 
Libertatea lui a cedat ispitei, ca Adam în Rai. 
Putea să nu cedeze? I s-a retras Harul? Nu i s-a dat ca şi celorlalţi? 
Dumnezeu n-are nici o vină. 
O are toată numai Satana? 
„Mai bine i-ar fi fost omului aceluia, de nu s-ar fi născut!” E misterul fiilor pierzării, 

în care mârâie un rânjet de drac. 
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„La semn alerg, dar nu mă socotesc să fi ajuns.” (Filipeni 3,14): 
La starea de-a nu mai putea păcătui, a mântuirii. 
Aşa îşi aducea aminte Apostolul Neamurilor, care de fapt i-a luat locul între ucenicii 

lui Iisus. 
 
Prislop,  Vineri XXIX  
8.XII.949  Luca 21,37-38 

Luca 22,1-8 
 

ÎMPĂRĂŢIA ARUNCATĂ 
- 103 - 

 
Heidegger spune că omul e aruncat în lume, duce adică o existenţă de „aruncat în 

lume”, aruncat în grija existenţei, fără nici o consolare sau siguranţă. Filosofia sa, 
profund pesimistă, diametral opusă creştinismului, are totuşi o explicaţie creştină. 
Protestantismul care a săpat o prăpastie de netrecut între Dumnezeu şi om, afirmă o 
deosebire absolută între Dumnezeu şi om, aceasta ca o consecinţă metafizică a lui „Sola 
fide”. 

De altfel numai într-un climat protestant a putut lua naştere „filosofia neliniştii” şi 
teama de Neant. 

Iisus a spus altfel. 
„Împărăţia Cerurilor” comprimată într-o sămânţă mică, a luat-o un Om şi „a    

aruncat-o” în grădina Sa – lumea - şi s-a făcut creştinismul copac mare şi păsările 
Cerului s-au sălăşluit în ramurile lui. (Sigur că nu pentru păsări e Împărăţia Cerurilor, ci 
pentru oameni care trăiesc „ca păsările”: mai desprinse de pământ şi firea pământeană, 
trăind mai după firea lor cerească, mai „în grija lui Dumnezeu” decât în „grija vieţii”). 
Păsările acelea sunt „vulturii” care se vor aduna să judece lumea (I Corinteni 6,2) când 
pământul va fi un „stârv” (Luca 17,37). 

Împărăţia lui Dumnezeu e un aluat pe care l-a luat o femeie - sfânta Fecioară Maria - 
şi „l-a pus” în trei măsuri de făină (în firea omenească, oarecum întreită: suflet, trup şi 
timp) până a dospit toată. 

* 
Mergând Iisus spre Ierusalim, cineva L-a întrebat: “Doamne, oare puţini sunt cei ce se 

mântuiesc?” Şi a răspuns Iisus tuturora: 
„Nevoiţi-vă să intraţi pe poarta cea strâmtă (şi cu chinuri, cum zice o pogribanie), că 

mulţi vor căuta să intre şi nu vor putea.” Cu alt prilej a precizat cine-i „poarta”: 
„Eu sunt uşa; prin Mine de va intra cineva se va mântui.” 
Deci dacă Iisus e Împărăţia Cerurilor, sămânţa aruncată pe pământ, dacă Iisus e Cel 

ce dospeşte natura omului, în sensul Împărăţiei lui Dumnezeu, iar pe de altă parte tot 
Iisus e şi uşa acestei Împărăţii, acestea însemnează că Iisus e dimensiunea transcendentă, 
dată naturii noastre, pe care trebuie să o dobândim: linişte împotriva neantului. 

1. 
Atragem stăruitor aminte oamenilor, şi cu toată gravitatea posibilă: 
Nu treceţi cu uşurintă peste Iisus! 
Mai bine declaraţi-vă împotriva Lui, 
Că mulţi vă veţi lămuri! . 
Căci dacă ne vom ţine mereu că nu-L ştim cine este El pentru noi - cele prescrise în 

Cartea Veşniciei vor merge înainte şi se vor împlini toate, ne vom afla că ne-am încuiat 
uşa, în loc să ne-o deschidem, şi vom căpăta răspunsul cu care ne-am amăgit pe pământ: 
„Nu vă ştiu nici Eu pe voi; duceţi-vă de la Mine!” (Matei 25,12 şi 41). 
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Marea nefericire a rămaşilor pe dinafară e că atunci văd fericirea drepţilor.      
Propriu-zis văd marea lor defecţiune, care le-a pecetluit eternitatea. 

Până atunci, adică acum pe pământ, aceştia se ţin de ochi să nu vadă pe Iisus. Atunci, 
cu natura transformată în vederea veşniciei, nu se mai pot ţine să nu vadă destinul firii 
omeneşti, pe care ei nu l-au admis. 

Iadul nu se poate descrie mai bine.  
Nici Împărăţia lui Dumnezeu. 
 
(Prislop: 9.XII.949. Sâmbătă XXIX: Luca 13,19-29) 
 
2. 
„Suntem în lume ca marfa scoasă la vânzare. Unii negustori ridică preţul nostru până 

la cer, alţii îl scoboară până la nimic.” (N. Velimirovici: „Cugetări despre bine şi rău”, p. 
34) 

Iată o figură plastică a deosebirii dintre Iisus şi filosofi, dintre raţiune şi Revelaţie. 
Raţiunea a dat dovezi de mari necuviinţe faţă de om. E ceva fantastic stârnit în ea, care-o 
face să sară peste limitele adevărului. Aceasta e ceea ce o descalifică în faţa Revelaţiei. 

(14.III.950) 
 

PEDEAPSA CU LEPRĂ 
- 104 - 

 
Lepra este o boală molipsitoare a Orientului, a cărei cauză medicina nu o cunoaşte 

nici până astăzi. Deci nici leacul. Leprosul putrezeşte de viu, ani îndelungaţi. 
Lepra e una din cele mai grele sentinţe de moarte. E o pedeapsă biblică. 
De aici putem avea ceva explicaţii. Astfel, au fost pedepsiţi: 
1. Mariam, sora lui Moise, de-a dreptul de Dumnezeu, pentru că încolţise invidia în 

inima ei, precum că numai cu Moise vorbeşte Dumnezeu? Pentru cârtirea ei „Mariam s-a 
făcut albă de lepră, ca zăpada”. Şapte zile a fost scoasă din tabără (Numeri 12,14). 

2. Neeman Sirianul, generalul comandant al armatei regelui Siriei, lepros şi el, auzise, 
prin servitoarea nevestei sale, o evreică, de proorocul din Samaria, Elisei, ucenicul lui 
Ilie, că acesta l-ar putea tămădui. Când a venit sirianul, Elisei i-a trimis ucenicul să-i 
spună să se scalde de şapte ori în Iordan şi-i va trece. S-a răscolit însă mândria sirianului 
că nu i-a ieşit Elisei personal înainte şi a plecat mânios. L-au înduplecat slugile, ca totuşi 
să asculte sfatul proorocului. 

S-a smerit din trufia lui, s-a scăldat în Iordan şi i-a trecut. Întorcându-se cu daruri, e 
refuzat de prooroc. 

3. Încolţeşte însă lăcomia în sufletul lui Ghiezi, ucenicul proorocului, şi se ia după 
sirian şi ajungându-l îi cere haine şi bani, cât abia să ducă cu doi măgari. Sirianul îi dă 
darurile cerute. Ghiezi ajuns acasă minte că n-a fost nicăirea. 

Inima proorocului îl însoţise toată vremea şi ştia ce-a făcut. Drept aceea îi dă 
pedeapsa: „Lepra lui Neeman să se lipească de tine şi de urmaşii tăi în veci!” „Şi a ieşit 
Ghiezi de la Elisei, alb de lepră ca zăpada.” (IV Regi 5,27). 

4. Regele Ozia al iudeilor, zidind multe cetăţi, câştigând războaie, scornind 
aruncătoare de pietre şi săgeţi din fortăreţele Ierusalimului, săpând multe fântâni, şi mult 
împuternicindu-se, a sfârşit prin a i se împlânta mândria în inimă, spre pierzarea lui. 
Astfel a făptuit o mare nelegiuire înaintea Domnului, căci a intrat în Templul lui 
Solomon, făcând pe preotul, ca să tămâieze pe jertfelnicul tămâierii. Şi pe când era cu 
cădelniţa în mână, Azaria arhiereul şi cu optzeci de preoţi i-au adus aminte că nu i se 
cuvine să facă aceasta. Atunci Ozia s-a supărat pe preoţi şi deodată s-a ivit lepra pe 
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fruntea lui, înaintea preoţilor. Ozia a murit lepros pentru mândrie şi sacrilegiu, dar a 
murit smerit (II Paralipomene cap. 26,16-21). 

Fruntea care n-a gândit bine a fost pedepsită. 
Din Scriptură se vede lămurit că pentru stăvilirea fărădelegilor şi stârpirea păcatului 

din popor, Dumnezeu a pedepsit până şi cu lepră. Deci lepra - şi orice lepră - urmărită în 
obârşiile ei, găseşti că e păcatul sufletului, care atrage după sine pedeapsa trupului, dar îi 
aduce şi sufletului sănătatea sa: smerenia. 

Scriptura vedem că întregeşte cu lămuriri ceea ce spune medicina. E o retragere, dacă 
nu izgonire, a lui Dumnezeu din susţinerea sănătăţii omului. 

* 
Satana cârtea asupra dreptului Iov. Dumnezeu i-a îngăduit să se convingă de 

statornicia credinţei dreptului: „Iată ţi-l dau în puterea ta! Numai nu te atinge de viaţa 
lui!” „Atunci Satana a lovit pe Iov cu vărsat negru, din tălpile picioarelor până în 
creştetul capului” (Iov 2,6-7). 

Pomenim întâmplarea, întrucât se vede din ea şi o fiinţă nevăzută, care dărâmă în tot 
chipul zidirea lui Dumnezeu. Aceasta nu poate fi prinsă în analizele de diagnostic. Fiinţa 
aceasta înclină doar libertatea omului spre rele, spre riscurile dezechilibrului vieţii şi se 
retrage. Iov a fost o ilustrare a răbdării dreptului, îngăduită ca valoare a virtuţii. Dar 
ceilalţi, ei silesc pe Dumnezeu să se retragă din ocrotirea lor, şi aşa apare stricătorul, cât 
nu mai pot scăpa de el. Şi pe mulţi îi mănâncă de vii. 

A rămâne numai la explicaţia materialistă a omului - fără cea morală - înseamnă a nu 
avea niciodată o explicaţie suficientă. Medicina preventivă contează pe existenţa 
sufletului şi a deciziilor sale faţă de viaţă. Sufletul, pe de altă parte, îşi are paraziţii lui de 
care trebuie să ştie să se ferească. 

Iată de ce în antichitate medicii erau preoţi şi preoţii medici. 
Dacă până la Iisus, Dumnezeu atâta a purtat de grijă poporului iudeu încât n-a cruţat 

nici nuiaua cea mai aspră. Astăzi, când mila lui Dumnezeu vine în persoană să caute şi 
să curăţească pe pedepsiţii Săi, iată că nu găseşte recunoştinţă în Israel. 

Dar a găsit-o între străini, la un samarinean. 
Iată de ce se spune că Binefacerea şi cu Recunoştinţa sunt două virtuţi care nu s-au 

întâlnit amândouă pe pământ. Iată încă o amărăciune a lui Iisus: 
Nouă din zece, iarăşi se vor fi apucat de rele. 
 
Prislop, Duminica XXIX  
10.XII.949 Luca 17,12-19 
 

NEAM FĂRĂ SEMN 
- 105 - 

 
E una din cele mai grele pedepse. Pe aceasta au căpătat-o jidovii pentru necredinţa lor 

ispititoare de Dumnezeu. Numai împietrirea egiptenilor o mai egalează pe a jidovilor. Ei 
însă nu învăţau nimic din dezastrele altora. Toate trebuiau să le păţească şi ei. 
Egiptenilor li se împlineau măsurile fărădelegilor, şi-i aştepta fundul Mării Roşii. Pe 
aceia Dumnezeu i-a împietrit. 

Providenţa sfârşea o civilizaţie. Acum se apropia a evreilor. 
Precum egiptenii se împotriveau providenţei divine, aşa acum jidovii caută pricină cu 

Iisus, şi-I cer semn din Cer. Iisus însă îi cunoştea că nici un semn nu i-ar schimba din ce 
sunt, de aceea „suspinând adânc, a zis: Pentru ce neamul acesta cere semn? Adevărul vă 
grăiesc: neamului acestuia nu i se va da semn! Şi lăsându-i s-a suit în luntre şi a trecut de 
ceea parte.” 
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Să faci pe Dumnezeu să suspine adânc; să-L strâmtorezi după semne, după care eşti 
hotărât dinainte să nu te iei, fiindcă ai ateismul în inimă, nu e un lucru fără urmări. De 
aceea Iisus le-a apăsat destinul, să fie în lume un neam fără semn! 

Şi a suspinat Iisus adânc, pentru veacuri viitoare... 
Şi de fapt aşa a fost. „Semnul lui Iona”: Învierea lui Iisus din morţi a treia zi, n-a avut 

nici un efect asupra lor, încât până în ziua de astăzi ei cred mai bucuros minciuna lor, că 
Iisus a fost furat de ucenici, deşi ei au întărit mormântul cu peceţi şi paza cu ostaşi. 

E semnificativă o deosebire între evangheliştii sinoptici. Evanghelistul Marcu redă 
cuvintele Mântuitorului aşa: „Adevărul vă grăiesc: neamului acestuia nu i se va da 
semn!” Matei şi Luca redau cuvintele lui Iisus aşa: „Neamului acestuia nu i se va da 
semn, fără numai semnul lui Iona”. Deci Matei şi Luca nu au cuvântul pe care-l redă 
Marcu: „Adevărul vă grăiesc”. Acesta-i adevărul: „Semnul lui Iona” - Învierea lui Iisus, 
n-a contat ca semn pentru evrei, şi Iisus le-a spus-o dinainte. Deci singuri s-au exclus de 
la semn, iar Iisus a consfinţit cu anticipaţie ceea ce aveau ei să facă. 

Neam fără semn: neam fără Înviere, neam fără Dumnezeu - neam împotriva lui 
Dumnezeu. Pentru ei, Iisus a trecut de ceea parte a mării înţelesurilor. Ei au rămas 
dincoace, dar fără idealul care i-a părăsit. 

A doua pedeapsă îi aşteaptă: vor îmbrăţişa pe omul trufiei absolute, omul care, în 
numele său, se va proclama “dumnezeul” lumii. Acela-i Antihrist: „Semnul” sfârşitului. 
Iată neamul care şi-a omorât Sensul, oameni care omoară sensul omului. Şi-l vor omorî. 
De aceea vine Iisus a doua oară: „Să judece vii şi morţii”. 

 
Prislop, Luni XXX  
11.XII.949 Marcu 8,11-21 

 
O MINUNE CU ANEVOIE 
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Iisus nu putea face minuni, uşor, oriunde. Cu cât se apropia de “patria Sa” - Galileia 
cu atât se resimţea aceasta. Betsaida Galileii e printre oraşele proscrise: „Vai ţie, 
Betsaido”, iar ucenicilor, când au fost trimişi în misiune, li s-a spus: din oraşele care nu 
vă primesc ieşiţi, scuturându-le înapoi şi praful de pe picioarele voastre”. La prilejul 
acesta a zis Iisus „Vai ţie, Betsaido” (Luca 10,10-13). 

Cunoscuţii Lui concetăţeni se sminteau de El, văzându-I minunile şi auzindu-I 
înţelepciunea, pe motiv că-I cunoşteau mama, rudeniile şi meseria de teslar. 

Ei aşteptau ca Mesia să fie un om picat din Cer. „Se mira şi Iisus de necredinţa lor.” 
„Şi n-a putut să facă acolo nici o minune, afară doar că a tămăduit câţiva bolnavi, 
punându-şi mâinile peste ei.” (Marcu 6,5-6). 

Totuşi cei din Betsaida au adus la Iisus un orb, rugându-L să se atingă de el. 
Iată un orb care poate că nici el nu credea în tămăduirea lui. De aceea nici n-a zis 

nimic. Aşa se explică, până la un punct, de ce Iisus l-a luat de mână şi l-a scos afară din 
Betsaida, ca să-i tămăduiască ochii, nu fără oarecare greutate şi i-a zis apoi să nu mai dea 
prin Betsaida, ci să stea la casa sa şi să nu mai spuie la nimeni nimic. 

Ce uşor poate Dumnezeu face ochii sănătoşi: 
Scuipă pe cei bolnavi, scuipă infirmitatea strecurată în fire, pune mâinile pe umerii 

orbului şi-l întreabă: „Vezi ?” Şi vede. 
Evidenţa divină n-are trebuinţă de nici o sprijinire. Totuşi vedem că necredinţa îi 

stăvileşte evidenţa. Deci credinţa e o decizie a libertăţii, deci e anterioară, primordială 
raţiunii. Căci numai despre libertatea omului ştim că hotărniceşte, până la un punct, 
atotputernicia lui Dumnezeu, cu iubirea Lui. 
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Decizia de a crede în Dumnezeu sau decizia de a fi ateu, fireşte e o faptă a libertăţii, 
sensul pozitiv sau negativ al libertăţii. 

Cu non-sensul, sub orice formă l-a întâlnit, Iisus n-a putut face nimic. Aparent, 
lucrurile arătau pe Iisus neputincios. În fond, Iisus îşi ascundea atotputernicia Slavei, 
rezervată pentru A Doua Venire, când deciziile negative ale libertăţii omeneşti, nu-i mai 
pun o stavilă. Dar atunci nici nu mai au îngăduire. Smerenia aceasta a lui Iisus, în faţa 
omului, e adânc grăitoare: ne ia de mână ca pe orbi. 

Iată o minune cu anevoie! 
 
Prislop, Marţi XXX  
12.XII.949 Marcu 8,22-26 

 
„CEARTA” LUI IISUS CU PETRU 
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Sau gâlceava omului cu Revelaţia. 
„A certat Iisus pe Petru, zicând: Mergi înapoia Mea Satană, că sminteală-Mi eşti; tu 

nu gândeşti cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor !” Cuvinte grele ca acestea n-a 
mai zis Iisus decât chiar Satanei, când L-a ispitit în pustia Carantaniei. Acum tot Satana 
era camuflat în bunăvoinţa de cea mai bună credinţă a lui Petru. 

Petru nu ştia că din organ al Revelaţiei: mărturisitor al divinităţii Mântuitorului, cum 
a fost fără să ştie cu vreun pătrar de ceas mai înainte, tot aşa acum fără să-şi dea seama, a 
ajuns o unealtă a Satanei. Situaţia dintâi l-a fericit; a doua l-a smerit. 

Întâmplarea ne face să ne gândim şi la unii dintre sfinţi care, după ce erau cercetaţi de 
Dumnezeu, în diferite chipuri, îndată venea şi Satana, ca măcar să-i laude dacă alt necaz 
nu le putea face. 

Nu Petru era Satana. Petru era Petru. Totuşi Iisus dă identitatea omului după duhul 
care grăieşte printr-însul, semn ca aşa va face şi la sfârşitul lumii. Cearta o primeşte 
Petru, pentru că nu ştia ce punct de vedere grăieşte printr-însul. 

Necertat nu te smereşti. Şi nesmerit nu apare în tine înrudirea ta cu crucea, ca să o 
iubeşti, ca pe ceva în care eşti. (Smerenia, smerirea, iubirea şi crucea sunt din aceeaşi 
familie a desăvârşirii.) 

Şi crucea, cu învierea care-i urmează, era punctul de vedere al lui Dumnezeu. Omul 
voia să-L scape pe Dumnezeu de cruce. 

Dumnezeu se certa cu omul... în numele dragostei. (!) 
Satana îi era „milostiv” lui Iisus în Petru şi ucigaş în Iuda. 

* 
Satana, prin frica de suferinţă a trupului şi prin ignoranţa raţiunilor mântuirii, ţine 

omul în îngustime, în nedezvoltare, în nonSens, cu un cuvânt: în sminteală cu 
Dumnezeu. 

Dacă n-ar fi înviere Petru ar avea dreptate. 
Ori lui Petru tocmai cuvântul învierii nu i se fixase în minte. Învierea era, pentru om, 

ceva nou până la imposibil. 
Misiunea lui Iisus aceasta era: să antreneze omul în toate „riscurile” mântuirii, fiindcă 

este înviere. 
Drept aceea, după ce a ieşit cu Petru la liman, Iisus a chemat la Sine mulţimea, 

împreună cu ucenicii, şi le-a zis: „Oricine voieşte să vie după Mine, să se lepede de sine, 
să-şi ia crucea sa în fiecare zi, şi să-mi urmeze Mie. Că cine va voi să-şi mântuiască 
sufletul, îl va pierde; iar cine-şi va pierde sufletul său, pentru Mine şi pentru Evanghelie, 
acela îl va mântui”. 
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Deci, categoric: 
Cine-şi iubeşte viaţa sa, sufletul său în lumea aceasta, fără a considera şi cealaltă, sau 

chiar împotriva ei, acela îşi va pierde sufletul, pentru că acela e un iubitor de sine, un 
iubitor de trup, care nu se supune legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate (Romani 8,7) 
acela e un „fricos” (Apocalipsă 21,8). În aceştia nu e Duhul lui Hristos, aceştia nu sunt ai 
Lui, ei trăiesc împotriva lui Iisus. 

Cine însă vrea să scape de toropeala lumii acesteia, căci de la „a vrea aceasta” începe 
firul existenţei să capete Sensul transcendenţei şi se aprinde în ei Duhul lui Iisus, Duhul 
lui Dumnezeu, aceştia toţi Îşi riscă sufletul şi viaţa pentru Iisus şi Evanghelie. 

Cine a menţinut vie Evanghelia în conştiinţa veacurilor a fost întreg Calendarul 
sfinţilor, care în tot chipul au murit curajos pentru Iisus şi pentru Evanghelia Împărăţiei 
noastre. „Toţi câţi sunt mânaţi de Duhul lui Dumnezeu, ei fiii lui Dumnezeu sunt, şi n-au 
primit duh de robie, ca să le fie iarăşi frică, ci duhul înfierii, prin care zicem lui 
Dumnezeu «Tată». Duhul însuşi mărturiseşte împreună cu duhul nostru că suntem fii ai 
lui Dumnezeu” (Romani 8,14-16). 

* 
Atunci câştigăm mântuirea sufletului când punem preţ pe ea: preţul pe care l-a pus 

Iisus şi toţi sfinţii. Pentru veşnicia noastră în Împărăţia lui Iisus nici preţul vieţii şi nici 
un preţ nu e prea mare. „Necazurile de acum nu sunt vrednice de-a fi puse în cumpănă 
cu slava noastră viitoare.” 

Iisus ne aduce învierea: firul transcendenţei noastre, pe care ni-l leagă de inimă 
(fiindcă inima, prin care iubim şi credem, are raţiuni mai adânci ca Raţiunea) şi învierea 
n-o înţelegea Petru, precum că e o dragoste mai mare ca viaţa. 

Şi nu e fir: e noul stâlp de foc, care conduce de două mii de ani neamul creştinesc prin 
pustia acestei lumi. 

Din lumina Învierii e făcut Destinul care ne atrage Acasă. 
Cine simte firul acestei lumini se mărturiseşte „străin şi călător” pe pământ. E un rănit 

de nostalgia Paradisului. 
 
Prislop,  Miercuri XXX  
13.XII.949  Marcu 8,30-34 
 

TAINA LUI ILIE ŞI IOAN 
- 108 - 

 
Unii din ucenici totuşi au reţinut cuvântul lui Iisus despre înviere, care i-a scăpat lui 

Petru, şi se întrebau între ei: „ce poate să însemneze a învia din morţi ?” Şi nu găseau cu 
ce să se dumirească decât cu ce auziseră de pe la cărturari, deci L-au întrebat pe Iisus: 
„Pentru ce spun cărturarii că trebuie să vie mai întâi Ilie ?” Se vede că Iisus provocase în 
sufletul cărturarilor întrebările îndoielilor ultime, care i-au determinat să ispitească 
Scripturile cu deadinsul. Ei aşteptau pe Ilie, potrivit proorociei lui Maleahi 3,1, care să le 
confirme pe Mesia. Şi a răspuns Iisus: „Adevărat, Ilie venind întâi, va rândui toate... Dar 
va spun că Ilie a şi venit, şi au făcut cu el ce-au vrut - după cum e scris pentru dânsul.” 

Îngerul Gavriil, vestindu-i Zahariei naşterea unui prunc pe care-l cerea în rugăciune, 
preciza: „El va merge înaintea Domnului, cu duhul şi puterea lui Ilie” (Luca 1,17). Fiul 
Zahariei ştim că a fost Ioan Botezătorul. (Cine ştie, dacă tatăl său ar fi ştiut că pentru 
copilul acesta va avea să moară ucis între templu şi altar, oare l-ar mai fi cerut? E o 
rânduială că noi nu ştim viitorul: am zădărnici rânduieli providenţiale.) 

Dar Ioan era reîntruparea lui Ilie? „Cu duhul şi puterea lui Ilie” n-ar putea merge şi 
altcineva, de pildă Ioan? A fost un singur suflet, o dată în Ilie, a doua oară în Ioan? Ar fi 



562 
 
prin urmare vieţi succesive? „Reîncarnarea” ar avea baze în Revelaţie ? 

Astea-s întrebările şi misterul. 
* 

Când Ioan a trimis din temniţă o întrebare lui Iisus, cu prilejul acesta Iisus a mai 
precizat despre Ioan: „Ce-ati ieşit să vedeţi? - un prooroc? Da, zic vouă, şi mai mult 
decât un prooroc. Căci el este acela de care s-a scris: «Iată eu trimit înaintea feţii tale pe 
îngerul meu, care va pregăti calea Ta înaintea Ta»”. Deci Ioan era Ilie sau era înger; sau 
Ilie era înger ? 

Dacă după înviere toţi vom fi ca îngerii, atunci răpirea lui Ilie la Cer să fi fost cauza 
transformării (strămutării, deşi nu corespunde nici cuvântul acesta) unui om în înger ? 

Îngerii şi oamenii sunt ordine distincte. Dogmatic. 
Dar dacă Dumnezeu poate şi din pietre să facă fii lui Avraam, sau pe măgăriţa lui 

Balaam să vorbească omeneşte? Cine-I poate pune hotare? Că nu putea să fie înger mai 
înainte de aceea ne stau mărturie şi cuvintele lui Iacov: „Ilie, om păcătos asemenea nouă 
a fost, dar cu rugăciune s-a rugat...” (Iacov 5,17). Dar ce mai înţelegem atunci prin 
„înger” ? 

Întâi înţelegem făpturile cereşti, cetele Îngerilor. Al doilea înţeles e cel de „trimis” al 
lui Dumnezeu cu o misiune. Pentru acest al doilea înţeles găsim la Maleahi că şi preoţii 
sunt numiţi îngeri, când zice: „Buzele preotului cuprind ştiinţa şi din gura lui căutăm să 
iasă învăţătura, căci el îngerul Domnului Savaot este” (Maleahi 2,7). 

Dar în ce priveşte pe Ioan Botezătorul, echivalenţa Înger = trimis, începe să nu mai 
fie mulţumitoare. Cuvintele: „Iată Eu trimit pe îngerul Meu înaintea feţei Tale”, ar fi 
ştirbite din înţeles. Apoi, la Schimbarea la Faţă a Domnului, vin de faţă şi vorbesc cu 
Iisus, Moise şi cu Ilie. Moise din iad. Ilie - din Rai sau din Iad? Dacă considerăm pe Ilie 
independent de Ioan, atunci a venit din Rai. Dacă Ioan era Ilie, atunci ştim din Predanie 
că Ioan a fost înaintemergător al Domnului şi în Iad, în cazul acesta şi Ilie a venit din 
Iad. 

Că Ioan a fost înger, sau era Ilie transformat de Rai în înger, rămâne iarăşi o 
întrebare: de ce Ioan e reprezentat în icoane de Biserica veche, îndată după tăierea 
capului (şi cu el pe tava Irodiadei) printr-un Ioan cu aripi: semnele firii îngereşti ? 

Deci îngerii pot reveni pe pământ în trupuri pământeşti, ori de câte ori sunt trimişi? 
Reîncarnarea lor (deşi numai unul, Ilie sau Ioan pune „problema” aşa, ca să nu 
generalizăm) nu mai e propriu-zis doctrina indiană a reîncarnării. Reîncarnarea se referă 
la oameni, şi deosebirea dintre om şi înger e o deosebire de natură, nu numai de 
desăvârşire, deci oamenii, forţaţi de karma, trebuie să se renască în vieţi succesive, să-şi 
ispăşească, fără să ştie, vinovăţii din vieţile trecute, până când, învăţând să se 
dezlipească de dorinţa vieţii, nu mai contractă legături care să-i reclame, prin karma, la 
ispăşiri. Purificarea aceasta, această „mântuire” indiană se face automat şi necesită 
pentru un suflet perioade de zeci de mii de ani. E o teorie a „mântuirii”, dar nu e 
mântuirea. 

Dacă doctrina aceasta ar exprima adevărul, toată iconomia mântuirii omului, 
descoperită nouă prin Hristos, ar fi inutilă. Mântuirea era automată. Însăşi venirea lui 
Iisus n-ar mai fi avut rost. 

Dar, fiindcă a venit Iisus şi a pus cu adevărat problema mântuirii omului, 
reîncarnarea, „mântuirea” automată - nu are nici o bază în Revelaţie. Mai spune ceva şi 
sfântul Pavel - deci tot Revelaţia: “(...) este rânduit oamenilor o dată să moară, iar după 
aceea să fie judecata” (Evrei 9,27), deci nu e rânduit să fie vieţi succesive întrerupte de 
moarte. 

Cu Ilie încă nu s-a terminat. El e prevăzut, ca Ilie, înaintemergător, dar al zilei celei 
înfricoşate a Domnului, pe la coptul neghinei pământului: „Iată Eu vă trimit pe Ilie 
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proorocul înainte de a veni ziua Domnului, cea mare şi înfricoşată” (Maleahi 3,23). 
* 

Lăsat-am întrebările să se ciocnească de toate stăvilarele tainei şi să-şi dovedească 
zădărnicia, izbindu-se de limitele îngăduitului. 

Dincolo este Împărăţia marilor taine ale existenţei. 
Dumnezeu ţine ascunse în mister rânduieli neştiute de îngeri şi oameni. 
Poate că, gândindu-Se la aceste taine ale Tatălui, şi vorbindu-le foarte de departe cu 

câţiva ucenici, Iisus s-a transfigurat şi transpus în mister până la aşa măsură că, venind 
apoi la ceilalţi ucenici şi la mulţime, pe care i-a găsit aproape certându-se, „toţi s-au 
înfiorat şi au alergat să I se închine”. 

Despre aşa ceva nu avem ştire să se mai fi întâmplat. 
Poate că ei au dezlegat „înfiorându-se şi închinându-se” cel mai bun răspuns, vrednic 

de Împărăţia marilor Taine. 
 
Prislop,  Joi XXX  
14.XII.949  Marcu 9,10-16. 
 

ÎMPĂRĂŢIA COPIILOR 
- 109 - 

 
Copiii odihnesc şi refac omul. 
Chiar ei sunt o refacere a omului. Ei rezumă: gingăşia şi frumuseţea, puritatea, 

nevinovăţia şi credinţa. 
Chiar pe Iisus L-au odihnit copiii. Cei mari Îl amărau mereu. Nu ieşise bine din 

necredincioasa Betsaidă, unde Iisus abia tămăduise un orb, n-a izbăvit bine pe Petru de 
„milostivirea” Satanei, când a precizat curajul necesar şi „riscurile mântuirii” (o 
asemănare cu Iisus neapărat necesară: concluzia uceniciei), când iată altă probă de 
micime sufletească: În drum spre Capernaum ucenicii se priceau între ei, care ar fi mai 
mare? (Cine ştie dacă Petru a mai avut vreo pretenţie ?). Când i-a întrebat Iisus despre ce 
vorbeau între ei pe cale, ucenicii „au tăcut”. Simţeau că au vorbit din ale cui nu trebuie. 
Acela se strămutase din Petru în ceilalţi, pe altă temă a celor omeneşti. 

După atâtea, şi de la atâţia - de la toţi - Iisus avea nevoie de odihnă. Deci „şezând”,   
i-a chemat (Şi de câte ori i-a tot chemat!) şi le-a zis: „De voieşte cineva să fie întâi, să fie 
cel mai de pe urmă dintre toţi şi sluga tuturora”. 

Mare înaintea lui Dumnezeu nu poate fi decât omul smerit. Oamenii ajung mari prin 
vitejii, bogăţie, putere, chiar deşteptăciune, dar acestea-s trufie şi cu ea sperii lumea şi 
aşa eşti mare înaintea lumii sau asupra lumii. 

„Lumea” însă nu e cuprinsă în scoarţele Cărţii cereşti. Dar în schimb se scrie un pahar 
de apă dat unui drumeţ, în numele dragostei de oameni. 

Şi luând un copilaş în braţe le-a zis: „Cine primeşte pe unul dintre aceşti prunci în 
numele Meu, pe Mine Mă primeşte şi pe Cel ce M-a trimis pe Mine”. 

Cuvântul poate fi lărgit: dacă mamele ar primi copiii în numele Domnului, ce 
străveziu ar fi în ei chipul lui Iisus! Abia atunci şi-ar da seama pe cine au primit prin 
copii. Copiii ajung în braţele lui Dumnezeu, fiindcă ei sunt cel mai aproape de El. Modul 
lor de-a fi e cel mai iubit de Dumnezeu. Întelepţii îl înţeleg pe Dumnezeu ca pe-o 
necesitate în explicarea lumii. Copiii îl au ca pe un bunic de pe celălalt tărâm. Iată de ce 
copiii sunt în adevăr, şi înţelepţii pe dinafara lui. 

Găseşti ceva şi cu mintea, dar numai dacă ai o inimă de copil. Aceasta te duce de-a 
dreptul în braţele Adevărului. În ochii copiilor seninătatea e de culoarea cerului. Nu e 
Dumnezeu mai real în Împărăţia copiilor decât într-un tratat de „Mecanică cerească”? 
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Dumnezeu şi copiii au înrudirea pe care noi cei mari o pierdem. 

Sfinţii sunt nişte mari copii. Departe mai suntem de ei! 
 
Prislop, Vineri XXX 
15.XII.949 Marcu 9,33-41 

 
STEAUA DESTINULUI 

„O stea răsare din Iacov” (Numeri 24,17) 
„Am văzut steaua Lui” ( Matei 2,2) 

- 110 - 
 
Venirea lui Iisus în lume e pecetea de taină, scrisă pe istoria de extaz a 37 de secole. 
Atâta a fost aşteptat Iisus în Israel. 
De multe ori şi-au schimbat ţara şi numele ei, de mai multe ori şi-au schimbat numele 

neamului, ba odată şi religia se clătina, dar aşteptarea lui Mesia era o făclie de taină ce se 
transmitea din neam în neam. 

Descrierea vremii lui Mesia, strălucirea Împărăţiei mesianice era adusă poporului 
aminte în fiecare veac de oameni. 

Însuşi Mesia a fost descris cu de-amănuntul şi Sfintele Scripturi ale Profeţilor 
supravieţuiau inspiraţilor ucişi, mărturie pe când va veni plinirea vremii. 

* 
Israel era destinat de Dumnezeu să fie un popor întreg de apostoli ai Mântuitorului în 

lume. Aceasta era steaua destinului său. 
Ceea ce Avraam a fost în pământul pribegiei sale, ceea ce Iosif a fost în Egipt, la 

curtea lui Faraon şi Daniil în curţile din Babilon, aceea trebuia să fie tot poporul evreu 
pentru toate neamurile pământului. 

Acesta-i sensul mesianic - sensul de destin - al cuvântului lui Dumnezeu către 
patriarhul Avraam: „Şi se vor binecuvânta prin neamul tău, toate neamurile pământului” 
(Geneză 22,18) şi cuvântul către Isaia: „Casa Mea, casă de rugăciune se va chema pentru 
toate neamurile” (Isaia 5 6,7). Ei erau destinaţi, „aleşi” să fie „norul de martori” (Evrei 
12,1) ai lui Iisus în lume, şi aceasta cu atât mai vârtos cu cât toată coloana de strămoşi au 
crezut nestrămutat în steaua destinului neamului. 

Credinţa într-un viitor garantat de Dumnezeu, credinţa într-un Om al viitorului, în 
care să se împlinească proorociile, era nota cea mai caracteristică a acestui popor ales. 

De aceea, în afară de iudaism, nici o altă religie nu făcea prozelitism. 
Ei o făceau din fire. Prin ei aşteptau şi păgânii naşterea unui Zeu. 
Sfântul Pavel definind credinţa şi făcând un larg pomelnic de strămoşi, care au 

ilustrat-o cu viaţa, la urmă dezleagă taina „norului de martori”: „Iisus e începătorul şi 
plinitorul credinţei”. (Evrei 11; 12,1-2). 

Deci steaua destinului strămoşilor era „Steaua Lui”. 
Iată idealul pribegilor pe pământ, aprins, moştenire de preţ în inima urmaşilor, din 

neam în neam, ideal al sfintei făgăduinţe a venirii Mântuitorului, motiv pentru care 
Biserica Creştină i-a trecut printre sfinţi. 

Un sfânt ideal, trăit, te face sfânt: o stea a urmaşilor. 
„Şi nu e decât o singură tristeţe: aceea de-a nu fi sfinţi” (L. Bloy). 
Printr-o neînchipuită lucrătură a întunericului însă, poporul iudeu trăieşte şi tristeţea 

aceasta.  
La venirea Mântuitorului, aşa cum a venit: învăluit în smerenie, poporul acesta şi-a 

răstălmăcit destinul: nu i-au făcut lui Iisus absolut nici o primire. Şi doar le era în ochi 
sfânta Fecioară Maria, cu care au făcut unica excepţie, în toată istoria lor, de-a o duce în 



565 
 

Sfânta Sfintelor, să stea acolo 12 ani. 
Magii, înţelepţii Răsăritului, căutători şi ei de Dumnezeu, conduşi de „Steaua Lui”, 

dăduseră pe la Irod Idumeul, regele Israelului, întrebând de Pruncul ce S-a născut, ca 
dovadă că pe umerii Lui atârna destinul mântuirii tuturor neamurilor pământului. 

La auzul acestei veşti Irod, în loc să se bucure, „s-a tulburat, şi tot Ierusalimul 
împreună cu el”, drept aceea „adunând pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului cercetă de 
la ei cu de-amănuntul: «unde este să se nască Hristos? Atunci ei îi răspunseră: În 
Betleemul Iudeii, precum este scris» (Matei 2,3-5). 

Acesta este soborul care a răstălmăcit destinul lui Israel. 
Irod văzând că Magii nu l-au mai băgat în seamă - semn că au ţinut Pruncul mai mare 

ca pe el, a pus mâna pe sabie împotriva destinului. 
La aceasta soborul bogoslovilor a fost inexistent. 
„Întru ale Sale a venit şi ai Săi pe Dânsul nu L-au primit” (Ioan 1,11). 
Care-i explicaţia, dacă este vreo explicaţie? 

* 
Cel mai urgent interes al evreilor era scăparea poporului de sub stăpânirea romană. 

Potrivit acestui interes politic erau interpretate şi profeţiile. Astfel Mesia era identificat 
după profeţiile care priveau A Doua Lui Venire, venirea în slavă, şi erau refuzate 
profeţiile „Omului durerii” (Isaia 53,3). 

Deci, pe primul plan al aşteptărilor în Israel nu erau adevărul şi desăvârşirea 
interioară a omului - care se puteau foarte bine câştiga şi sub stăpânirea romană, ba chiar 
cu atât mai asigurat, ci aşteptau omul care să ridice stăpânirea politică a lui Israel asupra 
tuturor celorlalte neamuri, iar în materie de religie, monopolizarea ei.  

Nu aşteptau Împărăţia lui Dumnezeu, ei aşteptau de la Dumnezeu Împărăţia lor. 
Aserveau pe Dumnezeu imperialismului. Nu le plăcea smerenia pe care o avea. Le 
trebuia trufia. Şi aşa au rămas pe lângă ispita lor până în ziua de astăzi. 

Aceasta-i „toropeala pe care le-a dat-o Dumnezeu” (Romani 11,8) şi care începe cu 
soborul arhiereilor şi cărturarilor, convocat de Irod în Ierusalim.  

Aceasta ar fi o explicaţie. 
Explicaţia profetică o dă sfântul Pavel în scrisoarea către Romani: 
„Oare lepădat-a Dumnezeu poporul Său? Ferească Domnul! Dumnezeu n-a lepădat 

poporul Său, pe care dinainte l-a cunoscut. Aşadar întreb: S-a poticnit oare ca să se 
prăbuşească? Ferească Domnul! Ci, prin căderea lor, neamurilor le-a venit mântuirea, ca 
Israel să râvnească la ele. Deci dacă înlăturarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi 
primirea lor la loc, dacă nu o înviere din morţi?” (Romani 11,1-15). Căci precum în 
vremea lui Ilie, care credea că a rămas singurul credincios în Israel, Domnul i-a 
descoperit că are puşi deoparte şapte mii de bărbaţi care nu şi-au lepădat legea, „tot aşa 
şi în vremea de acum este o rămăşiţă, după alegerea darului” (Romani 11,5). 

Aceasta-i raţiunea profetică pentru care creştinilor le e interzis antisemitismul. 
Poporul lui Israel e încă un popor ales, dar pus de-o parte pentru vremuri viitoare, ca „o 
rămăşiţă” a lui, care va împlini totuşi destinele sale ultime. Până atunci însă neamul 
acesta duce în spate, şi face, toate păcatele lumii, frământând lumea şi izbind-o cu 
doctrinele lor, de toate limitele existenţei şi neantului. 

Faptul acesta, considerat prin punctul de vedere paulin, le dă dreptul să aştepte pe 
Mesia al lor să-i izbăvească şi pe ei de imensa povară a păcatelor, adunate de atâtea mii 
de ani. 

Până atunci, râul de sânge ebraic, al cărui izvor e în jertfa lui Avraam şi care creşte 
mereu cu sângele proorocilor, până se revarsă lumii prin cele cinci răni ale lui Iisus, e 
Sângele sfintelor Potire, pentru mântuirea lumii. 

Iată de ce Biserica Creştină i-a primit drepţii între sfinţi. 
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Şi „Steaua Lui” se îmbie destin fiecărei peşteri omeneşti, în care se naşte Iisus. Şi 
aceasta până la capătul veacurilor. 

 
Prislop,  Duminica sfinţilor Strămoşi  
16.XII.949  Matei 1,1-25. 
 

„O PRIVIRE ÎN RAI” 
- 111 - 

 
Dacă strămutăm pilda cu locurile la nuntă în spiritul pildei cu Nunta Fiului de 

Împărat, găsim printre sfinţi întâmplări ca acestea: voiau să ştie, câte unii, la ce măsuri 
au ajuns? 

Atunci Dumnezeu îi îndrepta la sfinţi neştiuţi de oameni, dar mai ales neştiuţi în ochii 
lor, care împlineau lucruri simple din poruncile lui Dumnezeu. 

Aceştia erau cu adevărat smeriţi şi smerenia lor îi aducea înaintea lui Dumnezeu la un 
loc mai de frunte la nuntă. Ba unii dintre ei erau socotiţi drept neîntregi la minte, iar ei 
aveau o socoteală ascunsă: de-a aduna ocări, care-i umileau cu adevărat. 

Însemnez aci - căci vrednic este - cugetul unei femei simple, dar plin de tâlc: „(...)Pe 
mine păcătoasa, de m-ar lăsa Dumnezeu numai să mă uit puţin în Rai, şi-mi ajunge...” 

N-avem siguranţa mântuirii în noi, în puterea noastră. 
Aceasta îi este omului cu neputinţă: să-şi asigure el eternitatea sa. Dar e cu putinţă, şi 

totul îi e cu putinţă lui Dumnzeu. Dar chiar de-am fi siguri că Dumnezeu ne mântuieşte 
şi încă n-am scăpa de primejdie, fiindcă această siguranţă nu s-a dat nimănuia. 

„Cui i se pare că stă, să ia aminte să nu cadă!” 
De aceea stăm în provizorat, în nesiguranţă, în atârnare de milostivirea lui Dumnezeu. 

Firea noastră nu e întărită ca să poată „sta”. „A sta” până n-am ajuns în stare, şi n-am 
ajuns, e înălţare, care se corectează cu căderea. 

Descurajarea, depresiunea, de asemenea nu e starea de-a sta la masă. 
O ardere în umilinţă, convins de binefacerea ei, pe mulţi i-a folosit şi la mai mari 

măsuri i-a adus, decât pe mulţi dintre nevoitorii conştienţi de sfinţenia căii lor. 
Foloseşte a te smeri pe tine însuţi, dar când te smereşte altul mai mult foloseşte. Când 

vom binecuvânta pe cei ce ne blastămă şi ne vom ruga pentru cei ce ne fac nouă rău ? 
Parcă în simplitatea sa, femeia simplă a spus o mare desăvârşire în puţine cuvinte, 

decât pot spune toate cuvintele... 
 
Prislop, Sâmbătă XXX  
16.XII.949 Luca 14,1-11. 
 

O DESCOPERIRE ÎN VIS 
- 112 - 

 
Evanghelistul Matei, scriind Evanghelia sa pentru evrei, are scopul de a dovedi că 

Iisus e Mesia cel aşteptat şi făgăduit de prooroci. Drept aceea aduce dovada istorică, 
înşirând de câte trei ori patrusprezece neamuri de la Avraam până la Iisus, între care, de 
două ori patrusprezece sunt de la David. Tot acum se împlineau şi cele şaptezeci de 
săptămâni de ani de la Daniil. Acum se împlineau toate proorociile venirii lui Mesia. 

„Deci, dacă a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din 
femeie, născut sub lege, ca pe cei de sub lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea” 
(Galateni 4,4-5). Acum s-a împlinit şi proorocia făcută prin Ieremia: 

“Domnul va face ceva nou pe pământ: femeia va mântui pe bărbat !” (Ieremia 31,22). 
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Erau însă oarecari dispoziţii aspre ale Legii. 
Iisus Fiul lui Dumnezeu era născut mai înainte de veci, fără mamă din Tatăl, iar acum 

se năştea în veac, fără tată din mamă. Legea nu prevedea această unică naştere, decât că 
tot primul născut e închinat Domnului, întrucât unul din primii născuţi poate să fie 
Mesia. 

Legea nu-i prevedea naşterea mai presus de fire. 
Deci, ca să nu se întâmple neorânduieli, neorânduielile erau pedepsite cu moartea. 

Orice fată necăsătorită care năştea un prunc, era ucisă cu pietre înaintea tatălui ei. 
Dacă sfânta Fecioară n-ar fi fost logodită cu bătrânul Iosif, la fel ar fi păţit. 
Dar Iosif, logodnicul Mariei, nu ştia de Buna-Vestire. 
Deci când s-a întors Maria de la Elisabeta, soţia lui Zaharia, mama lui Ioan 

Botezătorul, trecuseră „ca la trei luni” şi sarcina se observa. Bătrânul Iosif, ştiindu-se 
neprihănit, era într-o mare cumpănă: să o mai ia de soţie sau să o părăsească, să fie ucisă 
cu pietre. Deci se gândea să desfacă logodna şi pe Maria să o lase în voia sorţii. 

Chiar dacă Fecioara Maria l-ar fi lămurit, şi poate că tot nelămurit rămânea. De aceea 
a intervenit Providenţa. 

Îngerul Domnului i s-a arătat lui Iosif în vis, zicându-i: ,Nu te teme a lua pe Maria” 
sub scutul tău şi a face să fie socotită de lume „nevasta ta”, pentru că sarcina ei nu e de 
la vreun bărbat, ci „de la Duhul Sfânt este”. Sarcina aceasta nu-ţi este spre ruşine, ci spre 
cinste. Tu ai menirea să o acoperi de asprimea Legii, scăpând-o de la moarte. 

Tu ai menirea să scapi Pruncul ce se va naşte, de asprimea tiranului Irod, care va 
umbla să-L omoare. Tu ai menirea să fii ocrotitorul Aceluia căruia îi vei pune numele 
Iisus, care se tâlcuieşte Mântuitor, fiindcă El va mântui pe popor de păcatele sale. 

Naşterea Pruncului din Fecioară e împlinirea proorociei făcută de Isaia: „Iată Fecioara 
va lua în pântece şi va naşte fiu şi vei pune numele lui Emanuel”, nume care se tâlcuieşte 
şi corespunde misiunii Lui în lume, adică: „Dumnezeu cu noi” (Isaia 7,14). 

Adică Dumnezeu ia chip de om adevărat, ca să poată vorbi şi suferi la rând cu 
oamenii, să petreacă între oameni, ca om, deşi El e şi Dumnezeu adevărat. 

* 
Iată un vis revelator, care a liniştit pe Iosif şi i-a dat curajul tuturor ostenelilor 

viitoare, pe care avea să le facă, şi pentru care Biserica l-a cinstit printre sfinţi. 
Una din cele mai fericite treziri din somnul îndoielilor. 
 
Prislop,  Dumineca înainte de Naşterea Domnului  
17.XII.949  Matei 1,1-25. 
 

TÂNĂRUL BOGAT 
- 113 - 

 
Bogatul auzise că este viaţă veşnică. 
El o dorea din cauza bogăţiei sale, cu care dorea să fie veşnic. Aceasta se vede din 

tristeţea cu care a plecat de la Cel Veşnic. 
Tânărul întreabă: ce are de făcut pentru a dobândi veşnicia ? 
Iisus îi răspunde scurt: poruncile. Tânărul, vrând să atragă atenţia asupra sa, întreabă, 

care? şi apoi puţin îi pasă dacă la urmă minte: „Toate acestea le-am păzit din tinereţele 
mele!” Şi mai nădăjduia şi o laudă, de aceea mai şi întreabă pe Iisus: „Ce dar îmi mai 
lipseşte?” Dar, în loc să primească o laudă înaintea poporului, primeşte o demascare. 
Zici că ai împlinit toate poruncile, că iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi; iată ai 
prilejul să dovedeşti cu fapta, lucrul care-ţi mai lipseşte: „Vinde-ţi averile şi le dă 
săracilor apoi vino de-Mi urmează Mie!” 
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La această întorsătură a lucrurilor nu se aştepta tânărul fariseu. 
Averile sale nu erau adunate din iubirea de-aproapelui, ci din averea de-aproapelui. 

Pe urmă averea, care nu era toată legitimă, cerea şi certificat moral, recunoaşterea cinstei 
şi corectitudinei şi toată slava deşartă, la care a trebuit să renunţe ruşinat. 

Cu această lecţie „a plecat întristat”. 
Tristă bogăţie: pe urma întristării tânărului, Iisus arată marea piedică a lipirii inimii de 

bogăţie, cu care nu se poate intra în Împărăţie. Ucenicii auzind întreabă înspăimântaţi: 
„Atunci cine poate să se mântuiască?” că fiecare are câte ceva pe lângă inima lui. Dar 
Iisus le răspunde: „Ceea ce este cu neputinţă la oameni, este cu putinţă la Dumnezeu”. Şi 
Dumnezeu are multe posibilităţi de a dezlega inima bogaţilor de bogăţie. Vinovăţia 
bogăţiei e că ţine inima omului legată aici, şi deformează omul încât nu mai iubeşte pe 
oameni, ci se înarmează împotriva lor. Pentru „cinstitul” bogat, ceilalţi oameni sunt 
„hoţi”. Bogăţia măreşte inegalitatea dintre oameni, care naşte ura. 

Atitudinea sufletului faţă de bogăţie trebuie să fie ca a unui administrator al bunurilor 
altuia. Noi suntem economi. Câtă vreme economisim averile după legea iubirii de 
oameni, Stăpânul averii ne-o menţine, dar dacă uzurpăm dreptul lui Dumnezeu, o 
pierdem şi ne pierdem. Trebuie să fim cu avuţia ca şi cum n-am avea-o. „Cei ce se 
folosesc de lumea aceasta să fie ca şi cum nu s-ar folosi de ea” (I Corinteni 7,31). Lumea 
întreagă, condusă după legi împotriva lui Dumnezeu, tot la Dumnezeu ajunge, dar la 
Dumnezeu ca „sfârşit” al lumii. 

 
Prislop,  Dumineca XXX şi a XII-a  
18.XII.949  Luca 18,18-27 şi Matei 19,16-26 
 

SMINTELELE, FOCUL ŞI SAREA 
- 114 - 

 
„Un om rău” a semănat peste noapte - pe când paznicii dormeau - neghină, zâzanii, 

smintele în ţarină. Iar ţarina este lumea. 
Va fi sminteală, când faptele voastre nu corespund poruncii: „Aşa să lumineze lumina 

voastră înaintea oamenilor, ca văzând ei faptele voastre cele bune să preamărească pe 
Dumnezeu” dar sminteala cea mai mare va fi când se va propovădui şi impune 
neexistenţa lui Dumnezeu. Iisus zice că mai uşor le-ar fi smintitorilor de şi-ar lega de gât 
o piatră de moară şi s-ar arunca în mare. 

Impunerea ateismului e un păcat mai greu ca sinuciderea. 
Dacă mâna ta (faptele), dacă piciorul tău (căile), dacă ochiul tău (punctul tău de 

vedere, principiul ) te smintesc, taie-le, scoate atare ochi de la tine. 
În judecarea faptelor altuia se întâmplă iarăşi o mulţime de smintele. 
Sunt mulţi ochi de scos. Ca decât să vadă rău unde poate nu e, mai bine le-ar fi să fie 

orbi. De aceea a zis Domnul: „A Mea e judecata!” iar voi „Nu judecaţi!” De pildă o 
mulţime de fapte dumnezeieşti şi cuvinte ale lui Iisus au fost sminteală peste sminteală 
în Israel. 

Smintelele sunt judecăţi superficiale, prejudecăţi. Acestea ignoră principiile. Căci 
dacă ai şti, ai trăi principiile divine, ai fi curat şi nu te-ai sminti. Sminteala din ale sale 
grăieşte. De fapt cel ce se sminteşte fără de voie se mărturiseşte. 

* 
Focul e al Duhului Sfânt, care sărează, păstrează firea nestricată. Această păstrare e şi 

o asceză voluntară, o jertfă de sine a firii. 
Sarea e şi nevoinţă şi suferinţă şi pocăinţă. Înţelepciunea încă e numită sare. Sare sunt 

şi slujitorii lui Dumnezeu între oameni, ca să nu se strice natura omenească. Deci dacă 
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slujitorii nu mai au rolul de sare (fiind cu risc acest fel de a fi), iată vor fi călcaţi în 
picioare. Cinstea lor va fi terfelită. Şi de multe ori, pentru relele peste care au dat 
oamenii, se aude răsturnarea răspunderii în seama slujitorilor lui Dumnezeu. 

Vinovăţia însă e pe din două: 
“Pentru înmulţirea neascultării a luat Dumnezeu sfatul de pe pâmânt” 
Cuvântul a ajuns „predică în pustiu”. 
Cât foc şi sare trebuie să ai, ca să înflorească „pustia” ca şi crinul! 
 
Prislop,  Luni XXXI 
19.XII.949  Marcu 9,42-50; 10,1. 
 

CĂSĂTORIA 
- 115 - 

 
Chiar şi după Legea Vechiului Testament căsătoria e de nedezlegat. 
Ştiind aceasta „fariseii s-au apropiat de Iisus, ispitindu-L: se cuvine oare ca bărbatul 

să-şi lase femeia?” 
Iisus îi provoacă la Lege. Ei răspund în sensul îngăduirii care a dat-o Moise, cu carte 

de despărţire. Dar Iisus, care era la zidirea omului, le-a spus rostul de la începutul zidirii, 
în care nu merge despărţire, fiindcă amândoi alcătuiesc o singură făptură. Iisus 
reîntăreşte căsătoria la rostul ei de la începutul zidirii. 

Iisus nu putea pogorî raţiunile creaţiei din „motivele” lui Moise. 
De aceea Iisus a ridicat căsătoria la rangul de Taină. Deci căsătoria dacă ar fi trăită de 

soţi la valoarea şi cuviinţa ei de Taină, ar da şi roade vrednice de Tainele lui Dumnezeu. 
Dumnezeu a ridicat omul la cinstea de colaborator al Său în lume (I Corinteni 3,9; II 
Corinteni 6,1,4). Căsătoria susţinută la rangul la care a instituit-o Dumnezeu ar trebui să 
realizeze în progresie geometrică posibilitatea acestei colaborări. 

Dacă în Taina cununiei cei doi sunt o singură făptură, atunci „această făptură ce 
năzuieşte ea?” 

„Odrasle pentru Dumnezeu!” (Maleahi 2,15). Răspunsul Revelaţiei e simplu şi 
categoric. 

La ce e atunci „Hristos cap bărbatului?” (I Corinteni 11,3) dacă nu pentru împlinirea 
unui suspin al firii: „Căci făptura a fost supusă deşertăciunii - nu de voia ei, ci din 
pricina aceluia care a supus-o, totuşi cu nădejde: pentru că dorul statornic al făpturii 
aşteaptă cu nerăbdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu, de vreme ce făptura însăşi se va 
izbăvi din robia stricăciunii, ca să se bucure de libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu” 
(Romani 8,19-21). 

Fiarele uitau sălbătăcia lor la picioarele sfinţilor. Sălbătăcia din om e însă robie de 
fiară. Creşterea omului la posibilităţile sfinţeniei, ieşirea omului la odihna „libertăţii 
fiilor lui Dumnezeu”, atârnă hotărât şi de atitudinea căsătoriţilor faţă de căsătorie, fiindcă 
sfinţii sunt şi roadele căsătoriei, iar ei, mulţi sunt „aleşi”, tocmai din cauza atitudinii 
religioase a părinţilor, mai înainte de-a îi naşte. Aşadar căsătoria are multe motive să fie 
Taină. 

Când familia nu va mai fi întemeiată pe Taină, oamenii vor fi o turmă de fiare 
destrăbălate. 

 
Prislop,  Marţi XXXI  
20.XII.949  Marcu 10,2-12 
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„S-A SUPĂRAT IISUS...” 
- 116 - 

 
Cât de puţin au înţeles chiar ucenicii sensul căsătoriei se vede din întâmplarea ce a 

urmat îndată după lămurire. Mai mult au înţeles mamele ce-şi „aduceau la El pruncii ca 
să-şi pună mâinile peste ei şi să-i binecuvinteze”. 

„Ucenicii certau pe cei ce-i aduceau”. „Iisus văzând aceasta s-a supărat şi le-a zis: 
«Lăsaţi pruncii să vie la Mine şi nu-i opriţi!»” 

Iată o supărare a lui Iisus: supărarea că pruncii nu-s lăsaţi, de mici, să vie la Iisus. E 
lucru ştiut că din copilărie aduce omul înclinarea pentru Dumnezeu, indiferentismul sau 
necredinţa. Rar când e altfel. 

Copilăria e intervalul vieţii mai apropiat de sfinţenie, mai capabil de credinţă. Şi 
oricum, în orice domeniu, „credinţa” e factorul pe care se clădeşte şi pe care se contează. 
Dacă acest factor primordial e înclinat dintru început spre Dumnezeu, vom avea 
„credinţa în Dumnezeu”, dacă e înclinat împotriva Lui, vom avea „credinţa în 
necredinţă” şi rar se aud cuvintele îndoielnicului de odinioară: „Cred Doamne, ajută 
necredinţei mele!” 

Filosofia, oricare filosofie, se bazează pe factorul primordial al credinţei în raţiune, 
credinţa în ştiinţă, etc. 

Împărăţia lui Dumnezeu e făgăduită copiilor, oamenilor ce o primesc fără discuţie, ca 
şi copiii, oamenilor ce au venit la Iisus de copii. Deci cum să nu se supere Împăratul, 
când copiii sunt opriţi de a veni la Iisus, când Iisus li-e interzis? 

Ştim însă că, indiferent cum e dirijată educaţia copiilor, tot Dumnezeu e Tatăl 
sufletului şi cele ce le lucrează educaţia pe dinafară, pot fi zădărnicite de cele dinlăuntru. 

Conştiinţa e un grai de altă natură de cum poate vorbi omul. 
Cu toate că lucrurile pot să se desfaşoare şi în favoarea necredinţei, totuşi Dumnezeu 

rânduieşte fiecărei generaţii libertatea de a se decide. 
Mare e răspunderea celor ce opresc copiii de la Iisus: „Mai bine şi-ar lega de grumaz 

o piatră de moară şi s-ar arunca în mare!” (Marcu 9,42). 
 
Prislop,  Miercuri XXXI  
21.XII.949  Marcu 10,11-16 
 

TÂNĂRUL BOGAT 
- 117 - 

III 
 
Sinceritatea acestui tânăr nu poate fi bănuită de făţărnicie, de vreme ce „a alergat şi 

îngenunchind înaintea Lui L-a întrebat” despre viaţa veşnică. 
Obişnuit făţărnicia nu cade în genunchi. Iar dacă ar fi fost aşa de mare făţărnicie, 

altfel ar fi vorbit şi Iisus. Dar, după ce-şi mărturiseşte tânărul buna creştere în Legea 
Domnului, „atunci Iisus căutând la el, l-a iubit şi i-a zis: «una-ţi mai lipseşte: mergi şi 
vinde-ţi câte ai şi le dă săracilor, şi vino de-Mi urmează Mie!» 

Era o chemare între cei 70 de ucenici. 
Iubirea lui Iisus ar fi trebuit să-l desfacă de câte avea dar, până în sfârşit, tot l-au 

desfăcut cele de după Înviere. 
[Prislop: 22.XII.949 Joi XXXI, Marcu 10,17-27.] 
 
,,Cu anevoie va intra bogatul în Împărăţia lui Dumnezeu”:  
1. Bogatul de averi. 
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2. Bogatul de succese. 
Despre succese se pot spune aceleaşi lucruri ca şi despre bogăţii: că umflă. Şi umflaţii 

nu intră pe uşa cea strâmtă, pe care mulţi au redus-o la urechile acului. Beşica mândriei 
creşte din fumurile succeselor. 

Poate că aci se va fi aflând raţiunea pentru care „sunt fericiţi” înfrânţii, dar nu prea 
feriţi de înfrângeri. 

Trebuie să învăţăm a privi succesul şi înfrângerea, ca pe doi soli nedespărţiţi: doi 
mincinoşi, care ne mint unde ne prind. 

 
[Prislop, 24.III.950] 
 

ÎNTREBAREA ÎNTREBĂRILOR 
„Cine poate să se mântuiască?” 

- 118 - 
 
Întrebarea aceasta: a „îngrozit”, a „înspăimântat” şi „înfricoşat” pe Apostoli. 
Ei şi-au pus întrebarea aceasta prima dată. 
Omul nu poate să se mântuiască: nu-şi poate asigura veşnicia sa. De aceea a răspuns 

Iisus: „Aceasta-i cu nepuţinţă la oameni, dar nu la Dumnezeu”. 
Totuşi de ce nu scăpăm de întrebare? 
Întrebarea e provocată de veşnicul din noi (cf. Ecclesiast 3,11). Dumnezeu dezlănţuie 

în noi întrebări la care numai El poate răspunde. 
Iar răspunsul nu-l dă nimănui în cursul vieţii, căci cine ştie, poate că ar sparge limitele 

de acum ale omului. 
Calea mântuirii e arătată de Iisus. 
Cine trăieşte şi moare ca Iisus, se va mântui.  
Iată un răspuns. 
Prin Iisus, Dumnezeu a dat omului răspunsul la întrebarea „Cine poate să se 

mântuiască?” 
Omul trebuie să ajungă el însuşi un răspuns la întrebarea sa. De aceea e o întrebare 

îngrozitoare. Răspunsul îl costă uneori şi viaţa. Lepădarea de sine, de avere, de toată 
rudenia lumii, de viaţă chiar, pentru Iisus şi Evanghelie, toate sunt de fapt răspunsul la 
înfricoşata întrebare. 

Toate aceste riscuri ale lepădărilor asigură „însutit” posesiunea lor „încă în viaţa 
aceasta, în mijlocul prigonirilor”. 

Toată lumea e a ta, când ai renunţat la ea. Atunci eşti mai tare ca ea şi ea ascultă de 
tine. Această renunţare totală asigură „pentru veacul viitor viaţa veşnică”. 

Fiecare om are ţesut în destinul său răspunsul la întrebarea mântuirii. 
Omul trebuie să-şi actualizeze Sensul său în lume. Aşa-şi construieşte răspunsul. De 

aceea întrebarea e perfect legitimă. 
Mai greu e răspunsul răspunzătorilor de oameni: 
„Ori te-or asculta ori nu, tu, fiul omului, să nu te temi de ei, şi de vorbele lor să nu te 

sperii, deşi ei vor fi pentru tine spini şi ciulini şi ai să trăieşti între ei ca între scorpii, să 
nu te temi de vorbele lor şi de faţa lor să nu te sperii, ci să le spui cuvintele Mele, ori te-
or asculta, ori nu te-or asculta” (Ezechiel 2,5-7). 

Trădarea misiunii, sau chiar şi numai împlinirea ei cu „nepăsare” (Ieremia , 8,11) îţi 
pune în pumni sângele oamenilor care mor pedepsiţi cu dreptate, după păcatele lor, dar 
cu ei te pierzi şi tu, că n-ai avut pentru ei iubirea, care nu i-ar fi lăsat să moară. 

„Iar dacă tu ai prevestit pe păcătos să se abată de la calea lui şi el nu s-a abătut, atunci 
el va muri pentru păcatele lui, iar tu ţi-ai mântuit viaţa” (Ezechie133, 9). 
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Întru atât răspunsul e atârnător şi de om, întrucât ajută sau nu mântuirea oamenilor. 
E răspunsul despre corelaţia în care ne găsim, trăim chiar, ca mijlocitori între 

Dumnezeu şi oameni. 
E un răspuns de răspunderi. 
 
Prislop,  Vineri XXXI  
23.XII.949  Marcu 10,23-32. 

 
VIAŢA DE ÎNCERCARE 

- 119 - 
 

Tot ce putem aduna în viaţa aceasta: bogăţie, slavă, cunoştinţă, putere, sunt egale cu o 
bogăţie nedreaptă, neadevărată. 

Totuşi ni s-au dat acestea nedrepte şi neadevărate, spre încercarea înclinaţiei omului. 
Dacă omul se va lipi de acestea e găsit slujitor al mamonei şi păgubaş de Dumnezeu. 
Dacă însă le considerăm ca o avere de încercare, ca pe o seamă de lucruri care nu 
corespund celuilalt tărâm al fiinţei noastre, atunci Dumnezeu ne va da cele adevărate în 
locul celor mincinoase, cele proprii destinaţiei noastre veşnice. 

Cea mai bună interpretare a vieţii acesteia este interpretarea ei ca o încercare, într-un 
mediu care nu-i al ei. 

Dacă viaţa se va simţi bine în pământ străin, o putem considera pierdută; dacă sufletul 
se va simţi străin şi călător prin viaţa aceasta, el este călător spre viaţa adevărată, pe care 
va şi câştiga-o. 

Viaţa aceasta, prin urmare, ni-e dată să se vadă cum ne-o interpretăm: îi dăm un 
înţeles mărginit numai la lumea aceasta, sau înţelesul vieţii trece de limitele lumii? 

„Fariseii, care erau iubitori de argint, râdeau de El.”  
Finanţa lumii „râde” de Iisus. 
De cea mai bună interpretare a vieţii, totdeauna se găseşte cineva să râdă. 
Râsul acesta este o reacţiune, care dovedeşte că cele adevărate „ard” cele neadevărate. 
 
Prislop,  Sâmbătă XXV  
24.XII.949  Luca 16,10-15. 

 
UN OM NOU SE NAŞTE 

„CARELE PENTRU NOI OAMENII...S-A FĂCUT OM” 
- 120 - 

 
Ca să ne dăm seama de semnificaţia cosmică pe care o are Naşterea din Betleem, o 

integrăm între marile referinţe ale lui Dumnezeu la creaţie. Patru mari intervenţii ale lui 
Dumnezeu fac lumea să aibă o noimă, o explicaţie şi un sens. Acestea sunt următoarele: 

1. Creaţia lumii, 
2. Potopul ei, 
3. Întruparea Mântuitorului, 
4. Sfârşitul lumii, sfârşitul istoriei. 
Intervenţii stihiale, după principalele Sale definiţii. Astfel: de două ori Dumnezeu este 

„iubire” şi de două ori „sfârşit”. 
I. „Dumnezeu este iubire”: 1. La zidirea făpturii şi 2. La refacerea făpturii în Iisus 

Hristos. 
II. ,,Eu sunt... sfârşitul”: 1. Precum a fost la potop, prin apă şi 2. La sfârşitul lumii, 

prin foc. „Dumnezeu este şi foc mistuitor” (Evrei 12,29). 
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Aceste patru referinţe mari ale lui Dumnezeu la creaţie se întreţes în următoarea 
ordine „istorică”: 

I. CREAŢIA LUMII din iubire şi după definiţia: „Eu sunt începutul şi sfârşitul” 
(Apocalipsă 1, 8). Deşi a preştiut totul, dar văzând cât s-a înmulţit răutatea oamenilor,  
„i-a părut rău şi s-a căit Dumnezeu că a făcut pe om pe pământ” (Facere 6,6) şi a zis: 
„Sosit-a înaintea feţei Mele sfârşitul a tot omul” (Facere 6,13) Aşa „s-au deschis toate 
izvoarele adâncului şi cataractele cerului” (Facere 7,11) şi a fost: 

II. POTOPUL. Dumnezeu şi-a dezlănţuit „căinţa”. 
Din nou faţa lui Dumnezeu este iubire: „Aşa a iubit Dumnezeu lumea, încât şi pe 

singurul Său Fiu L-a dat, ca tot cel ce crede într-Însul să nu piară, ci să aibă viaţă 
veşnică” (Ioan 3,16). E mai mare iubirea aceasta decât iubirea care a creat lumea. De 
data aceasta stăvilarele dragostei se ridică şi aceasta se naşte pe pământ, în persoana lui 
Iisus, pârjol de Cer în inimile oamenilor: 

III. ÎNTRUPAREA lui Dumnezeu între oameni. 
Aceasta e proporţia cosmică a Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos. 
De aceea azi se despică istoria omenirii în două şi se începe cu ,,unu” numărarea 

timpului, în amândouă sensurile lui: spre începutul timpului şi spre sfârşitul lui. Naşterea 
lui Iisus în istorie cumpăneşte istoria între început şi sfârşit. De altfel numai întruparea 
Mântuitorului şi e un fapt absolut istoric, dătător de Sens istoriei, iar începutul şi sfârşitul 
creaţiei numai Dumnezeu le ştie (Iov cap. 38-42). Lumea şi veacurile sunt un interval al 
existenţei, învăluit de eternitate. Limitele de atingere ale lumii cu Dumnezeu, începutul 
şi sfârşitul, nu mai sunt în ştiinţa omului. 

* 
Naşterea lui Dumnezeu ca om, e fapta iubirii nemărginite a lui Dumnezeu, care 

transfigurează istoria cu Sensul veşniciei. „Din Betleem - spunea profetul - are să vină 
Acela a cărui obârşie e dintru început, şi se suie până în zilele veşniciei” (Miheia 5,1). 
Pentru acest fapt, unic în creaţie, îngerii au propus oamenilor: „Mărire întru cei de sus 
lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bună învoire” (Luca 2,14). 

Cu Iisus începe era păcii. 
Cântecul început de îngeri trebuia continuat de istorie. 
Pacea pe pământ e condiţionată de mărirea care se dă sau se refuză lui Dumnezeu. De 

asemenea şi pacea sufletului atârnă de aceeaşi condiţie. Autonomia raţiunii, autonomia 
societăţii omeneşti nu se poate constitui ca atare decât cu preţul pierderii păcii, ceea ce e 
de fapt o înfrângere sau, mai sincer, o mărturisire a neajunsului, a tragediei inerente 
construcţiilor fără Dumnezeu. 

Pacea de frică e o reală pierdere a păcii. Iisus aduce omului pacea care vine de la 
Dumnezeu. Aceasta e un bun spiritual, care nu poate fi creat sau menţinut de arme. 

Dar nici nu s-a atins bine Dumnezeu de ţărâna făpturii omeneşti şi ţărâna din 
Ierusalim s-a şi cutremurat şi a pus mâna pe sabie „în legitimă apărare” de Împăratul 
Păcii. 

Nu tot aşa s-au purtat păgânii. Cei trei Crai, înţelepţi şi magi ai Răsăritului vin şi I se 
închină, Îi depun aur la picioare, în semn de dajdie, ca unui Împărat peste ei. Iar în 
calitate de Preoţi Îi aduc smirnă şi tămâie, ca jertfă adevăratului Dumnezeu. Dacă pe 
jidovi i-a cutremurat şi înspăimântat şi numai Naşterea Mântuitorului şi I s-au arătat 
duşmani, reprezentanţii păgânismului în schimb I se închină ca unui Împărat şi 
Dumnezeu. 

Paradoxală primire i-au făcut oamenii: cei ce-L aşteptau de mii de ani, L-au primit cu 
ură, iar cei ce nu-L cunoşteau, L-au căutat cu iubirea. De altfel şi Iisus i-a nedumerit de 
la început: a lăsat tronul Cerului pentru un staul şi tovărăşia îngerilor luminii pentru 
vitele din grajd. Cel ce a împodobit Cerul cu stele se naşte într-o iesle. Probabil locul cel 
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mai curat pe care l-a găsit pe pământ, cea mai aspră mustrare a trufiei omeneşti. 

Numai Dumnezeu, adâncul smereniei, o putea face. 
Naşterea Veşnicului în timp, a atotputerniciei în dulama smereniei, a Celui mai presus 

de fiinţă prunc în braţele Fecioarei, nu putea rămâne un simplu fapt divers în filele 
timpului. Naşterea lui Iisus nu e un fapt oarecare ca să poată fi ros de dintele vremii, un 
fapt sortit învechirii. 

Observăm că, cu cât timpul adaugă veacuri după veacuri, creând perspectivă, cu atât 
Iisus e mai mare şi mai apropiat de noi. Cel născut de două ori, o dată din veşnicie şi a 
doua oară în timp, a antrenat veşnicia în timp, încât veacurile repetă Naşterea Lui ca o 
renaştere a lor. Timpul inevitabil se învecheşte, numai veşnicia e nouă şi mereu aceeaşi. 
Cu veşnicia a învăluit Iisus viaţa. 

„Dumnezeu ne-a dat viaţă veşnică şi această viaţă este întru Fiul Său. Cel ce are pe 
Fiul are Viaţa; cel ce nu are pe Fiul lui Dumnezeu nu are Viaţa” (I Ioan 5,11-12). 

Deşi smerit, Iisus nu e ca vreunul din oameni, chiar dacă aceştia ar fi culmile omului, 
ca să cârpească cu petece de circumstanţă zdreanţa fericirii omeneşti. Iisus făureşte o 
nouă ordine spirituală în om. 

Iisus s-a integrat naturii omeneşti. De aceea El e mereu viu: şi în Sine ca Fiinţă 
supremă, şi e viu şi în noi ca Viaţă veşnică şi posibilitate nesfârşită de desăvârşire. „Nu 
ştiţi că Hristos este în voi? - afară numai dacă nu sunteţi creştini netrebnici” (II Corinteni 
13,5). „Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine” (Galateni 2,20). „Pentru voi, copiii 
mei, trăiesc durerile de mamă, până ce Hristos va prinde chip în voi” (Galateni 4,19). 
Deci, cum spune Clement Alexandrinul: „Dumnezeu s-a făcut om, ca de la om să înveţi, 
cum se face omul dumnezeu”. Acesta este omul cel nou, făptura cea nouă, omul născut 
de sus, omul cu reflexul veşniciei lui Iisus, răsfrânt în afară, în chip simplu, din toată 
fiinţa sa. Fiindcă Iisus e Omul Cerului şi s-a ţesut pe Sine în firea omenească, de aceea 
se impune El tuturor oamenilor şi tuturor veacurilor, cu atât mai mult cu cât ar vrea unii 
să scape de El. 

Iisus cere istoriei decizii existenţiale. 
Dar istoria s-a arătat neputincioasă din primele ei zile. Aşa a rămas şi mai rămâne. 

Însă prin faptul că Iisus s-a ţesut destinului omenesc şi prin faptul că omul trebuie să se 
decidă ce face cu Iisus, se explică de ce istoria omului e aşa de zbuciumată şi veşnicia lui 
aşa de hărţuită şi muşcată de şerpii îndoielilor şi contrazicerilor. Aşa se explică de ce 
„pentru Iisus oamenii s-au iubit şi s-au urât, s-au măcelărit şi s-au ajutat, au cunoscut 
extremităţile pasiunii şi ale jertfei. De El a atârnat soarta ştiinţei, a frumosului, a raţiunii. 
El este forţa interioară pe care veacurile n-au putut-o istovi” (Couchoud). „Amintirea 
Lui e vie pretutindeni. Pe zidurile bisericilor şi în şcoli, pe vârful clopotniţelor şi al 
munţilor, pe troiţele drumurilor, la căpătâiul paturilor şi al mormintelor. Distrugeţi 
frescele bisericilor, luaţi-i icoanele din altare şi de prin case: viaţa lui Iisus umple 
muzeele şi pinacotecile. Daţi foc liturghierelor, ceasloavelor şi cărţilor de rugăciuni: îi 
veţi descoperi numele şi cuvintele în toate cărţile literaturilor. Chiar şi cei ce-L blestemă 
nu fac decât să mărturisească, fără voie, prezenţa Lui” (Papini). 

„Răsunetul tuturor oamenilor mari ai lumii, le-a încetat odată cu zilele lor; şi cine se 
mai gândeşte să moară pentru faima lor postumă. În jurul multora s-a făcut mult mai 
multă gălăgie ca în jurul lui Iisus; dar, după mii de ani, iată că numai în jurul lui Iisus îşi 
pun oamenii şi astăzi problema pe viaţă şi pe moarte, ca în primele zile. 

Numai Cineva, mai viu ca oamenii, şi care e, cu adevărat, un ideal nemincinos al 
omului, poate înteţi lupta aceasta permanentă între oameni. Şi astăzi, ca în ziua Naşterii 
Sale, unii-L iubesc şi alţii-L urăsc. Oamenii sunt antrenaţi, unii, într-o patimă pentru 
patimile Lui, iar alţii într-o patimă pentru misiunea Lui” (Pr. Prof. D. Stăniloae). 

Unii sunt în Destinul lui Iisus, alţii fără destin, nici sens. 
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Deci, dacă întrebarea „Cine este Iisus?” a crescut cu veacurile, şi cere fiecărei 
generaţii un răspuns decisiv, noi nu putem răspunde decât întru un glas cu Tatăl, întru o 
vestire cu îngerii, întru o propoveduire cu apostolii, întru o mărturisire cu mucenicii şi cu 
toţi sfinţii şi întru o afirmare cu toată creştinătatea de două milenii: 

Acesta este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii! 
Saltul permanent al fiecărui Toma, din îndoiala omenească în certitudinea 

dumnezeiască. Dacă cineva a ajuns la siguranţa aceasta şi o poate acoperi cu viaţa, în 
acela s-a născut Iisus, naştere care-i deschide zarea veşniciei, încă fiind în veac. 

Cu Iisus se naşte şi explicaţia omului şi explicaţia lumii. 
 
Prislop,   Naşterea Domnului  
25 .XII.949   Matei 2,1-12 
 

PRIBEGIA COPILULUI 
- 121 - 

 
Crucea lui Iisus începe deodată cu naşterea Sa. 
Între ai Săi a venit, dar ai Săi Îl aşteptau cu mâna pe sabie. 
Toţi copiii din Betleem şi împrejurimi: 14.000 de prunci până la doi ani, au fost 

condamnaţi la moarte. Aşa au trebuit să plătească cu viaţa, cei mai mari nevinovaţi, 
copiii, naşterea lui Iisus printre ei. Patrusprezece mii de mucenici. 

Crima aceasta, unică în istoria lumii, a fost prevestită cu vreo şase veacuri în urmă: 
„plângerea şi tânguirea din Rama”. 

Providenţa divină însă luase înainte răutăţii omeneşti. 
Iosif a fost înştiinţat de „Îngerul Domnului” în vis, despre planul ucigaş al lui Irod, 

motiv pentru care trebuie „să se scoale, să ia Pruncul şi pe mama Lui şi să fugă în Egipt 
şi să stea acolo până va fi vestit din nou” ce are să facă. 

„Îngerul Domnului” era Îngerul Pruncului, Îngerul Omului. 
Iisus, întrucât Îşi ascunsese dumnezeirea, smerindu-se până la a lua marginile omului 

pământean, avea nevoie de un Înger păzitor. 
Îngerul fiind o făptură de gând, şi mult mai subţire decât gândul omenesc, în temeiul 

tocmirii sale şi a rosturilor superioare pe care are să le păzească, face deşartă ura ucigaşă 
şi planul protivnic. 

Dacă în Vechiul Testament vedem intervenţia îngerilor, ca păzitori ai vieţii omeneşti, 
dar numai unde şi unde, în Creştinism Îngerii păzitori fac parte din iconomia mântuirii 
fiecărui creştin în parte. 

Ei sunt păzitorii - în limitele libertăţii omeneşti - ai darurilor mântuirii. 
Bătrânul Iosif avea acum motive temeinice să creadă prevestirii îngereşti. Drept 

aceea, în aceeaşi noapte pregăteşte caravana pribegiei Fugarului Iisus. Aurul Magilor era 
foarte bine venit. 

Călătorie foarte lungă, prin deşerturi, printre fiare şi tâlhari, în ţară necunoscută: fugă, 
nu călătorie, răspundere de soarta mântuirii omului: n-o puteau face decât primii mari 
credincioşi ai Copilului, sfânta Sa Mama şi dreptul Iosif. 

Copilul fugar! Dar dus în braţe! 
* 

Astăzi Irod s-a multiplicat: nu mai e familie în care Irod să nu-şi ucidă copiii. Doar 
puţini copii fugari mai scapă cu viaţă! 

* 
Irod, „stârpitura deşertului” - căci nu era iudeu Idumeul - îşi omoară prima nevastă şi 

toţi copiii cu ea, de teamă ca aceştia să nu-i ia tronul. Era deci un criminal care îşi temea 
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domnia până şi de propriii lui copii. A doua nevastă şi cei trei copii cu ea, s-a întâmplat 
să scape. 

Irod însă n-a scăpat de blestemele mamelor celor 14.000 de copii omorâţi. Şi 
blestemele motivate se prind. Astfel despre Irod se ştie că la trei ani după Naşterea lui 
Iisus, a murit putrezit de viu, ros de boli ruşinoase şi împrăştiind o putoare pe care 
nimeni n-o putea suferi. A încercat să se şi sinucidă, dar trebuia să fie osânda lui model 
pentru toată omenirea de pedeapsă dumnezeiască, pentru aşa mari fărădelegi. 

Arhelau, urmaşul său în partea Iudeii, e reclamat de iudei romanilor, care, la anul şase 
după Hristos îl exilează în Galia şi ţara i-o anexează Siriei. În timpul domniei lui 
Arhelau fugarii se întorc, după vestire îngerească, însă nu în Iudeia, ci în Nazaretul 
Galileii. 

Evanghelistul Matei care scrie Evanghelia sa pentru iudei, nu scapă nici un prilej de-a 
le dovedi că în Iisus se împlinesc toate proorociile, până şi cele de amănunte. E 
impresionant câtă Scriptură ştia vameşul acesta. Astfel nu e trecută cu vederea proorocia 
Ieremiei despre plângerea şi tânguirea din Rama, nu e scăpată din vedere chemarea 
Fugarului din Egipt şi nici aşezarea sfintei Familii în Nazaret. 

Grija evanghelistului de-a dovedi Providenţa, adică purtarea de grijă a lui Dumnezeu 
de om, asistenţa Lui la micile şi marile noastre decizii spre El, ne încurajează să 
călătorim şi noi amărâta noastră viaţă de fugari, sub călăuza unui Înger. 

Călăuza idealului, pentru care şi Iisus a fost fugar. 
 
Prislop,   Naşterea Domnului II  
26.XII.949   Matei 2,13-23 
 

ŞTEFAN, MUCENICUL EVIDENŢEI 
- 122 - 

 
Primul mucenic al Creştinismului! 
Faptul că Biserica îi prăznuieşte pomenirea la Crăciun şi nu la Paşti, cum ni s-ar părea 

mai firesc, după ordinea în care s-au întâmplat lucrurile, ne face să ne gândim şi la alte 
semnificaţii: 

1. La concepţia Bisericii despre mucenicie, 2. la naşterea mărturisitorilor în Împărăţia 
evidenţei divine, 3. la noul curaj al urmării şi asemănării cu Iisus. De fapt toate acestea 
sunt cam unul şi acelaşi lucru. 

Precum Iisus a lăsat slava Sa de Împărat al Cerurilor şi s-a născut prunc sărac între fiii 
oamenilor, aşa mărturisitorii mucenici lasă sărăcia şi nepuţinţa vieţii pământeşti ca să se 
nască în strălucirea cerească a Vieţii veşnice. 

Biserica a considerat mucenia un har excepţional: botezul sângelui, o consacrare a 
sfinţeniei. Biserica veche n-a îndemnat niciodată creştinii să se expună prigoanelor în 
vederea muceniei, dar, pe de altă parte, a stat mult în cumpănă dacă mai e cazul să 
primească iarăşi în sânul comunităţii creştine, pe cei ce se lepădau de Hristos, de frica 
muncilor, sau să nu-i mai primească. La mărturisirea lui Iisus şi a Împărăţiei Sale nu se 
poate decide un necredincios, decât numai dacă se întâmplă şi cu el o convertire: de la 
evidenţa şi suficienţa lumii acesteia, la evidenţa prezentei divine. Iar pe Dumnezeu nu-L 
poţi avea evident decât prin Iisus Hristos şi prin Duhul Sfânt. 

De când Iisus S-a născut în firea omenească - şi această naştere se repetă în fiecare 
creştin, şi de când Duhul Sfânt desăvârşeşte naşterea lui Iisus, Omul Cerului, în noi, 
oamenii pământului, de atunci putem avea această evidenţă interioară despre Dumnezeu, 
care ne dezleagă de lumea aceasta şi de frica cu care vrea ea să ne ţină în lanţuri. 

„Ştefan, fiind plin de Duhul Sfânt, căutând la Cer a văzut Slava lui Dumnezeu şi pe 
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Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Atunci a zis: Iată văd Cerurile deschise şi pe Fiul 
Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu” (Faptele Apostolilor 7,56). 

Reţinem de aci că Ştefan prin Duhul Sfânt a văzut pe Dumnezeu şi Cerurile deschise. 
Deci aşa e posibilă vederea sau contemplaţia lui Dumnezeu. Raţiunea, neluminată de 
Duhul Sfânt, numai prin bunăvoinţă Îl semuieşte ca existent, ca într-o noapte fără 
lumină. 

Ştefan le-a ţinut judecătorilor săi o foarte lungă cuvântare, începând de la Avraam, 
care se transforma într-o acuzare, pe care sinedriul o asculta „scrâşnind din dinţi”. Şi, 
deşi toată vremea „toţi cei ce şedeau în sinedriu vedeau faţa lui luminoasă ca faţa unui 
înger” (Faptele Apostoţilor 6, 15), totuşi, când l-au auzit mărturisind „că vede Cerurile 
deschise şi pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu”, „a strigat sinedriul, şi-au 
astupat urechile şi au năvălit asupra lui toţi deodată; şi după ce l-au scos afară din cetate, 
au început a-l împroşca cu pietre” (Faptele Apostolilor 7,56-58). 

Ce i-a înfuriat de şi-au ieşit din fire toţi bătrânii sinedriului, de şi-au făcut ei lege să 
omoare pe Ştefan? 

Singură mărturisirea Sfintei Treimi şi faţa lui de înger. 
El vorbea din certitudinea interioară a prezenţei divine. 
Iisus prevestise până la ce măsură se ţese Sfânta Treime cu omul duhovnicesc: „Dacă 

mă iubeşte cineva, păzi-va cuvântul Meu şi Tatăl Meu îl va iubi pe el şi vom veni la el şi 
la el ne vom face locuinţă” (Ioan 14,23), şi cuvântul „Tatăl vostru, cel din Ceruri, da-va 
Duhul Sfânt celor ce-L cer” (Luca 11,13). 

Un locuit de Dumnezeu e strămutat în alte evidenţe ale existenţei. 
Prezenţa lui provoacă lumea şi o antrenează într-un conflict de limită. Lumea nu mai 

are ce-i face decât să-l omoare mărturisitorii, amăgindu-se că prin aceasta a scăpat de 
realitatea ce-i contrazicea şi mustra cu liniştea. 

Dar sfântul mucenic Ştefan ne mai învaţă ceva: Ultimele lui cuvinte sunt aceleaşi ca 
ale lui Iisus pe cruce. Iată o urmare până la deplina asemănare. În vreme ce sinedriul şi 
cu o gloată la întâmplare îl omorau cu pietre, el se ruga: „Doamne Iisuse, primeşte duhul 
meu!” Iar pentru ucigaşii săi „a îngenuncheat şi a strigat cu glas mare: „Doamne nu le 
ţine în seamă păcatul acesta!” (Faplele Apostolilor 7,60) 

Aceasta era de fapt o desăvârşire: a scuza înaintea lui Dumnezeu crima ce o făcea o 
gloată înfuriată. Aceasta n-o poate face decât puţini dintre fiii oamenilor: acei în care 
iubirea de oameni e mai tare ca moartea, pe care o primesc de la ei. 

Iisus a făcut primul dovada atotputerniciei iubirii asupra morţii, iar acum o face 
primul dintre ucenicii-oameni, sfântul mucenic, arhidiaconul Ştefan. 

 
Prislop,  Naşterea Domnului III  
27.XII.949   Luca 21,12-19 
 

CREDINŢA ORBILOR 
- 123 - 

 
Condamnat la întunerec pe viaţă! Asta e viaţa orbilor.  
Când a înţeles orbul din Ierihon că trece Iisus pe acolo îşi striga nădejdea: „Iisuse, 

Fiul lui David, miluieşte-mă!” Oamenii cei ce mergeau înaintea lui Iisus „îl certau să 
tacă”. 

E greu de priceput cum se poate ca mergând cu Iisus, să cerţi totuşi un orb! Dar multe 
nepricepute face priceputul de om. Orbul însă mai tare striga pe Iisus. Iar Iisus a poruncit 
să-l aducă la Sine şi l-a întrebat: „Ce voieşti să-ţi fac?” Iar orbul a răspuns simplu: 
„Doamne, să văd!” 
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Întrebarea lui Iisus nu-i fără rost. Deşi era de la sine înţeles ce doreşte un orb, dar 
Iisus aducea pe toţi oamenii care-L rugau ceva, să-şi precizeze dorinţa, să-şi concentreze 
sufletul asupra lucrului pe care-l cer de la Iisus. Această precizare, această centrare 
sufletească, e tocmai factorul credinţă pe care-l trezea Iisus şi mai viu în cei ce-I cereau 
ajutorul. Dovadă că e aşa, sunt cuvintele simple din răspunsul lui Iisus: „Vezi!” 
„Credinţa ta te-a mântuit.” Şi îndată a văzut orbul şi a urmat pe Iisus, slăvind pe 
Dumnezeu. Şi a făcut aşa şi tot poporul. 

Oare de ce suntem mai credincioşi lui Dumnezeu numai când păţim câte una? De ce 
numai atunci ne rugăm mai din adâncul fiinţei? Grea e orbia orbilor, dar nu-s uşoare 
deloc nici celelalte orbii, care ne ţin legaţi pe fundul mării necunoştinţei. Ca să ne 
împăcăm prestigiul rănit îi zicem „marea misterului”, „marele mister” al existenţei, 
„ignoramus et ignorabimus”. Dar care din orbii aceştia ai raţiunii a rupt-o cu colegii lui, 
oamenii, şi să cheme „misterul” pe numele lui adevărat: Dumnezeu, şi de la El să ceară 
lumina raţiunii? 

Nu vedem până nu cerem lui Dumnezeu să vedem. Am pierdut simplitatea copiilor, 
deşi mulţi înţelepţi mărturisesc că au înţeles mai adânc lucrurile, când s-au constituit 
copii. 

Dar când vedem, ne luăm după Iisus (dacă mai întâi am strigat după El şi am înfruntat 
opreliştile oamenilor). Când ni s-au deschis, în sfârşit ochii, ne facem ucenicii Luminii. 

Iisus a aprins şi luminile stinse ale cunoaşterii. 
 
Prilop,   Dumineca XXXI  
28.XII.949    Luca 18,35-43 
 

UN GRĂUNTE DE CREDINŢĂ 
- 124 - 

 
Religia se întemeiază pe grăuntele de credinţă. Credinţa e factorul sau datul pe care 

am clădit sau nu mântuirea. Cu credinţă cât un grăunte de muştar se dau ca posibile fapte 
mai presus de obişnuit. Dar de vreme ce faptele acestea nu se văd, se poate deduce slaba 
noastră religie, căci „religie” înseamnă legătura omului cu Dumnezeu. 

Noi, necredincioşii, aşteptăm să avem o religie raţională, aşteptăm să-L cunoaştem cu 
măsurile noastre, ca apoi să-i acordăm creditul sau credinţa. Raţiunea - s-a văzut - nu 
poate conferi omului certitudinea aceasta, deşi la obârşiile încercărilor ei, tot o credinţă o 
determină. De aceea scade credinţa. 

Iisus, răspunzând odată ucenicilor Săi, care-I „cereau mai multă credinţă”, le-a spus: 
să înceapă prin a crede că o au şi vor sfârşi prin a o avea de fapt. Atunci şi lemnele „v-ar 
asculta”. E drept că nu e în natura omului - aşa cum a mai rămas - ca să mute munţii 
numai cu cuvântul (îi mută uneori cu munca), dar extraordinarul e cu putinţă lui 
Dumnezeu. „Aveţi credinţă în Dumnezeu! că oricine nu se va îndoi în inima sa, ci va 
crede că ce va zice se va face, fi-va orice lucru va zice. De aceea, zic vouă: orice cereţi, 
rugându-vă, să credeţi că le-aţi şi luat, şi le veţi avea” (Marcu 11,21-24). 

Aceasta e credinţa cât un grăunte de muştar. Aceasta ne-ar da să bănuim că, la 
temperaturile la care se alege aurul fiinţei noastre de zgura acestei fiinţe, în firea noastră 
apare modul divin de a fi, de a voi şi de a gândi. Se ştie că gândirea lui Dumnezeu şi 
voinţa Lui e creatoare a realităţii. Credinciosul în Dumnezeu depăşeşte limitele omului 
de rând, care e creator numai în ordinea conceptelor şi a fanteziei, şi intervine, ca 
Dumnezeu, în ordinea realului. 

Grăuntele de credinţă e de fapt grăuntele de comuniune în care suntem cu Dumnezeu. 
E acelaşi grăunte numit pe alocuri de Iisus: comoară îngropată în ţarină, mărgăritar de 
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mult preţ, sămânţa căzută în pământ bun, aluatul care dospeşte toată frământătura, 
Împărăţia Cerurilor ascunsă înlăuntrul nostru, etc. Cu un cuvânt, e locuire mai presus de 
cuvânt a lui Dumnezeu în firea omenească. Această locuire în om a Sfintei Treimi, într-o 
nevăzută Chenoză, e vădită de semnele inevitabile ale botezului şi ale credinţei: 
„(...)Propoveduiţi Evanghelia la toată făptura. Cine va crede şi se va boteza se va mântui; 
cine nu va crede, se va osândi. Iar celor ce vor crede, le vor urma aceste semne: în 
numele Meu demoni vor scoate, în limbi nouă vor grăi, şerpi vor lua în mână, şi chiar 
ceva dătător de moarte de vor bea, nu-i va vătăma; peste cei bolnavi mâinile-şi vor pune 
şi se vor face sănătoşi” (Marcu 16,15-18). 

Prin urmare, o credinţă în numele Evangheliei propoveduite, în numele Botezului 
primit, credinţă din credinţă, credinţă din Duhul Sfânt, credinţă din Iisus, credinţă în 
Dumnezeu! 

Credinţa la măsura de fapte nu creşte decât din fapte la măsura credinţei. Dumnezeu 
nu ne cere minuni. Acelea le face El. Dumnezeu ne cere viaţa şi conducerea ei potrivit 
Evangheliei. Aceasta-i minunea care se cere de la noi. Celelalte le face El. 

Deci, dacă e aşa, de ce aşa de puţină credinţă se vede pe pământ? 
- Mai întâi nu ştim sigur dacă e chiar puţină. Provocările o vor arăta-o. Din înmulţirea 

necredinţei se poate deduce provocarea credinţei. 
O explicaţie ar fi că puţine vieţi i se predau lui Dumnezeu; puţini oameni Îi acordă lui 

Iisus stăpânirea absolută peste viaţa lor, şi nu opriţi de frica opreliştilor, ci opriţi de 
înşelăciunea amăgitoare a iubirii de sine, care creşte ca o pălămidă în aria vieţii. 

Credinţa e un risc „împotriva” raţiunii, „împotriva” vieţii, „împotriva” limitelor 
omeneşti. Câteodată şi împotriva „normalului”. De aceea sfinţii se şi fereau de a face 
minuni, deşi în multe cazuri erau doar dovada iubirii de oameni şi alinarea suferinţei 
omeneşti. Suferinţa, până la un loc, e normală naturii omeneşti. E un factor de purificare. 

Dar, ca unii ce trăiau în credinţă (nu numai vorbeau despre credinţă - ca noi), sfinţii, 
ne-au dezvelit taina grăuntelui de muştar: 

Cât asculţi tu de Dumnezeu, atâta ascultă şi Dumnezeu de tine. 
De cine ascultă de Dumnezeu, ascultă şi munţii şi fiarele şi ascultă şi toată natura. 
 
[Prislop, 29.XII.949 Marţi XXXII, Marcu 11,11-23] 
 

CA DE LA SINE ÎNŢELES 
- 125 - 

 
Aşa vrea Iisus să ne însuşim împlinirea poruncilor. 
Precum nu mulţumeşti slujitorului tău fiindcă te serveşte, iar acela n-are nici un motiv 

să se supere, tot aşa şi noi, faţă de Dumnezeu, nu vom putea avea pretenţia ca Dumnezeu 
să ne mulţumească pentru că I-am împlinit poruncile. E drept că El nu lasă nerăsplătit 
nici măcar un pahar de apă, dat cu dragoste vreunui însetat, în numele Lui, decum lucruri 
mai de seamă. 

Iisus nu admite nici lauda de la alţii, nici lauda de sine. A fost lăudat şi Iisus de câteva 
ori, dar de fiecare dată a ferit laudele de la Sine. Iisus însă s-a bucurat de unii oameni. 

Recunoştinţa era cea mai bună încurăţare, şi Iisus o avea, deşi în folosul omului era 
întoarsă. 

Lauda de sine şi lauda de la alţii e slavă deşartă şi ia faptei meritul de-a mai fi 
răsplătită de Dumnezeu. Iubitorii de slavă deşartă îşi iau plata de la oameni, aici. Cei ce 
vor lua plata de la Dumnezeu, lucrează pentru oameni ca pentru Dumnezeu, iar de la ei 
nu le trebuie plată deşartă, sau dacă aceia totuşi le-o dau, ei o întorc lui Dumnezeu. 

Iisus vrea ca fapta bună să izvorască natural dintr-o natură bună, într-un chip 
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dezinteresat, cum creşte bobul de grâu şi cum izvorăşte apa din stânci, fără să se 
preocupe de bunătatea lor. Fapta bună e bună numai dacă e acoperită de smerenie. (Nu 
de făţărnicia smereniei sau de interes acoperit.) Smerenia e ca dragostea: nu caută ale 
sale. 

„Vreau ca omul să fie bun, chiar dacă n-ar fi Rai sau Iad”. 
Cuvântul acesta a fost interzis pe vremuri (Charron, 1541-1603), din cauza spiritului 

sceptic care domnea în filosofia timpului, dar adevărul lui rămâne: voinţa unei naturi 
bune, care să facă binele ca pe-un lucru de la sine înţeles. 

O natură bună (îmbunătăţită) îşi simplifică de la sine principiile şi îngrădirile. Omul 
s-ar apropia de natura originară, a cărei icoană printre noi, numai copiii o mai au.  

 
Prislop,   Sâmbătă XXXII 
30.XII.949   Luca 17,3-10. 
 

IISUS? - NECUNOSCUT... 
- 126 - 

 
Iisus a dat şi porunca aceasta: să fie necunoscut. 
Tămăduia pe toţi bolnavii gloatelor care-L urmau şi le poruncea să nu spună nimănui 

nimic. Evanghelistul Matei motivează porunca aceasta cu locul din Isaia proorocul,  
care-L descrie pe Iisus ca pe unul ce nu se sfădeşte cu oamenii, nu strigă pe uliţe, nu 
frânge slăbiciunea omenească, nu stinge nădejdile slabe, până când va aduce izbânda 
dreptăţii. 

Dar şi altfel Iisus nu iubea propaganda de vorbe, alarmele şi zvonurile de tot felul şi 
toate răstălmăcirile, inevitabile oamenilor. 

Totuşi oamenii cărora le făcea Iisus bine, chiar dacă tăceau ei - ceea ce e cu nepuţinţă 
de crezut, nu tăceau cei ce-i cunoşteau. 

În poporul de rând a fost cunoscut Iisus şi atunci, şi tot aici rămâne cunoscut şi iubit 
mai mult, până când va mai fi credinţă pe pământ. 

Cărturarii şi fariseii vremii Sale erau cei mai nedumeriţi oameni asupra lui Iisus. 
Porunca de a nu fi făcut cunoscut, parcă le-a dat-o tuturor cărturarilor lumii. 

Iată, în sfârşit o poruncă a lui Iisus pe care o ţin şi ei. 
Care să fie cauza pentru care Iisus e totuşi atât de necunoscut? (Nu ştie nici poporul 

de rând mai nimic despre Iisus, dar Îl iubeşte.) 
Cărturarii nu-L cunosc şi Îl urăsc. De ce? 
Fiindcă viaţa lor e în contrazicere cu Viaţa lui Iisus. „Faptele lor nu-i lasă să creadă în 

Dumnezeu” (Oseia 5,4). „Înţelepciunea nu pătrunde în sufletul viclean şi nu sălăşluieşte 
în trupul supus păcatului. Duhul cel Sfânt, povăţuitorul oamenilor, fuge de vicleşug, se 
depărtează de minţile nepricepute şi se dă la o parte când se apropie fărădelegea” 
(Înţelepciunea lui Solomon 1,4-5). 

Trufia ştiinţei, autonomia raţiunii, magia necredinţei, astea sunt temeiurile pe care 
stau cărturarii vremurilor şi cu ele-L cenzurează pe Iisus.  

Acestora, Iisus nu le va fi cunoscut niciodată.  
De aceea Iisus a fericit pe cei simpli. 
 
Prislop,   Sâmbătă după Naşterea Domnului  
31.XII.949   Matei 12,15-21. 
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EVANGHELIA SAMARINENCII 
- 127 - 

 
Sau o călătorie misionară a lui Iisus. 
O călătorie care iarăşi i-a supărat pe iudei, fiindcă Iisus n-a respectat prejudecăţile lor, 

de a nu trece prin Samaria. Iudeii predaniilor omeneşti, când aveau vreo cale din Iudeia 
în Galileia, ocoleau Samaria, ca să nu se spurce. 

Iisus, Samarineanul milostiv, a făcut această călătorie interzisă. Mai mult: intrând pe 
teritoriul samarinenilor, s-a oprit la Sichar, la fântâna lui Iacov, şi a stat de vorbă cu o 
femeie, şi încă cu o femeie stricată. Ba i-a mai cerut şi apă să bea. Închipuiţi-vă ce-ar 
mai fi tremurat de ciudă cărturarii şi fariseii, văzând că Iisus le calcă dispoziţiile în 
picioare - prejudecăţi care-i ţineau într-o nemaiîntâlnită complicitate. Nici ucenicii, pe 
care-i trimisese în Sichar să cumpere pâine, nu erau tocmai dumeriţi, văzând că 
Învăţătorul lor „stă de vorbă cu o femeie”. 

Inventarul smintelelor omeneşti să-l terminăm aci. Aceasta e umbra, care va pune în 
valoare lumina. Omul cu umbra, Iisus cu lumina. 

Iată acum lumina Samarineanului misionar. 
Intâi, Iisus n-a ţinut seamă de prejudecăţile, de îngustimile sau de tâmpeniile care 

căscau prăpăstii între oameni, sau ridicau ziduri absurde. Iisus a trecut, simplu, peste 
unele ca acelea, cum ar trece şi acum. Iisus n-a prea ales mediul, n-a aşteptat prea mari 
înzestraţi la minte, nu s-a ferit de categorii morale dubioase, fiindcă Iisus credea în om. 
Iar ca să găsească omul (omul de omenie ascuns şi-ntr-un ticălos), omul cu care vorbeşte 
Dumnezeu, ne dăm seama că pentru Iisus era lucrul cel mai uşor. O dovadă despre cât 
crede Dumnezeu în om ne stă Samarineanca, o femeie încărcată de păcate. Şi cu aceasta 
a vorbit Dumnezeu. Femeii acesteia, ostracizata societăţii, Iisus îi încredinţează revelaţii. 
Nu era capabilă prin fire şi purtare de revelaţii, dar Iisus a trecut-o şi peste neajunsurile 
firii sale, descoperindu-i că o cunoaşte, că-i ştie păcatele, ca oarecând descoperind lui 
Natanael taina copilăriei sale, pe când îl ascundea smochinul (Ioan 1,48). 

- Văd că eşti Prooroc, văzător de Dumnezeu, deci spune-mi unde-i Dumnezeu, ca să I 
ne închinăm Lui: în muntele acesta, sau numai în Ierusalim? 

Aşa pedagogie are Dumnezeu: îţi dă o dovadă că te cunoaşte, şi încă mai bine de cum 
te cunoşti tu însuţi, ca să te salte într-o treaptă sufletească capabilă de revelaţie, stare 
extatică - totuşi în stare de conştiinţă, în care cunoşti şi tu pe Dumnezeu. 

Aşa a făcut Samarineanca cunoştinţă cu Dumnezeu. Bucuria aceasta excepţională a 
făcut-o să-şi uite de păcate, să uite de apa despre care nu pricepea nimic, să uite că 
trebuie să se întoarcă în cetate. Într-o aşa stare de bucurie ţâşnesc în sufletul omenesc 
întrebările ultime, întrebările veşniciei, căci veşnicia ai dori-o fericirii tale, când te 
întâlneşti cu Dumnezeu. Şi aude Samarineanca Adevărul grăindu-i: „Femeie, acum a 
venit ceasul când adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; căci 
Duh este Dumnezeu, şi cine se închină Lui, în duh şi în adevăr I se cade să se închine” 
(Ioan 4,23-24). 

Primind Samarineanca o revelaţie, care l-ar fi uimit şi pe Platon, în făptura ei se 
stârnesc toate nădejdile lui Israel, şi-I spune lui Iisus Credinţa sa în venirea lui Mesia 
„care ne va spune nouă toate”. Iisus îi înlătură şi acest de pe urmă văl de pe suflet, 
spunându-i deschis: „Eu sunt Acela” (Ioan 4,26). 

La aşa măsură nu s-a descoperit Iisus pe Sine decât numai în încă două împrejurări: 
unui orb din naştere care, după tămăduire s-a transformat în misionar al lui Iisus, făcând 
de ruşine pe fariseii templului (Ioan 9) şi pentru fapta aceasta a lui, Iisus i s-a descoperit 
cu proprie grăire: Fiul lui Dumnezeu. Iar a doua descoperire a Sa, pe faţă, a fost înainte 
de patimi, când a întărit pe ucenici zicând: „Să ştiţi: Eu sunt Acela de care au grăit 
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proorocii!” 

Bucuria aceasta a descoperirii, pe care ţi-o face Dumnezeu, nu te lasă unde te-a găsit: 
te strămută într-un misionar. Laşi toate ale tale, ca Petru: corabia, peştii şi nevasta şi 
casa; aşa a lăsat şi Samarineanca găleata la fântână, fără să bage de seamă că lasă şi pe 
Iisus, dar pe care-L ducea acum în inima ei: făclie de lumină în cetatea Samariei. La aşa 
transformare sufletească s-a trezit Samaria. Iisus se bucura cu Duhul pentru trezirea din 
Samaria. 

Tocmai ajung şi ucenicii cu pâinea. Dar Iisus le spune că alta-i mâncarea care-I 
astâmpără Lui foamea: bucuria misiunii reuşite, bucuria ascultării de Tatăl, a împlinirii 
rostului cu care venise tăvălug peste prejudecăţile şi gardurile omeneşti, acestea erau 
pentru Iisus, o adevărată odihnă, care stingea cu adevărat tânguirea neputinţei, numită 
foame. Când te saturi sufleteşte capătă şi trupul puteri de supravieţuire. Şi aceasta ne 
învaţă Iisus. 

Dacă Samarineanca a avut o bucurie care a săltat-o până la întrebările veşniciei, 
bucuria nu L-a lăsat nici pe Iisus cu gândul numai în ziua aceea cu soarele în creştetul 
nămiezii. Deci Iisus vorbind cu ucenicii, care umanizaseră pe Iisus după ei, le lărgeşte şi 
lor gândul până la Secerişul lumii. 

Dar iată că vine o delegaţie: mulţi samarineni, care invită pe Iisus să rămână cu ei. Şi 
a rămas Iisus cu samarinenii două zile (Ioan 4,40). 

 Poate că, impresionat de sufletul samarinenilor, pe care ocolindu-i iudeii nu l-au 
putut strica, Iisus să-şi fi însuşit numele sub care s-a ascuns în parabola Samarineanului 
milostiv. 

 
Bucureşti, Dumineca Samarinencii 
22.V.949 Ioan 4,5-42 
 

UN DESTIN ÎNŢELES 
- 128 - 

 
Pribegim mulţi ani în viaţă până să ne lămurim un rost în lume. Unii pribegesc toată 

viaţa fără rost, nici ţintă. 
Alţii îl caută toată viaţa fără să-l găsească, sau fără să ştie că l-au găsit. 
Înţeleg prin destin rosturile pe care le-a ascuns Dumnezeu în viaţa fiecărui om şi pe 

care omul trebuie să le desfăşoare la rându-i între oameni. În fiecare ins e sădită o 
intenţie a lui Dumnezeu care, prin om, trebuie să devină o creaţie. Sunt şi destine 
colective. Încă din Vechiul Testament ni se atrage aminte: „Fiţi luători aminte la menirea 
voastră!” (Agheu 1,5,7). 

În creştinism omul e ridicat până la cinstea de colaborator al lui Dumnezeu; iar 
această colaborare e destin. Talanţii - talentele - sunt înzestrările acestei colaborări ale 
lui Dumnezeu cu omul. Lucrând în sensul înzestrărilor, lucrezi în sensul destinului. 

Omul e neliniştit câtă vreme nu ştie ce vrea Dumnezeu cu el, ce vrea Dumnezeu de la 
el. Viaţa nu e un scop în sine, e numai mijloc, e numai cadrul unui destin, sau e în cadrul 
unui destin. 

Mulţi se tem de cuvântul destin, ca nu cumva să însemneze pre-destin, prin urmare să 
se trezească într-o doctrină fără libertatea voinţei, deci fără conceptul specific creştin al 
responsabilităţii ultime. 

Cum să nu răspunzi de ce ţi-a dat Dumnezeu? 
Şi cum să nu răspunzi, dacă n-ai făcut ce ţi s-a dat să faci? 
Lucrătorii viei, angajaţi de Dumnezeu iconomi ai creaţiei Sale, nu aveau să răspundă 

pentru că şi-au interpretat arbitrar destinul? Mazoreţii din Ierusalim, care aveau această 
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istorie unică în lume, istorie mai mult a viitorului decât a trecutului - Scriptura, nu sunt 
cu atât mai răspunzători, cu cât n-au înţeles destinul ascuns de Dumnezeu în neamul lor, 
în sensul lui Dumnezeu, ci în sensul unei împărăţii pământeşti? 

Marea răspundere a lui Israel a rămas tocmai vinovăţia că nu s-a integrat în viitorul pe 
care i-l destinase Dumnezeu în Scripturi. 

Dar iată că vine Cineva, de Praznicul Paştilor, în Ierusalim, un copilaş de 12 ani, 
„plăcut la chip, cu ochi frumoşi şi păr bălai” ca odinioară strămoşul Său David (I Regi 
16,20), care-Şi înţelese destinul şi s-a integrat în el, vrând încă de mic, să-Şi aducă şi 
rabinii Templului la reala interpretare a destinului lui Israel. Lucrurile s-au petrecut 
astfel: 

Toţi capii de familie din Israel erau îndatoraţi, prin Lege, să vie la Ierusalim de trei 
ori pe an. Printre aceste trei zile era şi Praznicul Paştilor. Paştile iudeilor însemnau 
ieşirea din robia egipteană, dar mai însemnau şi ultima zi a robiei, când aşteptau 
îmbrăcaţi de plecare porunca lui Faraon de punere în libertate. Mai era menţinut în 
Praznicul Paştilor şi Jertfa pe altarul Templului a mielului pascal, sângele căruia era 
semn pe uşa fiecărui israelitean: apărare de îngerul morţii, care pedepsea Egiptul. 

Când a văzut copilaşul Iisus jertfa şi arderea mielului atunci, Cel ce era personificarea 
iubirii, s-a identificat durerii mielului şi deodată I s-a deschis taina ce o preînchipuia 
această jertfă. 

Această puternică impresie a jertfei unui miel nevinovat a organizat deodată, într-o 
lumină nouă, de viitor, întrebările ce avea să le pună rabinilor, de îndată ce-i va putea 
prinde la vorbă. 

De aceea, după praznic, Iisus nici gând n-avea să se întoarcă acasă, până nu afla tot  
ce-L ardea pe El. 

Cum Iisus avea 12 ani - vârsta de trecere dintre copii între tineri şi vârsta de admitere 
în şcoala rabinică a Templului, printre tinerii care şedeau la picioarele bătrânilor era şi 
Iisus. 

Într-o aripă a Templului, preoţii şi rabinii ţineau cursuri de îndrumare în Scripturi, 
prin întrebări şi răspunsuri, în felul cum erau de demult şcolile profeţilor. 

Iisus era printre mazoreţii Templului, întrebându-i şi răspunzându-le din Scripturi, 
despre venirea lui Mesia. Bătrânii ascultau copilul şi se minunau de înţelepciunea Lui. Ei 
nu-şi puteau da seama că ei vorbesc cu un copil care şi-a înţeles destinul - misiunea pe 
care o avea în lume: de-a înlocui cu Sine mielul de jertfă. Cu umilinţă de copil, Iisus 
repeta texte din Profeţi, arătând înţelesuri mai adânci, pe care mazoreţii le scăpaseră din 
vedere. Bătrânii tâlcuiau numai locurile care dezveleau slava Împărăţiei mesianice. 
Copilaşul îi întreba mai ales despre locurile din Isaia care priveau suferinţele lui Mesia şi 
din Psalmi despre jertfa Mielului lui Dumnezeu. Ce rost au jertfele Templului decât că 
sunt o preînchipuire a jertfei Mielului lui Dumnezeu. 

Dacă de la această întâlnire a lui Iisus cu mai marii Templului s-ar fi mers înainte, s-
ar fi trezit un mare interes pentru religie şi, când Iisus ar fi început, la 30 de ani, (vârsta 
legală a dreptului de a învăţa), ar fi găsit căpetenii care să-L primească drept o împlinire 
a Scripturilor. Bătrânii vedeau în El mari făgăduinţe, dar nu le vedeau decât în cercul lor 
îngust. Copilaşul le mişcase inima, cum poate n-o făcuse nici un om până la El. 
Dumnezeu încercă să le dea Învăţătorilor lui Israel o nouă lumină a Scripturilor, 
folosindu-se de nevinovăţia de copil a Fiului Său, singura cale care nu le rănea 
îngâmfarea lor de rabini în Israel. Ei nu admiteau ca cineva să-i înveţe. De aceea Iisus   
le-a dat impresia că ei sunt învăţătorii, iar El şcolarul. Era singura cale atunci, de-a le 
arăta că profeţiile mesianice mai au şi un alt înţeles. Dar trufia lor nu le îngăduia să 
recunoască şi altă interpretare a Scripturilor decât aceea care le gâdila pofta lor de 
dominaţie. Dacă L-ar fi ascultat, tâlcuirea locurilor mesianice, ar fi suferit o radicală 
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reformă, în sensul vederilor dumnezeiescului Copil. 

* 
Dar trecuseră fără veste patru zile pentru Iisus, dar nu şi pentru Iosif şi Maria, care-L 

căutaseră deznădăjduiţi. Când Îl găsiră între bătrâni, Mama Îi face o duioasă dojană: „Ce 
ne-ai făcut? Tatăl Tău şi cu mine Te căutam!” La aceste cuvinte ale Mamei, Copilaşul le 
răspunde într-un grai neînţeles: ,,Nu ştiaţi că în Casa Tatălui Meu Mi se cade să fiu?” Ce 
le răspundea, cu alte cuvinte? Că El nu e fiul lui Iosif, ci Fiul lui Dumnezeu. 

Iisus aflase cine era El şi ce avea de făcut în lume.  
Iată un destin înţeles la 12 ani. 
Întâlnirea cu jertfa Templului şi cu rabinii, i-a fost lui Iisus revelatoare a destinului. 

Deşi aceia ar fi trebuit să recunoască Copilul - şi după Scripturi destinul - iată că Iisus   
şi-L cunoaşte împotriva lor, fiindcă cunoaşterea lor era orbită de prejudecăţi politice şi 
nu era orientată spre năzuinţele desăvârşirii. 

* 
Dreptul Simeon Îl cunoscuse pe Copil acum 12 ani, în acelaşi Templu, dar urmaşii 

dreptului nu mai aveau viaţa lui ca să-L cunoască şi el. 
* 

A creşte din copilărie, ars de-o rază a destinului, înseamnă să te pregăteşti pentru o 
operă mare şi severă; iar pentru cucerirea locului ei în istoria oamenilor, înseamnă să te 
aştepţi la cele mai crâncene împotriviri. Oamenii însă nu ştiau cu ce răbdare şi îndârjire 
lăuntrică a înzestrat Providenţa Copilaşul acesta, căruia i-a încredinţat marea misiune a 
mântuirii omului. De atunci nu este între oameni destin mai mare ca al lui Iisus. Iar Iisus 
şi-a asociat la acelaşi destin al Său, pe toţi ucenicii Săi de peste veacuri. 

A fi gura Lui, a fi inima Lui, către orice necăjit al lumii, e a face din viaţa ta viaţa lui 
Iisus, aşa cum şi Pavel îşi interpreta destinul: „Mie a vieţui este Hristos; iar a muri 
(pentru Acesta) dobândă”. 

De atunci Iisus dă omului destinul şi toată energia lui divină.  
Iisus e un destin întruchipat. Cine-L ajunge, ştie ce are de făcut! 
 
Prislop, Anul nou 
1.I.950 Luca 2,20-21; 40-52 
 

,,NU EŞTI DEPARTE DE ÎMPĂRĂŢIE”... 
- 129 - 

 
Aceasta e poziţia cărturarului care L-a întrebat pe Iisus: „care e cea mai mare poruncă 

din Lege?” Se vede că avea cărturarul îndoielile lui privitoare la valoarea jertfelor şi 
arderilor de tot, despre care s-a şi exprimat că n-au nici un preţ. 

În faţa cărturarului dispăruse şi rostul de simbol şi rostul de icoană nedesăvârşită a 
ceea ce avea să vie: adevărat cu rost şi cu putere. Simplificase jertfele, ceremoniile, 
tipicul, formalismul şi cine ştie până unde ar mai fi mers cu cenzura. 

Iisus îi răspunde la întrebare, rezumând Legea în cele două porunci: iubirea de 
Dumnezeu şi cea asemenea acesteia, a iubirii de oameni, pe care Iisus le unifică. Deşi 
Iisus le-a repetat din Lege, cuvânt cu cuvânt, totuşi e semnificativă exprimarea acestei 
porunci: iubirea lui Dumnezeu e poruncă, data de împlinit „din toată inima”, din „tot 
sufletul”, ,,din tot cugetul” şi „din toată puterea”. O poruncă repartizată şi pe facultăţile 
sufletului, dar dată şi totalitar sau colectiv sufletului ca întreg. E dată şi conştiinţei şi 
cunoştinţei şi sentimentului sau entuziasmului şi voinţei sau chiar iuţimii. 

Căutarea lui Dumnezeu, urmărirea lui Dumnezeu, potrivit cu fiecare facultate în parte 
şi cu toate unificate, e o poruncă iniţială sau fundamentală. Poate că tocmai această 
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căutare a lui Dumnezeu, la tensiuni ultime şi totalitare, e ceea ce creşte sufletul din 
împărăţia veacului acestuia în Împărăţia lui Dumnezeu. Decât că nu-i destul numai să ştii 
aceasta, ci mai trebuie să fii şi existenţial angajat în această drama a iubirii şi cunoştinţei. 

Cărturarul a „confirmat” răspunsul Mântuitorului, cam din oarecare „superioritate” a 
omului care-şi permite să cântărească până şi răspunsurile lui Dumnezeu. 

Iisus, văzând că are cumpănă critică şi deosebeşte bine porunca iubirii de practicile 
jertfelor, i-a zis: „Nu eşti departe de Împărăţia lui Dumnezeu”... 

Enigmatic cuvânt. Poate tocmai de aceea cuprinde o mulţime de răspunsuri. 
Între oamenii sortiţi potopului şi Noe din corabie, nu erau la mijloc decât suta de ani, 

cât a lucrat Noe corabia, în ochii lor, şi grosimea corăbiei. Între cele cinci fecioare 
înţelepte şi cele cinci nebune, diferenţa era o aprovizionare de ulei. Între cei doi tâlhari 
de pe cruce, diferenţa între destinele lor veşnice erau doar câteva cuvinte. Cărturarul 
avea Împărăţia lui Dumnezeu în faţă şi vorbea cu ea, dar n-o vedea de ochi. 

Nu era departe de Împărăţia lui Dumnezeu, dar nu era în Împărăţie. Ce folos că, 
urmărit de-o fiară, scapi până la uşa unei case de adăpost în pădure, dar n-ai avut grijă să 
iei cheia de-acasă. 

Iar Iisus e nu numai cheia, ci şi uşa Împărăţiei de scăpare. 
* 

Sunt mulţi cărturari „aproape de Împărăţia lui Dumnezeu”. Sunt toţi cei ce cred în 
Dumnezeu, dar nu cred în Iisus Hristos. Cărturarii moderni au simplificat tot aparatul 
religiei, depăşind cu totul pe cărturarul antic, care a vorbit cu Iisus. Aceştia au rămas cu 
un Dumnezeu abstract, care nu le mai cere nimic, nici măcar recunoaşterea existenţei. 
Drept aceea se mulţumesc foarte bine cu un Dumnezeu pe care îl deduc ei, creat de ei 
chiar, un Dumnezeu al lor, fie absolut inaccesibil, fie chiar gelos pe propria Sa creaţie 
care, în ordinea existenţei are, fie valoarea de postulat (presupunere ce se impune cu 
necesitate logică), fie valoarea de pură fantezie. 

* 
Fără Revelaţia lui Dumnezeu în Iisus Hristos, şi fără angajarea în toate consecinţele 

concrete ale acestei Revelaţii, cărturarii rămân aproape pe dinafară de Împărăţia lui 
Dumnezeu. 

 
Prislop, Miercuri XXXIII  
2.I.950 Marcu 12,28-37 
 

BOTEZUL LUI IISUS 
- 130 - 

 
Viaţa publică a lui Iisus e cuprinsă între cele două botezuri: Botezul în Iordan, de la 

Ioan, şi Botezul sfintelor Sale pătimiri, de la iudei. 
Alarma pe care o dase Ioan, din pustia Iordanului, străbătuse toată Palestina; şi 

oameni simpli o aduseră şi în atelierul de tâmplărie al lui Iosif din Nazaret. 
Iisus recunoscu chemarea. Timpul Lui venise. 
Deşi era văr bun cu Ioan, nu s-au cunoscut, nu se văzuseră. 
Lui Ioan i se descoperise doar atât: că şi Mesia va cere botezul său. Deci în zilele 

acelea a venit Iisus din Nazaretul Galileii la Iordan, amestecându-se în mulţimea care se 
boteza. Iisus n-avea vreo vinovăţie de spus, dar s-a făcut una cu păcătoşii, mergând pe 
calea pe care ne-o va da de urmat. 

Ioan, care auzise tot pomelnicul fărădelegilor, s-a mirat că înaintea lui vine un Om 
fără prihană, a cărui sfinţenie o simţea sufletul şi privirea sa aspră. 

Deci Ioan Îl oprea pe Iisus, simtindu-se el păcătos şi cerându-i botezul. Trebuia însă 
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împlinită Dreptatea - adică Legea. Căci toată predica lui Ioan, botezul cu care boteza 
mulţimea, nu aveau alt rost decât, după înseşi cuvintele lui Ioan: „...ca (Iisus) să fie 
arătat lui Israel” (Ioan 1,31). Ioan s-a supus rânduielii dreptăţii. 

Mâna de ţărână a zidirii a botezat creştetul Ziditorului făpturii. 
Iisus, neavând nimic de mărturisit, se ruga. 
În faţa Sa se deschidea o eră nouă: era creştină. 
Cerurile se deschid. Lumina dumnezeiască se revarsă peste făptură şi Fiu; iar 

deasupra capului lui Iisus, Duhul Sfânt, luând chip de porumbel şi învăluindu-I fruntea, 
simbolizează Domnului Păcii o cunună. 

Iar glasul Părintelui Îl mărturiseşte: „Fiul Său prea iubit”, în care a pus toată iubirea 
Sa pentru oameni. Aceasta e Teofania creştină (Arătarea lui Dumnezeu în Treime). 

Ioan a văzut acestea şi a mărturisit că „Acesta este Mielul lui Dumnezeu care ridică 
păcatul lumii. Acesta este Fiul lui Dumnezeu” (Ioan 1,29-34). 

Cu această mărturisire, sub autoritate de prooroc, misiunea lui Ioan se încheie: „De 
acum El trebuie să crească, iar eu să scad!” (Ioan 3,30) 

Dacă la botezul lui Ioan, Iisus n-a avut de mărturisit nici un păcat, misiunea Lui avea 
să-L încarce - pe nedrept - de toate fărădelegile lumii. El, sfinţenia întruchipată, avea să 
se facă pentru noi „păcat”, pe care avea să-l ţintuiască pe cruce, spălând omul în al 
doilea botez al Sfântului Său Sânge. Căci deşi era Domn al Păcii, venirea Lui era 
străfulgerare de sabie a unei alte Împărăţii decât cea aşteptată de Israel. Deşi El era 
temelia întregului ritual ebraic, deşi spre El conduceau toate umbrele, simbolurile şi 
jertfele Templului, Iisus va fi „găsit” şi „strigat” vrăjmaşul şi distrugătorul lor, de către 
victimele „umbrelor”. Deşi El dase Legea lui Moise în Sinai, Iisus va fi arătat la tot pasul 
ca un călcător de Lege. Deşi venise ca să strice lucrăturile diavolului, va fi vorbit că 
lucrează cu mai marele dracilor, că are pe Belzebul. 

Nimeni nu L-a înţeles; de aceea toţi s-au simţit datori să-I stea împotrivă. 
Dar El s-a făcut om, una cu noi: trebuia să ia povara păcatelor şi a blestemelor 

omeneşti. Cel fără de păcat trebuia să sufere ocara păcatului. Iubitorul de pace, dătătorul 
păcii trebuia să rabde la un loc cu vrăjmăşia; chipul adevărului trebuia să sufere palmele 
minciunii; floarea neprihanei, gunoiul spurcăciunii. 

Pentru Iisus tot păcatul era o tortură. 
Pe umerii lui Iisus, care-Şi lăsase slava Sa de Dumnezeu, ca să îmbrace slăbiciunea 

omenească apăsa, ca pe-o temelie, răscumpărarea lumii de sub tirania păcatului. De 
braţul Lui atârna mântuirea omului, iar cealaltă mână o întindea să prindă atotputernica 
iubire a lui Dumnezeu. 

Acestea se topeau în rugăciunea lui Iisus pentru oameni, în apele înfiorate ale 
Iordanului. „El a luat asupra-Şi durerile noastre şi cu suferinţele noastre S-a împovărat” 
(Isaia 53,4). 

Confirmarea glasului lui Dumnezeu L-a întărit pe Iisus pentru destinul Său în lume, 
care avea să fie apoi întărit cu al doilea botez, pe cruce. Cu aceasta Iisus a fost încărcat 
de Dumnezeu cu „fărădelegile noastre ale tuturora” (Isaia 53,6). Iisus mărturisea acum 
toate păcatele omului. 

Şi iarăşi S-a rugat Iisus de iertare, pentru om - ucigaşul lui Dumnezeu. 
 
Prislop, Botezul Domnului 
12.I.950 Matei 3,13-17 
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IOAN, CAPĂTUL PROOROCILOR 
- 131 - 

 
Ioan era ultima solie pe care a trimis-o Dumnezeu lui Israel. 
El avea misiunea să arate pe Mesia - Iisus - şi să-I netezească înainte calea, spre inima 

lui Israel. 
Cum Ioan era „în duhul şi puterea lui Ilie” - cel mai mânios prooroc - se înţelege 

dintr-odată şi asprimea lui sălbatică asupra păcatelor. 
,,Dumnezeu nu trimite soli pentru a linguşi pe păcătoşi, soli de pace, ca să legene pe 

oamenii răi într-o siguranţă de pace cu Dumnezeu. El pune poveri grele pe conştiinţa 
făcătorului de rele şi-i străpunge sufletul cu săgeţile remuşcărilor. Trimişii lui Dumnezeu 
aduc la cunoştinţa păcătoşilor judecăţile Lui îngrozitoare, ca să adâncească simţul stării 
lor nevoiaşe, ca să le scoată din adâncul inimii strigătul: «Ce să facem ca să ne 
mântuim?» Atunci, mâna care ţi-a umilit fruntea până în ţărână, ridică pe cel pocăit; 
glasul care a mustrat păcatul şi a făcut de ruşine îngâmfarea şi ambiţia, întreabă cu cea 
mai duioasă iubire: «Ce doreşti să fac pentru tine?». 

Ura împotriva Romei mocnea la culme. 
În pustia Iordanului, Ioan striga răspicat şi plin de nădejde: „Pocăiţi-vă căci s-a 

apropiat Împărăţia Cerurilor!” „S-a apropiat” până aci proorocii o prevesteau ca pe-un 
fapt al viitorului îndepărtat; acum Împărăţia mesianică era înaintea porţilor. 

Ioan denunţa corupţia naţională de la talpă până la coroană. 
Înştiinţările solemne de la Dumnezeu i-au alarmat pe toţi. 
Mulţimile veneau să-şi mărturisească păcatele şi să se boteze de la Ioan. Printre 

gloate se strecurau şi mulţi cărturari şi farisei, care nu voiau să piardă prilejul de-a se 
arăta, tot ei, în faţa mulţimilor, ca oamenii cei mai sfinţi. Tainele lor vinovate nu 
rămâneau ascunse de ochii lui Ioan. Duhul lui Dumnezeu îi descoperea proorocului că 
aceştia-s oportunişti. Făceau pe prietenii, ca să-şi asigure demnităţi când va veni Mesia. 

„Pui de vipere!” „Ce credeţi, că scăpaţi de urgia viitoare?” N-aveţi scăpare fără roade 
de pocăinţă! Avraam nu vă va putea scăpa, fiindcă faptele voastre nu sunt faptele lui 
Avraam. Acum securea stă la rădăcina pomilor netrebnici şi focul aşteaptă alăturea. 
Valoarea unui pom o hotărăsc roadele, nu numele ce-l poartă. Mărturisirea credinţei fără 
îndreptarea vieţii, n-are nici o valoare. Pentru păcat, Dumnezeu este foc. Deci, sau te 
desfaci de păcat sau vei fi ars cu păcat cu tot. Şi cum era multă viţă sălbatecă, mulţi pomi 
pădureţi şi foarte multă pleavă în Israel, mulţi începeau să simtă focul lui Dumnezeu 
arzându-i. Într-unii se aprindea focul pocăinţei; într-alţii focul mâniei şi al fărădelegii. 
Irod, ars de mustrarea proorocului, făcea parte dintre cei din urmă. 

 
Prislop, 
12.I.950 
 

ÎN PUSTIA CARANTANIEI 
- 132 - 

 
Precum în ordinea naturală a lucrurilor, aşa şi în ordinea spirituală, a destinelor, nu 

lipsesc verificările. Oriunde te afli trebuie să-ţi ştii puterile şi să-ţi cunoşti împotrivirile. 
Deşi Iisus îşi avea un destin lămurit, încă de la 12 ani în Templul din Ierusalim şi 

confirmat în pustia Iordanului la 30 de ani, totuşi n-a fost scutit de verificarea lui în 
pustia Carantaniei. 

Între aceste două pustii cresc marile destine. Într-una se nasc, în a doua se verifică. 
Abia oamenii marilor singurătăţi pot să învingă, ca pe-un lucru cunoscut, singurătatea lor 
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între oameni. Oamenii mărunţi, bursierii vieţii, se acomodează lumii, n-o combat ieşind 
din ea în pustie. Oamenii împovăraţi de un destin însă, caută să acomodeze lumea la ei. 
De aceea ei ies din lume şi-şi meditează destinul în liniştea marilor singurătăţi. Ei trebuie 
să iasă în pustie. ,,Duhul L-a mânat (pe Iisus) degrabă în pustie” (Marcu 1,12). 

Deci Iisus a mers în pustie din ascultare, „mânat de Duhul Sfânt”. 
Nu El, de la El, a mers să postească - şi încă până la istovire. 
Nu El a chemat ispita. Ea trebuia să vină, ca la tot omul. 
Simţi o misiune? Împotrivirile te-aşteaptă! 
De aceea ai nevoie de post şi rugăciune către Cel Atotputernic, care ţi-a dat misiunea, 

să o sprijinească. Acestea oţelesc sufletul în faţa adversităţilor, în faţa jertfei. 
Cunoaştem pustia Iordanului: Ioan învăţa pe oameni lupta cu ei înşişi, lupta pocăinţei. 

În pustia Carantaniei, coama unui munte uscat, nu locuiau decât fiarele, vulpile şi şacalii. 
Aici a venit Iisus. Iar la sfârşitul celor 40 de zile, cu a căror număr s-a numit însăşi 
pustia, a venit şi fiara cea mare: diavolul. 

Fioroasă întâlnire: Iisus şi diavolul: antipozii singurei dialectici ireductibile. Singurii 
între care e exclusă, din principiu, orice înţelegere sau compromis. 

Atunci de ce s-au întâlnit? 
- Ca această neînţelegere absolută între Dumnezeu şi Satana, să devină neînţelegere 

absolută şi între oameni şi Satana. 
Ei s-au mai întâlnit odată, înainte de zidirea omului pe pământ. Atunci a plănuit 

Lucifer uzurparea lui Dumnezeu: dar cu aceasta „ca fulgerul a căzut din Cer” (Luca 
10,18). Pe pământ a găsit omul, prima pereche de oameni, pe care i-a înşelat şi i-a scos 
din ascultarea lui Dumnezeu în ascultarea sa. I-a scos din starea fericită a contemplaţiei 
lui Dumnezeu, în nefericirea de a-l vedea pe el, şi pe ei înşişi goi. I-a aruncat în tragedia 
cunoaşterii contrazicerii, a cunoaşterii răului, a nefiinţei sau nimicului. 

Diavolul ţinuse minte metoda cu care a câştigat la început: îi strecurase omului 
îndoiala în Dumnezeu. 

Cu aceeaşi perfidie se furişează şi acum înaintea lui Iisus, acestui Om nou, care nu 
venise în lume pe calea poftelor firii şi care, deşi la 30 de ani, nu făcuse nici un păcat. 
Diavolul veni „ca înger al luminii” să-I propună primul păcat: îndoiala. 

De sorţii acestei întâlniri fioroase, a lui Iisus cu Satana, pe câmpul de luptă al acestei 
lumi, avea să atârne soarta mântuirii omului. Satana, duşmanul lui Dumnezeu, era şi 
duşmanul omului, căruia îi falsificase orientarea în lume, îl robise şi pe om destinului 
său decăzut. 

,,De aceea a venit Iisus în lume, ca să strice lucrările diavolului”. „In hoc apparuit 
Filius Dei ut dissolvat opera Diaboli” (I Ioan 3,8). Acesta e unul din înţelesurile 
„mântuirii” - izbăvirea de sub tirania diavolului. 

El nu putea să nu vină să-şi apere „stăpânirea”. 
El „trebuia” să facă şi pe Iisus să „cadă” în îndoială de Dumnezeu, în „stăpânirea” sa. 
„Dacă eşti tu Fiul lui Dumnezeu” arată-ţi puterea ta şi ieşi din cleştele acesta grozav 

al foamei „poruncind pietrelor să se facă pâini”. 
Propunerea diavolului cuprindea toată perfidia răului: voia să arunce pe Iisus în 

îndoială de dumnezeirea Sa. Diavolul întindea lui Iisus o dilemă: dacă crezi despre Tine 
că eşti Fiul lui Dumnezeu, ia pâini din pietre. Dacă nu faci, e semn că Te îndoieşti; dacă 
nu poţi face e semn că te-a părăsit Dumnezeu, te-a minţit. Dacă vei face, Tu părăseşti pe 
Dumnezeu şi-ţi grijeşti singur de viaţa Ta. De fapt aceasta şi urmărea diavolul: nu 
urmărea să se convingă el că Iisus e Fiul lui Dumnezeu, ci voia să-L compromită pe 
Iisus, împingându-L prin foamea firii, să facă o minune pentru Sine. Aceasta n-ar mai fi 
fost o minune pentru iubirea de oameni, ci una pentru iubirea de Sine. 

Dar în Iisus nu se află iubirea de Sine. Îndoiala de Dumnezeu nu I-a putut-o strecura 
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în inimă. Iisus nu i-a făcut minunea cerută, deşi putea să facă din pietre nu numai pâini 
ci şi fii lui Avraam şi putea şi pe el, pe diavolul, să-l încremenească într-o piatră a 
pustiei. 

Dar Iisus n-a venit în pustie în Slava Lui de Dumnezeu, ci în firea smerită a omului, 
ca în aceasta să bată pe diavolul. Iisus nu avea acum să lichideze pe diavol, ci avea să 
dezrobească libertatea omului de sub tirania lui, chiar sub focul ispitelor sale şi chiar în 
condiţia aceasta de oameni, cu fire slăbită de păcat. 

Un răspuns totuşi i-a dat Iisus: „Scris este: nu numai cu pâine va trăi omul, ci şi cu tot 
cuvântul ce vine de la Dumnezeu”. 

Cel ce ţine în suferinţe neamul omenesc, propunea lui Iisus minunea ieşirii din 
suferinţă. O propunere la aparenţă raţională. 

Acestei „raţiuni” perfide Iisus îi răspunde cu „Scris este”, îi răspunde cu Revelaţia. 
Vicleanul ia şi el Scriptura. Căci dacă n-a isprăvit nimic cu acul îndoielii, încearcă o 

săgeată mai ascuţită: ispitirea de Dumnezeu: verificarea concretă a Scripturilor: altă 
îndoială! „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos de pe aripa Templului, că «scris 
este» „Îngerilor Săi va porunci să Te sprijinească, să nu loveşti piciorul Tău de piatră”. 

Dar capătă răspunsul categoric: „Şi iarăşi «scris este»: ispitirea de Dumnezeu e 
interzisă!” - Până aci cu îndoiala, această „virtute” a raţiunii. 

Nu-i mai rămânea diavolului decât legitimarea nebuniei sale: cumpărarea lui Iisus. 
Deci, de pe vârful unui munte înalt I-a arătat, într-o clipită, toată strălucirea împărăţiilor 
pământului, - toată slava lor deşartă, toată minciuna lui îmbrăcată în trufie „Toată Ţi-o 
dau Ţie, închină-Te mie!” 

Diavolul credea (şi crede nebuneşte) că de la căderea lui pe pământ şi mai ales de la 
căderea omului în „lumea” aceasta a lui, lumea aceasta e a lui. Acum făcea marea 
concesiune: voia să i-o dea lui Iisus. ,,Şi aşa ai venit să mi-o iei. Închină-Te mie şi Ţi-o 
dau”. 

Trufia dă lumea (deşi era o danie mincinoasă şi perfidă) numai să rămână ea 
deasupra. 

Iisus îi răspunde diavolului că cere o închinare interzisă: „Singur lui Dumnezeu se 
cade să I te închini”. „Înapoia Mea satano!” 

Atunci i-a simţit Satana puterea dumnezeiască, căreia a trebuit irezistibil să se supună 
şi să se plece. 

Şi a plecat Satana „până la o vreme” când, prin oamenii robiţi de el şi slugi ale sale, 
L-au dus pe Iisus în a doua pustie fioroasă: dealul Golgotei şi i-au spus aceleaşi cuvinte 
ale începătorului răutăţii: „Dacă eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, pogoară-Te de pe cruce şi 
vom crede în Tine!” (Matei 27,40) 

Răspunsul lui Iisus a fost Învierea. Dar pentru ei nici acesta nu era răspuns fiindcă ei 
nu erau fiii învierii, ci fiii diavolului. 

* 
Diavolul a fost luat de unii drept delegat al raţiunii, care cere lui Dumnezeu evidenţe. 

Iisus i-a refuzat diavolului orice dovadă a dumnezeirii Sale. 
A concede diavolului delegaţia raţiunii „a celui mai înalt for omenesc”, înseamnă a 

nu fi departe de raţionamentul demonic: a-ţi încredinţa raţiunea diavolului şi nu lui 
Dumnezeu, înseamnează a lua locul diavolului împotriva lui Iisus. 

Orice răspuns ar fi dat Iisus, altul decât a dat, nu dovedea diavolului nimic. De aceea 
nu i-a răspuns. 

Aceasta e raţiunea divină. 
„Raţiunea” demonică cere lui Dumnezeu „dovezi”. 
Raţiunea divina rămâne în certitudine, în atârnare şi închinare de Dumnezeu. 

* 
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De atunci aceste două raţiuni se luptă în pustia fiecărei vieţi omeneşti. Dacă eşti om şi 
vrei „dovezi” trebuie să te lupţi cu Dumnezeu, ca într-o noapte, Iacov. 

Vai de tine de vei învinge tu pe Dumnezeu: 
Vei constata pe câmpul tău de luptă că învingătorul a fost diavolul. 
Iată ce a „câştigat” Iuda.  
 
Prislop, 
5.II.950; 24.III.950 

 
ÎN DUMINECA ORTODOXIEI 

- 133 - 
 
Sunt doi Toma în viaţa lui Iisus. Unul e Natanail la începutul activităţii 

Mântuitorului; iar al doilea e Toma la sfârşitul ei. Primul îl recunoaşte Împăratul lui 
Israel şi Fiul lui Dumnezeu. Al doilea îl recunoaşte Domnul său şi Dumnezeul său. 

Natanail recunoaşte în Iisus persoana ideală a lui Mesia. 
Iisus se numeşte pe sine Fiul Omului, adică omul aşa cum îl gândise Dumnezeu la 

început, omul pe care trebuie să-l ajungem. Natanail recunoscu în Iisus icoana omului! 
* 

Precum la început Iisus era ţinta lui Israel, pe care-l aşteptau ca pe ultima nădejde a 
unui popor oropsit, aşa acum Iisus este aşteptarea istoriei. Relele pe pământ aşa de mult 
vor strânge oamenii, încât nu mai rămâne istoriei altă soluţie decât sfârşitul ei. 

Cei ce-L aşteaptă pe Iisus, aceştia se poartă în istorie ca El. 
Pentru scurtarea suferinţelor lor - fiindcă nu poţi fi în lume şi să crezi în Dumnezeu 

fără să fii prigonit ca El - pentru aceia zice Sfântul Pavel, aşa să vă purtaţi, răbdând cu 
credinţă şi grăbind venirea Domnului. 

O trăire a vieţii lui Iisus, a primejdiilor la câte te expune aceasta, grăbeşte sfârşitul. 
* 

În veacul al VIII-lea al erei creştine a fost, printre altele, o mare luptă pentru icoane. 
A trebuit un sobor ecumenic, ultimul sobor, al VII-lea, să apere cinstirea sfintelor 
icoane. Atunci erau iudeii care pârau icoanele la împăra�i, precum că sunt chipuri 
cioplite şi închinare la lemne. Deşi atunci s-a pus capăt răutăţii şi multe veacuri icoanele 
au fost în cinste, astăzi iarăşi li se găseşte vină. Atunci li se zicea că-s o închinare greşită 
lui Dumnezeu. Azi vina lor e că amintesc de Dumnezeu. 

Dar mai e o icoană în primejdie: icoana lui Iisus, pe care o avem în noi în fiecare; căci 
de la Botez fiecare suntem destinaţi să fim o icoană a lui Iisus. Împotriva acestei icoane 
a lui Iisus în om, se dă azi o luptă mai vrăjmaşă ca odinioară împotriva sfintelor icoane. 

Se dă o luptă împotriva icoanei omului ! 
- Unde-i sunt apărătorii!? 
 
Prislop, Dumineca I-a din post 
26.II.50 Ioan 1,43-51 
 

NEBIRUITELE ARME POSTUL ŞI RUGĂCIUNEA 
- 134 - 

 
Pocăinţa ninivitenilor e o pocăinţă cu răsunet. 
Mai aveau 40 de zile şi-i aştepta soarta Sodomei. Iona proorocul a fost forţat să se 

ducă să le spună, să se pocăiască, altfel peste 40 de zile toţi vor pieri. Cetatea era păgână, 
Iona evreu. Pântecele chitului şi fundul adâncului l-au făcut să treacă peste îndoielile 
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sale misionare şi astfel să dea lumii, pentru toate veacurile sale, acest model de 
rugăciune şi post care, în ultimele zile dinaintea dezastrului, au schimbat osânda morţii 
înfricoşate, în model de ascultare de Dumnezeu. 

Fărădelegile puternicei cetăţi ajunseseră până la Cer. Iona le vesteşte pieirea: „Mai 
sunt 40 de zile şi Ninive va fi pierdută!” 

,,Atunci ninivitenii, ne spune Scriptura, au crezut în Dumnezeu, au ţinut post şi s-au 
îmbrăcat în sac, de la cei mai mari până la cei mai mici.” A ajuns vestea până la 
împăratul Ninivei. Acesta s-a sculat de pe tronul său, şi-a lepădat veşmântul împărătesc, 
s-a acoperit cu sac şi s-a culcat în cenuşă. A trimis crainici în cetate să dea ordin 
împărătesc: ,,Oamenii, ca şi dobitoacele, vitele mari ca şi cele mici să nu mănânce nimic, 
să nu pască şi să nu bea apă. Iar oamenii să se îmbrace în sac şi către Dumnezeu să strige 
din toată puterea, şi fiecare cu pocăinţă să se întoarcă de la calea lui cea rea şi mâinile lui 
să nu mai săvârşească fapte silnice. Cine ştie, poate că Domnul iarăşi se va îndura şi va 
opri în loc iuţimea mâniei Lui, ca să nu mai pierim!” (Iona 3,5-9). 

Tâlcuirea cea mai bună a acestei pocăinţe colective o dă sfântul Ioan Gurădeaur, 
zicând: „Era ciudat să vezi cum sacul se bucură de mai multă trecere ca purpura. Căci 
ceea ce n-a putut face porfira a izbutit sacul, ce n-a putut duce la bun sfârşit coroana, a 
izbutit cenuşa. Căci beţia şi lăcomia au zguduit cetatea şi era să o dărâme; iar postul a 
pus-o în picioare când se clătina şi era gata să cadă” (Sfântul Ioan Gurădeaur, „Despre 
pocăinţă”, Sibiu, 1938, p. 49). 

În faţa marelui Babilon al lumii moderne mai sunt numai două zile: O zi de 
milostivire „Astăzi” (Evrei 3,7,13), şi „o zi a mâniei” lui Dumnezeu (Isaia 61,2) - ziua 
judecăţii de pe urmă, care poate fi mâine. 

 
Prislop, 
19.11.950 Matei 6,14-21 
 

LEPĂDAREA DE SINE 
- 135 - 

 
Este în noi o mică - uneori chiar mare - contrazicere. 
Este duhul iubirii de sine care jertfeşte oamenii şi duhul jertfirii de sine pentru iubirea 

de oameni. 
Amândouă vor să ne menţină în viaţă; decât că duhul iubirii de sine vrea să ne 

menţină în viaţa aceasta pământească, de cele mai multe ori prea stricată şi plină de 
păcat; pe când duhul jertfirii de sine caută să ne câştige viaţa cea fără de sfârşit şi cu 
desăvârşire sfântă. E o mica vrajbă în noi: între vremelnicie şi veşnicie, între sfinţenie şi 
păcat, între Dumnezeu şi diavol. 

Sunt două conştiinţe în noi care, fiecare caută să câştige stăpânire asupra celeilalte: 
„conştiinţa eului” şi „conştiinţa religioasă” propriu-zisă. O conştiinţă că totul eşti tu şi 
faci ce vrei tu, nu atârni de nimeni, şi conştiinţa că atârni de Dumnezeu. Acestei situaţii 
de vrajbă îi zice Dumnezeu: „Cela ce voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine,   
să-şi ia crucea sa în fiecare zi şi să-Mi urmeze Mie” 

Nu poţi urma pe Dumnezeu urmându-ţi ţie. Trebuie să alegi între tine şi Dumnezeu. E 
o alegere care te poate pierde; dar tocmai această pierdere pentru Dumnezeu te câştigă. 
Alegerea aceasta „dacă vrei” e darul libertăţii cu care a cinstit Dumnezeu pe om, făcând 
şi de el atârnătoare mântuirea sa. Primul care a adus ştirea, i-a făcut conştienţi pe oameni 
de libertatea lor, este creştinismul. Libertatea este un excepţional de mare dar, însă, 
pentru cine se iubeşte numai pe sine, e tot aşa de mare primejdie. Iubitorul de sine îşi 
înclină libertatea spre fărădelegi, la care ajunge rob şi din om neom. 
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Libertatea îşi câştigă însă valoarea de mântuire numai dacă trece prin jertfă. Jertfa 
acelei iubiri de sine e vama ei de verificare. Liber ajunge numai cel ce se leapădă de 
toate şi în primul rând de sine. Ucenicii lui Iisus sunt oameni liberi. 

Libertatea aceasta presupune o austeritate a vieţii. 
În împărăţia religiei, libertatea nu e un concept abstract, ca în câmpul cunoaşterii în 

general, aci ea e o structură a omului devenit spiritual, străbătut de adevăr, încă din 
veacul acesta. Unul ca acesta, chiar de-ar tăcea, mărturiseşte înaintea oamenilor pe Iisus, 
Cel ce l-a făcut liber. 

Aceasta e ceea ce urmăreşte Iisus, când ne cheamă să-I fim ucenici, începând de la 
libertate! 

 
Prislop, Dumineca a III-a a postului 
12.III.950 Marcu 8,34-38 
 

RUGĂCIUNI NEPOTRIVITE 
- 136 - 

 
E de neînchipuit cât e de mare nepotrivirea între ce cer oamenii lui Dumnezeu şi între 

ce cere Dumnezeu oamenilor. Sau, mai bine zis, nu e potrivire deloc între ce cer oamenii 
de la Dumnezeu şi ce-ar dori Dumnezeu să ceară oamenii. Evanghelia de astăzi e un 
model de decepţii de amândouă părţile. În vreme ce Iisus le prevestea ucenicilor 
apropierea pătimirii Sale în Ierusalim, cu amănunte, ca atunci când le vor vedea să nu 
cadă pradă deznădejdii, ei, doi dintre ei, îi cer lui Iisus ranguri de prim-miniştrii (primii 
de-a dreapta şi de-a stânga Împăratului). 

De atunci au trecut aproape 2000 de ani, dar aceleaşi, şi mai nepotrivite cereri se aud 
şi astăzi: Cutare se roagă lui Dumnezeu să câştige un serviciu; cutare, să i se descopere 
hoţii; unul, să i se risipească duşmanii; altul să câştige la loterie; una, să despartă 
Dumnezeu pe cutare de la cutare; altcineva, de la ţară, să nu i se mai împungă vitele; iar 
un şcolar să reuşească la examene... 

Lucruri pământeşti, trecătoare, nimicuri. 
Sunt însă unii care-I cer lui Dumnezeu socoteală de cum conduce lumea. Aceştia vor 

să asculte Dumnezeu de ei. Altă nesocoteală. Alţii nu-I cer nimic; ba chiar Îi cer să tacă: 
să nu existe în faţa lor! 

- Altă socoteală de dat la reparat. 
Oamenii, fiecare în felul lor, cer lui Dumnezeu lucruri potrivite cu icoana - concepţia 

- ce şi-o fac despre Dumnezeu. Apostolii, fiindcă-L doreau Împărat pe pământ, Îi cer 
posturi înalte în Împărăţie; săracii Îl văd pe Dumnezeu ca pe un bogat şi-I cer unele ca 
acestea, etc. Dumnezeu e văzut prin „patimile” şi „pătimirile” lor, ca prin nişte ochelari 
coloraţi, şi-I cer să le scutească patimile de pătimiri - ori El e altfel. Cred că cea mai 
deformată fiinţă din capul oamenilor a ajuns Dumnezeu. 

Dar ce ne cere Dumnezeu nouă? Ce-ar dori să cerem? 
Să fim ca Iisus; în care S-a îmbrăcat El, dându-ni-se model şi viaţă. Dumnezeu pune 

apăsul pe „a fi”, noi pe „a avea”. De aceea noi înaintea lui Dumnezeu mereu suntem în 
trista situaţie de cerşetori, pe când de fapt trebuie să fim în situaţia de fii. 

Deci chiar aşa rău stând lucrurile, să-L cerem pe Iisus, Omul care să ne înveţe să fim, 
deocamdată oameni, şi pe urmă fii. 

 
Prislop, Dumineca a V-a din post  
26.III.950 Marcu 10,33-45 
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PAHARUL ŞI BOTEZUL 
- 137 - 

 
Cei doi ucenici doreau ranguri în Împărăţia lui Dumnezeu. 
Ei nu ştiau prin câtă umilire avea să treacă Însuşi Împăratul până „să intre în slava 

Sa”. Drept aceea Iisus îi întreabă: „Putea-veţi bea paharul pe care Eu îl beau şi        
putea-vă-veţi boteza cu botezul cu care Eu Mă botez?” 

Şi nedându-şi seama, au răspuns ucenicii, naiv: „putem”. 
Răspunsul a fost totuşi confirmat profetic de Iisus, căci de fapt soarta viitoare a 

ucenicilor în lume aşa a şi fost: numai pahar de suferinţe şi botez de mucenici. 
* 

Tâlcuind cuvintele acestea ale lui Iisus, prin cele întâmplate, nu după multe zile, 
înţelegem că paharul pe care avea Iisus să-l bea era mai amar decât cupa cu cucută pe 
care atenienii o deteră lui Socrate. 

În paharul lui Iisus erau adunate toate fărădelegile oamenilor, care odinioară 
dezlăntuiseră potopul, toată scârnăvia păcatului şi toată văpaia de ură împotriva vieţii 
Sale, împotriva lui Dumnezeu. Tot sângele spurcat - puterea dracilor - care curgea prin 
oameni, I s-a turnat în potir ca să-l bea Iisus, singurul Om fără prihană. (Şi când se 
umple paharul fărădelegilor trebuie să se găsească cineva să-l bea, căci altfel se varsă şi, 
sau se potopeşte pământul sau se aprinde şi-i vine sfârşitul.) 

Fierea şi oţetul, puse-ntr-un burete, sunt nimica faţă de paharul fărădelegilor 
omeneşti, pe care a trebuit Iisus să le bea cu Sfânt Sufletul şi Trupul Său şi să se „facă 
pentru noi păcat” (II Corinteni 5,2 1) şi să ia El, nevinovatul, pedeapsa păcatului de la 
Dumnezeu, ca să ne câştige cu aceasta şi răscumpărarea sau mântuirea. 

Sfântul Său Trup era un potir văzut, dar pe care erau acum încărcate toate fărădelegile 
omului şi băute, nu din înclinarea voinţei spre vreo fărădelege, ci din nesfârşita iubire de 
oameni de a-i izbăvi de păcat. Aceasta era cea mai înfricoşată încercare a iubirii. 

A urmat pedeapsa ei; întâi de la oameni: toată mucenia crucii, pe care ura a răstignit 
iubirea. 

Iubirea de oameni nu s-a frânt pe cruce. 
Acesta era botezul; botezul sângelui. 
A venit apoi şi cea mai grea încercare cu putinţă, părăsirea lui Dumnezeu. 
Iubirea lui Iisus de Dumnezeu nu s-a stins nici pe crucea părăsirii. S-a întunecat şi 

soarele şi s-a zguduit şi pământul la această înfricoşată osândă. Acesta era botezul 
spiritului - întrucât în Iisus era şi suflet omenesc adevărat. 

Iisus, din iubirea de oameni, luase asupră-Şi toată povara păcatului - care printr-un 
om a intrat în lume - şi astfel Fiul Omului s-a făcut ţintă a urgiei divine, cea asupra 
păcatului, care lovea de moarte şi persoana omenească ce şi-l asumase, dar izbăvea pe 
ceilalţi oameni de aceeaşi osândă şi urgie. 

Acum, din sfântul Său Potir: jertfa de pe cruce, ne-a izvorât nouă ,,Sângele cel curs 
prin milostivire din coasta Sa”, sângele cel dătător de viaţă al Sfintei Împărtăşanii. 

Acesta-i darul ce ne-a dat Iisus în schimbul paharului ce i L-au dat oamenii; schimb 
care să ne hotărască şi pe noi să ne schimbăm. Darul acesta al Sfintei Împărtăşanii să ne 
hotărască odată pentru totdeauna să nu mai băgăm noi fărădelegi în Potirul lui Iisus. 

„Nu ştiţi că nu mai sunteţi ai voştri? Că aţi fost răscumpăraţi?” 
Paharul şi Botezul Domnului, pe care El ni le-a întors în binecuvântarea Sfintei 

Împărtăşanii ar fi bine să ne întipărească în minte întrebarea care să ne însoţească înainte 
de toate faptele noastre: 

„Oare ce-ar face Iisus, acum, în locul meu?” 
De ne va urmări pretutindeni întrebarea asta: „Ce-ar face Iisus în locul meu?” cred că 
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nu I-am mai băga atâtea fărădelegi în pahar! 

* 
* * 

Tâlcuirea sfântului Maxim Mărturisitorul: 
„Prin «Botezul Domnului» se înţeleg toate ostenelele noastre de bună voie pentru 

virtute. Acestea şterg petele de pe conştiinţă şi omoară înclinările noastre spre lumea 
simţurilor. 

Prin «Paharul Domnului» se înţeleg toate încercările fără de voie, care ne vin asupra 
în răstimpuri de strâmtorare, pentru că stăm în slujba adevărului. Răbdând acestea 
punem dorul după Dumnezeu mai presus de viaţă. 

Deosebirea dintre pahar şi botez este aceasta că botezul omoară aplecarea voinţei spre 
plăcerile vieţii, de dragul virtuţii; iar paharul convinge pe credincioşi să pună adevărul 
mai presus şi de viaţă. 

Paharul e înainte de botez, pentru că virtutea e pentru adevăr, iar nu adevărul pentru 
virtute. 

De aceea, cel ce cultivă virtutea, având în vedere adevărul, scapă de săgeţile slavei 
deşarte; pe când cel ce urmăreşte virtutea ca scop al vieţii, chiar câştigându-o o face 
culcuş părerii de sine şi e rănit de slava deşartă” (Filocalia vol. III, pp. 114-115). 

* 
O viaţă cu totul dezinteresată în slujba lui Dumnezeu - căci El e Adevărul - cu cât ne 

aduce mai grele amărăciuni şi stridenţe cu viaţa decăzută a lumii, cu atât ne apără mai 
bine câştigul ce ni-l va da Dumnezeu, în slavă adevărată „la zidirea din nou a lumii” 
(Matei 19,28). 

 
Prislop, 
27.III.950 Marcu 10,33-45. 
 

„CINE POATE SĂ SE MÂNTUIASCĂ?” (Matei 18,25) 
 
Acela care se va putea lepăda de sine, care va birui „lumea” şi va putea călca peste 

toată puterea satanei; acela se va mântui. Dar acestea toate se pot numai întru Hristos 
Iisus, căci mai mare este Cel ce este întru voi, decât cel ce este în lume. Când însă 
iubirea de sine devine ea cale de urmat, adică egoismul devine normativ de viaţă, acesta 
poate creşte şi creşte până la lepădarea de Dumnezeu, şi omul se descumpăneşte la 
minte. Orice egoist e, în străfunduri, un antihrist. Dacă însă lepădarea de sine - prima 
condiţie a urmării lui Hristos - a devenit, ea în noi, o realitate statornică, cunoaştem 
aceasta când vedem, cu bucurie, că nu mai avem vrăjmaşi, că putem face bine celor ce 
ne fac nouă rău, că putem iubi pe cei ce ne urăsc, că putem ierta din inimă pe cei ce ne 
greşesc, cu alte cuvinte că ne menţinem în creştinism. Acesta-i numai primul pas peste 
puterea satanei. Am ascultat de Domnul Hristos şi nu de el, „domnul” veacului acestuia, 
„nesupunere” egală cu declaraţia de război. Şi vai de cine n-a învăţat războiul nevăzut. 
Nici supraapreciere că duce la obsesie, nici subestimare, că devine nepăsare. 

Iată temeiul sf. Simeon Noul Teolog: „Fiecare dintre noi trebuie să cunoască pe 
Dumnezeu, pe sine însuşi şi pe demoni... pe demoni pentru că ei sunt de fapt vrăjmaşii 
noştri tăinuiţi şi pentru că ei luptă împotriva noastră prin mijlocirea noastră însăşi.” Cu 
minţi curate, luminate de Duhul Sfânt şi întărite de Adevăr, cu virtuţi ale voinţei asupra 
firii, flăcări ale dragostei de Dumnezeu şi de oameni, mai adevărat zis: flăcări ale iubirii 
divine revărsate spre lume, prin smerită inimă omenească, însuşiri acoperite cu o 
„prăpastie de smerenie” - virtuţi de integrare în creştinism - cu de aceştia numai se 
războieşte satana, pentru că de „vederea” lor, care-l arde, nu mai are cum să se ascundă. 



595 
 

Pe noi, „creştinii cu numele” nici măcar nu ne trezeşte din „somn”. Cu noi, se luptă 
patimile noastre. 

Mântuirea este Darul Mântuitorului care întâmpină nevoinţa omului. Dar aceasta, 
oricât de mare ar fi, nu poate „merita” sau „cumpăra” Darul. La sfârşit, după Învierea 
cea de obşte, cununa biruinţei definitive asupra răului şi morţii, o vor primi toţi cei ce au 
ostenit pe pământ pentru Adevăr. Asemănarea cu care a fost omul zidit, acum va străluci 
în toţi fiii lui Dumnezeu, când El va fi totul în toţi. Mântuirea este îndumnezeirea. Totul 
plecase de pe pământ, de la un „amănunt”: lepădarea de sine, sau iubirea de sine... două 
direcţii ale unui... cuvânt. 

* 
(Text inedit aflat între manuscrisele Părintelui Arsenie de la Aşezământul monahal de 

la Sinaia, pe care am socotit de cuviinţă să-l rânduim ca pe o sinteză şi concluzie a 
cuvintelor duhovniceşti ale Sfinţiei Sale, publicate în acest volum.) 
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Foreword

The Way to the Kingdom

Having collected  many  words  –  answers   to  the  many  tears  shed  … on the  holy 

confession table,  where the pity of God shines like the sun on the morning dew drops...  

We,  –  spiritual  father  and  earthly  fathers  –  give  that  brightness  found  in  those  tears  as 

teachings in advance to the descendants for generations to come, not to leave them groping in 

the night of ignorance and absence of advice which brings all the wretchedness that tortures 

the people, darkens the ages and brutalizes the earth too often. 

There is only one serene way: living according to the Christian teaching in all its depth 

and in our total sincerity. This is the only sure way which we need to always keep learning 

and pass on to each successive generation. 

To all those who work hard for salvation and to all Christians, with fatherly love and 

much piety,

Arsenie Boca
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CHAPTER I  .  THE WAY  

Hanging from the helm of the mind …

To begin, we must remind ourselves of the things we already know: all men, with no 

discrimination, are at the same time children of men and children of God (John 1, 12-13). This 

means that by flesh we are earthly creatures and by spirit we are heavenly creatures who must 

temporarily spend some time in earthly tents (2 Corinthians 5, 1). We are born of God, (1 

John, 5-19), we spend time on earth and then we return to God. Blessed is the one who returns 

straight Home straight instead of going in circles. This is the Way.

Some never return … they are those who lend their ears to the hostile charm which makes 

them loose their way and, through ill earthly desires get confused and end up badly tangled in 

the things of this passing world. In time, that charm or spell of sin weakens the mind and 

confuses  it  even  to  the  point  of  calling  evil  good and good evil  (Isaiah 5,  20)  and from 

children of God they become enemies of God. Their time is passing, the light of their mind is 

dying out … and so the night comes and catches them (John 9, 4) – death – lost, stranded, 

having wandered from God, and not being able to return Home.

This is the tragedy of the man who fell among thieves while on his way to Jericho (Luke 

10,  30),  meaning  Adam and his  descendants  giving  up  Paradise  for  this  world.  But,  the 

Merciful Samaritan,  meaning the Lord Christ Jesus, came down from Heaven. He is Who 

made us in debt to God to acquire the knowledge of : what we are, who our Parents are, where 

we came from, what we are doing here and how to behave in such a treacherous world, Who 

is calling us Home and who is setting traps for us? – Because from the helm of our mind 

hangs our final destination.

An invisible companion

        In front of men, there are two opened paths: one, wide, full of temptations and for that  

reason there are many who go by (Matthew 7, 13); and another one narrow and rising and few 

who are traveling on it (Matthew 7, 14). The wide and broad path is that of perdition. Two 

kinds of travelers run on it:  Lucifer  with his  army of angels cast  to the earth and all  the 

“people” he deceives (Revelation 12, 9-13). And he is deceiving by pricking them with the 

pleasant needle of sin which dulls the soul for a time or for the whole terrestrial life. To God, 
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they are dead despite the fact that they believe that they are alive (4 Revelation 3, 1), but they 

are only flesh (Genesis 6, 3). All of these people who don’t know of God, are together, with 

the evil angels, travelers to hell (Job 21, 13), on the path of perdition. On that path, all Adam’s 

nephews have traveled for thousands of years. 

But the Merciful God, out of His love for mankind, did everything from His part to 

have men return from the path of perdition to a new path, the one of redemption. That is why 

the second Person of God was incarnate as a Man – a perfect one, free from sin – to show us 

the Way. Therefore, the Way to Redemption is exactly the way God Himself traveled on as a 

true man, showing Himself as an example and giving us courage. Since then, on that path, 

they are two kinds of companions traveling with us … an invisible  and good Companion 

traveling with us, with each one of us, each day, for generation to generation, even to the end 

of  the  age  (Matthew  28,  20),  God  Himself  with  His  angels  accompanying  invisibly  the 

mankind. 

Noah and Jesus

        What once was the ark of Noah above the flood of waters; it is now the Church of Christ 

– One with the Cross – above the flood of perdition. The difference between them is that 

Noah was shut in by the Lord and nobody could enter anymore (Genesis 7, 16), while the Ark 

of the Church – the ark with the Cross on the mast – has the entrance open and men flooded in 

turmoil could still enter. Over there was Noah, here is Christ, and in the waves of life the 

killer, drowning the men. 

But something very incomprehensible it’s happening: those who moil and toil in the 

waves, in spite of their desire to live, yet not all of them want to escape by getting in the ark. 

Even more,  they spit  upon the hands stretched out at the ark’s entrance.  Those hands are 

fatherly arms: the arms of the seven Sacraments of God which save the people out of the 

flood,  rising them from body unto Spirit  (Colossians 2, 12), from this  bitter  world to the 

heavenly one. Those who do not want to escape in the ark governed by Christ – bearing the 

Cross – are the sons of perdition (John 17, 12), because they did not receive the love of truth 

that they might be saved. For that reason the Lord allows to come upon them strong lies, 

delusions, deceit, to give credit to the lie and to fall under condemnation all those who did not 

believe the truth, but had pleasure in unrighteousness (2 Thessalonians 2, 12). So, in time, 

with God’s permission, the enemy of the salvation of mankind became more and more skilful 

in evil: he also invented some arks with which he prowls over the flood waters to gather those 
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who want to be rescued, but spit on the Church. For them, for the sons of perdition, God 

allows Satan’s works of deception (2 Thessalonians 2, 10), which became so far more than 

800 false  christs  (Matthew 24,  24),  who are  in  fact  devils.  So far,  the  infamous one has 

invented over 800 sects (800 in 1946, now approximately 3000), boats  or false churches, 

where he takes many who use human reasoning instead of true faith. The deception is easy to 

be discovered: the foe sailor and the false christs do not have the cross on the mast and inside 

they don’t have the seven Sacraments. The deception is even more evident, because any of the 

false christs, taken individually, is not the son of the Father; the proof is that they do not let 

their disciples to recite “Our Father”, although it is written: ”In this manner therefore pray”…

(Matthew 6, 9). Consequently, the false christs take disciples from the sons of God the Father 

and make them sons of perdition. Those are the ones who are uncertain about the truth, but 

certain about deception. Then, each one of the false christs, taken a part, is not the son of the 

Most Holy Virgin, the proof is that they teach their disciples to utter badly about the Mother 

of  God  and  finally,  to  think  about  the  Apostle  Paul’s  question:  “Is  Christ  divided?”  (1 

Corinthians 1, 13)

How they get the pray of the deception, it will be clarified at the right moment. Here, 

answering those who consider themselves above the Church and saints, it is enough to remind 

them the deception of the Jewish people, the killers of the just, the first travelers to hell with 

the  Scripture  in  their  hand,  asking  them:  not  according  to  the  Scriptures  did  they  have 

crucified God? 

Out of sinners, Saints

Salvation, Redemption is the merciful act of God through which He delivers us from 

sin if we accept it and toil for it. If we do not want it, it is no way to be saved by force. This is  

the Will of God, that the grace of God’s Redemption (Eph 2, 8) shall be at the same time the 

fruit of our knowledge, of our will and as well as of our love, but God is so merciful that He 

again is helping us to desire it and to labor for it. The way of redemption or the Way starts 

when the man comes – very often hardly alive from the quarrel with death – and enters in the 

visible Church, the true one, which is: “The holy, catholic and apostolic Church”. Our Savior 

founded and has only One Christian Church, not hundreds (or thousands as nowadays). 

That Church is Holy because her Founder is holy and therefore She stays always holy, 

and even sanctifies the sinners. The other “churches”- the gathering houses of the sects – are 

not holy, because they are founded by men enslaved by rebellion and therefore, they don’t 

sanctify anyone.
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Christ’s Church is catholic,  meaning established and based on the seven synods or 

councils of the whole world which, through the storms of history is invisibly guided by the 

Redeemer  Himself  (Matthew  28,  20),  not  by  a  substitute,  above  the  synods.  

The Church in which we find our salvation is apostolic, meaning She has Her own servants as 

a grace given through the laying of hands, (Acts 6, 6) and passed on from one to the other 

successively and incessantly through the ages, climbing up to the Apostles and through them, 

to Christ Jesus. All the others “churches” that later popped are aside the right path (or out of 

the way) just because of that, therefore not even close to salvation.

Consequently, we who stay under the sign of the Cross (1 Corinthians 1, 18), the time 

we pass in our terrestrial tent, we walk on the path of salvation in the visible or in the earthly 

fighting Church. “The rust of wickedness, made by earthly circumstances can not blacken the 

Church. She stays undiminished and intact, untouched because, in spite of the fact that she is 

burnt in time in the furnace of persecutions and has to undergo incessant heretic storms, she 

doesn’t weaken a bit in her teaching under the burden of the trials, either in her life or in faith 

and tradition. For that reason she straightens by grace the good will of those who meditate 

piously about her. She is calling, on one hand the unbelievers, bestowing upon them the light 

of  the  true  knowledge,  on  the  other  hand,  she  shepherds  with  love  those  who  are 

contemplating her mysteries  and Sacraments,  watching over  non passionately  and without 

imperfection  their  eye of  understanding.  And for  those who suffered  some convulsion  or 

shaking, she calls them again and, by word or stimulus, she restores their ill understanding”. 

(St. Maxim the Confessor, Answers to Talasie, question no. 63, Filocalia, Sibiu, 1948, Ed. I, 

vol. 3, p. 364). And after our untying of earthly things, if we fought the good fight (1 Timothy 

6, 12) on earth, we go in the triumphant Church’s community in heaven, - perfection does not 

know limits, or boundaries.

The Church on earth is called the Warrior, because down here, under her guidance, the 

members of the community have to bear the thrice battle which lasts the entire life: the fight 

against themselves, with the passions against nature, according to the body and to the spirit; a 

fight against the cold-hearted and unfaithful “world”; and the fight against the plot of the Evil 

One.

The priesthood of the Church pursues no division in one’s self in any of the sons of the 

Father or to brake loose from the community and from the spirit of love of Christ. For He is 

Who unites the members of the community,  therefore nobody could be saved if separated 

from the Church, no matter how much he or she believes that the Spirit of Christ dwells in 

them. 
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And the Heavenly Church is called Triumphant because is made out of the community 

of the good and triumphant martyrs, of the holy servants and of the pious and of all the holy 

bearers  and  confessors  of  God  (Revelation  12,  11),  where  all  the  disciples  of  God  are 

expected - until the end of the age (Revelation 17, 14).

 Some have been counted worthy to already live here on earth invisibly with the saints, 

to  be sifted  by  the  Mother  of  God and by  the  Heavenly  Powers  and even to  see  God.  

The return of Paul on the way to Damascus is well known (Acts, 26, 12-18) and how he was 

caught up into Paradise (2 Corinthians 12, 4). 

So, the Way of Redemption takes us away from earth to Heaven like those that know 

that we came from God and we will return to Him and leave the world. Blessed is he who 

returns…

The fight for Salvation

          On such a glorious path, no one could walk all by himself unless they first join in the 

community of the Church to be guided by the invisible Hand of the Redeemer through His 

visible  disciples,  the priests,  sent  by Him generation  after  generation.  For the Forefathers 

uttered  this  word:  who  wants  to  be  saved,  on  this  salvation’s  journey  has  to  journey 

questioning; question shall be man’s companion, because he who decides to get out of the 

way of sin or of the feud of transgressions, will suddenly find himself suffering persecution (2 

Timothy 3, 12), longsuffering and afflictions from three enemies, one after another. They are: 

the world, the flesh and the devil as spoken of by all the Holy Parents.

By “world” we understand the category of sin, meaning the flock of unbelievers (John 

1, 10), those who willingly united themselves to the counseling of the devils (1 John 3, 8: “… 

he who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning”). It is not for that 

world that the Savior has prayed (John 17, 9). That world called “village’s mouth”, neighbor’s 

mouth  and  many  times,  the  mouth  and  deeds  of  one’s  household  (Mt  10,  36).

Those ones are going to forgive you any vile action, no matter how much you ruin your soul, 

but they will never forgive you if you make a step forward in the right direction and you 

become better. These people have a strange shame about being good. One’s goodness burns 

them and they labor to blame with all kinds of insults, offences and mockeries. “The world” is 

“the present evil age” (Galatians 1, 4), “men pleasers” (Ephessians 6, 6) and vain glory (1 

John 2, 16). “The whole world lies under the sway of the wicked one” (1 John 5, 19). For that 

reason we have the commandment: “Do not love the world or the things in the world: the lust 
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of the flesh, the lust of the eyes and the pride of life, they are not of the Father” (1 John 2, 15-

16).

Whosoever wants to overcome that first obstacle in the way of salvation, has at hand 

these three: patience, forgiveness and prayer. Our first duty is to display patience because, 

before we came back to God’s way or to the efforts and pains of salvation, we also did the 

things of the world, making all kinds of iniquities and martyr the others and therefore, we 

became debtors; well, we have to pay now for what we have done then in order to earn God’s 

Redemption by practicing patience. Whatever evil we’ve enjoyed doing in the past, we have 

to pay back with sorrow. It is true and just.

St. Maxim the Confessor, defining the virtue of patience, explains that thought : “To 

stay still in hard times and to endure the wrong doings; to wait till the end of the temptation 

without  letting  loose  the  anger;  neither  to  talk  nonsense,  nor  to  think  of  something 

inappropriate  for  someone  devoted  to  God”.  For  the  Scripture  says:  “the  long  suffering, 

enduring  patiently  one  will  suffer  for  a  time,  but  the  reward  will  be  a  lasting  joy”  (The 

Wisdom of Jesus the Syrah 1, 22-23). Those are the signs of patience,  but above all is to 

consider oneself as the cause of the trial, because most of what’s happening to us is for our 

guidance or for the death of our past sins, or for the straightening of our misguided or present 

absence of mind, or for the avoidance of future sins. Whosoever considers oneself guilty for 

the trials will suffer without rebelling – especially if one has an awareness of his sins – neither 

does he accuse the one by whom the trial came for, through one or another, the cup of the 

divine judgment has to be drunk… the foul instead,  implores God’s mercy and, when the 

mercy comes, he does not receive it, for it did not come as he expected, but as the Doctor of 

souls  considered  beneficial  or  useful  to  him.  For  that  reason,  he becomes insensitive  and 

confuses himself and at times, he is at war with the devils and blasphemes God; therefore, 

finding himself unsatisfied, only receives the club”. (St. Maxim the Confessor,  The ascetic  

word, Philokalia, Sibiu, 1947, ed. 1, vol. 2, pp. 13-14).

Whosoever wants to be triumphant over the world, his duty is to pick up the rarely 

used weapon of forgiveness, no matter the hardships one has to endure from the people of this 

world,  as  one  who  sees  his  brothers  lying  in  a  foreign  bondage,  in  the  darkness  of  not 

knowing God and themselves.

Whosoever wants to triumph over the world, prays to the Father for any son of God, in 

secret  or in thought,  regardless of their  evildoings.  For the patient  endurance of evil,  the 

forgiveness of brothers and the prayer in secret are in themselves very powerful before God 

and because of that, God Himself triumphs instead of men, turning into good any wickedness 
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coming from the world. Showing perseverance in these things, you become the basis of your 

worldly brothers’ salvation. 

Prayer does not judge, is pious, humble, and remembers our own iniquities and not 

those of the world. The request of true prayer is for the world to be forgiven, not condemned. 

The enemy can do nothing against meekness, humility or piety. Doing it in this way, with or 

without  the  permission  of  events-  helped  by God,  you overcome the first  obstacle  raised 

before you by the enemy through your worldly week-willed brothers (1Thessalonians  5, 14). 

At the time of war – whosoever has the gift of love, of patience and of pious thought, 

if he battles according to the law (2 Timothy 2, 5), and the law is love - can see marvelous 

things, unexpected beautiful turning backs to God. 

For example, we don’t know the mysteries of God: who is to be saved or condemned. 

If someone will behave wildly towards you because of his own darkness – but God knows that 

he could still be saved - his salvation can be achieved with your help also, through the graces 

given to you, those of patience, forgiveness from the heart (Matthew 18, 35) and prayer. Then, 

for  your  meekness,  God  will  triumph  and chase  away  the  hostile  spirit  from inside  that 

brother. But, on the other hand, if that brother still has to suffer in foreign bondage, or will 

even loose his soul, his wretchedness will escalade seeing your godly behavior and he will 

become even wilder, turning with his whole being against men and provoking God. 

Therefore, do not forget that we are enlisted as soldiers (2 Timothy 2, 3) of God. And 

soul, be worthy, knowing in Whom you believe (2 Cor 10, 4), with whose weapons you fight 

in warfare,  Who is your Helper – that  God will  not loose someone because of your own 

inability; for the Holy Parents said that the basis of salvation is your neighbor. Those who 

overcome the world (1 John 5, 4) are not a helpless army, a flock of idle people. By enduring 

the works of evil doers with patience and love, they are soldiers of the King - although they 

appear to be weak in the eyes of others – the King, Who through the endurance of the Cross 

triumphs not only over the world, but over the power of death. Redemption is the crown of 

victory.  The  endurance  of  hardships  proves  that  the  patience  and  faith  of  the  saints 

(Revelation 13, 10) is the only way that God allows to consume the power of evil and make it 

meaningless and powerless in the world.
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Merciful enemy and malicious friend

When the enemy of our salvation saw that the first obstacle he raised in front of the 

servants of God was overcome - the easiest one – pride does not let him surrender, but makes 

him  raise  a  second  hindrance  through  vices  of  the  flesh  or  self  carnal  love.  

With any progression in the battle for salvation, the flesh starts to complain, expecting pity; it 

is the astute lamentation of corruption,  which should not be listened to, but uprooted and 

human nature cleansed again. For that reason the Parents of the Church called the flesh: a 

merciful enemy and malicious friend.  

When neglecting salvation, the flesh grows vicious in passions and desires, becoming 

depraved and getting out of the rule of the mind, or more precisely, putting the mind out of 

rule; it rebels insolently against the soul, tormenting it in all kinds of manners and even rising 

against God. “Because the carnal mind is enmity against God; for it is not subject to the law 

of God, nor indeed can be” (Romans 8, 7), so each one of us caries an atheist, an unbeliever 

on his back, his own body. From this condition until it becomes a Temple or a Church of the 

Holy Spirit (1 Corinthians 3, 16) it’s a war state that most of the time could last a life time. 

Body’s nature is deaf, blind and dumb; you can not get an agreement with it unless it 

goes to fatigue and starvation, but everything being done with much discernment, not ruining 

one’s health. This kind of treatment makes the nature of the body docile at the point that it is 

not in enmity with God any longer. Prayer and fasting chase away demons of lust and anger 

from the body. The starving calms down the beasts. By all means, we bring to your attention 

that the warfare shall be done under the guidance of a skilful spiritual father who knows to 

ponder for each separate individual: the measure, the need and the possibility of each one in 

part - the fasting made a lot of people healthy – and according to each one’s endurance and 

type of temptation. Moderation and right reflection teaches us to do so. Whoever rushed in 

without taking into consideration the moderation, failed or lost the battle? For the Parents said 

that those who rushed into getting rid of the passions, they harmed themselves more by fasting 

than eating too much, believing that they were glorifying the right reflection and moderation 

as the highest virtue. 

The passionate  value of flesh turns many against  the spiritual  father.  Because they 

failed to listen to their  spiritual  father,  they became ill,  thus returning them back to him; 

others, consumed by pride, don’t even allow themselves to go to the spiritual father, in spite 

the fact that they were longing for. At the time of humility –which some day comes upon each 
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one – those consumed by pride will also triumph over the obstacle and get into the fight for 

salvation.

The unclean baby

 St. Maxim the Confessor  calls self love “the first born of the devil”. It is another side of 

the second obstacle which the hostile stirs in us: physical self love which is the source of 

pride. Against this one the Redeemer demands from us to decide the denial of self, saying: “if 

anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow 

Me” (Luke 9, 23). This denial can be done only by the one who raised his mind above vain 

things, detached himself of the worldly love and oriented all the power of his love towards 

God. Or, in other words, whom God helped to break the ties of love for the world, will help 

him to put an end to the interior ties of self love. When you want sincerely and vigorously to 

conquer the second obstacle of the vices of the mind, “believing” that it was you, then God 

increases His Love towards you and your love towards Him; the bigger the obstacle, the more 

His Love increases. Indeed, this bodily self love which is full of arrogance only the burning 

Love of God could get rid of it and transform it perfectly into ashes by the humilities with 

which He burns it. 

Normally, we do not know how much danger the self love puts us into, but we can deduct 

it by the care of God Who, due to His Love for mankind, helps us to get salvation by allowing 

reprehensions,  trials  and  hardships  to  come upon us,  with  the  purpose of  getting  sick  of 

ourselves and not taking any pleasure in the things of the world, because otherwise we can not 

die to ourselves that we might live unto God (Galatians 2, 19).

Those who, by the grace of God, got rid of the interior  ties  of self love behaved and 

confessed that they were strangers and pilgrims on earth (Hebrews 11, 13). For “in this tent 

we groan,  earnestly  desiring to be clothed with our habitation which is  from Heaven” (2 

Corinthians 5,2). 

We  see  then  why,  with  the  right  reflection  advised  by  the  spiritual  father,  the  flesh 

becomes silenced and had vicious deeds killed (Rom 8, 13). The words of the Savior are the 

testimony about all this when He says:”He who finds his life will lose it, and he who loses his 

life for My sake will find it” (Matthew 10, 39). 

We understand that he who finds his worldly and fleshly style of life will lose his life. Or, 

we hear  the same word uttering:  “For whomever  desires  to  save his  life  will  lose it,  but 

whoever  loses  his  life  for  My sake  and for  the  gospel’s  will  save  it”  (Matthew 8,  35).  
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The soul also has a passionate side which, if neglected, grows vicious with the fleshly life, he 

indulges and he binds so much to the pleasures of this world that he doesn’t want the body to 

die anymore, but he would like this passing life to be eternal. Maybe for this reason God 

allows this life to be so miserable, to be sick of it and desire to depart from it. 

Therefore, the poor (Luke 6, 20), free from life pleasures, are more blessed than the rich. 

Because the rich says: “Soul, you have many goods bestowed on you for many years, take 

your ease; eat, drink and be merry”. After such a calculation, God called him: “Fool! This 

night your soul will be required of you; then whose will all those things be which you have 

provided?” (Luke 12, 20)

So, to be saved, we have to lose our soul’s easy inclination towards world’s friendship, 

Body and wealth, because all will be left here. 

However, we didn’t escape from traps, for some are cleansing their souls through many 

tribulations – and the soul has his passions as well: the illusion, vain glory and pride – and, if 

some get rid of those lying joys and instead, get true spiritual joys from God, when the soul is 

cleansed it is a danger to fall in love with your own soul because you can loose your soul. 

Irrepressible joy, even though you have true spiritual gifts could make you forget that you did 

not come out totally of the kingdom of temptations. The soul who will be saved will not live 

any longer for himself, but for God – that soul that got rid of the self love lives like a departed 

of this world. His whole life and love is lived only for God, Who makes him forget about the 

self, and when he returns to this world, he hates himself. 

John the evangelist talks about this third stage of the fight with self according to the word 

of God that says: “He who loves his life will lose it, and he who hates his life will keep it for 

eternal life” (John 12, 25). 

Therefore, even we shine spiritually like the sun, which happens very seldom, we have to 

keep in mind one thing: that we don’t belong to this world and our love shall not be nailed 

“down here”. When we reach at such a reflection about ourselves, then the Love of God will 

burn us, and burns with it the obstacle which keeps us from returning Home … Those who 

gathered and oriented all the strengths of their being united with God and not with the world, 

triumph over the world and themselves.
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The sign of cross

Our Christianity would be mainly misunderstood if we were not also considering the real 

and personal existence of the demon and of the fallen angels. Our faith would be incomplete 

and would easily vanish, from a revealed religion into a simply human doctrine or, in the best 

case, into protestant rationalism, with no supernatural and personal. But the other extreme is 

not good either, to admit the evil as a principle, parallel with God, or to talk about the demons 

more than they deserve in reality. 

Not  to  admit  the  personal  existence  of  the  fallen  angels  and  not  to  recognize  their 

influence on the life of souls, especially on the mind, proves a dry and arrogant rationalism or 

an ignorance of one’s self sufficiency.

To admit the evil as a principle parallel to the good means that we plunge in the very 

tenebrous depth of history, at the time when we didn’t have a full and complete revelation of 

the spiritual realities. 

In  our  times,  with  a  complete  revelation,  to  still  linger  with  out  of  date  elements  of 

religions history, it goes without saying that it is question  of a lot of mental obstinacy. And to 

wave too  much and inconsiderably  the  name of  the  evil  one,  proves  of  course  that  it  is 

question of lack of judgment if not, of mental unbalance. 

Therefore, examining the obstacles for salvation at their right weight, we say that on the 

path to salvation or the return Home, arises another opposition: the enemy himself, the power 

of the evil in person or the evil angel. His pride does not tolerate beating or defeat, this is the 

excruciating pain of his sin, yet still has to get it. So, if he got defeated when he was fighting 

with us from outside, throughout the world’s mouth, if he had to run away full of shame, after 

tens of years of interior battling of the flesh and soul, then the soul and the mind, becoming 

clean, are able to catch him in his invisible presence. Well, since there is no other choice, he 

comes in person to war with us. At this point, the war of the man’s mind with the evil’s mind 

begins or the invisible war, as it is called. 

Nobody shall dare to get into that war, unless he has been called by God with the mission 

to put to shame the hostile power and to reinforce the helplessness of men in that war, not 

even for the fun of it. For the moment it is good to be content knowing that you have three 

weapons to fight against the devil; the Name of the Lord and of the Mother of God of whom 

St. John the Ladder says: “We have no weapons on earth or in heaven stronger than the Name 

of God”. And a second weapon we have against the inimical power is the Holy Cross. (1 

Corinthians  1,  18)  (I  am asking  those  without  the  cross:  with  what  sign  do  you  defend 
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yourselves against the devils?) They do not have that sign because he does not let them make 

it.  Not  in  vain  the  Church  calls  the  sign  of  the  Cross:  “You gave  us  Your  Cross  as  an 

invincible weapon against the demon”. And the third weapon of defense is the meekness of 

the soul. Then, just at your troubling hour, utter in the depth of your heart: “For my sins I 

endure all these, Lord, save me from the evil one”. No matter what bad thoughts you have in 

mind, go back with a good heart to God, for the Almighty Father sees the endeavor of the son 

and for sure, He would not abandon him.

In the wilderness of Karantanya

So far,  the  drama of  the  perfection  of  the  human being  might  or  not  be  understood. 

Because it has been difficult to understand, to pursue and to do, it was mandatory to have God 

re-create man and through Christianity, to make him able to understand and accomplish his 

own personal fulfilllment. 

This perfection of man, intended and expected by God, has been revealed to us in the 

person of Christ Jesus, real and visible, Who has been given to us as a model, as an example 

of God-Man. For this  is  why He is  both,  natural  and the supernatural  Way of perfection.

Christ Jesus didn’t need Redemption, but without His descending, incarnate as a re-created 

man, born blameless, our Redemption would have been impossible since we were and are in 

need of salvation.

Therefore, God’s love for mankind, felt by us like a faith burning for salvation, gave us a 

life model in the real person of Our Savior Christ Jesus.  He is for us, mankind,  and the 

measure of perfection; but the reveled model must be followed. 

Since God did everything for our salvation, it doesn’t mean that we have to become lazy 

or negligent,  because God did everything  and there is  nothing left  for us to do.  God did 

everything from His behalf:  He made Himself of no reputation;  He brought Himself low, 

“taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men” (Philippians 2, 7), true 

man with no sin in Him, to show us the way in deed and in His Person. Being true God also, 

He walked humanly on the new path. For that reason we call the way to salvation God’s Way, 

because He was the first to walk on it. 

        Therefore, those who want to be saved, have to walk on the same path, the whole way. 

And because we have to trample on vipers and scorpions and over all the power of the enemy 
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(Luke 10, 19) and because we are only men, Jesus of the Cross helps us, giving from His 

person and His life everything that we need, but greater than our nature. Further more, He 

Himself fights for us in order that we may follow Him faithfully on our earthly journey. 

From their lips, many follow the Lord, but when the time comes to pass by death of 

crucifixion – the perfect self emptiness, the perfect self denial – most step back. All of these 

linger on the way. 

For I say, whoever wants to see the Lord eternally after resurrection, has to walk with 

Him all the way, and not only to a certain place or for a certain time. In all times, because of 

fear, (Rev 21, 8) many stayed behind, but even more so in our days, fearing that somehow, 

because of faith, they might jeopardize their life. But instead we say: where is that happiness 

of us also falling in the “jeopardy” that God fell in; and if we don’t endanger ourselves for 

God, it is clear that we are not worthy.

Beside the knowledge of salvation, we have to take in consideration the ordeal or the 

efforts and the ascetic character of the way, and thus, we encounter the teaching of St. Maxim 

the Confessor (Migne P.G. 90, 911-957, in Romanian Philokalia, Sibiu, 1947, ed. 1, vol. 2, 

pp. 1-35). He is one of the most illuminated minds of the Church.  Let’s spin the yarn of the 

path of the way of the Ascetic Word of St. Maxim for patristic documentation and for the 

depth and the beauty of this Saint teaching. 

Christ Jesus, God by nature, accepting to become man out of His Love for mankind, 

descended and put Himself under the power of the Law, keeping the commandment of the 

Law like a man, in order to abolish the old punishment of Adam. And the Lord, knowing that 

the whole Law and the prophets hang on the commandment of loving God and men, He was 

eager  to keep it  as  a man,  from the beginning to the end.   These commandments,  which 

resume the Scriptures, have to be guarded against anyone who wants to make them fall; they 

have to be defended and lived against human nature and the enemy, otherwise, no salvation. 

Jesus’ fight against the enemy was double: against temptations of the pleasure and 

against the trials of pain. 

Behold the temptation of pleasure: the devil believed that Jesus was a man like any 

other, since he has been baptized, declared by the Father and, having received the kindred 

Spirit from heaven, went in the wilderness where the devil tempted Him. Believing so, the 

devil called into play a full war: perhaps he could make Jesus put Him too the material world 

above God’s love. 

Therefore the devil, knowing that food, wealth and glory are three things that every 

human being is concerned about, tempted Jesus in the wilderness through them, one at the 
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time,  hoping  to  throw  Him  too  in  the  gulf  of  perdition,  like  any  other  man.  

It is necessary to mention that Jesus, incarnate true man, defeated the devil as man, not as 

God; for that by the power of God, he fell from heaven like lightening (Luke 10, 18). Jesus 

came to fight against the devil, as true man, because only in this way He could drive us to the 

courage we needed; and earning –as man – a perfect victory on him, He granted it to us for us 

to fight like Him. 

The Savior’s triumph taught us the art of war, giving us two means: knowledge and 

power; actually, He is all of them: art, knowledge and power as well as our fighting model on 

the path of salvation for how long it takes… As a matter of fact, the Savior came into the 

world to destroy the works of the devil (1 John 3, 8) and to throw his dominion that keeps 

mankind in bondage. 

Thus, when the devil  tempted the Lord in the desert  of Karantanya (Luke 4, 1-13) 

asking Him to make bread out of stones for He had endured starvation in His humanity for 

forty days, He won him with the Scripture, saying: “It is written, a Man shall not live by bread 

alone, but by every word of God”! But the devil did not give up the battle; he tempted Him 

this time with the magnificence of the kingdoms of the world – for the vain glory of political 

power – telling God: “All this authority I will give it to You, and their glory; for this has been 

delivered to me, and I give it to whomever I wish. Therefore, if You will worship before me, 

all will be Yours”. 

Concerning these arrogant words of the tempter, St. Cyril of Jerusalem is questioning 

himself if Satan lied or, forced by the presence of God, told the truth (St. Cyril of Jerusalem 

Catechesis, Sources of Orthodoxy, Bucharest, 1943, vol. 6, Catechesis VIII, ch. 7, pp. 205-

206)? 

But Jesus answered again from Scripture, beating him one more time: “… it is written, 

You shall worship the Lord Your God, and Him only you shall serve” (Luke 4, 8). 

When  the  devil  saw  that  he  was  beaten  with  the  Scriptures’  words,  he  took  the 

Scripture also, for he knows It, but diabolically, because his crazy mind distorts the meaning 

of each word because he sits on falsehood, and not on truth.  So, he brings Jesus on the 

pinnacle of the temple of Jerusalem telling Him: “If You are the Son of God, throw Yourself 

down from here. For it is written: He shall give His angels charge over You, and, in their 

hands they shall bare You up, lest You dash Your foot against a stone”. 

This time, Jesus cut short this temptation answering: “It has been said in the law you 

shall not tempt the Lord your God!”. After the devil had ended every temptation, he departed 

from Him until an opportune time, meaning that he would still return, but in some other way.
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Love is the Way

             The enemy tested the Lord through three most common human weaknesses: 

helplessness of the flesh, vain glory and temptation of God. All of these trials have the lure of 

delight, or the sting of sin (1 Corinthians 15, 56), but in a different manner. All these together 

make the first signs of war or, as St. Maxim calls it, temptation of pleasure. 

If Jesus would have been conquered by any of them, He would have fallen from the 

love of God; He would have had trespassed the first commandment for He came to fulfilll in 

this world: to preach among men the commandment of love of God as Father of mankind and 

act upon  (Matthew 5, 48). 

For the enemy knows that earthly pleasure has the diabolical power to unbind the man 

of  earthly  pleasure  from  the  love  of  God  and  turn  it  towards  anything  else,  but  God.  

Therefore, as long as we have our heart attached to earthly things, the prince of this world 

would keep us tied to his kingdom, for our love for God did not burn yet that attachment 

thread. 

After the devil was defeated in Jesus’ Holy soul in the wilderness of Karantanya – 

sinless, of this world like a desert – came to defeat him among men. The Evangelist’s words 

describe  that  aspect  of  the  war  saying:  “And when the  devil  ended every  temptation,  he 

departed from Him until an opportune time” (Luke 4, 13), meaning that he would come again, 

but  this  time,  making  war  to  the  Lord  through  the  men  of  this  world.  

Satan has risen against the Savior through the powerful men of that time; the malicious of the 

old world, the weak men of huge authority: the learned and Pharisees, the devils’ puppets. 

Perhaps  Jesus  more  likely  would  curse  or  hate  them  and  thus,  trespass  the  second 

commandment, that of love of men. 

This is, as St. Maxim calls it, the second temptation that of suffering, set up by the 

enemy  hoping  to  put  enmity  between  Jesus  and  men  and  between  men  themselves.  

Behold the words of St. Maxim the Confessor: “Then, after Jesus overcame the temptation of 

pleasure, upsetting the powers, Rulers and the evil Principalities’ design, God allowed them to 

pass to the next step: the attack, which is the last test left, the atrocious suffering”. (St. Maxim 

the Confessor, Answers to Talasie, Question no.1, Filocalia, Sibiu, 1948, ed. 1, vol. 3, p. 65). 

Let’s follow now the snares of the enemy. Let’s see his method and God’s method 

explained by the same Saint: “Because the devil did not succeed make the Lord trespass the 

commandment of love of God by his promises in the wilderness, he does everything in his 

power once back in the world, to make Jesus trespass the commandment of love of men. 
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Then Satan (meaning the enemy) started to instigate the weak Jews, the learned and 

Pharisees, to plot against Jesus, make Him suffer and endure more and more severe trials. The 

enemy really believed and hoped until the last minute that Jesus, not being able to endure 

those  trials,  would  hate  those  who  set  traps  for  Him  and  thus,  would  trespass  the 

commandment of love of men. 

But as God, the Lord knew the enemy’s thoughts; therefore, He didn’t hate anybody –

He is Love and by nature all  good. On the contrary, the Lord didn’t cease to counsel, to 

reprove, to frighten, to pity all those submissive to Satan, allowing him to govern over them 

instead of rejecting him”. 

Cursed,  mocked,  despised,  Jesus  has  shown  a  long  enduring  patience.  

The Redeemer indeed reproved and reprimanded them (John 8, 41-47), but He hated no one; 

He  didn’t  cease  to  love  and  teach  them  (John  8,  48-59),  for  He  has  reprimanded  and 

humiliated not man, but the devil, exposing and burning him with the truth. Jesus had endure 

their evil doing, full of compassion, displaying only acts of love, teaching them the paths of 

life, portraying by His deeds the way of a heavenly life; He did announce the resurrection of 

the dead and did promise to the believers eternal life and the Kingdom of God; and to the 

unbelievers  (atheists),  the frightening  eternal  damnation;  and he (Satan),  who has  worked 

through them (atheists) got bitten by Jesus with His love of men, atheists included, though 

they decided to follow the devil. 

O  wonderful  war!  Instead  of  hatred,  Jesus  shows  love,  destroying  the  father  of 

wickedness with His goodness. Keeping always in mind and heart the purpose of His coming 

into the world, Jesus had to endure so many ill-doings from them – as a matter of fact, for 

them; – for the commandment of love, He had to suffer in a human way pains to death, and 

for earning the victory against the devil, He received the crown of resurrection for us. Thus, 

the New Adam renewed the old one (St. Maxim the Confessor, Ascetic Word, Philokalia, ed. 

1, vol. 2, Sibiu, 1947, pp. 8-9). 

God warned the temple’s mighty through the vision of Zachariah the prophet, to be 

vigilant for he will be tempted also. There it is: “And He showed me Joshua (Jesus) the high 

priest standing before the angel of the Lord, and Satan at his right hand to resist him” (Zach 3, 

1). The prophet saw that taking away the filthy vestments from the high priest  Jesus and 

clothing him with garments and setting a fair mitre upon his head, and the angel protested 

unto Joshua, saying: “Hear now O Joshua the high priest, thou, and thy fellows that sit before 

thee: for they are men wondered at: for, behold, I will bring forth my servant the Branch” 
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(Zach 3, 8). Nevertheless, wrapped up by this world, they couldn’t understand the temptation 

in which they were falling into, by showing enmity to Jesus. 

On the love of God and on the love of men hang the law and the prophets (Mt 22, 37-

40) fulfillled perfectly by Jesus, thus showing very clearly that Jesus is God and God is love 

(1John 4, 8). The whole mystery stays in this: we have two commandments and, if we live by 

them,  there  is  no doubt  that  we will  defeat  the  devil.  For  behold:  God is  hidden in  His 

commandments,  as the Saints Mark the Ascetic  and Maxim the Confessor ensure us (See 

Philokalia, vol.1, ed. Sibiu, 1946). 

To live those two commandments means to burn the devil so badly that he raises hell’s 

powers  and  all  together  to  instigate  the  men  conquered  by  him  to  attack  Jesus  and  His 

disciples. And through the Law, the rulers of this world, the servants of the temple: the chief 

priests Anna and Caiaphas, and through Judas the betrayer, the devil, suffering no longer to 

see his kingdom plundered, requests the unjust crucifixion of Jesus along with the two thieves.

Just  when  the  invisible  war  between  hatred  and  love  reached  its  summit,  Jesus 

prevailed – as man, not to forget – against the devil,  through the flesh powerlessness and 

unworthiness - (John 6, 63), in other words, by the perfect self denial or acceptance of death 

on His own Will and with His own accord. He drove away the pleasure, staying firm in His 

decision,  for He has had a great longing for pain and sorrow (Lk 12, 50), thus fulfillling 

perfectly the mission He came for, to free mankind from Satan’s slavery.  So far, we could see 

that  the  Savior’  fight  against  the  enemy for  the  sake  of  the  commandments  and for  our 

salvation presents some differences compared to the steps man has to take when he decides to 

walk on the footsteps of the Redeemer.  First of all, the Savior defeated the enemy in spirit 

when he showed himself in person in the wilderness by the love of God, not giving unto the 

temptation of pleasure offered by the material world. 

We, mortals, don’t have to see the enemy face to face, for as some say, we will go 

insane  to  brave  such  a  terrifying  apparition.  It  is  known  that  our  nervous  system, 

overwhelmed by our own iniquities or by those of the successive generations of predecessors, 

won’t be able to bear such frightening impressions, therefore we are spared.

The Savior’s followers,  first of all,  have to start with the purification of their  own 

passions that to attain, after a long period of time, the state of physical  and mental health 

capable  to  endure,  with  no  great  danger,  what  only  the  Savior  is  capable  of  facing.  

The  medical  science  proved  that  the  traumas  that  overwhelm the  very  sensible  point  of 

endurance of our nervous system could bring to person illnesses like mental disequilibrium or 

epilepsy, close to what the Gospel recognizes as devil’s possession.  Of course, in the battle 
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against  passions – which could last  a life time since we are only beginners – we have to 

encounter the devil, and fight with him, in spirit. Due to the divine economy, we are spared to 

see his frightening presence. Except this, the rest of the battle for salvation is the same, both 

the Savior and the disciples together, following the same pattern and steps.

Thus, after the Savior in His soul, battled the enemy in the wilderness, he also had to 

battle  him  in  the  world  which  was  and  still  is  under  his  power  and  dominion.  

For that reason we concluded that the salvation isn’t won by an act here and there, but implies 

a social aspect as well; no one could save alone, we depend on each other, one’s salvation lies 

on a multitude  of human beings; we are  all  interconnected.   In our human society,  Jesus 

defeated the enemy with His love for men, in spite of the pains inflicted upon Him by wicked 

men, the devil’s servants.

And at  the very end,  -  by divine economy – He prevailed,  giving His body to be 

crucified “in weakness” (2 Corinthians 13, 4) like any evil doer. Satan wasn’t aware of the 

fact that by crucifying the “man”, whom he heartily and joyfully or hatefully swallowed, was 

God Himself. 

The evil didn’t know anything about the Cross Mystery and that would tear his inside 

in pieces, that Christ Jesus, the Man-God would resurrect the righteous of the Old Testament, 

and give eternally that victor over the evil to His brother and disciple, the man (Mt 28, 10). 

This  triumph  of  Jesus  incarnate  has  restored  the  human  nature,  opened  the  gates  of  the 

Kingdom of God and has brought the good news about resurrection and salvation by grace 

(Eph 2, 8). 

The Path of  St. Paul

           Since we’ve got here, let’s make clear some questions:  - first, to strengthen up the 

false opinion of some Christians about the “salvation by grace” won by Jesus. It doesn’t mean 

that we have only “to believe” and we “are saved”; nothing else is to be done. 

Let’s see how St. Paul understood and how he acted upon as St. Maxim the Confessor 

describes it: “Paul was fighting against the work of the devils of pleasure in bodies by the 

weakness of his flesh.  

He, Paul, shows us also through deeds in which manner we can prevail against the evil 

one who battles to bring the faithful to hatred.

Using and instigating some careless men against them (the Apostles), the devil hoped 

that they would fall in the temptation of trespassing the commandment of love. But St. Paul 
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says: “Being reviled, we bless; being persecuted, we endure; being defamed, we entreat. We 

have  been  made  as  the  filth  of  the  world,  the  off  scouring  of  all  things  until  now”.  

The  devils  have  orchestrated  on  purpose  revilement,  defamation  and  persecution  of  the 

Apostle, to raise in him hatred against the person who reviles, blasphemes and defames or 

persecutes  and  thus,  to  make  him  act  contrary  to  the  commandment  of  love.  

But the Apostle,  knowing their  thoughts,  was blessing those who were reviling,  enduring 

those who were persecuting and comforting those who were blaspheming that,  by driving 

away  the  devils  who  were  working  all  these,  he  united  himself  with  the  Good  Lord.  

In other words, he annihilated those enemies by paying evil always with good, walking thus in 

the footsteps of the Savior. 

In this manner Paul and the other Apostles delivered multitudes from the power of the 

enemy and united them to God, triumphing in their “defeat” over those who were hoping to 

come off victorious. 

Then, you too, brother, if you keep in mind and heart the same goal; you will end up 

by loving those who hate you. If not, no hope of salvation at all” (St. Maxim the Confessor, 

Ascetic Word, Philokalia, Sibiu, 1947, vol. 2, p. 10). Then the salvation, even is accorded by 

grace, still be acquired through continuous battle, constant effort and pain.

The  example  of  the  Savior  caused  St.  Paul  a  lot  and  deep  meditations.  

Behold, this time it’s question of a sinner like one of us, striving for that goal, reaching forth 

unto those things which are before (Phil 3, 14), counting not himself to have apprehended, 

(Philippians 3, 13), confessing merely at the end of his race: “I have fought the good fight, I 

have finished the race, I have kept the faith …” (2 Timothy 4, 7); henceforth, there is laid up 

for me the crown of righteousness (2 Timothy  4, 8), - the perfect union with Christ. 

Therefore, we don’t have any reason to say - that we have an excuse for our laziness - 

that Jesus was God and of course, it was easy for Him to prevail against the powers and the 

stubbornness of the human nature; for behold, Paul was a sinful man, of poor health and look 

at  now  him,  fighting  under  the  law  (1  Corinthians  9,  200)  for  the  law  which  resumes 

Scriptures and salvation, making himself above the slipperiness of pleasure and sharpness of 

sorrow. He threw himself out of the vicious circle of pleasure and pain our life usually is 

spinning in around, turning to absurd. 

Look at how great is the council of the Holy Trinity: one of Them to become man for 

us  and  for  our  salvation,  meaning  to  re-create  our  fallen  human  nature.  

The Redeemer, like any man, walked and still walks humanly before us, making Himself Way 

from man to God. We are in awe before such great love and wisdom of God, incarnate in the 
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person of Christ Jesus, the God-Man. Worthless proofs, we know the love He has for us, but 

no one on this earth could express it. 

To the physical eyes of man, He is invisible, walking and searching His brethren (Mt 

28, 10), watching and running after each individual as He did for Paul “until He will catch 

again all of them, (St. Maxim the Confessor,  Heads for Love, Filocalia, Sibiu, 1947, ed. 1, 

vol.2, p. 77)” and finding no rest till everyone will get back Home. And He did and still does 

this  for  ages,  in  each  successive  generation  until  the  end  of  the  world.  

We can not keep quiet about this. And whoever saw the Lord and His incomparable Cross, 

which He is still carrying among men who continue to slap on His face with fierce hate till the 

end of this age, flinches, forgetting all about self conservatory love and prays, crying out to 

impart in this world God’s destiny. Such man is a free man, living like absolved of this life 

and any wrath of times could do nothing against him, but perfecting him even more, getting in 

the end pure as gold.

If we feel the suffering beyond compare of our God and Redeemer, that of love of 

men, our life gets cleansed; for love of men is the fire sent by God on earth: “the burning fire 

of love which kindles the world, burning the evil powers” (Luke 12, 49) and shine with divine 

light His meek followers who are turning back Home.

Despite everything, God’s longing for the biggest sinner is incomparably bigger than 

the longing of the most holy man after God.
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Chapter II.    KINGS’ TEACHINGS  

Saul and David

Nobody can walk alone on salvation path if he/she doesn’t  allow to be guided by the 

unseen hand of the Saviour, through the priests of the Church, His seen servants. Because He 

said: „Anyone who welcomes you welcomes Me” (Matthew 10, 40). So, on Spirit’s path you 

can’t walk without apprenticeship to a priest/ confessor. The multitude of temptations, the 

cheatings of the unseen enemy, fighting with us through the seen persons and things, could 

anytime get out the God’s apprentice from salvation path and lose it if the confessor wouldn’t 

have the art, the knowledge and the power from God to allways diffuse and ruin the works of 

the enemy.  Hence, we understand that the apprentice or the beliver must obey the confessor 

with  love,  because  without  his  gift  it  is  impossible  the  delivernace  from difficulties  and 

salvation.

Holy  Scripture  shows  us  many  good  obedients,  but  also  many  disobedients.  For 

learning, we choose from the good obedients on king David, who stayed under the exhortation 

of  his  confessor,  the  prophet  Natan.  We call  Natan  confessor  and  not  king’s  councillor, 

because he was a straightener of the spiritual aspects and an intermediate between God’s law 

and human’s inquities, different from a councillor who is an intermediate between humans. 

And from the  disobedients  ones,  we choose  king  Saul,  who didn’t  receive  God’s  advice 

through Samuil and in the end because of  disobeying, he received the payment for that, being 

lost for good.

How a debt begins

Before being a king, David, the eighth child of his parents, was a paid sheperd and he was 

living a balanced life together with his brothers.  But when he became king, having a good 

level of living, he was invaded by desires. It happened once that a neighbour of his, Urie’s 

woman, was bathing.  David saw her and the sexual immorality desires was burning in him. 

After founding who she was, he made a hypocritic and crafty plan to sent her husband in 

danger to death – where that man finally died- and so david took that woman.  So, look at 

David, the one  glorious named king by God and with the gift of  prophecy, killing the man 

and commit sexual immorality with that one’s widow. With his function, he was king, with 
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his gift, he was prophet, but the body..was enemy of God (Romans 8,7) and man’s murderer. 

And the Scripture says: „That action, David did,  was wrong in front of God” (2 Kings 11,27). 

Payment time

Let’s see now, just to learn from it, how God arranged David’s reformation. We know that 

he was named king by Samuil the prophet, but that one was now dead. So, God sent  David on 

Natan, the prophet, who, by correspondence, managed to aware David of his own sins and 

deadly guilt.  „A simple man talked to the emperor. The emperor dressed in purple was not 

angry because he was not watching to the one who was talking, but to the One who sent that 

man. David was not blind by the cohort of army arround him; contrariwise, he was thinking at 

God’s angels army and he was shaking in front of << the unseen one, as if he had seen him>> 

(Hebrews 11,27)…Did anyone have any proof against him? Did people know his act? The act 

happend fast; the prophet quickly was there to reprehend him.” (Saint Cyril of Jerusalem, 

page 76)

The prophet  or  the  one  who see  before  the  ones  who will  return  to  God,  made him 

understand the law which hangs over the inquiry. He showed him that, by killing a person, a 

sword will allways hang over his house.  And because he took someone else woman, so his 

woman will be taken by others just in front of his eyes. What he secretly does to other, will be 

openly done to him, in front of all the people. This is the unalterable justice law of God which 

brings on you what you have done to your neighbour.What you have done will be done to you 

too; what you have said will be told to you; the what you burden on other, you will carry too.

When God’s justice returns against us, it is time for payment or the penance.  The penance 

is not a punishment from God, it is a wisdom’s tool, a tougher  redressing. And because God’s 

justice  allways keeps  the balance  between fact  and payment,  we can even talk  about  the 

justice law as if a mercy law by which we are cleaned of  bad actions’ stains. During the 

penance time, when the sorrows come over us, if we endure those by free will, without any 

avoidance, God helps us; and if we don’t want to receive what come over us, because we 

don’t understand those, God will not help us, even if He would wished to.

Only the confessor can do all this work of  explaining the apprentice of the spiritual ones, 

the unseen laws, where from come all the seen ones. The confessor was given the art, the 

knowledge and the power to help human in attempts, sa that human to wish the cure offered 

by God, according to the kind and necessity of his/ her illness.
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Confessing

When David understood his mistake and its consequences, said to the one who came to 

him, or better said, to the One Who sent him, confessing his guilt: „I sined in front of God” (2 

Kings 12,12). See the emperor’s humbleness. From that awareness and understanding of the 

sins, made in front of a confessor, the redressing hangs and begins. This is the confessing 

according to God’s will. And because he confessed immediatly after he sined, fast came the 

forgiveness from God. And the prophet who scared him, soon said: „And now, God raised the 

sins from your head and you will not die” (2 Kings 12,13). See how fast God changes with 

love for humans! We understand from here, that during we keep unconfessed our sins, hidden 

by free will,  the punishment for those hangs on us, like a sword which stays to fall on our 

life. As soon as we confess our sins and guilt,  the danger of death, which hangs on us, is 

eliminated by God.

Attempts

God easily forgives us, but we, humans, being weak by nature and mind, must consolidate 

our peace with God, through pains or needs. However, God immediately forgives our guilt 

after the confessing. We must fight, sometimes our entire life, with the habit of sinning . This 

time of attempts teaches us not to return to our first habits, is even the time for fortify our 

soul’s health. That teaches us best the God’s path.

Don’t  forget that  the battle and the sufferance of the confessed one is different of the 

unconfessed one’s sufferance.  The first one has lighted mind, he/she is peaceful and gets 

back his/ her inocence; the other one is darked and goes deeper. The first one listens and 

obeys  a  confessor,  making  the  attemps  to  seem easier,  while  the  other  doesn’t  listen  to 

anybody, making difficult his/ her redressing.

God, knowing the habit of human’s nature, warns David through the prophet, in the same 

time mentioning about a key of peaceful reign, saying: „You have provoked God’s enemies. 

You, king,  had many enemies  bevause of your rightness;  but your inocence (castity)  was 

fortifying you. But because you have droped your best weapon, you have rasised the enemies 

against you” (St. Cyril of Jerusalem, pg. 77). In that way the prophet presented the situation to 

David and clearifyed him.

Although the happy David first heard the words: „God forgot you sin”, still the king didn’t 

let the penitance and he was dressing in clothes made by burlap, instead of porphyry, and he 
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was sittig in ash and on the floor, instead of the golden trone. But not just he stayed in ash, but 

also he was eating that, as he himself told us: „Instead of bread I ate ash” (Psalm 101, 10). His 

high councillors asked him to eat bread, but he didn’t listen (St. Cyril of Jerusalem). He kept 

that fast for seven days (2 Kings 12, 17-18).

As higher someone stays on collective responsabilities scale, God carries him a greater 

love and concern. Look how God carries David through the bitterness of  that lesson or how 

He takes him on the sufferance way, which fixes the human in good. The sword which would 

hand over his life – if he wouldn’t had confessed his sin – moved over his child, born from 

unrightness.  The  prophet  predicted  David  the  death  of  his  unborn  child.  In  king’s  house 

started all kinds of temptations over the rest of his sons. The king punished one of his sons 

that for two years to not see his face. That was a hard punishment for a king’s son. But that 

punishment had unexpected consequences; his son, by the endured sufferenace, won the love 

of the people, but he made a wrong fact with that, planning to take down his father from the 

trone.   On the  other  side,  the  cheater,  the  evil  spirit,  tried the  king too,  advicing  him to 

separate the people in two parts, one for him and one for his son and to fight one against other 

for  protecting the trone and by that causing many slaughters.

See how  God allows the cheater,  the  keeper of the skies customs, to approach God’s 

servants and to try them with the purpose of finding in their hearts some clue of self-love, 

pride or self-esteem and by those to dirt again the souls in the first sins and to push them into 

bigger ones. King David (or if you want: the soul) was sick of slaughter, and he didn’t want to 

protect his king’s pride, and he chose to run away from the trone: the last humiliation for a 

king. His run proves not the biggest weakness, but the biggest power of wisdom. Because 

receiving the humiliation represents the biggest power of the right one; while the war for pride 

is the proof of the biggest incapacity. David first in his heart earned the God’s forgiveness and 

not his trone and so he decided to fully penance his unrightness and not to embroil in the same 

sins. For that, runing from his son’s oppression: „He went to Eleon Mountain with tears in his 

eyes, while was walking; his head was covered (that was Jewish law), he  was barefooted and 

all the people who were with him, had covered heads and  were crying (2 Kings 15,30).
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Through the fire of humbleness

This sufferance has anouther purpose too. For instance, through it God allows anyone, 

with an insignificant face or function, to say you the worst injuries. And who can do it better 

than a worthless man, but still  having something to do with God. So, when the king was 

passing in tears, out of nowhere, a man started to throw stones after him and all the people and 

to curse: „Go, go, lawless and murderer!” (2 Kings 16,7)

Look how God allows you  to hear your acts by name. Because the enemy circles very 

often arround the attempted ones, for their past sins and so to take them out of salvation path, 

tempting them not to be humble and to protect their „honour”. But if the cheater couldn’t 

determine David to slay his own people in two sides, he was almost sure that  at least a human 

death could obtain from him. And beacuse the cursed couldn’t take him out of penitence way 

and to insert into him the killing anger, the enemy was content to enter inside one of kings’ 

councillor and to ask the king that man’s death: „Why does that fainted dog curse my king? I 

go to cut his head off!” (2 Kings 16,9) – Devil advices everybody but he has no power over 

the ones who don’t listen him! (St. Cyril of Jerusalem, pg. 67)

But David,  lighted by God through Natan the prophet, his confessor, was warned and 

knew about the attempts’ need, as God allowed and with his behaviour must pass –for his sins 

– through the fire of humbleness (Wisdom of Jesus Sirah 2,5), like a good obedient of God. 

That’s why the king, instead of listening the enemy’s temptation, from his companion, cuts  it 

with wisdom and blandness saying: „Let him curse, because God ordered him to do so. Who 

can tell him: why do you do that?”(2 Kings 16,10). But the king’s companion, being possesed 

by the bad spirit, who asked for that man’s death, didn’t give back so easy, that’s why the 

king repeated him many times those words. (It is known that for taking out a bad though from 

someone mind, you must enveil  it  many times with the good word, to escape it  from the 

slavery of foreign though. This is the longest way: from the ears to the heart.) And because 

the councillor didn’t stop with the defence of king’s honor, finally the king confessed to his 

companion the secret of his patience, saying: „maybe God will see my humiliation and will 

reward me with good, for this curse of him” (2 Kings 16,12). Words of a beautiful proof for 

the king, who being aware of those, remained humble.

And so each of them went on his path: the king to the way of penitence and obeying God, 

the reviler on remonstance path; and the enemy perished too, being fired by the humbleness 

let the councillor in peace.
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Still we might wonder: why does god allows those slaps over the right one cheeks? We 

answer that their is no othert way of being saint and that in front of God not even the sky is 

clean (Jov 15,15); and there is no sanctity without humbleness. God has no way to remember 

us the sinners and lumpish ones, our known and unknown sins, in order to be aware of those 

and to confess – if we don’t consider Church’s teaching- so, being more hit by the bat of 

insults. If we would know how sinners we are, the gulits’ penance would be easier. But when 

we don’t know our gulits,  we are wrong about our opinion regarding our „rightness” and 

unknowing ourselves, we don’t endure what comes on us, by God’s judgement.  So, when you 

hear someone calling you in all kinds of bad ways and curses, dont’ rush with your mind and 

don’t say anyting saying what it shouldn’t be said. Don’t ask him: why do you blame me, but 

ask yourself  why that  one blame me? Anyway answer like  David did:  for  my sins,  God 

ordered that man to blame me; but I hope God’s mercy for affliction of the insult. 

Let’s say, in your opinion, that you have a good life, according to God’s laws, you have a 

good husband and good children and suddently your own child or husband say straight in your 

face hard and bad words: wretch, thief, murderer. And you, without knowing yourself guilty 

of neither of those or understanding what it is in the middle, it  might happen to react as biten 

by a snake and with harder words to attack the one who blame you, pressing and killing him/ 

her with your anger. It is not good to rush, but think well: maybe you didn’t confess any 

mistake with your own husband, before the time, and now your husband remembers you now, 

in an anger crisis, whitout knowing that the sin in the end still gets out, no matter how much 

forgetfulness lays on it. Maybe the child in his blaming shouts a sin of his parents, made with 

word or though, by which he should have been spared. Maybe, for a bad though regarding his 

life, he remebers you at proper time, under the shape of  indecency, the mistake you wanted to 

do to him. You forgot to confess, to be unbond by those sins and now those reveal to you. 

Because for the closer ones we receive the most cleaning burns, being known that it is not 

injustice from God. On the other part, maybe we have only few more days of life and by 

God’s allowance, the enemies who adviced us to sin, and through a weak mouth shouts us the 

forgotten guilts which were not erased by our confessing and tears.

Having  the light of knowledge, be happy when you are in sorrows (1 Thessalonians 5,16). 

Because for the one who is enlighten in God’s ways, everything that happens is  for receiving 

more light, even if we understand or not. Our concern must be the one of not ruining what 

God arranged. „Think about the end of any unwished sorrow  and you will find in that the 

death of the sin. If you were injured or blamed by someone, don’t consider those now, and 

wait the future ones. So you will find that man was cause of many godnesses, not only in this 
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time but also in future life (St. Mark the Ascet, About spiritual law, in Philokalia, ed. I, 1946, 

vol. 1, pp. 238 and ed. II, 1947, pp. 236, 240).

The light of sufferance

Redressing through attempts has a proper time, shorter or longer, depending on how we 

undertand and follow or not God’s way. If the soul fixes in goodness and also the external 

actions, the bitterness of the attempts passes and everytimg turns again to joy, together with 

all the things, which do not stay against us anymore The bitterness time usually helds as long 

as we are prone to pride; because to the humble one nothing stays against: neither the things, 

the humans or  the devils. In front of God the real virtue is humbleness, which heals, cleans, 

protects and turns everything to peace. So,  when the bitterness of the attempt acomplishes its 

purpose, God turns again everything to joy.

Saint  Maxim the Confessor teaches us too about this reversal of things in a way or other 

(St. Maxim the Confessor, Ascetic Word, p. 34), saying: „Love everyone from the heart; but 

don’t put your hope in nobody.  Because while we are supported by God, we are surrounded 

by a lot of friends and all our enemies are powerless. But when God abandons us, then our 

friends abandon us too and the enemies obtain power against us. But also the one who dares, 

trusting in himself/ herself will have a deplorable fall.   The one who fears God will raise 

again. That’s why David (as one who passed through those) said: „I will not trust my bow and 

my sword will not save me. Because You, God saved us from the ones who annoyed us and 

You shamed the ones who hated us.”(Psalm 43, 8-9)

Look how in David’s life the unseen Helm of things turns everything to good.

The king’s rebel son was killed in a battle. His father wanted to forgive him, but is so how 

it is paid in front of God the children’s revolt against parents. David becomes king again. On 

the way, when crossing the Jordan, the man who had injured and cursed him before, went 

forth to David and asked him forgiveness for that mistake and not kill him for that. See how, 

for king’s patience then, God turned back the one who chagrined him then and now that man 

looked for  forgiveness,  confessing his  mistake.  And instead  of  the dead child,  God gave 

David on Solomon, the most wise of the Orient’s sons” (3 Kings 2, 35).

The way God taught and cleaned David, the king- prophet let us in written form. That is 

the Psaltery. All the Psaltery’s words prove the knowledge obtained from difficulties, or the 

teachings from pains, the only way by which human can learn something. He was reaching 

with his writtings at  Psalm 31. Within it we see hidden the knowledge he aquired after doing 
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the two wrongdoings. The ones decribed here represent a help in understanding this psalm. 

Still a brief  explanation will not harm.

1. Blessed is the one  whose transgressions are forgiven, whose sins are covered.

2. Blessed is the one whose sin the Lord does not count against them  and in whose spirit    

is  no deceit.

This psalm was written after expiation of his transgressions, when his soul was covered 

again by that mood of happiness, caused by the reconciliation with God.  That’s why it begins 

by making happy the one, whom God forgave the sin.

Still, the knowledge aquired by sorrows is realized in such way that in happiness times of 

the soul, you can’t forget the bitterness, used by God to teach you the right lesson. And, to 

remember,  David counts the paining soul’s conditions a human passes through, if he/ she 

doesn’t want to confess the wrongdoings. 

3. When I kept silent,  my bones wasted away through my groaning all day long. 

4. For day and night your hand was heavy on me; my strength was sapped  as in the heat 

of summer.

After a while, when the pain caused by the sins becomes unbearable, God sends David a 

confessor, an intermediary, whom he says:

5.  Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. 

6.  I said, “I will confess    my transgressions to the Lord.” And you forgave    the guilt of 

      my sin.

 In this part, it is good to notice the testimony of prophet David himself, that after the 

confessing God raises the punishment of that sin; - still you endure attempts and many times 

lasting for  years. To clear that: those attempts are not punishments, but school, light for the 

mind and mercy from God. Why do you feel those as sufferance? If not, you will not learn 

anything. As pleasure is the teacher of sins, so the pain is the teacher of wisdom; and since 

now from rest,  nothing to worth came out.

Look then the precious and hopeful teaching,  the prophet offers for the tempations 

from the attempt’s time, and also for the faith in God, which maintains the human’s balance:

7. Therefore let all the faithful pray to you    while you may be found; surely the rising 

    of the mighty waters    will not reach them. 
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8. You are my hiding place;    you will protect me from trouble    and surround me 

    with songs of deliverance. 

9.  I will instruct you and teach you in the way you should go;    I will counsel you with 

     my loving eye on you. 

And again he advices the ones who don’t understand the purpose of strenghten the soul in 

attemting times, saying:

7. Do not  be like  the  horse or  the  mule,   which  have no understanding  but  must  be 

controlled by bit and bridle or they will not come to you. 

8.  Many are the woes of the wicked, but the Lord’s unfailing love   surrounds the one 

who trusts in him.

The psalm ends with the joy calling of the one forgiven by God and redressed as a right 

one again:

12. Rejoice in the Lord and be glad, you righteous; sing, all you who are upright in heart!

And in psalm 33 the joy, the knowledge and the advice are used again:

1. I will extol the Lord at all times;    his praise will always be on my lips. 

2. I will glory in the Lord;    let the afflicted hear and rejoice! 

3. Glorify the Lord with me;    let us exalt his name together. 

4. I sought the Lord, and He answered me; He delivered me from all my fears. 

5. Those who look to him are radiant;  their faces are never covered with shame. 

6. This poor man called, and the Lord heard him; He saved him out of all his troubles.

7. The angel of the Lord encamps around those who fear him,  and He delivers them. 

8. Taste and see that the Lord is good; blessed is the one who takes refuge in Him!

9. Fear the Lord, you His holy people,  for those who fear Him lack nothing…

And so is the entire Psaltery:  a brightful confessing of God’s goodness, held by David 

as a torch, which caresses any soul crushed by the sins. Its light attracts the awareness of 

God’s helm over the entire world, spurs the soul to obeying and humbleness, by which all the 

barriers from salvation path can be destroyed and by which the soul can resist the temptations.
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Censorship of the envy

Those described here are only a part of the attempts David had to endure. The bitternest 

days  were  caused  by  Saul,  by  whom God was  replacing  David,  during  the  time  he  was 

learning how to be king.

„King  Saul  is  also  a  loud  case  of  envy  against  David.  Because  of  good  actions’ 

overwhelming, Saul found a reason for a war with David. Once, released by furies, due to 

David’s  strings soft songs, he tried many times to spear his benefactor. Other time, David 

saved him and his entire army by the shame  which was impended by Goliath and the dancers, 

without malice, sang victory’s hosannas, assuming more credit for victory to David than to 

Saul, saying: „David beated thousands of people and Saul a thousand” (1 Kings 18,7) – for 

that single word and the confessing of the real truth, Saul planned to trap David and to kill 

him with his own hands. Now, David was a fugitive; still Saul’s anger was not lessen, and he 

went with an army of 3000 soldiers to look for David, searching all over the dessert. If he 

would have been asked the reason of that oppression, he would have to admit the well doings 

of David. But, during the oppression, the things reversed and David catched Saul during his 

sleep. But the rightness of the Lord, protected one from death and the other one from blemish 

his hand. Still, Saul didn’t give up – even God intermediated between them – and he raised 

army again to follow David and for the second time, Saul was catched in a cave.

Those acts show the virtue of the oppressed one shiner and the malice of the oppressor 

more obvious.

The envious doesn’t receive a doctor for his illness and can’t find a healing cure for his 

sufferance, even the Scripture is full of those. He waits the relief of the illness only by one 

way: see the reason of his envy falling down.  The end of his hate is to see that passing from 

happiness to unhappiness, from luck to unluck.

Some are palliated by the well doings, realized by the ones they envy. But the evious one 

gets more malice because of the well doings, and more the number of those acts increases, 

more the envious one boils in his own rancour, he gets more anger. Thanking for the gifts 

received from the benefactor, more  gets upset by that one behaviour. What beast don’t  they 

exceed with their bad habit? What wildness don’t they exceed with their cruelty? The dogs, by 

receiving a peice of bread are domesticated; lions, if get attention, they become tame.  But, the 

envious  more irritates  when he/  she receives  attention  and carrying.  (St.  Basil  the  Great, 

About envy, P.G. 31, col. 376 – 377)
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„The wounds of envy are deep and hidden and those don’t allow healing, as ones enclosed 

their own blind pain within their consceince hiding. The envious is enemy of his/ her own 

soul’s health. The eviable one may escape and avoid the envious; and the envious can’t run 

from hiself/ herself. You, envious one, your enemy is with you, your enemy is allways in your 

heart, the danger is locked deep in you, you are bond with unbearable ties, you are envy’s 

prisoner and no solace comes to help you. Persecuting someone blessed by God and hating the 

happy one, is a trouble without cure” (St. Ciprian, De zelo et livore, c.9; in Corpus Scriptorum 

Ecclesiasticorum Latinorum, Ed. G. Hartel, Wien 1868/ Texts translated by Prof. I. Coman in 

Censoring the envy at Plutarch, St. Ciprian and St. Basil the Great in  Homage to Nocodim 

patriarch volume, pg. 151).

The sun of humbleness

Even David passed so well through so many attempts and censorships, still, being human 

he  couldn’t  show us  something  ideal;  however  if  we  were  acting  like  David  during  the 

atonement of sins, we would rather increase our chances in  salvation path. David was an icon 

of Jesus before he had been coming. But Only the One without sin can show us and give us 

something perfect in penance too. That means that His obey and His atonement  fulfilll what 

is missing from the obeying and atonement of us, the sinners.

We have  the  ideal  teaching  from the  One  „Who,  being  in  very  nature  God,  did  not 

consider equality with God something to be used to His own advantage;  rather, He made 

himself nothing    by taking the very nature of a servant,    being made in human likeness. And 

being found in appearance as a man, He humbled Himself     by becoming obedient to death 

- even death on a cross!  Therefore God exalted Him to the highest place and gave Him the 

name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow,  in heaven 

and on earth and under the earth.” (Philippians 2, 6-10) 

Eduring the bad or humuliation, for faith in God, is the biggest power against the evil in 

this world. The perfect model for humiliation was given to us by the Saviour on the cross: He, 

Father’s Son and Slave, true God, didn’t oppose and received to pass through the greatest 

humiliation on earth, because He knew the great power of humiliation. Enduring beatings, 

spitting in the face, crown of thorns, nails and hanging on the cross, and over the soul the 

blasphemy of the unright ones, however those weren’t the hardest cross; that He had on his 

back.  The  hardest  cross,  on  which  His  face  was  being  crossed,  was  represented  by  His 

dissimilar pain of His mercy for humanity.
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Those humans, who were ill because of their malice and who didn’t understand anything 

from Saviour’s divinity, those ones represent that coalition of soul venom against the Saviour. 

Those people, poissoned by the malice, represent the top of human envy against the sublime. 

Why did the Saviour was envable? Because of His miracles for the poor and unpriviledged 

ones, the first ones called for salvation. “The hungry ones were fed, the provider was hated; 

the deads were resurrected, the envious were dieing because of spite; demons were banished, 

and to the One who commands demons to exist, they made traps; the lepers were cleaned, the 

lames were walking, the deafs were hearing, the blinds were seeing, and their benefactor was 

presecuted. Finallly, they convicted to death their life giver, they lashed humans’ Saviour and 

they judged to death of the world’s Judge” (St. Basil the Great, idem, column 377, C.). And 

He asked Father’s forgiveness for those. The love for humanity, as it is, never had a shadow 

of decreasing,  and that  love created  an dissimilar  harder  cross,  which He carries  and the 

Saviour targets on with each of our malices until the end of the world. But Jesus perfectly 

obeyed Father in all of those; with His humbleness, He gained here on earth and also in hell. 

Because through the secret of the cross, breaking the locker of the hell which was full of 

human kind because of disobedience, He ressurected Adam from hell and all the right ones 

and since then there is salvation. Therefore, salvation is the fruit of Saviour’s obedience until 

humiliation. Jesus gave Himself to the last humiliation, just to gain for us the salvation for 

what He had come in that world. That’s why He is the Tree of life from Heaven, and return to 

heaven, or salvation, is the fruit of that Tree, which gaves eternal life to the one who will eat 

from it. We know the Tree, its fruit is given to us,  - but if we don’t eat, we will not be saved.

We should follow Saviour’s entire earthly way, at least as much as hunger and thirst hurry 

us towars the perishing ones. Saviour perfection in obeying and Self- abandon, because of 

love for humanity, has raised among Christians the countless number of pious and winning 

martyrs, who, for His love, were happy to suffer too tortures coming from the unbelivers of 

those times. And the same once, David killed Goliath and the lion, so Christians were beating 

the unseen lion, because the love to the death for the One Who showed us the path and gave 

us as  invincible weapon, our self –abandon on the cross, that love made them stronger than 

the hell, which vainly was throwing waters of hate on them, was putting crown of  thorns on 

their heads, was beating redness nails in their legs or was burning them alive in furnaces. But 

nothing could separe them from Christ’s love, neither fear of death, or love for life. Those, the 

saints, were beyond pleasure and pain, and they have stunned life and death. Within them 

Lord’s  death  and resurrection  was  happening.  The  youngs  from Babylon  are  only  a  shy 
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beginning, but also there the love for God extinguished the flame of furnace, the wrath of fire 

run from God’s face, which He transformed in dew and saved the saints.

The customs must be pass, shaming from here, from the earth, the skies’ tax customs, and 

so when we cross over, they must  know the divine fire which burned within us their things, 

and so not  to be able to stop us with an unpayed debt from this time, the time ordained for 

attempts. Because the parents say, that the time from now is given for us to penintence. And 

there is no other higher break of enemies’ works than enduring with love the sorrows, because 

those  burn our debts and all their stuggle.

Us, the sinner ones, even if we think at earthly things and we walk on sins way, still 

nodody put the crown of thorns of our heads and didn’t beat nails in our soles. But I say: who 

wants to follow Lord and to be alike Him, to resemble with Him in cross and as much as 

human nature can cover, will be alike Him.

The ones that have no problems

All our sorrows come from our mistakes and not from God. He just allows them and 

washes away with those our guilts. Humans hardly understand that the redressing through 

sorrows proves not God abandon but His mercy. But through those we know God takes care 

of us, if we are in troubles. Being so good and so wise, He carres about us and with mercy, He 

washes us, even if we want or not, even if we understand now or later.  Because: „God is long 

patient and more mercyful, but He doesn’t let anything unpunished” (Naum 1,3). He waits for 

a while to see: we hurry to penance by free will or not; we learn from others’ sorrows or we 

wait to face troubles too, like that ones?

God wants to help everyone, but not all receive His care. Is so that there are sinner who 

have no troubles. God abandoned those. Knowing their nature, that they have no cure and that 

they don’t understand anything of His helm, He let them within their sins. Those are the ones 

about David said: „They have  no sufferance until death and are full of health; they have no 

fatigue like the others and are not beated like others too. They laugh on everybody else and 

speak with pride. See the unbelivers luxuriate in this world and collect treasures”.  Viewing 

that,  many persons,  without  knowing:  „They wish the  unbeliver’s  faith  (the earthly  one), 

seeing the prosperity of the sinners”; but when they understand „the end of the sinners” – and 

that comes only when they enter in „God’s Altar” – only then their queries spread. Because at 

Lord’s  Altar,  where  „There  are  hidden  all  the  treasures  of  knowledge  and  wisdom” 
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(Colossians 2, 2-3), that means Christ Jesus, they find out that „for their ruse God put them on 

slippery ways and let them fall in abyss and they are lost.” (Psalm 72, 3-19)

Don’t consider happy the ones who don’t have sorrows in this world. Because, knowing 

God that they don’t have mind to understand His ways,  plans for them no  redressing through 

attempts,  but  the  punishment  in  the  other  life.  See  why,  the  mercy  God,  even  when He 

punishes to hell He is still mercy as the One Who knows everything from begining, and don’t 

send them sorrows according to their sins, because their pride doesn’t endure the humiliation 

of attempts. Contrariwise, God’s effort to wash them through the unwished sorrows, for them 

will have the adverse effects. Because they, loving so much the pride and the vainly  slave of 

that life, instead of the humbleness and obedience to God,  their weak mind  throws them in 

despair, which cause the biggest and the last sin in this world: suicide. All the sins together 

are less than this sin. That’s why because of this God’s incomprehensible mercy for their 

infirmity, don’t put them in the fire of humbleness, because the cockle don’t stand for this 

type of test, and they will go to condemnation, but not in the biggest one, suffered by the ones 

who committed  suicide. According to Saint Mark the Ascet: „If someone, who visible sinned 

and didn’t repent, and din’t receiv anything until death, think that there His judgement will be 

mercilessly” (Saint Mark the Ascet, Philokalia, ed. I, vol. 1, pg. 242 and ed. II, vol I, pg. 240).

Planning the fall

In front of God even an entire people may be wrong. Therefore, Saul, the first king of 

Jews, was asked to be elected by all Israil’s elders, without Samuel the prophet’s approval and 

without God’s will (1 Kings 8,4; Osea 8,4). Still God let them with their thinking and gave 

them what their heart chose. „In front of humans – says the Wise one – there is life and death 

and what they’ll like, they’ll receive. But He didn’t allow anybody to heathenishly work and 

He didn’t allow anybody the freedom to sin” (Isus Sirah’s wisdom 15, 15-20). Letting God in 

their wills, loook the elders of the people, indebt with their conscience, submitting to a hard 

debt they had to pay together: king and people. To this advice of them, God, said, through 

Samuel,  the  prophet:  “  Listen  people’  voice,  because  not  you  they  adandoned,  but  they 

abandoned me so that not to rule them anymore” (1 Kings 8,7).

See the moment in history when people depart from God stronger than now, cast Him 

from citizen works, where from now on they don’t need anymore God’s guidance. This is the 

falling moment from theocracy to royalty.
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Samuel fought with the people because he didn’t want them to do such a mistake; but 

seeing them the slave from neighbour kings’ courts and the one of the kings who beaten them, 

the bright of gold took their minds again and injured their hearts with pride and vainly slave. 

That’s why they didn’t listen God’s advice through the prophet and  kept their own: “ Give us 

king and we’ll be like the others people!” (1 Kings 8, 19 – 20) And God said the second time 

to Samuel: “Listen their voices and give them a king!” (1 Kings 8,22)

So, God showed them on Saul, who deviated to Samuel, the prophet looking for some lost 

donkeys (1 Kings 9,20 ). He named that one king by pouring holy oil on his head. He kissed 

him and told him the responsabilities and rights of a king and also that he will change and 

become another man, God offering him another heart and even the gift of prophecy. (1 Kings 

10, 1,6,9)

After a while, in the celebration day, Samuel clenched them regarding God’s commands, 

remembered them again how great was the sin of asking a king in front of God. Samuel 

strenghten that word, asking flash and rain during the harvest times and so it was, so that the 

people was seized with fear of God and fear of Samuel. Hardly at the third admonition with 

sign, the people admitted the mistake and said: “Pray to the Lord your God for your servants 

so that we will not die, for we have added to all our other sins the evil of asking for a king” (1 

Kings 12, 19)

This would be the place when we wonder: why did the prophet  allways remember the 

people its mistake?  He did that with the purpose that the people understand that was wrong in 

changing theocracy with royalty and understanding that, to ask forgiveness from the deep of 

the heart, because otherwise it didn’t come. Many, until they understand their wrong doings, 

think they are clean and they defend saying that they didn’t kill, they didn’t fired etc. etc. 

Actually their mind is locked and tied by a darkness veil which will  break only when you 

bump their sins in front of them. That’s the effort of the prophet: to work as he could better 

the  deep  penance  of  the  people,  so  that  to  come  from  God  redressing  mercy  way  and 

revivification times (Acts 3,19) and not punishment and great wrath.
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The power which do not listen

In those times, God sent Samuel to Saul to tell that one: „I remember what the Amalekites 

did to Israel  when they waylaid them as they came up from Egypt.   Now go, attack  the 

Amalekites and totally destroy all that belongs to them. Do not spare them; put to death men 

and women, children and infants, cattle and sheep, camels and donkeys.” (1 Kings, 2-3)

That was God’s command to Saul, who wearing a sword, received to obey a command 

related to sword. “But Saul and his people acted up of their own: they spared Agag, king of 

Amalekites, and the best of the sheep and cattle, the fat calves and lambs - everything that was 

good. These they were unwilling to destroy completely, but everything that was despised and 

weak they totally destroyed.  Then the word of the Lord came to Samuel:  <<I regret that I 

have  made  Saul  king,  because  he  has  turned  away from me and has  not  carried  out  my 

instructions>>.” (1 Kings 15, 8-10)

See how from the diobedience starts the fall from God and the mistakes come one after 

another.

Just for some lambs and cattle and because the army spared the king of Amalek, was God 

so angry that to lament to the people that He was sorry for making Saul king? 

The Holy Scripture, Book of God, has letter and spirit. That’s why there are two type of 

reading. If God unbinds the hidden secret from letters, you will understand; if not you will 

understand only the letters.

So, getting deeper the times, over the multiude of centuries, we find the Abram’s vision:

Genesis 15: 

12.  As the sun was setting, Abram fell into a deep sleep, and a thick and dreadful 

darkness came over him. 

13.Then the Lord said to him, “Know for certain that for four hundred years your 

descendants will be strangers in a country not their own and that they will be enslaved 

and mistreated there. 

14. But I will punish the nation they serve as slaves, and afterward they will come out 

with great possessions. 

15. You, however, will go to your ancestors in peace and be buried at a good old age.

16. In the fourth generation your descendants will come back here, for the sin of the 

Amorites has not yet reached its full measure.”

What do those words represent? A discovery made to Abram, a word from God to the 

human,  by which He revealed His  concern in  guiding the people over  times towards  the 
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expiation and salvation of people. That word of God said to Abram hundreds of years before, 

came to be acomplished during Saul’s time. That’s why, God word for Saul through Samuel 

was: “I remember what the Amalekites did to Israel when they waylaid them as they came up 

from Egypt.  Now go, attack the Amalekites and totally destroy all that belongs to them.” (1 

Kings 15, 2-3)

This word of God’s guidance was not listen by the king; that’s why God was angry and 

He was sorry for making Saul king, because he didn’t fulfillled exactly His command, the 

word which bent His will over times and “ now” was reaching humans again.

Through  Parents’s interpretation

Saint Maxim the Confessor deeps the sense of Saul’s history with spiritual elements. So 

„Saul is elucidated, after a meaning, as <<asked hell>>. Jews people, by choosing a life of 

pleasures instead of a virtuous  life  lived within God’s spirit,  asked to  rule over them the 

kingdom of hell, that being the unknowing insted of knowledge. Because all that is felt from 

divine  love  is  possesed  through  pleasure  by  the  law  which  can’t  obey  none  of  God’s 

commands or doesn’t want to…” (Saint Maxim the Confessor,  Answers to Talasie, pg. 421). 

„God is spirit, and His worshipers must worship in the Spirit and in truth.” (John 4, 24) and 

not letter... Because it is impossible to exist and work together the bodily part and the divine 

part of the law, that meaning the letter with the spirit, once there can be no harmony between 

what is ruining the life with what destines it by nature” (Saint Maxim the Confessor, idem, pg. 

433)

 Saul represents also the type of written law, the letter of the law, David represents its 

spirit, its reason. „This spiritual David, even envied by Saul, is not defeated.  On the contrary, 

due to his great love for people and the reached condition without passions, even he was 

hated,  through the spirit’s  guitar calms the enemy, tortured by the bad spirit and allays it, 

saving him from the bad desease of earthly thinking, as if it was a crafty devil. Because all of 

those who  hate from envy and evily slander the one who  is harder in virtues’s needs and 

richer  in God’s  knowledge word,  all  of  those represent  a  Saul tortured by the bad spirit, 

because  they  don’t  stand  the  fame  and  the  happiness  of  the  one  better  in  virtue  and 

knowledge, but they get more angry if they can’t kill the benefactor. Often browbeats with 

rancour even on the beloved Jonathan, the conscience’s secret thought, which condemns the 

unfair hate and says the truh about the hated one diligences. The envious one behaves like 

Saul, the madman from old times, whom Samuel said, after disobeying God’s commands: 
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„Crazy you had worked, because you infringed my command, which was given to you by 

God!” (1 Kings 15,19). And Saul is, as I said before, the written law or the Jewish people, 

who live according to written law. Because from those two, interlacing in earthly face, will 

move away the God’s Spirit, that meaning the spiritual contemplation and knowledge, and 

instead  of  those  the  bad  spirt,  represented  by  earthly  thinking  comes  and  tortures  with 

continuous sexual immoralitys and agitations, specific to the ones submissived to the time and 

damage, as something shaked by the the deasease of thoughts’ flightiness. (Those match so 

well to our times, when people is against the Spirit, that’s why there is no letter to reconciliate 

them).  Because the law, considered only by letter  and comprehended only in the material 

sense,  it  seems  like  being  controlled  by  the  epilepsy,  being  shaked   by  countless 

contradictions and having no harmony with itself; and the Jewish like mind, confussed until 

madness by the toss and the flightiness of the material things, is necessary to allways change 

its mood.” (Saint Maxim the Confessor, idem, pg. 447 -448)

„It must be added that the ones saved by Jesus (Navi) are killed by Saul. Because the ones 

saved by the spirit  are killed by the letter,  that’s why God, Who named Saul king – that 

meaning the written law- to rule over Israel, is sorry when He sees that the Jewish understands 

the law only by material sense and gives power to the kingdom of Spirit, which is close to the 

letter, but better. << The Lord has torn the kingdom of Israel from you today and has given it 

to one of your neighbors - to one better than you.>> (1 Kings 15, 28) because how David was 

the neighbour of Saul, so the Spirit is the neighbour of the letter, following to reveal after the 

letter’s death.” (Saint Maxim the Confessor, idem, pg. 449)

According to another meaning, Saul represents the humanity, is the mind, is the soul given 

by God through the Sacrament of Oil with the Holy Chrism, king of Israel. He receives the 

command of starting war with Amalek, by which we undertand the devil, and to destroy the 

entire kingdom with all that it has: women – pleasures, their babies – evil’s cubs, animals – 

passions against nature, in a single word everything that belongs to Amalek, which strumbled 

the exit of Israel from Pharaoh’s slavery, another icon of devil.

Neither our Saul, who exists in each of us, doesn’t obey, doesn’t fulfill the command and 

spares  the  ling  and  some  good-looking  cattle.  He  doesn’t  kill  the  king  of  evil  with  the 

obediance to God, he doesn’t kill the most good-looking animals – the passions with inocent 

appearance – but still  there are passions too, even are undercovered in lamb’s face or the 

innocence face.

We, Christian people, new Israel, through the Three Sacraments by which we enter the 

great christian collective: Holy Christening, Holy Oil (Unction)  and Holy Communion, we 
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are named priests, kings and emperors over the passions. So, unified within us with God’s 

word, we received the command and the power to kill Amalek and all represented by that to 

be destroyed. And if we act like Saul did and we don’t obey to carry the war according to the 

command and power received from above, among us, hangs like a sword the regret of God. 

(Genesis 6,6)

The fall of a king

The prophet, the seer beyond letter and things, suffering because the king’s mistake, tries 

to redress it. Because, as one who oiled him king, he was spiritual connected and responsible 

for him. So the confessor calls the king to penance, saying: „You have not kept the command 

the Lord your God gave you; if you had, he would have established your kingdom over Israel 

for all time.  But now your kingdom will not endure; the Lord has sought out a man after his 

own heart  and  appointed  him ruler  of  his  people,  because  you have  not  kept  the  Lord’s 

command.” (1 Kings  13, 13-14) After saying those, he helps him praying for an entire night. 

He met  for  the second time  with the  king and he told  him again  his  mistake,  that:  “For 

rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the evil of idolatry. Because you have 

rejected the word of the Lord,  He has rejected you as king” (1 Kings 15, 23). Hearing those 

Saul makes a fake penance only to escape from the prophet’s mouth, saying: “I have sinned. I 

violated the Lord’s command and your instructions. I was afraid of the men and so I gave in 

to them. Now I beg you, forgive my sin” (1 Kings 15, 24 -25). See that were is defence there 

is no penance, so there is no confession and neither forgiveness; pride remains the master; you 

can’t make diplomacy or compromise with God.

So, as it  was expected:  the human with splited heart  sees everything splited,  and also 

what’s unique he/she  splits too. Because see him splitting the word of God from the word of 

the prophet -  as if it wasn’t the same command. Also he justifies himself, arguing on fear of 

the people. But his fear was caused by the abandon from above (Wisdom of Solomon, 17, 11-

12), fear which he felt in his heart, as the one who didn’t kill the foreign king, the cattle of 

pride, or the lambs of self –love. That’s why when Samuel returns and tries to guide him to 

penance, the king jumps from penance to the pertinacity of pride, saying: “I have sinned. But 

please honor me before the elders of my people and before Israel…” (1 Kings 15,30). This 

jump makes the penance impossible; and instead of attempts with the purpose of penance, 

from God comes the decision of dethronement.
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Then God told Samuel: “How long will you mourn for Saul, since I have rejected him as 

king over Israel? Fill your horn with oil and be on your way; I am sending you to Jesse of 

Bethlehem. I have chosen one of his sons to be king.” (1 Kings 16,1)

Saint Maxim the Confessor writes a short teaching about the power and the measurement 

of human prayers to God, based on the prophet’s inclination between the decisions of the 

Mastery from above and the pertinacity of the mastery from down, the one of the king.

“ A prayer works when it is unified with the facts of the commands. So, when the prayer is 

not just empty words,  laying in lazzyness and without conscience,  but it  is refreshed and 

alived by fulfilling the commands, then the prayer is working…In another way (when is made 

for others) is working when the one who needs the right one prayer, respects the facts of the 

prayer, redressing his life and so strenghten the prayer of the right one through his behave. 

Because the prayer of the right one doesn’t work  for the one who more likes the pleasures 

then virtues. For instance, the great Samuel once he was mourning on Saul who sinned, but he 

couldn’t persuade God to be mercy, because he didn’t have as a help for his tears the proper 

redressing of the sinner.  That’s why God, stopping His servant from unuseless crying, says to 

him: “How long will you mourn for Saul, since I have rejected him as king over Israel?” (1 

Kings 16,1)

That’s  why the  prayer  of  Jeremiah,  who suffered  because  of  the  Jewish  people,  mad 

because  of  devils’  delusions,  is  not  listened,  because  it  didn’t  have  the  power of  Jewish 

unbelivers’ redressing. That’s why God stopped him too from his prayer, saying: <<And you 

stop praying for that  people and don’t  come to Me anymore for they,  because I  will  not 

hear.>> (Jeremiah 7,16)

It is really a great unconsciousness, for not saying madness, that someone who  splits his / 

her soul in pleasures to ask salvation through those right ones prayers, and also is a great 

madness to ask forgiveness for the acts by which actually he/she praises, defiling with the 

wish. The one who need the right one prayer don’t have to let it unuseless and unmoved – if 

he/she really hates the bad ones – and to make it useful and powerful, arming it with his/ her 

own virtues   and  capable  to  the  One Who can  forgive  the  mistakes.”  (Saint  Maxim the 

Confessor, idem, pp. 299 - 300)

And Saint Mark the Ascet says all of those briefly: “Sin to death is the impenitent sin. 

Even if a Saint will pray for such a sin of other, he will not be hear.” (Saint Mark the Ascet, 

About the ones who redress by facts, Philokalia, ed.I, vol. 1, pg. 254, and ed. II, vol. 1, pg. 

252)

That’s why Samuel was sent to David, a blonde child, with beautiful eyes and nice face. 
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Samuel, knowing David, by spirit, took the horn of oil and anointed him in the presence of his 

brothers, and from that day on the Spirit of the Lord came powerfully upon David. Then the 

Spirit of the Lord had departed from Saul, and an evil  spirit from the Lord tormented him and 

even  Saul’s attendants said to him, “See, an evil spirit from God is tormenting you.” (1 Kings 

16, 12-15)

      We must show that if he didn’t want to redress when he had the Spirit of God, now, 

tormented  by  devil,  it  would  be  harder  and  even  impossible  to  redress.   This  is  God’s 

punishment over the pertinacity of an envoy. That’s why, from times it is known that when 

the powerful persons of those times were rasing a hand against God’s servants, their power 

didn’t last anymore. Saul, mastered by the bad spirit, revolts against God and His servants. 

Saul, being under devils’ possesion,  was searching to kill – the work of the human’s killer – 

because he tried twice to   pin David to the wall with his spear, with the intention of killing 

him (1 Kings 18, 10-12; 19,10). He was wild against Samuel too, because he was protecting 

David, but he couldn’t do anything. His mind became darker and darker; he ordered that all 

God’s  priests  to  be  killed,  because  they  have  sided  with  David.  And  so  the  guards  did, 

murdering in that day 85 priests. (1 Kings 22, 17-18)

      That act of Saul was proving the madness of his mind and the alienation from penance, 

which attract continuous punishments and sorrows from God. Samuel the prophet dies, he has 

no consellor. He leave with army against David, but with divine intervation, David spares his 

life several times; even he robbed Saul’s spear under his head, and other time cut a piece of 

his coat, wishing to prove his goodness. God showed him that he didn’t want his death but his 

return. And how did God shake him to return if not by David goodness’s proofs, by which he 

saved Saul‘s life several times? (1 Kings 24, 1-20) But a mad mind doesn’t understand the 

good ones, it can’t rise  to understand the unseen ones from the seen ones. A dark mind can’t 

be trusted, because even when it talks about good it has no stability.

That’s why the afflictions come: the last way God use to wake up the human’s mind. 

“In those days the Philistines gathered their forces to fight against Israel” (1 Kings 28,4). Saul 

gathered the entire people and set up camp. When Saul saw the Philistine army, he was afraid; 

terror filled his heart” (1 Kings 28,5). This shake has a meaning  and consequences; once it 

reveales  his  nervous  disequilibrium,  and  second,  this  disequilibrium increases  in  a  terror 

moment and from now on, his acts are getting more and more crazy. Just a last blink remained 

from God but soon it faded too. „Saul inquired of the Lord, but the Lord did not answer him 

by dreams or visions or prophets.  Saul then said to his attendants  <<Find me a woman who 
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is a medium, so I may go and inquire of her.>>  <<There is one in Endor>> they said. Saul 

changed his clothes and went to see the medium.” (1 Kings 28, 6 -8)

God, knowing that he will do that, did not answer to him; because his mind was no 

longer capable to make the difference between good and bad, God and the devil. See now 

Saul, abandoned by God and going to the medium, the devil’s apprentice.

Spiritism

He asked the medium to raise Samuel from deads, because he didn’t listen that one when 

he sould. God brings the want over the humans, so that,  by this way to apreciate still  the 

advice in such a way that even from deads to struggle to bring back the ones they didn’t listen 

when they could do that. But those who are so contrary and only the deads might return from 

that way „even if someone will resurrect from death, they still will not belive” (1  Kings 28, 6-

8). Disobedients, with obturate and weak minds because of pride, will not benefit from the 

gifts of advice. Because, abandoning the good advice given in proper time, God also departs 

from them and leaves them in the evil one’s advice. So happened to Saul, because -  according 

to Saint Gregory of Nyssa’ s interpretation about that – it wasn’t the spirit of Samuel who 

came back from hell (because all the rights from the Old Testament were going to hell, except 

from Enoh and Eliaj), but from hell came out the bad spirit, the one with the medium was 

working, and that spirit took the appearance of Samuel and so the cheat Saul in a perfect way.

See the past king worshiping the devil’s work, who extended his mastery over Saul’s life 

too so that even his end was told too.

1 Kings 28:

15. Samuel (the one with the face of Samuel) said to Saul, “Why have you disturbed 

me by bringing me up?”     “I am in great distress,” Saul said. “The Philistines are fighting 

against me, and God has departed from me. He no longer answers me, either by prophets or 

by dreams. So I have called on you to tell me what to do.” 

16. Samuel said, “Why do you consult me, now that the Lord has departed from you 

and become your enemy? 

17. The Lord has done what he predicted through me. The Lord has torn the kingdom 

out of your hands and given it to one of your neighbors - to David.  

18.Because  you  did  not  obey  the  Lord  or  carry  out  his  fierce  wrath  against  the 

Amalekites, the Lord has done this to you today.  
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19.The Lord will deliver  both Israel and you into the hands of the Philistines,  and 

tomorrow you and your sons will be with me. The Lord will also give the army of Israel into 

the hands of the Philistines.” 

Hence, the unrightness of speaking to deads or spiritism has old roots. Nowadays, it 

became a trend for the elite and being one of the finest cheat, it is also the most dangerous 

roam. To be clear: Church doesn’t allow the spiritism, it stops it. See why:

The spirit who comes can’t offer  any solid proof about its being or identity. It may 

count proof after proof, showing that it knows things, which we think only the defunet could 

know. But also the bad angels or spirits can know those very well. We can’t be sure about the 

identity of the one who speaks or writes alike the dead one. It happens the most masterly 

substitution of the person, who is perfectly replaced and copied, as you knew him/ her, so that 

our deceit, came from good faith,  to be perfect: and so we belive a cheating work as being the 

most  true  discovery  from beyond.  And,  seeing  those  many discoveries  happen after,  you 

receive without any control the last cheat. And that happens most to those who avoid the holy 

Sermons of the Church and look for the wonderful cheat so that those ones to advice them 

toward the world from beyond. It is easier in this way:  the spiritism doesn’t fight with itself, 

it doesn’t ask for santification of life, it doesn’t ask for recognition of the Saviour’s divinity, it 

doesn’t stop the lure of God – because this is the spiritism. And if you really care about that, 

for fear of not mistaking, belive also in spiritism too, that meaning believing in something else 

than only in Church built  by God.  In time, winning your trust,  you may receive advices 

against salvation or prade of halucinations which remove the mind from the right judgement.

We could be welcomed by the spiritism’s partisans with the word that many saints 

have  spoken  with  angels  and  many  of  them  talked  also  with  dead  persons and  even 

resurrected persons from dead; but that happened with God’s allowance, as a proof of soul’s 

immortality and collective resurrection and God’s  slave for the saints. From time to time, it is 

showed to humans how much does God listen to the saints, when within them burns the love 

for people and they want to save people from an unrightness to come over them: they ask God 

the confessing of the one from beyond the grave. But there is a big difference between God’s 

miracles  through saints  and the discoveries  of  spiritism,  as  big as the difference  between 

saints  and one who allures  God. The life  of saint  Cyprian,  who was a great sorcerer  and 

human’s cheater before becoming a Christian, may stand as a proof against spiritism.

Another  cause why the Church stops its  sons  from the deviously path of  all  types  of 

spiritism and sorcery is that one: it was noticed that the practice of spiritism leads to madness. 

A research  done  somewhere,  in  a  madness  house,  revealed  that  70% of  the  insanes  had 
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practiced  spiritism.  How  it  can  lead  to  madness  is  easy  to  understand:  each  session  of 

spiritism can be realized only if everybody gathered there allow to lend from them a certain 

nervous power, useful for the spirit from beyond who talks or writtes through a presented 

person. That one loses his/ her conscience during the session and  fall into trance. The lending 

of  nervous  power  requested  by  the  spirits  to  communicate  beyond  is  more  an  assent  to 

robbery, based on the health of nervs, a robbery which leads step by step, faster for some, 

slower for others, to the situation of not being capable of using their mind and nervs, because 

robbed by the spirits they become weak and change the nature, so that they see everything 

through a foreign spirit, different from normal persons. It so how the madness starts to reveal, 

many times without turning back possibility.

For documentation of what have been written before, we bring as support, the book of 

a  psysician  called  „Occult  sciences  and  mental  disequilibrium”  (Dr.  Philippe  Encausse, 

Sciences occults and desequilibre mental, Paris, Payot, 1944, ed. II, pg. 314). That book has 

the quality of including here also the answers of occultism, spirtism practicants and some 

important  orientalists.  All  of  their  advices  are  nothing  more  than  alarm calls  against  the 

cluster avalanche toward mental disequilibrium. See some answers for the following question: 

„May  the  occult  sciences  –  the  famous  science  of  good  and  bad  –  lead  to  mental 

disequilibrium or not?” One aswered: „I don’t think that occult sciences, by themselves, lead 

to mental disequilibrium, if the one who studies or practices those has no intelectual force. 

But a thing is sure that  many persons with mental  disequilibrium are attracted to practice 

occult sciences and they find there only an aggravation of their agitation or a subject to rave 

about.” (Alajovanine, in Sciences occultes et desequilibre mental, pg. 92) 

See the answer of an orientalist (Mrs. H. Blavatsky): „The best and the most powerful 

mediums suffered because of the experiments done within their soul and body. Remember the 

woeful  death  of  H.  Forser,  who  died   in  an  insane  asylum,  because  of  angry  madness; 

remember  Stade,  who is  epileptic,  Elington,  the first  medium of  nowadays England,  who 

sufferes by the same desease. See what kind of life Douglas Home had. Think then at the sad 

fate of poor Washington Irving. Finally look at sisters Fox, the oldest mediums, the founders 

of  modern spiritism,  who after  more than  40 years  of  „contacts”  with „angles”,  got  mad 

without cure, due to those angels…The science of good and bad is full of dangers and full of 

traps.” (H.P. Blavatsky, in op. cit., pg. 92)

An experienced spiritualist (Stanislas de Gnaita) focuses: „You can see that I don’t negate 

with preconception the price of the spirits. I bitterly  judge the doctrine  - usually one of the 

most  important  –  only  because  of  its  consequences,  which  leads  to  a  fatal  way:  psychic 
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promiscuity and spiritual anarchy… The adventurous experimenter, when he/ she wants to 

enter in his/ her body, may find it ocuppied by a larva which has installed there, took the 

organs in mastery, it consolidated there as within a fortress, just to say differently…Or he/she 

enters  without  having  the  power  to  take  out  the  ghost;  from here  arise  the  madness,  the 

monomania or at least the possesion…Or the larva remains master on the body, as on a battle 

field:  from now on it  will  vegetate  in that  body and this  is  the imbecility.”  (Stanislas  de 

Gnaita, in op. cit. , pg. 112)

That answer bustles to a connection. Once the Saviour remembered the ones saved by 

the bad ones, that  the bad spirit  (recognized by us through the work of a passion),  being 

banished by the human’s penitence united with God’s gift,  having no place where to stay, 

takes another  seven spirits,  worst  than itself,  and returns to the house from where it  was 

banished. So, if they find a clean house, but the master –the mind, the soul -  is left from 

home, whom knows, in some astral travels looking for information,  leaving the doors and 

windows open – because it can’t be otherwise – of course the last ones of that person will be 

worst than the first ones. Would be interesting to know what the Holy Parents understood, 

when they disciplined their apprentices, teaching them to allways have their soul in the same 

place like the body and to oppose mind’s rapture from the body. Here is needed something 

more then the simple dispersal of fantesy, which, if it is not controlled it brings strong decline.

Another  spiritualist  (Allan Kardec) answers in a similar  way: „One of the greatest 

danger of being a medium (capacity of some persons  to enter, even without their will, in 

some  connections  with  spirits,  due  to  the  fact  that  the  nervous  system  has  no  normal 

adherence  to  real  world)  is  represented  by  obsession,  that  meaning  the  domination  some 

spirits may exert on mediums…The obsession has three essential stages: simple obsession, 

fascination and subjugation.” (Allan Kardec, in op. cit. pg. 116)

A  professor  (Laiquel  – Lavastine)  also  points  some  other  sides:  „The  study  of  the 

occultism…has no deficiency as regards moral health of the balanced ones. But is happens 

that the background for those studies to be represented by an abnormal or even an invalid 

tendency.  In  that  case  those  may  be  harmful.  And  more  harmful  may  be  the  practical 

applications. Some of the applications are experiments for personality’s dissociation. It may 

be undestood from here how harmful are the subjects of which mintal synthesis is more or less 

insuficient. The existing mediums can be split in three categories:

1. the cheaters and the charlatans, who eneter under court’s jurisdiction;

2. the fools, who within a systematic delirium, make the spiritism to look like a spring 

of new elements;
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3. the ones, who in most of the times are mental  debile, and for those spiritism is 

nothing more than the casual cause for the delirium’s apparition.

So, spiritism is harmful, because it facilitates the apparition of delirium. The role of 

the psychiatrist is to show its deficiency and dangers.” (Laiquel – Lavastine, in op. cit. pg. 

118)

The  most  terse  alarm  call  is  given  by  an  English  magician  and  orientalist  (C.W. 

Leadbeater), who said: „The tools of the ones before sorcery (black magic) can give life to 

artificial powerful elements and this type of life can be very malicious sometimes. But those 

elements react with a terrifying power against their author, if that person is protected by those 

powers, due to his/ her clean nature. So that the story with the sorcerer cleft by the devils he 

called it is not just a story, it might have a real basis.

I  declare  that  anyone  pay  attention  not  to  struggle  in  waking  up  those  redoubtable 

energies,  if  they are not guided by an experienced person,  because I  noticed on my own 

example, to what tragic consequences an unexperienced and wrong guided person is exposed, 

when he/ she wants to play with those very serious things. To throw within those experiences, 

whitout having the proper knowledge, is much to dangerous than the game of a child with 

nitroglycerin (dinamite).” (C. W. Leadbeater, in op. cit., page 119)

Comparing the “reasons” which attract people to spiritism, the most serious ones are 

the unconsoled pains for a loving one death; and the less important reasons are the curiosity 

and naivety. 

Normally would be that the ones remained in that life to wish to remake and to fix up 

with the decision above them, who ordered those things. But they do the contrary: they don’t 

want  reconciliation,  they  revolt,  don’t  want   to  break  the  connection  with the  ones  from 

beyond, refuse to be pleased only with the intermediation of the Church for their soul. They 

want to cross the boundaries God decided to exist between the two kingdoms of soul’s life. 

Their  restlessness may put they in conflict  with the divine Providence;  and that abnormal 

condition  may  push  they  towards  mental  disequilibrium-  or,  thinking  as  reverse,  this 

retlessness  actually  proves  the  hidden  disequilibrium,  which  only  now  displays  on  the 

“reason” of a death in family.

The human must have some knowledge about life and death; and for that has time and 

occasions- then he/she must dominate the pain. Because if he/she doesn’t stop the pain with 

resignation and reconciliation with the state of the things, according with their sequence from 

the beging of the human, and more, refusing the alleviation given by Christian faith, the poor 

pained one has nothing left  to protect a healthy mind.  The love understood in a  limited 
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manner,  accelerates  and  lenghtens  the  pain,  which  provokes  obsessions  and  advices  to 

spiritism; and from there hangs on the remaining mental health, where everything ends. We 

agree that with the “burning desiree” from the conclusion from a medicine doctorate thesis 

that: “Desperate creatures, pushed by naivety, fear or madness, not to be allured to a costing 

and also dangerous experience for their agitated soul.” (Dr. Philippe Encausse, in op. cit., pg. 

242)

With this  occasion it  maches  an observation regarding the one who are spiritualist 

whithout their will, or beter said, the ones possesed by spirits, more or less by their free will: 

there  are  lot  of people apparently  healthy,  but  “the spirit  says to them” many precipices. 

Those feel within them a second person, who speaks to them, and in time, they get totally 

absorbed by that spirit, who name itself as “archangel”, or a certain saint, and even it assumes 

the name of Christ Jesus. In some other cases, when we don’t have a person inclined to faith, 

that second person pretend to be one of the most important historical personage. It is clear, 

without  any other  examples,  that  the unity  of  human person is  broken, the censorship of 

reasoning is no longer functioning, all the content of the person’ s subsoil flares up without 

any barrier; we are facing a tragedy from the nervous pathology domain.

The Holy Parents, in the same thought, warn the faitful ones by the temptations of 

deviously cheats:  so Saint Cyril of Jerusalem calls:  “Run away from any devilish work…

Don’t pay attention to astrologers…Don’t even allow to hear about charms, spells and the 

unjustice facts of the ones who call the spirits!” (Saint Cyril of Jerusalem, op. cit. pg. 133). 

See also the words of Saint Gregory of Nyssa, in his letter to Bishop Theodosius:”Some of 

our ancestors had the impression that the medium really called the soul of Samuel and for 

sustaining  that  opinion  they  bring  the  fact  that  Samuel  was  deeply  impressed  by  Saul’s 

abnegation  (from God)  and even the  search  for  that  medium was done  thinking  to  God, 

meaning that by dealing with sorcery he wanted to find a deceiver answer to the questions he 

asked. Because the prophet being upset due to the fact that he didn’t want the loss of the 

sinner, that’s why God allowed that the soul of the prophet to be called through that magic, so 

that even Samuel to see that defending Saul was useless, showing by the speaking of the belly 

that the prophet was against him and arranged so that he personally say that to Saul when he 

called him…

But thinking at the abyss, the Gospel told us about, the abyss between the kingdom of 

the good ones and the one of the bad ones, as that patriarch said, or better what God told the 

patriarch (the parable with Lazar and  the rich man) that none of the condemned ones can rise 

to the celestial ones and none from the skies, can descend in the collective of the bad ones – I 
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personally don’t believe in those magical conceptions and I know that the only discovered 

truth is the one from the Holy Gospel…

As far as we know, how great is Samuel among the saints and how blamable is the 

fascination of magic, also I am convinced that in that perfect rest stage of Samuel, he couldn’t 

pass by his will or not, the abyss which separates the cohort of the good ones from that of the 

bad ones; - not without his will, because that would mean the devil was allowed to cross that 

abyss and to move that saint prophet from the cohort of good ones in another place; by free 

will, it is not possible too because he wouldn’t be capable to do so and also he wouldn’t wish 

to interfere with the bad ones. Because who once stays in right ones, it is absurd to say that 

would pass by free will to the bad ones. But even if he would intented to do so, the bigness of 

that abyss don’t allow that crossing…

What does it mean the problem we talk about? Viewing that the enemy of human nature is 

our opposer, he has no other though than hiting the human where most hurts, creating deadly 

wounds. And what can be the most mortal wound than banishing human’s from God, life’s 

creator and to let them to roll by free will towards loss? Because many of the ones who are 

concerned about the bodily ones,  are avid to know the future, hoping that they might change 

it, if it is bad or to acomplish it if it is good, that’s why for making humans not to animate 

their eyes only  to God, the crafty nature of the devil invented a multitude of liar methods to 

know the future, such as: guessing from the birds’s flight, interpretation of signs, oracles, 

searching the innards, calling the deads, guuessing in trance moments, incitation (tempation) 

of a god, inspiration and so on. In that way is the guessing, by which human allows to be 

allured I knowing the future, and so it is sure that the human falls in the clutches of the catchy 

and deceitful devil. The devil is the one who advice the one who observe the flight of eagles 

to put his/ her hope in signs as: special beatings of the wings, or specific movements of the 

liver, the babble caused by the inflamation of the ganglions, the eyes’ blinks, all of those 

prove as many cheating ways the crafty devil use to deceive the human, with the purpose that 

humans, departed from God to search their cure to the devil, from whom they also believe 

they’ll receive it..

One of those many cheats is the talking from the stomach or the pitonia, by which it 

was  belived  that  it  might  be evoked or  brought  to  life  the  souls  of  the deads.  Desperate 

regarding his salvation, when strangers rose against him with all their armies and thinking 

then that Samuel might help him, Saul went to that woman, the medium, who believed herself 

and other people belived so that the devil reveals to her under different shapes, which Saul 

didn’t see, only the medium did. When she started to do that magical act and before that 
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woman eyes those fanstasms started to reveal, then the devil made Saul to believe that those 

visions  were  representing  the  reality,  especially  that  the  woman  decribed  the  clothes  of 

Samuel as Saul remebered as it were and so he hardly believed that he was not wrong with 

that woman’s visions.  After she said that she saw some gods raising and a standing man 

dressed in two clothes, then what do the real servants of the Scripture’s  texts  must say?  That 

was Samuel himself there  and that medium did really see two gods rasing up to skies? The 

Scripture knows the devil too what it says: “All pagans gods are idols” (Ps. 95, 5). Or did the 

Samuel’s soul stay with the idols? Don’t be like that! The spirit by which the medium was 

continuously possesed was the one that took another spirits to cheat that woman and through 

that one to cheat Saul. In that talking from the stomach thise devilish spirits made that woman 

to say that they were gods, they  described even the clothes they were supposed to be dressed 

with and also they learned her their voices and the way of speaking in a prophetic manner, 

announcing the future, helped by a credible conjuncture, indicated by the appearance, as being 

something logical according to presented facts. Also that evil spirit revelead itself, without 

wanting, saying the truth: <<Tommorow you and your sons will be with me>> (1 Kings 28, 

19). But if was really Samuel there how was possible to stay near a person guilty of so many 

crimes (Saul)?” (Saint Gregory of Nyssa,  Epistle to Theodosius, Migne, P.G. 45, col.  407 

-414)

Nowadays there are many books which present many messages from beyond. Those 

messages, especially the ones which pretend to be from the saints of even from the Saviour 

Himself,  lead,  without  our  will,  to  a  comparison  with  the  Holy  Gospels.  To  a  such 

confrontation those give away. Put on two different columns, those gorgeous platitudes and 

nothingness near a page of the Gospel, and so the sublime and the ridicule are more obvious. 

The literary quality, the font, the highness of thinking, everything reveal an audacious and 

unbelievable daring fake, which I don’t think it can be done by the souls of the deads ones, 

but only by the father of lie (John 8, 44) and the fake christs (Matthew 24,5).

The Church is indebted to spare its sons by the tempation of falling winthin the spirits’ 

robbers; that’s why the Church stops that and warns the belivers with the advice of Saint Paul, 

given to the Thessalonians, which were also looking for secrets:

2 Thessalonians 2:

7. …For the mystery of iniquity do already work…. 

9. Even him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and 

lying wonders, 
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10. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish; because they 

received not the love of the truth, that they might be saved. 

11. And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a 

lie.

12. That they all might be damned who believed not the truth, but had pleasure in 

unrighteousness. 

Because the  unright way is loved by the ones who deviously rake out the secrets of 

God, the ones locked  in future days.

The last payment for disobedience

And now, the Scripture’s confessing about the guilts and payment  Saul received for 

disobeying and for searching a medium: the ones said by the spirit of lie, who worked through 

the medium and cheated Saul with the appearence of Samuel,  became true.  So: 

1 Kings 31:

3. The fighting grew fierce around Saul, and when the archers overtook him, they 

wounded him critically. 

4.  Saul  said to his  armor-bearer,  “Draw your sword and run me through, or these 

uncircumcised fellows will come and run me through and abuse me.”    But his armor-bearer 

was terrified and would not do it; so Saul took his own sword and fell on it. 

5. When the armor-bearer saw that Saul was dead, he too fell on his sword and died 

with him. 

6. So Saul and his three sons and his armor-bearer and all his men died together that 

same day. 

1 Chronicles 10:

   13. And so Saul died because of his crime, made in front of God: because he dind’t 

keep the word of God and he went with his question to a medium

  14. And he didn’t look for God. That’s why he was killed and his kingdom given to 

David, son of Jesse.

See how, from disobedience and lack of penance, it starts the loss path which brings 

him in front of death, without having any piety and collapses him into the eternal loss. See 

how the ones with the heart full of pride and self-love until death, by not receiving the lights 

of advice, fall from one mistake to another, until bigger and bigger sorrows come over them; 

and being under the burden of pains, the disobedients ones fall  in despair  and suicide,  by 
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which the hell devours with no return way. Because the suiciders have no forgiveness, not 

now, not in the time will come; and the Church is stopped to pray for those. See why the 

Parents said that the payment for disobedience is the loss of salvation; and also that’s why 

they said that for multiplying the disobedince God took the advice from humans. And the 

Gospel, for the same reason, says that: „ priestly instruction in the law will cease, the counsel 

of the elders will come to an end.” (Ezekiel 7,26)

And we confess again: that God has nothing to lose. God called even on Saul, but, if 

he didn’t want to understand…Judas understood, but he didn’t want to come…

Despots in penitence

A big part of people fall in despair as regards their salvation. The despair is a wrong 

way of meditation on the mistakes done; on the contrary, the good way of this meditation is 

hope. Badness, nothingness, devil, those are not healthy subjects to think about, because those 

ones disease the mind through the association of ideas. The penance must be a growing break-

up of the soul and of the entire health.

Viewing that we talk about the kings’ teachings,  see how Saint Cyril of Jerusalem 

raises the moral of the belivers, mentioning about the patient  waiting of God for sinner’s 

return:

„And Manasseh was a man of the unjustice; he cut with the saw on Isaiah (Hebrews 

11, 37), he defiled himself with all sort of idols services  and he filled Jerusalem with innocent 

blood (4 Kings 21, 16).  Still, when he was taken as slave in Babylon, Manasseh used the 

endurance  of  the  sorrows’  attempt  to  cure  through  penance.  Indeed  the  Scripture  says: 

„Manasseh humbled in front of God and prayed, and the Lord listened him and brought him 

back to his kingdom” (2 Chronicles 33, 12-13). If the one who cut the prophet with the saw 

was saved through the penance, what do you think about your salvation, viewing that you 

didn’t have such a great sin?

„What do you think about  Nebuchadnezzar? Haven’t you heard from the Scriptures 

that he was bloody, wild and with a will of a lion (4 Kings 25, 1-20)? Haven’t you heard that 

he took out from the graves the emperors’ remainings (Jeremiah 8,1; Baruh 2, 24)? Havent’t 

you heard that he took in slavery the Hebrew people? Haven’t you heard that he took out the 

emperor’ s eyes (4 Kings 25, 7), after that one saw his children being stabbed?  Haven’t you 

heard  that  he  destoyed  the  cherubim  -  not  the  spirtual  ones,  I  mean  the  statues  of  the 

cherubim (Exodus 25, 18-20). Haven’t you heard that he destroyed the ilastir by which God 
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was talking (Exodus 25, 22)? That he trampled the iconostasis of the sanctity?  That he took 

the altar of the thurification and put in the idols’temple (Daniel 1, 2)? What punishment does 

Nebuchadnezzar deserve for blinding the emperor, for burning the holly ones, for taking into 

slavery the Hebrew people, for bringing the holy vessels to idols’ temple? Wasn’t he worthful 

of death for thousands of times?  

“Did  you  see  the  greatness  of  the  unjustices!?  Come  now  to  see  God’s  love  for 

humans!  Nebuchadnezzar  became  wild,  he  was  leaving  in  wildness;  he  was  lashing  for 

salvation. He had nails alike the lion’s claws, because he robbed the holy ones. He had lion 

hair because like a lion he was robing and he was howling. He was eating grass like the ox, 

because he was like a cattle which don’t know the One who gave him the kingdom (Daniel 4, 

29). His body was drenched with the dew (Daniel 4, 30) because, even if he saw before the 

dew  extinguishing  the  fire,  he  still  didn’t  believe  (Daniel  3,  20-17).  And  what  does 

happen?”(Saint Cyril of Jerusalem , op. cit. , pg. 79-80; 83 -84)

„At the end of that time, I, Nebuchadnezzar, raised my eyes toward heaven, and my 

sanity was restored. Then I praised the Most High; I honored and glorified him who lives 

forever.  His  dominion  is  an  eternal  dominion;  His  kingdom endures  from  generation  to 

generation. All the peoples of the earth  are regarded as nothing. He does as He pleases with 

the powers of heaven and the peoples of the earth. No one can hold back his hand  or say to 

him: “What have you done?”  At the same time that my sanity was restored, my honor and 

splendor were returned to me for the glory of my kingdom. My advisers and nobles sought me 

out,  and  I  was  restored  to  my  throne  and  became  even  greater  than  before.   Now  I, 

Nebuchadnezzar, praise and exalt and glorify the King of heaven, because everything he does 

is right and all his ways are just. And those who walk in pride he is able to humble. “ (Daniel 

4, 31 -34)

„So, when he met the Most High One, when he thanked God, when he regreted all that 

he did, when he admitted his weakness, then God gave him back the king’s dignity.

„How so?  On  Nebuchadnezzar,  who did  so  many  wrongs,  God forgave  and  after 

confessing, he receieved back his kingdom, and as regards you, who penance, don’t you think 

you will receive God’s forgiveness for your sins and the Kingdom of Heavens, if you will 

leave in worthful way? God loves humans and He is hurried to forgive  and He is dilatory to 

punish. Nobody must lose the hope of his/her own salvation!” (Saint Cyril of Jerusalem, idem, 

pg. 84-85)
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Ch  apter III. THE SEVEN TRUMPETS  

God prays

Almost allways, the deepest words of any persons are the last ones, because those are 

said with the most careful awareness. The Saviour still has a word like that, for the last 

times, which in the same time, represents the prayer of the biggest seen love from earth. 

This word – also being a prayer – helps us to see the incomparable effort of God –Man to 

win our entire being for the salvation, which for He came in the world, in human society. 

About the fire God’s heart aches for us, wishing to pull us to Him, John, the apprentice of 

love, writtes:

John’s Gospel 17:

1. Jesus said these things, and lifting up his eyes to heaven, He said: "Father, the time 

has come. Glorify your Son, that your Son may also glorify you; 

2. Even as you gave him authority over all flesh, he will give eternal life to all whom 

you have given him. 

3. This is eternal life, that they should know you, the only true God, and him whom 

you sent, Christ Jesus. 

4. I glorified you on the earth. I have accomplished the work which you have given 

me to do. 

5.  Now, Father, glorify me with your own self with the glory which I had with you 

before the world existed. 

6. I revealed your name to the people whom you have given me out of the world. 

They were yours, and you have given them to me. They have kept your word. 

7. Now they have known that all things whatever you have given me are from you,

8. For the words which you have given me I have given to them, and they received 

them, and knew for sure that I came forth from you, and they have believed that 

you sent me. 

9. I pray for them. I don’t pray for the world, but for those whom you have given me, 

for they are yours. 

10.  All things that are mine are yours, and yours are mine, and I am glorified in them.

11. I am no more in the world, but these are in the world, and I am coming to you. 

Holy Father, keep them through your name which you have given me, that they 

may be one, even as we are. 
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12. While I was with them in the world, I kept them in your name.Those whom you 

have given me I have kept. None of them is lost, except the son of destruction, that 

the Scripture might be fulfillled. 

13.  But now I come to you, and I say these things in the world, that they may have my 

joy made full in themselves.

14. I have given them your word. The world hated them, because they are not of the 

world, even as I am not of the world. 

15. I pray not that you would take them from the world, but that you would keep them 

from the evil one. 

16. They are not of the world even as I am not of the world. 

17. Sanctify them in your truth. Your word is truth. 

18. As you sent me into the world, even so I have sent them into the world. 

19. For their sakes I sanctify myself, that they themselves also may be sanctified in 

truth. 

20.  Not for these only do I pray, but for those also who believe in me through their 

word,

21. That  they  may  all  be  one;  even  as  you,  Father,  are  in  me,  and  I  in  you, 

that they also may be one in us; that the world may believe that you sent me. 

22.  The  glory  which  you  have  given  me,  I  have  given  to  them; 

that they may be one, even as we are one; 

23. I  in  them,  and  you  in  me,  that  they  may  be  perfected  into  one; 

that the world may know that you sent me, and loved them, even as you loved me.

24. Father, I desire that they also whom you have given me be with me where I am, 

that  they  may  see  my  glory,  which  you  have  given  me, 

for you loved me before the foundation of the world. 

25. Righteous  Father,  the  world  hasn’t  known  you,  but  I  knew  you; 

and these knew that you sent me. 

26. I  made  known  to  them  your  name,  and  will  make  it  known; 

that the love with which you loved me may be in them, and I in them.

So, to save and to inherit eternal life with God, we must know it and live it with God, 

even since this temporal life. That means that we have to be inhabited and impregnated by 

God, to be revealed within us the divine life. And, on the other side, as there is no dissention 

in God, so there has to be within the ones who have Him as basis for their lives.  The state of 
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peace with all the creatures is such a great miracle that amazes the people and make them to 

recognize in that God’s work.

The kingdom of eternal life was preached and it is open; we know the Emperor and 

His  love;  but  the servants  hardly gather  to  be one,  that’s  why they need trumpets’  song, 

according to each Kingdom’s servant hearing level. All we have to do is to recognize God as 

Father and us as sons and according to that the knowledge to arrange our earthly life. Until we 

don’t admit that we have double nature and double life: an earthly  one and an eternal celestial 

one, which starts  from this life, we keep ourselves apart from what God wants to raise up to. 

We must know that we all Kingdom’s servants are celestial creatures, timely sent to live in 

earthly tents and to pass a great exam: to see and to be seen where from we balance with our 

hearts and minds and for what we balance that to have for our eternity. If we hope to God, 

we’ll inherit  Him and eternal  life;  if  we balance to perishing nature,  we will  banish from 

God’s face and we’ll stay with the evil one forever. Even we are persihing with our earthly 

nature, we are immortal with our celestial nature; but from us hangs where we’ll spend our 

eternity.

God brought us from nothing to life, but He can’t save us without our will. That’s 

why, He calls us in all sort of ways to know Him as Father and us as brothers and sons of the 

same Father.  A sure knowledge about that  – and faith helps and brings that assurance – 

balances the heart, or the love, to fulfill with all our will the biggest command of love, on 

which  is condensed the entire God’s effort. Because the lint of love raises the sons to the 

celestial Father and descends the Father, the Son and the Holy Spirit within them. And God of 

love unifies His sons to become one and when that is happening, it astonishes the world and 

obliges it to recognize God from the sons, because the sons unified in love live in Him and 

show in the world the earthly terminal of celestial Kingdom. Shortly this is the will of the 

Father and the Son’s prayer, to catch the human society in the same Trinity love.

To that way of spending the eternal life, which starts from here, God calls his children 

by various voices, through many trumpets. See some of those:

1. Inner call of conscience

2. External call of the word

3. The call through life’s sorrows

4. The call through death’s sorrows

5. The call through signs above nature

6. The call through the last pains from Antichrist

7. The call to Judgement
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The voice of conscience

It is a quiet voice, a smooth call, which you hear or understand that comes from inside, 

but  still  beyond you,  it  comes  from God.  Even  the  word  conscience  means  knowing 

together, the same.  And the ones who know together, the same, are God and the human. 

Hence, the mind and the conscience is the eye God sees the human and the same eye 

human sees God. How I see Him – I fell that he sees me -  simulan sight from two sides.

The passions, bad will and over those the sins, but especially the tuning out of this 

voice, bulk over that eye some waves, some scales, which fade the voice that can bearly be 

heard. Then God  fades from our eye too so that we think there is no longer God. Because 

of our sins, the human end of our conscience gets sick. Viewing that, we understand why 

God is so dark in the eyes of the sinners, so that those by truthfulness, in the malice of the 

unfaith which covered them, think that only now they reached the „truth”.

But the voice of conscience, being also the God’s extremity from His sons, by our 

nature, it can’t be allways extinguished, during our eathly lives. In a certain moment it 

starts to call inside us, saying our mistakes in front of God and in front of us; and if we 

don’t reconcilate with this claimer, while we stay in the same way (Matthew 5, 25) as 

travelers in this life, we have God’s word that He will listen the claimer and will give it 

right and will take us in the pains of hell.

There are humans inveterated in bads – who don’t want to know about God – and near 

their  lives’  end,  when the  pertinacity  of  the  nature  became weaker,  they  are  facing  a 

furious inrush of the sick conscience, which breaks all the dam of the wrongdoins, throws 

those in their face so that even their sleep runs away and for some even the mind runs 

away. Because veritably runs away the mind of those who an entire life did nothing else 

but fading the voice of conscience. That’s why God doesn’t want you to exit in this life, 

whitout knowing  that you murdered the best advicer, which you had everywhere and He 

doesn’t let you to leave without seeing from here where you will go. Is so how things are 

arranged, that wishing or not, each of us, to see what allways had to see by faith.
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The call of the word and the silence brought to account

The noice of life and the rumble of humans’ vainly concernes call in human ears their 

earthly needs  louder than the voice of conscience calls  their  spiritual  needs. Humans 

bearly  hear  those from beyond and those seem to be far  away:  the deafness becomes 

stronger  and  the  smooth  calling  is  not  heard  anymore.  But  mercy  God,  arrange  the 

external call through His servants, in order not to lose humans in their wrongdoings. Not 

human calls you through the priests and so put your hope in humans, but God calls you to 

change your life as a human. Since old times God called humans through priests  and 

levites, through laws and prophets, that meaning a calling through cleaner consciences, 

which didn’t deforme the call of God. And when the time was there, God –Son Himself or 

God –the Word came to us.

Who ever did call humans more sentimental than Jesus, to know God as Father and 

humans as brothers and sons of God? It’s true, Jesus was calling with the external voice 

too, but nobody, never talked more inner, closer to conscience, the Father’s call to His 

sons, like He did. Because Jesus was burning by mercy for them, as a God He was.

He  preached,  telling  us  about  the  Kingdom  of  Heavens  and  by  His  blessed 

Resurrection, the victory against death, the message and the discovery of the gratest joy on 

earth. His apprentices from then, preached the Emperor of Heavens, melting people to 

gather by the way of being in the native country and at the table of the Emperor. We, His 

servants, don’t wear our priesthood, or the priesthood of the old law, but we carry and 

preach  the  imperial  priesthood  of  Christ  Jesus.  So  we  don’t  call  people  with  human 

appeal, but God the most mercy one calls His children, through the human voice of His 

seen servants. We don’t preach ourselves, but God preaches Himself, being capable to 

save us.  See on Whom we follow, by listening the high lighted consciences.  It is  not 

humans’ voice, it  is God’s will which calls to people, from saints, a stronger call.  We 

don’t know the saints, but the ones indebt with the word we know. Their responsability is 

clear and the silence has no defence.

But,  how somebody said:  the longest way on earth  is  the way  from ears to heart, 

because you can’t solve it  neither if years pass. That’s why, because the conscience’s eye 

lost a part of sight and the ear doesn’t understand the call of the word, which comes from 

beyond the words, the mercy God, arranges a stronger call so that  not to let people being 

lost. 
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The biting calling

Louder and more loving than Jesus called people, no one can do in this world. But 

life’sorrows, take people harder from another part, pushing them to look for God. Sorrows 

are not God’s work but consequences of our mistakes, allowed by God to happen and so 

we to become wiser. We can add that, human being wrong with all his/ her wish, enter 

under another mastery, where many of the spiritual features are robbed or lost – and in 

most of times even the freedom of the conscience –  whithout which  the human feels 

many pains. You worship a thing when you don’t have it anymore.

There are two types of sorrows. The ones for our sins and the ones for the Gospel 

(Thessalonians 2,2). Here we talk about the life’s sorrows caused by the sins, which by 

their bitterness, have the mean of being believed by the one who suffer those. And the 

ones who wants to escape from them has no other way than redress his/ her behaviours 

according to  God’s will.  So  „when an unexpected attempt  will  come over  you, don’t 

blame the one by which it came and wonder for what did it come? And you will find an 

answer. Because you have to taste the bitterness of God’s judgement by that attempt or 

another.” (Saint Maxim the Confessor, Extremities of love, Philokalia, ed. I, vol. 2, pg. 64)

Based on sufferance let’s see a discussion between God and the human:

The man askes God  to escape him from sorrows and God askes man to change his 

behaviours. Now judge, who should listen to whom first? This  harder call  is caused by 

the multitude of sorrows and afflictions, wants and calamities, dissentions between people, 

battles between parents and children, wars and slaughters, damages, illness, dryness and 

starvation and all sorts of devastations: all of those are consequences and amply payment 

for behaviour and lack of mind, due to the fact that  humans don’t want to understand 

where love for sins leads to.

The fact that life’s sorrows are a harder voice of God to the ones with slower or catchy 

mind, the Scripture stays as proof. There are thousands of years since those were written, 

but they’ll allways remain as proof that we oblige God to beat us:

Leviticus 26:

3.   If you follow my decrees and are careful to obey my commands, 

4.  I will send you rain in its season, and the ground will yield its crops and the trees 

their fruit.

5. Your threshing will continue until grape harvest and the grape harvest will continue 

until planting, and you will eat all the food you want and live in safety in your land. 
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 6. I will grant peace in the land, and you will lie down and no one will make you 

afraid. I will remove wild beasts from the land, and the sword will not pass through your 

country. 

7.  You will pursue your enemies, and they will fall by the sword before you. 

8.  Five of you will chase a hundred, and a hundred of you will chase ten thousand, 

and your enemies will fall by the sword before you. 

9. I will look on you with favor and make you fruitful and increase your numbers, and 

I will keep my covenant with you.  

10.  You will still be eating last year’s harvest when you will have to move it out to 

make room for the new. 

11.  I  will put my dwelling place among you, and I will not abhor you. 

12.  I will walk among you and be your God, and you will be my people. 

…………………………………………………………………………………………..

14.  But if you will not listen to me and carry out all these commands, 

15. And if  you reject  my decrees and abhor my laws and fail  to carry out all  my 

commands and so violate my covenant, 

16. Then I will do this to you: I will bring on you sudden terror, wasting diseases and 

fever  that  will  destroy your  sight  and sap your strength.  You will  plant  seed in vain, 

because your enemies will eat it. 

17. I will set my face against you so that you will be defeated by your enemies; those 

who hate you will rule over you, and you will flee even when no one is pursuing you. 

18. If after all this you will not listen to me, I will punish you for your sins seven times 

over. 

19. I will break down your stubborn pride and make the sky above you like iron and 

the ground beneath you like bronze. 

20. Your strength will be spent in vain, because your soil will not yield its crops, nor 

will the trees of your land yield their fruit. 

21.  If you remain hostile toward me and refuse to listen to me, I will multiply your 

afflictions seven times over, as your sins deserve. 

22.  I  will  send wild animals  against  you,  and they  will  rob you of your  children, 

destroy your cattle and make you so few in number that your roads will be deserted. 

23. If  in spite  of these things you do not accept  my correction but continue to be 

hostile toward me, 
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24.  I myself will be hostile toward you and will afflict you for your sins seven times 

over. 

25. And I will bring the sword on you to avenge the breaking of the covenant. When 

you withdraw into your cities, I will send a plague among you, and you will be given into 

enemy hands. 

26. When I cut off your supply of bread, ten women will be able to bake your bread in 

one oven, and they will dole out the bread by weight. You will eat, but you will not be 

satisfied. 

27. If in spite of this you still do not listen to me but continue to be hostile toward me, 

28. Then in my anger I will be hostile toward you, and I myself will punish you for 

your sins seven times over. 

29. You will eat the flesh of your sons and the flesh of your daughters. 

30. I will destroy your high places, cut down your incense altars and pile your dead 

bodies on the lifeless forms of your idols, and I will abhor you. 

31.  I will turn your cities into ruins and lay waste your sanctuaries, and I will take no 

delight in the pleasing aroma of your offerings. 

32.  I  myself  will  lay waste  the land,  so that  your enemies  who live there  will  be 

appalled. 

33. I will scatter you among the nations and will draw out my sword and pursue you. 

Your land will be laid waste, and your cities will lie in ruins. 

………………………………………………………………………………………
               36.   As for those of you who are left, I will make their hearts so fearful in the lands of 

their enemies that the sound of a windblown leaf will put them to flight. They will run as 

though fleeing from the sword, and they will fall, even though no one is pursuing them. 

          37. They will stumble over one another as though fleeing from the sword, even though 

no one is pursuing them. So you will not be able to stand before your enemies. 

         38. You will perish among the nations; the land of your enemies will devour you. 

         39. Those of you who are left will waste away in the lands of their enemies because of 

their sins; also because of their ancestors’ sins they will waste away. 

         40. But if they will confess their sins and the sins of their ancestors—their unfaithfulness 

and their hostility toward me, 

         41. Which made me hostile toward them so that I sent them into the land of their 

enemies—then when their uncircumcised hearts are humbled and they pay for their sin, 

62



        42. I will remember my covenant with Jacob and my covenant with their parents and 

and I will remember the land too.

 Instead of any interpretation, we say that nowadays we can see that those nut people 

still don’t redress. It is a great pain to see that people don’t understand and the pastors don’t 

even read them the Scripture to not go wrong, spliting with the divine rightness. It is no way 

to escape from the punishment, fighting with it, but only changing your life.

The answer of the people

See now the penance of the people, enlighten by its advicers, they all returned from the 

bitter teaching of slavery, which was able to change from God things’ evolution.

Nehemiah 9:

1. On the twenty-fourth day of the same month, the Israelites gathered together, fasting 

and wearing sackcloth and putting dust on their heads. 

2.  Those of Israelite descent had separated themselves from all foreigners. They stood 

in their places and confessed their sins and the sins of their ancestors. 

3. They stood where they were and read from the Book of the Law of the Lord their 

God for a quarter of the day, and spent another quarter in confession and in worshiping the 

Lord their God.

Then a scholar wise in the right ones and a good knowing of the law which hangs over 

the unrightness, makes God this wonderful confessing of ancestors’ sins, before the people:

8. Lord you God,……..

.......................................................................................................................................................

14. You have shown them Your Holy rest…

15. In their hunger you gave them bread from heaven and in their thirst you brought 

them water from the rock; 

16. But they, our ancestors, became arrogant and stiff-necked, and they did not obey 

your  commands.  They  refused  to  listen  and  failed  to  remember  the  miracles  you 

performed among them. 

17. They became stiff-necked and in their rebellion appointed a leader in order to 

return to their slavery. But you are a forgiving God, gracious and compassionate, slow 

to anger and abounding in love. Therefore you did not desert them, 

18. Even when they cast for themselves an image of a calf and said, ‘This is your god, 

who brought you up out of Egypt,’ or when they committed awful blasphemies. 
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19. Because of your great compassion you did not abandon them in the wilderness. By 

day the pillar of cloud did not fail to guide them on their path, nor the pillar of fire by 

night to shine on the way they were to take.

20. You gave your good Spirit to instruct them. You did not withhold your manna 

from their mouths, and you gave them water for their thirst. 

21. For forty years you sustained them in the wilderness; they lacked nothing, their 

clothes did not wear out nor did their feet become swollen. 

22.  You gave them kingdoms and nations….

…………………………………………………………………………………………

25. They captured fortified cities and fertile land; they took possession of houses filled 

with all kinds of good things, wells already dug, vineyards, olive groves and fruit trees 

in abundance. They ate to the full and were well-nourished; they reveled in your great 

goodness. 

26.  But they were disobedient and rebelled against you; they turned their backs on 

your law. They killed your prophets, who had warned them in order to turn them back 

to you; they committed awful blasphemies. 

27. So you delivered them into the hands of their enemies, who oppressed them. But 

when they were oppressed they cried out to you. From heaven you heard them, and in 

your great compassion you gave them deliverers, who rescued them from the hand of 

their enemies. 

28. But as soon as they were at rest, they again did what was evil in your sight. Then 

you abandoned them to the hand of their enemies so that they ruled over them. And 

when they cried out to you again, you heard from heaven, and in your compassion you 

delivered them time after time. 

29. You warned them in order to turn them back to your law, but they became arrogant 

and disobeyed your commands. They sinned against your ordinances, of which you 

said, ‘The person who obeys them will live by them.’ Stubbornly they turned their 

backs on you, became stiff-necked and refused to listen. 

30.  For many years you were patient with them. By your Spirit you warned them 

through your prophets. Yet they paid no attention, so you gave them into the hands of 

the neighboring peoples. 

31. But in your great mercy you did not put an end to them or abandon them, for you 

are a gracious and merciful God. 
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32.  Now therefore,  our  God,  the great  God,  mighty  and awesome,  who keeps  his 

covenant of love, do not let all this hardship seem trifling in your eyes—the hardship 

that has come on us, on our kings and leaders, on our priests and prophets, on our 

ancestors and all your people, from the days of the kings of Assyria until today. 

33.  In  all  that  has  happened to  us,  you have  remained  righteous;  you have  acted 

faithfully, while we acted wickedly. 

34. Our kings, our leaders, our priests and our ancestors did not follow your law; they 

did not pay attention to your commands or the statutes you warned them to keep. 

35. Even while they were in their kingdom, enjoying your great goodness to them in 

the spacious and fertile land you gave them, they did not serve you or turn from their 

evil ways. 

36.  But see, we are slaves today, slaves in the land you gave our ancestors so they 

could eat its fruit and the other good things it produces. 

37. Because of our sins, its abundant harvest goes to the kings you have placed over 

us. They rule over our bodies and our cattle as they please. We are in great distress. 

38. In view of all this, we are making a binding agreement, putting it in writing, and 

our leaders, our Levites and our priests are affixing their seals to it.

So is how they promised, under adjuration, to behave according to God’s law.  The 

human nature’s changeability, in time, with new coming generations, made that the light of 

sufferance, which caused history’s tragedies, to fade or even die. That’s why the adversity of 

times unleashes for each generation.

The time of danger

Many people have no concern about the words of the calling even if they see with their

eyes or feel those. But if after the bitterness of such callings, which blister the skin of life, 

people still don’t turn back to God, life starts to be in danger: it begin the sorrows of death, 

the fourt  tumpet’s call. We have our life from God: by Him we live, we move, we exist (Acts 

17, 28). That means that God is the begining, the support and the purpose or destiny of our 

life. If we walk, according to those, our life is assured by God, the background of it; if we 

don’t do so, and we embroil in all our wrongdoings and abjectness, which diabolize the soul 

and the body and so we stay for a long time, then God disjoins from our life. Still He doesn’t 

disjoin just after we did the mistake, but He bears for a time the human’s lost, His younger 

son, calling Him in all kinds of ways.
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And we have death from the killer. So, when people entirely link to devils’ wished, their lives 

are in danger and also they put others in danger too. And if they stick their hearts, like slaves, 

to  this world and to the wills  of the body against nature, their mind gets awry, and they don’t 

make anymore the difference between truth and roam; the God darks from their minds, their 

hearts and their wish and they come to not wanting to know about God and so the sentince to 

death arrives, so the fatality arrives, for each generation of people. 

At  the  begining,  people  lived  longer.  „And all  the  days  of  Methuselah  were  nine 

hundred sixty and nine years: and he died” (Genesis 5, 27).  In time, when people number on 

earth  started to increase, the spoil of sexual immorality multiplied too. And God said: “My 

spirit  shall  not always strive with man,  for that  he also is flesh:  yet  his days shall  be an 

hundred and twenty  years.”  (Genesis  6,3).  And after  a  time  passed and the  wrongdoings 

increaded among people, David said: “The days of our lives are 70 years, and for the stronger 

ones 80 years; and what exceed those years, is nothing else but toil and pain” (Psalm 89, 10)

So it was on old times; today the multitude of deseases and the density of wars shorted 

people’s lives. But those accomplish, with God’s allowance, the bitter punishment for sins.

We are not under the kingdom of the old law, but in the Kingdom of Grace, acquired 

for us by Jesus for our salvation; but if the slouch one stays against Christ, for the sake of the 

the wrongdoings, falls from grace under the law and so hangs on him/ her the rash death 

punishment, which is accomplished by wars and afflictions, as it is written in the law:

1. And the one  that smites  his father, or his mother, shall be surely put to death. 

(Exodus 21,15)

2. And the one that will curse his father, or his mother, shall surely be put to death. 

(Exodus 21,17)

3. And the man that will do presumptuously, and will not hearken unto the priest that 

man shall die. (Deuteronomy 17, 12)

4. The one who shall not keep the sabbath , will be killed. (Exodus 31, 14)

5. You shall not suffer a witch to live. (Exodus 22, 18)

6. Whosoever lies with a beast shall surely be put to death. (Exodus 22, 19)

7. You  shall not afflict any widow, or fatherless child. If you afflict them in any 

wise, and they cry at all unto me, I will surely hear their cry; and my wrath shall 

wax hot, and I will kill you with the sword; and your wives shall be widows, and 

your children fatherless. (Exodus 22, 22-24)

8. My sword was made to lose the unfaithfull one. (From Jesus Sirach’s wisdom 39, 

36)
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9. Whoever does any work on the Sabbath day is to be put to death. (Exodus 31, 15)

10. Wo takes out the sword, will persih by the sword. (Mattehw 26, 52) (But what 

about babies’ killers, what hangs over them?)

11. Whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will 

be guilty of death. About them, Saint Paul said: “That is why many among you are 

weak and sick, and a number of you have fallen asleep.” (1 Corinthians 11, 30)

 The first one who stole the Holy Communion was Judas, the son of loss, who hanged 

himself, he felt from the hangind and broke his head and  his body burst open and all his 

intestines spilled out, as payment for his wrongdoings. (Acts 1, 18)

So, doing any of those, all that we do is to return the time of an unexpected danger,  which 

ourselves put in our way and not others.

See what sort of things we must take out of us and among us, because those bring the

time of death danger and the sword hangs in an unseen way over our lives. And if, instead of 

redressing, which God give us time for, we still persist against God’s will, it happens that, 

fulfilling the measurement of our mistakes, the sword to fall and to plunge in our mindless 

head.

What God looks for

Until the last judgement, salvation can be obtained anywhere, even on battle fields; 

and it can be obtained even from hell; and it can be lost anywhere, even in abbeys, in Apostles 

Cohort and it was lost in heaven too. The robber, crucified for his acts, jumped from cross to 

Heaven and Lucifer like the flash felt from the Skies. The one born blind received his sigh and 

he saw God and spoke to Him, and   the pharisees lost it saying that he is a sinner and he 

drives out demons (Mattehw 9, 34). They asked for a sign (Luke 11, 29) and they were trying 

to kill  Lazar,  the one resurrected from deads  in the fourth day. The blindness of malice, 

standying forever against the Truth, has no cure, but it has punishment. God will not punish 

the broken and humble heart. That’s why facing the pride, He said that the tax collectors and 

the  prostitutes  are  entering  the  kingdom of  God ahead of  “the  rights”  and that  is   more 

rejoicing in heaven for a sinner who repents. (Luke 15, 7)

God looks for  our retunr, but He can’t do that, if we don’t agree too. That’s why He 

put us on all kinds of ways and calls us through all kinds of trumpets and if He must He talks 

to us with the canon too.
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What  God allways  looks  for  us  is  our  salvation,  our  spiritual  return  to  Him back 

Home, even if we are still in this life too. The humans bonded by the unknowledge, with short 

minds and weak faith aim eathly life and all their sorrow is only for the bodies. (Jesus Sirach’s 

wise 41, 14)

While this form of life exists people will be mixed: the ones from the New Testament, 

the sons of grace, with the ones from the Old Testament, whom only the law of the fear keep 

them  in  order  and  the  ones  without  any  testament,  the  ones  of  the  unjustices  and  the 

uncureless disorder, the sons of the bad one.

“The one who loves the good and beautiful things inclines  by free will towards divine 

Grace, being guided by the Providence through the lucidity of wisdom. And the one who is 

not inloved by those is pulled from sinning against his/ her will -  and this is done by the right 

judgement through various ways of punishment. The first, the one who loves God, becomes 

alike  God helped  by the  Providence,  and  the  second,  the  one  who loves  the  material,  is 

stopped by the Judgement to end in damnation.” (Saint Maxim the Confessor,  Answers to  

Talasie, op. cit., pg. 252)

The entire overcoming regarding the inability of this people is that,  in their sight’s 

bluntness, they insist to see and to sustain this life as a suficient purpose. People don’t want to 

say the “mountain” of this world to raise from the way, to move apart and drop in the sea and 

so to open their sight to the spirit’s kingdom. And for that it is enough even a  faith as the size 

of a popper grain. Rarely you can find someone who gives death a religious sense, to gladly 

wait it  as a safe salvation from the kingdom of the sin. The words of the saint teaches us: 

“For the first mistake the law of the sin represented by the pleasures of the senses, slid within 

the body, and for that it was decided the death of the body, ordered for eradication of the sin’s 

law. The one who knows that death comes because of the sin, to eradicate it, is glad within 

his/ her soul when sees the sin’s low extinguised from his/ her body, through diferent wants 

for receiving in spirit the happy future life. Because he/ she knows that can’t reach until there 

if the law of the sin, sustained by the will inclination toward it, is is not first voided from the 

body, like from a pot.

The one who doesn’t receive the events which bear him/ her away from passions, that 

one runs away from what he/ she wouldn’t have to run” (Saint Maxim the Confessor, idem, 

pg. 309 -310). That’s why until we don’t have the same opinion about our eartly lives and 

about the  one from beyond as God has, we will not have peace in our souls, neither peace 

among us, neither health in our bodies and no human order.

We must obey God’s  most knowing wisdom, Who aims, in all that He does , that us to 
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become wiser, even if we understand or not that. When we obey and our will is the same as 

God’s one, in that  moment we receive peace in our soul, no matter  what happens to us.  

Because He is the Master of life and death, the creation obeys Him and the hell is 

scared of Him.  “All earth’s inhabitants are nothing in front of Him; He does what he wants 

with the army of heavens and the inhabitants  of earth and nobody can’t stand against His 

anger, or tell Him <<What are You doing?>>” (Daniel 4,32)

When He wanted to save Adam and all the right ones, He pulled them out from hell 

and He can take out  of  death claws on anybody He wants.  That’s  why the Parents  said, 

caressing the people: “Even if you are as sinner as a devil,  don’t despair regarding God’s 

power”, because anyone, being in death danger, if he/ she will call the name of God, will save 

his/ her soul because in the condition death will find him/ her so the eternity will be. See why, 

not knowing our ending, we are in debt to allways be in penitence, so that to count forever.

God searches us, He calls us, He shouts us, but if we don’t want to understand, He

starts to search us with dangers and sorrows.

The confessing of a saint

Saint Ephraim, having a great literar talent, was telling the monks how he became

aware of God by a danger:

„ When I was a child around 14 years old, I was very naughty. One day my parents sent 

me to a town, out of the citadel. On the way, in the middle of the forest I saw a poor man’s 

pregnant cow which was eating grass. So I took some stones and I started to run after it (and 

the cow was about to give birth), so that it felt down the earth, in the deepest place of the 

forest and died. So, I let it to die and I continued my travel; and during the night the wild 

animals ate it. I also met in that forest the poor man who owned that cow and now he was 

trying to find it; and he asked me: <<Son, have you met a pregnant cow in this forest?>> And 

I answered him in a very  disrespectful manner and then I blamed him very badly.

It happened that after a mounth, my parents sent me again to that town.  During my 

travel,  the night found me on the way. So some shepherds found me and  they told me: 

<<Brother where are you going on that time?>>.  And I answered: <<My parents sent me to 

the town near the citadel and I’m going there>>.And they said: <<It’s night, come and sleep 

with us and tomorrow morning you’ll continue your travel>>. So I went and I stayed with 

them and during the night wild animals invaded the stall and dissipated the herd in the forest. 

So, the owners of the herd catched me saying :<<You are the one who brought the robbers 
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and they entered and dissipated our sheeps>>. And I swore I was nothing to do with that. But 

they didn’t believe me and stayed there accusing me: <<You are the one who robbed and 

dissipated our herd!>>

Then they tied my hands and submitted me to the bishop. And the bishop ordered to be 

taken in the prison. 

There I found two tied men, one was calumniated for murder and the other one for 

sexual immorality. And we stayed 40 days together in the prison; and after 40 days a scared 

youg man came in front of me and said with gently voice: „Ephraim, what are you doing in 

this prison?>> And I aswered : <<Lord, your appearance scared me and I am powerless>>. 

And the young man said: <<Don’t be afraid, tell me your reason>>. So, due to his gentile 

voice I dared saying, with my eyes in tears: <<Lord, lord my parents sent me to the town near 

the citadel and the night caught me on the way, and some shephers found me and took me 

with them to spend the night together. And in that night the wild animals came in the stall of 

the sheeps and dissipated those in the forest. And the owner of the sheeps caught me and said: 

<<You are the one who brought those who entered and dissipated our sheeps>>. So they tied 

me and  submitted me to the ruler. Lord, I am not guilty of that, they calumniated me.>> And 

he was smiling and told me: << I know too you are innocent and they calumniated you. But 

do you know what you did some days before that? Didn’t you you chase with stones that poor 

man’s  pregnant cow and didn’t  you kill it? So know that is not unjustice from God, but 

God’s judgements are deepest that the deep. And beside that I want you to know that those 

men who are with you in the prison and not guilty of what they were tied for. But allure them 

and teach them that they are not locked here for nothing, so that to know that God is right and 

He loves the justice.>>  So telling me those, the young who revealed to me, was gone.

When night was gone, I called the men who were in prison with me and I told them: 

<<Brothers for what reason are you locked here in this prison?>> Then one of them said: <<I 

am  here  for  murder  but  I  am  innocent>>.  The  other  one  said:  <<I  am  here  for  sexual 

immorality but I am innocent>>. And I told them: <<It is true; but you have some hard sins 

you did and for those you ended here,  with God’s allowance>>. Then the one caught for 

murder said: <<I’ll truly say my sin. Few days before that, I was crossing the bridge, the one 

out of the citadel and after me two men were coming. And they started to argue and to fight 

themselves and one of them pushed the other in the river and then run away.  And I, being 

there I could have helped him not to die and take him out of water. Because that man called 

me and begged me to help him, but I didn’t want and I let him drown. After an hour, fighting 

with the waters and couldn’t get out of the river, he was taken by the waters and died; and I 
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stayed and watched him. This is my sin; and I know that for that God let me to be calumniated 

and to be thrown in the prison, because there is no unjustice from God>>.

The one who was calumniated for sexual immorality said: << I’ll tell you too my sin. 

Two years before that, it happened that two soldiers, brothers, received a big heritage from 

their parents and they had also a sister, who was widow. They hadn’t split yet the heritage 

from their parents. The brothers, didn’t want to give anything to their sister and they were 

looking for a reason to let her without her part of the heritage. So they both calumniated their 

sister, saying that she was a whore and they have witnesses to confess that.  And the widow 

sworn that was no true. But the brothers, decided to bring a witness to confess their sister’s 

sexual immorality. So both came to my home and asked me: <<Stay in font of our sister and 

confess against her, along us, and say that you know she really did sexual immorality and so 

we can take her out of parental heritage and you will receive 50 gold moneds.>> And I stayed 

in front of the widow and I said that I know she did sexual immorality, which actually wasn’t 

true at all. So I take her out of her part of heritage. That was my sin, and as regards the guilt of 

sexual immorality I am accused of  and I stay in prison for, I am innocent>>.

Then both of them said to me: <<But you, brother, why do you stay in prison for?>> 

And I answered them: << Two months before those, my parents sent me to that town part 

      from the citadel and the night caught me on the way. I met some shephers and they took my to 

spend the night with them. In that night wild animals jumped in sheeps’ stall and dissipated 

those in the forest.  Then the owners of the herd, caught me and said:  <<You brought the 

robbers who stole us and dissipated our herd>>. So they tied me and gave me in the hands of 

the ruler. That’s why I am in prison>> . Then those men said to me: <<Is it possible that you 

made a mistake too and for that God allowed you to be allured and be thrown in prison?>> I 

answered then: << I’ll tell you the real truth about what I’ve done. I was very naughty because 

of my sins. So, one day, my parents sent me to the town near the citadel. On my way, I found 

out in the forest a pregnant cow. So, I took some stones and I started to chase the cow deep in 

forest, until in the end, at night the cow died. That was the cow of a poor man. After killing 

the cow, I returned and I met the owner of the cow, who was crying and searching for his 

cow. And he asked me: <<Son, have you seen arround here a pregnant cow?>> And  not only 

I disrespectfully answered to his question, but I also blamed him with the worst injuries. That 

is my sin.>>

Next day the ruler had to judge us and so he brought in front of him the torture tools and 
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he order to strat our inquiry. So the servants of the prison came and tied us with iron chains all 

over our bodies and took us in front of the judge. The ruler order the prisoners to be taken in 

front of him, they undressed the one accused by murder and put him in the middle. When he 

was asked to confess the guilt, he was negating, saying that he was innocent; the ruler ordered 

that man to be punished, and after a time of punishment it was proved that man was not guilty 

and the ruler ordered his release. Then the ruler order the second one to be brought, the one 

accused of sexual immorality. And that was undressed and tortured too. I was very scared 

knowing that my turn will come too…So, I was crying and whining, and because of feer my 

soul was weaker. And the workers and the servants were laughing of me, when they saw me 

crying and they said: <<Young man, why are you crying? When you did the wrong ones, you 

were not scared; and now you cry, when is nothing to do anymore. Don’t be afraid, you will 

soon enter in the middle>>. Hearing those, I was almost mealting by fear.  So, the second man 

was punished and proving that he was innocent they released him too. Then the ruler ordered 

to be taken back in prison, tied in iron chains for 40 days.

In the 40th day, the servants brought three tied men and put them in the prison, locked 

in trunks. And those men stayed there in that way for 30 days.  In my dream the angel who 

revealed to me before, came again and said: <<Ephraim, did you ask those men why are they 

here in prison?>> I answered :<<I did my Lord>> and I told him everything those men related 

to me. Then he told me: <<Do you see the right judgement of God? And to know that, find 

out that those three men, who are locked today with you, are the two ones who accused their 

sister of sexual immorality and took her part of parental heritage, the ones about the man 

released from prison told you before. And the other one is the person who pushed that man in 

the river, the one about you were told before>>. And saying that he departed from me. So, 

when morning came, I called the three men and I told them: <<Gentleman, brothers, tell me 

why are you real here?>> Then the two brothers said: <<Believe me, brother, that for our sins 

we are  locked  here.  One of  us  killed  somebody,  the  other  one  was  caught  doing  sexual 

immorality with a married woman, and we both are guilty of murder>>. And the third one 

said: <<And for my sins, I killed>>. And I said to them: <<Are you really guilty of those or 

you are only accused of those acts?>>. And they answered: <<Brother, truly we say to you 

that we are guilty for our sins.>>. I wanted to be sure that they told me the truth, so I told 

them: <<Brothers, is it possible that before you made other mistakes and for those now you 

felt in those accuses?>> . Then the two brothers said: <<Believe, brother,  that we have a 

sister,  who is widow and she is very faithful to God, and we wanted her part  of parental 

heritage and we calumniated her of sexual immorality and we brought liar witnesses against 
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her. So, we took her part of heritage>>. The other one said:<<I was crossing the river along 

another person and we started to argue, I dropped him in the water and he died>>.

I also told them about me, and also about the two men who were closed before in the

prison, about the one who confessed against their sister, and about the one who could save the 

one from drowning, but he didn’t. Hearing those, the three men were very afraid and they 

were amazed by God’s right judgement and said: << God is only One, Who makes miracles!

>> So, all of them were hardly crying, waiting for their end.

The next day, in front of the people, the ruler came to judge them. The torture tools 

were brought again and the ruler ordered that the prisoners to came for investigations. So, the 

one incharge with the torture, came to the prison, put chains of our necks and pulled us in the 

middle of the citadel, to be taken in front of the judge and all the citadel’s inhabitans were 

running to see the view of the punishments. Being there, the ruler ordered the two brothers to 

be undressed and put in the middle.  And the two of us, remained  to be punished later, stayed 

in front to see the torture we’ll suffer too. The servants incresed my fear saying: <<Believe 

young man that even you escaped the tortures from the last investigation, now you will feel 

those on your own>>. Hearing and seeing those, I felt  a great fear and terror.   The ruler 

ordered that the two brothers to be hanged by the wheel and after some hours they confessed 

the calumniation and unjustice they did to their sister and the fact that they are guilty of sexual 

immorality and murder. And the ruler ordered to cut their right hands and to be hanged in 

forks. So, after  the payment for those two was given,  the ruler ordered to be brought for 

investigation the other one.  The ruler ordered that man to be undressed and hanged by the 

wheel. After a while of torture that man confessed his guilt of killing someone by pushing in 

the river. The ruler ordered that his both hands to be cut and then to be hanged in forks. After 

that decison, the ruler  said: <<Undress the young one and bring him in the middle!>> The 

servants, took off my cloths and gave me some rags to dress in and they put me in front of the 

judge.

I was bitterly crying and praying to God, saying: <<God Almighty, save me from that 

disaster and I’ll be a monk and serve You!>>.  And the ruler ordered the servants, saying: 

<<Lay him in four parts and lash kim with ox whip!>> But the one who was sitting whit the 

ruler said: << Lord, let this for later, because is lunch time>>. So the ruler ordered to be tied 

in chains and put in prison.

Then for the third time, that young man revealed to me in my dream and said: << 

Ephraim, are you now convinced that God rules the world with right judgement and that there 

is no unjustice from God?>> And I answered: <<My Lord I am convinced that God’s works 
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are wonderful and His Ways are innumerable>>. So I started to pray him, with many tears: 

<<My Lord you have done rightness with your servant and with your apparition you have 

consoled my weakness.  Have mercy on me, your servant and take me out of this prison, to be 

worful to become a monk and  serve Lord Christ>>. And he smiled and said:<<It was normal 

that you have stayed in good behavior and not be  thrown in that prison; but with your bad 

behaviour, entering here, what can I do to you? But don’t be afraid; you will not endure too 

much. Because another ruler will come, and that one wants to release you>>. And saying that 

he vanished.

Being in great sorrow, I tried to understand how those will end for me. After five days 

another ruler came. That one knew my parents. After seven days of being at command, asked 

the one incharged of judging  if there are any persons in prison. And that one answered that 

there is a young man accused by a certain fact, in the eight day he ordered  my judgement. So, 

sitting in the judgement chair, he ordered to be taken to judgement place. The servant came to 

the prison, inchained my neck and pulled me in seeing of all the citadel to judgement. The 

ruler ordered to be undressed by my clothes and dresed in rags and to be brought in front of 

the judge. When the new ruler saw me, he recognized me, but according to laws’ bitterness, 

he  recognized  I  was  calumniated  and  released  me.  Then  the  servants  untied  my  chains, 

dressed me in my cloths and let me go. Being save, I immediately went to the mountain to an 

abbot, I told him everything and he named me monk. Those, my brothers, I related you, so 

that you, along me to praise God, the One Who wants that all people to be saved and come to 

the  truth  of  knowledge.”  (Saint  Ephraim Syr,  Words  and Teachings,  Bucharest,  National 

Printer, 1926, pg. 3-7)

The deals of wisdom with death

When people don’t answer anymore to God’s loving call, they encounter the bitterness 

of His rightness,  when, to punish the malice,  He allows the wars.  Then anyone life is  in 

danger of death both those from home and those on the battle field. 

Let’s search, in the existent limits, the cause of wars, by which many are cleaned by 

their wrongdoings through their tears. To answer that, we take as helpful thought the God’s 

will, that looks for everyone to be saved and to receive the true knowledge. That’s why, God, 

the  mercyful  One in His rightness, through dangers relents the slackness or stubborn ones –

but still good people – so that they want the same thing as God, that meaning  the salvation, 

the only thing that really matters. The second helpul thought is to consider the received ones 

from God as  good,  and  everything  God does  and arranges  for  us,  knowing that  nothing 
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happens  without  God’s  will,  so  we  have  to  be  glad  by  His  decision,  even  if  we  don’t 

understand that. The third thought is that in involuntary sufferances the martyrs are redeemed, 

by  the  voluntary  sufferances  the  pious  ones  are  redeemed;  and  so  on  through  the  war’s 

sufferances, much more persons are redeemed on battle filed than at home.

In general, people believe that in wars the bad ones perish and the good ones escape. 

It is and it isn’t like that. One of the saints said: „I am the goats and only God knows who are 

the sheeps.” Then only God knows  - and as He knows , He does too – if useful for anyone is 

that life or the movement into the other one.  Then God, in His Omnipotence, uses the bad 

ones, the unbelivers, the ones without any God, and even the devils to redeem the unreclaimed 

one.

So, if someone full of sins, being adviced by his three „friends”, gets in a big want and 

need. The sorrows melt his body and then his mind, in a certain degree and so he/ she finds 

God, as the only way of escaping from danger. Now he/ she prays for the first time or maybe 

as  never  before.  So,  due  to  death’s  circle  arround  his/  her  life,  God  in  His  Supreme 

Knowledge, sees that he/ she was redressed on the good way for the rest of the life – if he/ she 

will be good – in an unseen and wonderful way, He escapes him/ her from death. If He knows 

that later the human will have a better  penitence, He will allow more and harder dangers, 

saving him/ her from all, because the sorrows wash away the sins’ stains from our unseen 

cloth – and later He takes him/ her out of sufferances’ melting, even towards the life without a 

body, or turning him/ her back to earthly life, as a wise person.

The ones  who  are  not  constant  in  good and  then  they  would  return  to  bad  ones, 

forgetting about the promise they did in sorrows times, God takes some out of their  vainly 

life in the moment when according to God’s knowing, they reached the best penitence in their 

life, so that  in that condition to be  considered for ever. Those are the ones who win the 

salvation, God accepting them with a certain level of penitence.

The  ones   who  passed  through  sufferences  and  became  more  powerful  and  have 

constancy in good and through them God knows, that other will receive the salvation, and He 

escape them and let them to return home. If they return to bad habits and multitude of sins, 

God calls  them to school again. And so He does everytime it is needed and for everyone 

needed.

With God’s knowing, for the bad ones, without any redressing, God has two unknown 

secrets and those two judgements: or He quickly lose them, in a furious way, in order to not 

increase the wrongdoings and so be more punished; or by their malice, He wants to reward, to 
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expiate, to return, or to save some of the ones remained home, who are dilatory regarding the 

penitence, or stubborn to the advice and prayer of the good ones.

God, takes out from vainly life the third type of people,  the good ones, whom He 

knows they will fall later into wrongdoings, making harder or even losing their salvation and 

that’s why He calls them earlier, until their unmalice to transform into malice; or maybe God 

likes them and after thesting those, He found that they are on His side and are worthful, as it is 

written:

Wisdom 3:

1. But the souls of the righteous are in the hand of God,  and no torment will ever 

touch them. 

2. In  the  eyes  of  the  foolish  they  seemed  to  have  died,  and  their  departure  was 

thought to be a disaster, 

3. and their going from us to be their destruction; but they are at peace. 

4. For  though  in  the  sight  of  others  they  were  punished,  their  hope  is  full  of 

immortality. 

5. Having  been  disciplined  a  little,  they  will  receive  great  good,  

because God tested them and found them worthy of himself; 

6. like  gold  in  the  furnace  he tried  them,  and like  a  sacrificial  burnt  offering  he 

accepted them. 

7. In the time of their visitation they will shine forth, and will run like sparks through 

the stubble.

That’s why if some is bad, without any cure and he doesn’t receive any of the humans’ 

sorrows, it  must  happen that  God abandoned him and let  him to progress in bad ones to 

receive the eternal punishment, - alike the ones said for Saul.

Another secret of God is this one: He doesn’t punish here and immediately everyone’s 

malice; same as He doesn’t praise here and immediatley everyones’ goodness. If He would do 

so, then people would do good  for fear; the salvation would be reluctantly and not as an act of 

love and freedom.  Then, if He would punish immediately the bad ones, God would be a 

coward, a forceless,  diminuated to a human measurement  or at  least  of an angel,  and He 

would make us to consider Him that He is afraid by  eveil and He defends His domination –as 

humans do. That fact that He allows the bad ones to act up on their own, and let the people 

fearless by the furious punishment, that proves us His Omnipotence, allways quiet against evil 

– under that omnipotence, we are protected, through the virtue of faith, we also quietly stay, 
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receiving  the evil’s  spanks and spits,  as  a  proof  of  malice’s  incapacity  in  front  of  God’s 

omnipotence, Who strenghten us with His peace.

Viewing  that  He  doesn’t  immediately  punish  the  malice,  but  He prepares  a  powerful 

temptation,  to  be  perfect  too,  for  a  sure  punishment  during  the  Judgement  Day.  And  if, 

sometimes, He furiously punishes a wrongdoing, He does that to stop a little the bad between 

people and not to decrease the faith of the beginers ones and not to lose among people the 

knowledge about the reward according to acts.

So, even if it is rewarded or not, even the good, or bad, a thing is indubitable: a sure 

and eternal reward is coming and that good wins the bad. Then, through the patience of many 

unknown persons, the God’s omnipotence and rightness, allways break the gates of hell with 

the power of the seen and unseen Church.

See why  our entire prayer and concern must be that God to  receive in the right ones 

places, the ones that go ahead us, escaping, with God’s allowance, by the cover of the vainly 

life.  One of God’s servants, mourning about the people’s width of sight and narrow faith, that 

they think only about those from here, said that: „No matter how unusual may seam to us, the 

truth remains the same: that God sent us in this world to learn how to abandon it and to look 

for the real life”.

For the ones who love God there is no pain, no danger – except for the sin – and there 

is no death; they must be followed with the same self- abandon and life’s abandon, when time 

would ask that.

2 Corinthians 4:

16.  Therefore  we do  not  lose  heart.  Though outwardly  we are  wasting  away,  yet 

inwardly we are being renewed day by day. 

17. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far 

outweighs them all.

18. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is 

temporary, but what is unseen is eternal.

2 Corinthians 5:

1. For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from 

God, an eternal house in heaven, not built by human hands. 

2. Meanwhile we groan, longing to be clothed instead with our heavenly dwelling.

So, only the unbelivers must be mourn, that they died in unfaith, as ones out of God 

and against God. But is good to be known that life in danger took out many from deads’ 

number and God received them from the hands of death in the Kingdom of life.
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Mercy judgement

Usually people  come back to God when they encounter dangers, that meaning when 

the divine justice reaches them from behind and they have to respond for what they did. It is 

not bad to return to God even then, in the 11 clock; but it would has been better to return, by 

free will to your eternal  arrangements and not to be pulled by hand or pushed by the last bar. 

If we would be more sensitive, we would see that the most merciful God, tantalises us with 

love from the morning of our lives, the Holy Sacrament of penitence, so that not to reach full 

of wrongdoins in the evening of our lives. The Sacrament of penitence represents the mercy 

judgement God does with us the sinners, when we go by our free will and we confess our 

mistakes.

The priests bear the priesthood of Christ; by their forgiveness, God forgives, by their 

voices, God speaks to you. Through them, God calls you, no matter how sinner you are.

Great is the Sacrament of penitence, not only because it transforms  you from bad to 

good, from God’s enemy to friend of Him, and also because such a great thing is covered 

under the humbleness face. The unlimited mercy of Father, to save His sons by the bitter 

judgement, of rightness according to facts, sends, decreasing from Heavens, to His Son, the 

Only –begotten, to do for them a mercy and fearless judgement and reconciliate them with 

Him again.

Maybe because  this mercy judgement it is so humble, allmost none of the ones with 

the mind full of „science” and smoked by pride, can’t come to its saving benefaction. How 

can they come, if they know everuthing and  rule over the people, how can they kneel down in 

front of a simple priest and say all their mistakes and sorrows?! No, pride can’t do so, to come 

by free will to humbleness. That’s why they face the bitterness of justice which boils them in 

their own juice until the bons of pride get weak.

The sacrament of penitence or the confessing is the second christening: the one of the 

tears. There are three types of christening which clean us by everything: first, by which we 

enter in christian collective, is the Christening from water and from the Holy Spirit, according 

to God’s before knowledge. This is not repeating. The second is the christening of penitence, 

or the one of the tears, which we can do and must be done whenever  we have the conscience 

full of mistakes in front of God, the people and ourselves. The third christening is the one of 

the  blood,  which  if  it  comes  by  itself,  without  our  searching,  it  washes  away  our  sins, 

especially if it comes after we confess God, the One in Trinity and His Holy Church. This is a 

gift God offers from time to time, to some of people, especially in the period of oppression for 
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the right christian faith.  That one will not repeat  and it doesn’t depend on us, when it comes 

but only when we receive it. Saint Cyril teaches us (Saint Cyril of Jerusalem, op. cit., pg. 96 

-97):

„If someone doesn’t receive the Christening, he/she will not be saved, except for the 

martyrs, which receive the Kingdom without the water. When the Saviour saved the world 

from the cross and when his rib was stuck, from that wound water and blood got out so that in 

peaceful times, people are baptized with water and in oppression times the baptise is done 

with their own blood. The Saviour names the martyrism as christening, when He says: „Are 

you able to be baptized with the baptism of suffering I must be baptized with?” (Mark 10, 38)

It is amazing how for earthly reasons, thousands and millions of people go to death 

singing,  but  for  the  Emperor  of  Heavens,  hardly  from time to  time,  you can find some 

persons  who peaceful and gladly step to death.

Through the Sacrament of penitence, you pray God, Whom you confess to – being 

there present His servant, interpreter of His will to you and your guarantee to God – to forgive 

your multitude of mistakes, listing all of those, based on your conscience’s help. And God is 

so good that He forgives all your debts, but only if you forgive from your heart the mistakes 

of your brothers. If you don’t forgive, God doesn’t forgive you either. And we must endless 

forgive eveyone, from all our heart.

The ones from old times were praying for the ones who tortured them and they were 

hugging the leggs and blessing the ones who were taking them to death; others said that we 

should buy with gold the blames and sorrows we receive from humans. Everything you have 

to do is to agree those, for God, and He helps you: because it true that is not in our nature to 

love from all our heart the one who kills us in all sort of ways, that is above nature. This is the 

understanding and the limit of God’s mercy judgement: recovery of endless love, turned back 

from all sins towards God and all people. That Holy Sacrament works for humans’ reuturn  to 

babies’ lack of malice.

The council from hell

In an old book, from the Saint Mountain, a skillful confessor in advices, wrote a story, 

which contains the following teaching:

„A priest with fear of God and concerned about his belivers, was struggling day by day 

to turn back the stayed ones from the way of loss and to strenghten them in God’s words. 

With all of those, he painfully noticed that all his efforts were vainly.  His belivers 

dropped only the hypocrisy; and they were laying in the same sins, as he found them before. 
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His  service  was   useless,  his  preaches  too,  his  daily  advicsa  and  the  ones  given  after 

confessing were useless too. Nothing moved those from the mud of sins.

What could the poor priest do? How to redress them? Because he struggled hard in 

God’s works, knowing that he was responsible for those people souls and he was tossing day 

and night, asking God to show him why can’t he attract people to salvation?

In a Saturnday night, after the evening service, he was sitting on a rock, being upset, 

pressed by the concern for his priesthood responsability and he was very sad about his useless 

efforts. While he was sitting, lost in his hard thoughts, God opened the eyes of his sore soul to 

a scaring vision: a mob of dark creatures,  black as coal,  was revealing to him as a cloud 

darked by dirty  spirits.  It  was a council  of  devils,  conducted by Satan,  their  greatest  and 

baleful master.

Suddently, from the middle of the council, a devil voice shouted so loud that the sky 

boiled:

<<You, devils mubs, advice between you and think with your crafty minds and tell 

me:  how could  you easily  cheat  people  to  fill  with  them the  kingdom of  gloom and the 

hungered belly of hell?>>

To that command of the biggest ruler, the dark mubs of devils, started to think about 

delivish advices.

After  short  time,  from the crowd, involved in thinking at  cheats,  a devil,  black as 

mazout, came out in front of Satan and said:

<<Your dakness, let’s sneak in humans’ minds the devilish thought that there is no 

God; so if there is nobody to fear of, they will easily fall in our hands, they will do only what 

we want and we will fill the hell with them.>>

Listening that advice, Satan thought about, then answered:

<<With that lie few will fall; because the One from Above’s things: the sky and the 

earth and all that adorn those, prove His existence. Another came with a catchier advice.

Then, from the dark cloud, another devils’ leader came out and said: 

<<Your darkness, my opinion is to say people that God exists, but after death there are 

no soul and judgement and so there is no punishment or reward. Tell them that there are no 

heaven and hell so they are free to eat, to drink and do all their body and heart’s pleasures, 

because, tomorrow maybe they’ll die and after death there is nothing and they’ll be sorry they 

didn’t do all their pleausres in their life.>>

Satan thought about that devil’s words and then said:

80



<<Neither with this cheat you will not win to many: because among people there are 

some wiser, who know that there is God and of His rightness stay the reward or punishment 

according to the facts. And also there are many who know that soul exists after death too and 

will go to the last judgement, according to Scriptures’ writtings. With that cheat there will 

some to  fall in our claws, but not so many. I want many people in all the hell’s caves! shouted 

Satan and flopped so loud with the buck, that all the devils’ mubs hicupped by fear.

Then from the crowd, another devils’ leader came out and prideful supported by his 

tail, stunk the folowing proposal:

<<The most darkness master and father of lie, praise be your concern of filling up the 

hell  with  the  stupids  and the  immorals  from earth!  I  listen  very  carefully  our  camarads’ 

proposals  about  humans’  loss,  so dear  to  us,  all  your devils,  and seeing that  you are  not 

pleased with those, I invented a bigger cheat: why don’t we praise humans for their faith in 

God, souls’ immortality, last judgement and reward according to facts? Why don’t we tell 

them that there is heaven and hell, which last forever? But, after saying all of those – which 

they know too well – let’s whisper in their ears once, twice, thousands of times: good people, 

don’t rush with penitence! There is still a lot of time. First live according to your desires. Let 

the penitence at the end! Don’t rush!>>

While listening, Satan’s eyes were lighting by devilish joy.  He pridely got up from his 

flaming  throne,  dark as  rosin  and tappping that  devil’s  leader  on the  shoulder,  his  voice 

shouted once, that the entire darkness of hell shaked:

<<You, stinky spirits of my kingdom, dissispet on eath surface, as fast as a thought 

and as a sweet poison insinuate in humans’ ears the whisper: << Good people, don’t rush with 

penitence or truly confessing. There is still lot of time: tomorrow, after tomorrow, at oldness. 

Until then, make your asignment to God and soul, only formally. Fisrt take care of earthly 

concerns, the same as before. You have plenty of time for real penitence, because you will not 

die tomorrow!>>

And, to Satan’s order, the spirits of hell dissipated with the speed of thought over the 

entire earth, to cheat the dilatory ones in the lie of loss, with the postponing of penitence for 

tomorrow, after tomorrow, oldness…

The vision was faded and the priest, concerned of his belivers’ fate, finally understood 

the cause for their dilatory in decision of really saving themselves.  Formally they did their 

christian obligations,  but,  charmed by the alluring whispers of devils,  they considered the 

priest’s advices are better for the old ones. As regards themselves, they considered that they 

have enough time: tomorrow, after tomorrow, at oldness..” 
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See the dangerous advice which embroils humans in the bad ones and push them in all 

sort of sorrows and in the darkness, and tomorrow, or after tomorrow, forceless, they are good 

for nothing. God forgives the unknowledge, but not the craft.  And the human with crafty 

thinking is the one who gives by free will his/ her youth to devils, ramaining that for God to 

give only a destroyed oldness. But would his/ her oldness be thrown in the same place like 

youth?

The wildness of the elements

If  humans  still   don’t  come back  from bad ones,  not  even  after  the  bitterness  of 

sorrows, then over the darked world will come the sorrows above nature: „The heavens will 

be shaked; I will not shake only the earth, but the sky too, says the Lord! (2 Peter 3, 10)”. 

Because : „Death and blood, split and sword, crush and fight, for the lawless ones all of those 

were created for and for they the flood was done” (Jesus Sirach Wisdom 40, 11-12)

Up in Heavens, the  unseen helm of the world decides what will happen down on the 

earth, with all and everyone. But what comes to happen on earth from here have the origin, so 

in everything, anytime, on us depends what is going to be from the right judgement. Because 

it depends on how the balance between up and down is held.

We have the confessing of the angels, sent in Sodom to Lot, under the appearance of 

two men, that the same as from earth raise to skies the facts of blatant sins, so from skies 

descends the answer, because the sodomy of the inhabitans was calling to skies and tortured 

the soul of the right one:

Genesis 19: 

13. Because we are going to destroy this  place.  The outcry to the Lord against  its 

people is so great that he has sent us to destroy it.

14. So Lot went out and spoke to his sons-in-law and he said, “Hurry and get out of 

this place, because the Lord is about to destroy the city!” But his sons-in-law thought 

he was joking. 

Their facts didn’t let them to believe, and made that everything to seem a joke and so 

the Lot’s sons-in-low perished, proving to be unworthful of God’s word. But we have the 

confessing of God Himself, the one given to Noah, before the flood:

“I am going to put an end to all people, for the earth is filled with violence because of 

them. I am surely going to destroy both them and the earth.” (Genesis 6, 13)

And see that the barriers of skies were opened and the flood began.
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And for the future times we have another answer from heavens, which hangs over the 

actions of earth:

Revelation 14:

12. Here is the patience of the  saints, who keep the commandments of  God and the 

faith of Jesus. 

13. And I heard a voice from heaven, saying to me: “Blessed are the dead who die in 

the  Lord.  From henceforth  now, says  the  Spirit,  that  they may rest  from their 

labours. For their works follow them.”

14. And I saw: and behold a white cloud and upon the cloud one sitting like to the Son 

of Man, having on his head a crown of gold and in his hand a sharp sickle. 

15. And another angel came out from the temple, crying with a loud voice to him that 

sat upon the cloud: Thrust in your sickle and reap, because the hour has come to 

reap. For the harvest of the earth is ripe. 

16.  And He that sat on the cloud thrust His sickle into the earth: and the earth was 

reaped.

18.  And another angel came out from the altar, who had power over fire. And he cried 

with a loud voice to him that had the sharp sickle, saying: Thrust in your sharp sickle 

and gather the clusters of the vineyard of the earth, because the grapes thereof are ripe. 

19.  And the angel thrust in his sharp sickle into the earth and gathered the vineyard of 

the earth and cast it into the great press of the wrath of God

20.  And the press was trodden without the city, and blood came out of the press, up to 

the horses' bridles, for a thousand and six hundred furlongs

Avoiding to dare for any interpretation, a thing is absolutely sure, that  wrongdoings 

drive humanity into a history full of sorrows more and more  aplocalyptic.

Antichrist

 He is the „one”  who will come in his name – not in God’s name – he is Jewish and he 

will be a despot over the entire world. Because that one will accept to be emperor over the 

brightness of all earthly emperors. (matthew 4, 8-9)

Christians,  by  name,  due  to  sins’  multiplications,  which  bring  the  spirit’s  fade  (1 

Thessalonians 5,19), will be so weak with their hearts and minds (Revelation 21, 8), so that by 

fear they will reject Jesus and will receive all the evil wish and will taste all the malice of evil 

“because faith doesn’t belong to everybody” (2 Thessalonians  2,3). Their life, weaked by sin, 
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will permit Satan to dare and to work through all kind of powers, miracles, false wonders and 

godless cheats, prepared for the sons of loss, because those ones didn’t received the love of the 

truth to save themselves. „That’s why, because they love the sins more than they love God, God 

sends them powerful cheats in order to believe the lie and to fall under the punishment (lie) all 

of those who didn’t believe the truth and agreed the unjustice” (2 Thessalonians 2,9-11).

The Jews from old times, pushed by “that one”, crucified the Lord, prickling His heel 

(Genesis 3, 15) and they could do nothing else; contrariwise, God, getting down the cross to the 

ones from prisons, broke the eternal locks and He made a great capture from the rapacious hell. 

Since then, the enemy circles like a mad lion, inflaming his tools, that at least Saviour’s acts and 

teaching to be covered by unfaith. Not succeding in that, he goads his servants and the “one “ of 

them, this repeating for each generation of humans, since the times of Saint Apostles (1 John 2, 

18), until the days of the most complete Antichrist, from the last time, when Elijah will preach 

(Malachi 3, 23), hoping that maybe they will be able to erase the Jesus’s apprentices from the 

earth by  oppressing them, hanging them, murdering them, crucifying them and killing them in 

all kind of ways.

More, as Father says, this Antichrist – who is not pleased only with his unfaith, but he 

also wishes everybody’s unfaith – will have no peace until the day he would manage to kill 

God and to throw Him from the heart and mind of the last remaining beliver on earth; and he, 

fool,  doesn’t  crave  for  a  biggest  pride,  that  of  killing  God and  His  place  to  infiltrate  in 

human’s soul, like a sword of hell, his beast face.

“That” one is not pleased only to cheat humans with postponing their penitence for 

tomorrow, or after tomorrow, or at oldness, but he fights as a mad, asking: 1. God’s death; 2. 

death to His teaching; 3. death for christians, His apprentices; 4. ruin of His Church and stop 

the eternal Holy Sacrifice, which is the Holy Liturgy.

The last tortures of Antichrist, by whom all Satan’s forces will work, will exceed all 

the oppression christian had to face, during the time, from the begining until nowadays.

Only the hate of an oppression over the christians all over the world, will determine 

them to let aside any religious dissentions and to be one as at the beginings. They will not be 

saved by the history’s wraths roll until they will not listen and fulfilll, at leat at the end, the 

Saviour’s last appeal in the world.

Maybe in those times bearly will be some christians; but no matter how few they will 

be, those must pass through what  would had been better for nowadays christianity and to 

become an integer..
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The common danger appeared in the world, the unity of christians is tardy. God, until 

when?

So, when the wrongdoings will clench the humans’ mind and their hearts will become 

so wild,  that  they’ll  say they don’t  need anymore  God and Church and Priests,  and  the 

wildness and hate’s madness (Luke 6, 11) will cover the entire world, then the end will come. 

Because of the Holy Liturgy, the world still exists

As the Sacrament of penitence  or confessing represents the mercy judgement of God, 

hidden under humble face, and  the ones who love the humbleness receive that gift, so the 

Saviour’s Holy Sacrifice, hides, again under humble face, the sacrament of ruling the world. 

The old ones knew the reason for why Antichrist doesn’t reveal in their times, because Saint 

Paul talks about this secret in a hidden way but he doesn’t name it (2 Thessalonians 2, 6). It is 

the Holy Liturgy, or forever Sacrifice, about what God spoke through Daniel (Daniel 2, 3) and 

then He Himself taught us. This is the one which stops the coming of Antichrist, or the man of 

unrightness  (2 Thessalonians  2,  3),  except  for the time allowed by God. Because for  the 

multitude of wrongdoings, God –Father would have to end this world many time ago, but God 

–Son, the One Who is the love for humans and all nature, allways brings Himself as Holy 

Sacrifice in front of God –Father, intermediating for His mercy.

Son of God endures for us an endless crucifixion; The Lamb –Emperor stays as a 

guarantee for us in front of the Father, putting Himself as a continuous sacrifice, as mediation 

prayer for the poor world. Because if it wouldn’t be the blood of the Lamb, the blood of Christ 

Jesus, the Emperor – Bishop Himself, continuously offered by free will as salvation price for 

humanity, staying with love and favour for the world, since long time ago Father would had 

drown the earth in humans’ blood and burned it with fire, unleashing the urgies. (2 Peter 3, 7, 

12)

So, the blood of the lamb from the Holy Communion still helds the soul within the 

bones and the world alive. As the Sacrament of penitence is a gift of Heavens, hidden in 

humble face, for salvation of each soul in part, so the Holy Liturgy, the great sacrament, again 

hidden in humble face,  saves the world or protects  it  from Antichrist’s  wraths.  See why, 

everyone should come to the Holy Liturgy, because this gift exists on earth for keeping the 

world.

Briefly, I tried to say everything that can be said about such a great sacrament of God, 

hidden in the Holy Liturgy, which is done in Heavens and on earth, and which is the reason 
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why God still helds this world. But the Holy Liturgy is much richer in sacraments, which can 

not be said in human voice. God descends among people and raises people to Him, on the 

ladder of the Holy Liturgy.

The prophet of fire

So, while there still are people who look for penitence and the Holy communion, Satan 

is powerless: God stops him. But when humans’minds will be so dark, that they will forbit the 

Holy  Liturgy  with all  their  will,  wishing  the  unfaith,  in  those  days  will  stop the  endless 

Sacrifice and will start the ugliness of the devastation, as it is said:

Daniel 12:

From the time that the daily sacrifice is abolished and the abomination that causes 

desolation is set up, there will be 1,290 days.

Is the time of the three and a half years, when Elijah the most furious prophet will 

preach and will herald the seven cups of God’s wrath – the last ones – by which the God’s 

anger will end (Revelation 15, 1). For then shall be great tribulation, as never before since the 

beginning of the world to this time, and never after (Matthew 24, 21-22). 

In those days:

Daniel 12:

10. Many will be purified, made spotless and refined, but the wicked will continue to 

be  wicked.  None  of  the  wicked  will  understand,  but  those  who  are  wise  will 

understand. ( what time it is: the approach of the second coming)

The ones without any law blamed the God of Heavens for their pains, which tortured 

them so hard until bitting their tongues, but they didn’t regret their mistakes, as Apocalypse 

says. (Revelation 16, 10 -11)

When the last times will come, when the malice will be complete, Elijah, the prophet 

of fire  will  preach (Malachi  3,  23) the second coming of the Saviour.  That  message,  the 

biggest joy of christians, will cause death danger for the real prophet; because the ones of the 

unjustice will kill him the same as they did with John the Baptiser, who was in the spirit and 

power of Elijah (Luke 1, 17), at the first coming. But just when the enemies of the Altmighty 

believed that killing the last prophet, they finally “ended with God”, see that Elijah comes to 

life…
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Jewish will admit the madness of their adversity and the cheat of the Antichrist and 

with great fear and shake, they will return and will receive Christ Jesus – Lord, according to 

Scriptures writtings too. 

Antichrist, the liar prophet, through the unclean spirit who works within him, revolts 

all  the world’s emperors to gather  them for the battle  on the great  day of God Almighty 

(Revelation 16, 14), in the valley of  Jehoshaphat (Joel 4, 12) at the last war and the biggest 

bloodshed on earth. 

The Holy Cross from the sky

Lighted in slave, shinner than the sun, the sign  that was spoken against (Luke 2, 34) 

and blamed, it will reveal, in spite of all its enemies, the blessed sign of good win against the 

bad. Then, in those scaring days, on earth and in all the body, God – Word Himself comes to 

call eveyone, for the last time,  not to penitence, but for the judgement. Then God and the 

plan of salvation are not anymore to believe but to be seen.

And regarding Antichrist, by whom all the force of Satan worked:

2 Thessalonians 2:

8. And then shall that wicked be revealed,  whom the Lord shall  consume with the 

spirit of His mouth, and shall destroy with the brightness of His coming.

Daniel 12:

1. Blessed is the one who waits for and reaches the end of the 1,335 days.

It is Lord’s biggest and most tremendous day, day of joy for His called, chosen and 

faithful followers (Revelation 17, 14), day of unspoken joy, the day of retun Home, in the 

native land (Jeremiah 22, 10) and the end of crying. Day of joy, seeing the win of patience, 

seeing the resurrection of the faithful collective, seeing the legacy prepared by God since the 

begings of times for the ones who loved Him and remained in His love until the end. And all 

kinds of sacraments, known only by God, will be revealed then.

However, the other ones, will faint from terror, apprehensive of what is coming on the 

world, for the heavenly bodies will be shaken.  At that time they will see the Son of Man 

coming in a cloud with power and great glory (Luke 21, 26 -28); the One Who is our love, 

will dissipate our fear, but will increase the agony of terror (Wisdom of Solomon 17, 6)  for 

the ones who oppressed Him and crucifyed Him for His love for humans and now they must 

receive eternal punishment for their acts.

And  judgement  will  be,  because  the  wrongdoings  brought  the  flood  and  the 

wrongdoings damage and hurry the judgement.
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That’s why, seeing that the peace was taken from earth (Revelation 6, 4), but time 

(Revelation 10, 6 – 7) was’t taken yet, with God’s voice (1 Peter 4, 11) we call humans all 

over to penitence, because a day was set for world’s judgement (Acts 17, 30-31)! And that 

day can be anytime.

See in a facile description, the voice of Saviour’s prayer for the future christianity all 

over the earth, catched, as it was possible, in the sound of those seven trumpets…

And regarding Antichrist it can be written about him in other manner too…
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CHAPTER IV.   THE UNSEEN WAR  

Human, creation of a big importance

The world, the seen Universe of material shapes and the unseen Universe of the pure 

spirits, represent the expression of God’s goodness. It was created to enjoy divine goodness. 

It’s creature, given to all the component things, from the first mineral until the angel, it is a 

sharing creature. Life of all creatures participates to joy in God according to their existence 

level and the capacity each  of them received. This level of existence and this involvement 

capacity represent the principle of hierarchy based on what this world was created. Human has 

in this hierachy the central position.  By body, the human belongs to the material world, by 

soul belongs to the spiritual world. In the great cosmos, human represents a micro-cosmos, as 

our Church’s theologian schoolar, John  Damascene, named it. Spiritual creatures of creation, 

made after God’s face and appearance, are free, that meaning they possess own will. Angels 

are free, humans are free.  Keeping them in the absolute harmony of life’s joy is let at free 

will. The joy of living within divine light, or according to the legendary term, in Eden, is 

much  higher  as  it  is  a  willingness  act,  in  the  virtue  of  spiritual  freedom.  The  same the 

sufferance of decay from the paradiziac harmony will be bigger, viewing that is a free act too. 

A part of angels decayed from the celestial harmony due to their pride. Human colapsed by 

disobeying the order established by God.  If the initial world’s paradisic harmony is the work 

of God by Word, the evil which poisons the world has its roots in the sin of the first man. A 

stone felt in the lake; but its fall doesn’t concern only the stone, but is affects the entire lake, 

which agitates till the edges.

In the new condition of decay from paradiziac harmony, human suffers. He is aware in 

all his body about the evil, the pain and death. And also he notices those in the surrounding 

environment. His sin affects the entire world and the entire world suffers with him.  Because 

the human, as a micro-cosmos, is a compendium of the element which form the world and that 

makes that the evil from him to reflect in external world. The history of decayed humanity is 

formed in a great part by the history of an on going sin. It looks like the messy reverse image 

of legendary Eden.

Two strong feelings increase the sadness and pain of decayed human: the feeling of 

being out of spiritual world’s superior harmony and the denial of  totally acceptance of  the 

misery condition  within he expiates his punishment.
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The embodiment of the Saviour and the expiation of human sin by crucifixion open 

again the door of spiritual  Eden. By Logos the world initial  harmony was created,  by the 

incarnated Logos it will be recovered. Christianity is the second creation of the world. The 

church is the organ by which the divine Grace’s energies efusse again. Its door is the reopened 

gate of Eden.” (Nichifor Crainic, Orthodoxy and Ethnocracy, Ed. Cugetarea, Bucharest, 1937, 

pg. 54 -56)

Decayed angels

Before the creation of human and the seen world, in the unseen world of angels a mad 

new situation happened: Lucifer and his cohort wanted to be above God (Isaiah 14, 12-15). 

The other leaders of celestial armies were against that madness. But Lucifer felt like the flash 

(Luke 10, 18)  from God’s face, transforming from lighted angel into a dark devil.

„Woe to the inhabiters of the earth and of the sea! for the devil is come down unto 

you, having great wrath.” (Revelation 12, 12)

He is the one who  prowls around like a roaring lion looking for someone to devour (1 

Peter 5, 8). Between him and the soul it starts the unseen war.

Emptiness of human nature within Adam

The first man, created according to God’s look and affinity, had all his being turned to 

God, Who was reflecting within him as sun in a drop of dew. The mind, the desire and agility, 

or the thinking, love and will, were united in the same sight of contemplation for God. And 

the  body,  made  of  earth,  not  having  within  it  the  passionate  desires,  accompanied  that 

contemplation. That was the old background for human to raise from look to affinity of God.

The enemy had his first war with Adam in Eden and through him, he fighted with us, 

because we all were within Adam (Romans 5, 12). It is the first war lost by human. His defeat 

is repeated by the entire human kind, for thousands of years; and what Adam did, each of us 

do too. It is clear that in the middle it was a disobedience, a bend of the designation, given to 

human by God (see also Saint Maxim the Confessor, Answers to Talasie, in Philokalia, ed. I, 

vol. 3, pg. 25, 62, 149).

See the vicious circle which is hardly closed arround human nature by the Reigns and 

Lords of Darkness (Colossians 2, 15), who dress in secret within the feeling beyond nature 

and turn it towards a work against nature and against obedience to God. See how, by a bad 
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advice, the decayed angels ruined the heaven of natural virtue. We will see at proper time, that 

in the same time with that they also extinguished the light of knowledge.

Is how Adam turned human nature from the short way of perfection, embroiling in the 

deepness of foreign obedience, fact that brought him the expulsion from Eden into that world. 

 „Much labor was created for every man, and a heavy yoke is upon the sons of Adam” (Jesus 

Sirach wisdom 40, 1). Because the killer caused a great crush, inserting within the creation the 

devastation of death and the entire history’s tragedy.

See, in other words, the devastation done over the human nature:

Nature’s fall in tempation is the same as a crush which separated the human in many 

parts. So, the mind was allured with pride and vainly slave, believing the cheater, that the 

human will be like God, knowing good and evil (Genesis 3, 5); the love an the feeling turned 

to body, which inflamed by passionate desires; the will and agility transformed in panic and 

shame and observing his nudity, he hid from God. And when God called him by name, He 

didn’t see him, but only heard, viewing that  his conscience sight was now turned from God 

towards himself, because he saw his nudity.  Hence, when he had to confess his mistake, the 

mind was so weak and the heart hit by the self –love, so his decayed knowledge considered 

God as guilty  for his devastation.

In this way our ancestor received the payment for disobedience, he had no longer  the 

joy of seeing God and he was expelled in that world, dressed in  garments of skin (Genesis 3, 

21). 

Since then our nature face two splits:

1. inner split: with God and with itself

2. external spilt: with people and with all nature

That split follows us like a punishment law given to the nature; it darkens our face 

alike the God’s one. But our soul is not totally darken, because we still have the conscience, 

like a star which didn’t fade from the Heaven’s sky, and allways remembers us about our 

celestial  origin and tantalises  us for rehabilitation.  From that  split   come all  the war  and 

agitation of the two laws, that meaning the war between the law with the evil doing, by which 

Saint Paul was complaining that work within him (Romans 7, 23) So it happens that we make 

a quadruple  mistake:  against  God,  against  ourselves,  against  the  neighbour  and a  agaisnt 

entire nature. The sin or the decay of nature made us to lose: peace with God, inner peace, 

peace with people and peace with entire nature. We became so wild that almost God to „fear” 

because of us. See why even the beasts run away from the human.
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About nature and against it

The powers of soul: mind,  love and will,  according to old structure (Isaiah 58, 2), 

worked and aimed towards God. This soul’s aim to God was its natural work; and based on 

that effort we had to raise from face to affinity with God. So we were considered in God’s 

plan, obedience and sight.

„After the sin, the catchy one, since the begining held the power of soul sticked to the 

seen ones  <<and there is nobody to understand and to look for God>> (Psalm 13, 2-3; 52, 3), 

because the acolytes for the human nature limited the power of reason and mind to the shape 

of sensitive things and they hadn’t any understanding for the ones above the nature” (Saint 

Maxim the Confessor, idem, pg. 310 -311)

Since disobedince, along the powers of soul, not being anymore united in God, but 

separated and inflamed by contradictory thoughts (Romans 7, 23), don’t work according to 

nature, but frequently, if not allways, work against nature. According to Saints’s word: the 

entire stuggle of that devil was and still is to cut off  our soul’s love for God and to stick it to 

anything else, except God.

That’s why, the enemy, to acomplish his unjustice target, allures the soul with the first 

temptation, the one through pleasure, bringing us well looking and good-tasting baits (Genesis 

3, 6), specific to each destroyed power of the soul, in part; and pushes the body to do and 

continuously to repeat those. The enemy wants to carres us, as ones  deprived of God’s sight, 

which he robbed from us, teaching us to love the pleasure of senses, knowing the crafty one 

that so the love for God is extinguished and it darken the mind from seeing Him. Because not 

God is the One Who doesn’t love us or doesn’t see us anymore, but we are the ones that don’t 

love or don’t see Him anymore, because He is among us, he is  wall of hostility for the sin 

(Ephesians 2, 14) and beyong the wall are us: a bunch of pieces, allways crushing by the wall.

Obedience for a foreign spirit turned our love towards this world and the body. The 

agility or the will, which according to their nature had the purpose to  aim like a bow the love 

for God, and towards devil to aim the anger, like an arrow, the devil transformed that nature in 

hate, so that the beast human, as flashes threw in the face of his/ her brothers and in the face 

of Holy God, blaming and casting everything to devil or even on himself/ herself. And the 

poor mind, which  according to its nature had to reflect God, the throne of God within human, 

His Holy place (2 Corinthians 6, 16), becomes dark by the pride or inflames it to stay against 

the truth, or in many other ways breaks it and puts inside the ugliness of the desolation or the 

idol (fix idea ) of the sin.
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“When reason is whitout mind, and the ardent anger and irrational desire, then the 

unknowledge, desire for oppression and imorality become masters of the soul. From those 

rises the habit of sinning with the act, interlacing with different pleasures of senses…”

“Everything  unnecessary and redundant is immoderacy. And that is the devil’s way to 

the soul. But on the same way that one shamely leaves when nature is adviced by restraining. 

Or again, the way is formed by the natural desires, that when are over fulfilled bring the devil 

in our soul, and when are fulfilled according to necessity retun the devil in his country. In that 

country is the custom and indurated confusion of the viciousness, wherein he allways lives 

and where he takes all those who love material things” (Saint Maxim the Confessor, idem, pg. 

192 -193). Is so how the enemy installs in the mind, which doesn’t protect the gate of desires 

and he bends it so hard that the mind calls the bad as good and the good as bad; the dark as 

light and the light as dark; the wisdom as madness and the madness as wisdom (Isaiah 5, 20), 

and then invents that there is no God (Psalm 52, 1), but only nature, and if there has to be a 

“God” that one is the human.

See the poor mind absolutely cheated and the devil with a glorious smile, that he could 

insert the lie in humans’ mind, the same as when he took the human out of heaven, assured 

him, that  if  he eats  from the forbidden tree,  will  be:  “like God, knowing good and evil” 

(Genesis 3, 5). How to know anymore!? Look what a devilish mind is: from good to ungood, 

which consideres  lie as truth and the truth as lie and throws with dirties in God, enjoying the 

devils.  See how it  looks a mind ferociously tied,  pulled in foreign slavery and losing the 

greatest gift from God: the free will and right judgement.

And the body, which according to its nature had to accomplish with its work the God’s 

advice and the advice of the right judgement, now obeys the advice of wrongdoings, being 

slave for the passions against nature, which soll it, robb its powers, ruin it by deaseases and 

make it debile for the efforts of increasing from look to affinity.

See the deepness of passions and wrongdoings wherein the enemy’s war dives the 

souls of the ones who love his things and don’t care about God:

The war of devil with the soul:

a. with the heart: 

- by ardent anger: 

1. killing

2. sodomy

3. oppression of the poors

4. holding the workers payment
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Those are sins which call to Skies, sins against the neighbour. Those stone the heart.

- by desire:

1. love for money

2. greed

3. sexual immorality

- by hasty:

4. anger

5. envy or jealousy

b  .   with the mind  

- it darkens it:

7. pride or vainly slave  (Those sins complicate the mind)

Those seven sins from above are the seven heads of the sins made against ourselves.

1. hesitant faith

2. despair

3. suicide

Those are sins against the Holy Spirit.

- it inflames it: 

1. heresy

2. sitting against the truth

- it ruins it:

3. madness

Those three sins make impossible the penitence.

Se  also the twelve  steps of falling, by which our strenghts drift within each of 

those brake of passions and sins:

The war of devil:

a. the battle:  

- with the mind:

1. the bate

2. the override

3. the union

- within the heart:

4. the fight

- with the will: 
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5. the agreement

- with the body:

6. accomplish by work

7. custom or habit

8. the second nature

b. the victory  

 - darkens the mind:

9. the despair

- inflames the mind:

10. the heresy. Sitting against the preached, shown and proved truth.

- ruins the mind:

11. suicide

12. madness

Hence, if things would work without any barrier, according to enemy’s killing plan, 

for long time, human lives would become a real hell by going mad, being diabolized, killing 

one another and then killing themselves.

Rebuilding the human nature within Christ Jesus

But, in order that devastation to be broken: „The reason the Son of God appeared was 

to destroy the devil’s work.” (1 John 3, 8)

For  a  complete  elucidation  of  human’s  rebuilding  and  the  greatest  of  Saviour 

embodiment’s purpose, for  winning the war that human nature lost it in Haven, we reproduce 

some pages of a high deepness and beauty written by Saint Maxim the Confessor:

“The Only Born Son and Word of God, becoming real man to take out the humans’ 

nature from that want, took from the first embodiment of Adam the lack of sin and lack of 

impurity; and from the birth, introduced after that in human nature, because of the sin, He 

took only the ardour feature, but without sins. The evil forces, because of the sin, had their 

powers hidden  in the ardour feature, received from Adam, as in a necessary law for nature. 

Seeing within the Saviour the ardour feature of Adam’s nature, due to the body He had and 

imagining  that  Lord  received  too the law of  necessity,  alike  any regular  human,  and not 

moved by His will inclination, they threw their bates on Him too, hoping to convince Him 

too, that by the ardour according to nature (by natural affect) to see the ardour against nature 
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(affect against the nature) and to do something on their’s liking. God allowed them the first 

attempt of temtations, by pleasure and made them to catch in their own cheats and banished 

those from the nature and He remained untouched and unreached by those. In that way He 

win the victory – of course not for Him, but for us, for whom He became a man – giving all 

the victory for our advantage.  Because He hadn’t for Himself that attempt, as He was God 

and Lord and free be nature of all the ardours, but He received that attempt to attract to Him 

the evil power from our tempations and to win it through the bate of death, the one which was 

expecting to beat Him, as Adam, from the beginning.

So from the first attempt He faced the Powers and Authorities (Colossians  2, 15), who 

came to allure Him, banishing them away from nature and healing the pleasure side of ardour 

feature. By that He annuled within Himself the Adam’s proof by which He agreed by free will 

with the pleasures ardours and with the will inclined to pleasure, even not saying anything, 

was awaring the enemy’s mastery over Him by the facts He was doing, not being able to untie 

from the chain of pleasures, by fear of death.

Therefore, after wining this first attempt through pleasure, He ruined the plan of the 

bad Powers,  Heads and Authorities,  Lord allowed those to conceive the second attack,  to 

come with the remaning temptation, the one through pain. In that way, He wanted that by 

totally throwing those within Him, the dirty venom of their evilness, to burn it like in a fire 

entirely  destroying it  from nature.   Because human was running away from pain,  due  to 

cowardice, as one allways terrified by fear of death, and for that staying in the slavery of 

pleasure, only for living.

After Lord annuled the Powers and the Authorities by the first attempt of temptations 

in the desert, healing the pleasure side of entire nature ardour feature, He ruined those again 

during death time, eliminating also the pain side from nature ardour feature. So He took on 

Him, our facts, as if He was guilty and not us, because of His love for humans; better said, He 

wrote in our judgement, as a good He is, the greateness of His victoris. Because alike us, 

taking without any sin the ardour feature of nature, by which  the bad and destroying Power 

uses to work through, He runined those during His death, when those came to allure Him. 

While His soul was getting out,  He was victoriuos over them and He nailed those on the 

Cross, as ones that didn’t find anything alike their nature in His ardour feature, viewing that 

they  expected  to  find something  human because  of  His  ardour  feature  which  He had  by 

nature, due to the body. So, He really released by His Holy body taken from us, the entire 

human nature by the malice contained there, due to the ardour feature, kneeping under by the 

nature ardour feature itself, the crafty power which was within it (in the ardour feature) and 
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was ruling over the nature” (Saint Maxim the Confessor, idem, pg. 62-66, See also pg. 333 

-345).

Caught  in  the  vicious  circle  between  the  sin  and  its  payment,  the  Lord  Christ’s 

embodiment  and   death,  brought  humans  another  birth  and  changed  the  sense  of  death, 

transforming it into death of  natural sin and resurrection way.

Continuance of the victory, through Sacraments

The victory of the Saviour is unique. Without Him nobody can win a second victory 

against evil. But with Christ it is possible; but there is no other winning, it is the same victory, 

which drips in time and increases the fighters. Because Christ Jesus fulfillls what lack us: He 

gave us a second birth, forgiving us the first one; He built up our nature to recover the virtue 

and He lighted our minds to rebuilding the knowledge –both necessary to stick more our love 

by the truth than this life. So he gave us  too the victory over death, because – for us  who live 

within Jesus – there is no fear of death, but death is the definitive unbound by the sin. For us, 

death is not a defeat of nature, but a killing of the sin and salvation of the nature. In that way 

we say we win but in reality Christ Jesus is the winner, the One Who lives within us through 

Sacaraments and He wins and stuggles for our salvation; and if we insist too with love in 

necessities for God, also His affinity rises over our lives. So He offered Himself to each of us, 

as soon as we entered this world, through the three first Holy Sacraments. The true light that 

gives light to everyone was coming into the world (John 1, 9). Those are: Holy Christening 

(Baptise),  Holy  Oil  and  Holy  Communion,  and  Knowledge  of  God,  at  the  age  of 

understanding  (John 17, 3).

By the Holy Christening, Christ’s Church born us from up (John 3, 3) in the christians 

collective or God’s apprentices. By this we receive the erase of the ancestral sin (Romans 5, 

19 and 6, 22), because we all were within Adam when he sinned (Romans 5, 12-14). Building 

up the nature in purity condition, received by Christening, will be accomplished step by step, 

everyone co-working with the Grace given by Christening.

By the Holy Oil we receive the presence in us of the Holy Spirit’s gifts, according to 

God’s knowledge and plan for everyone’s life. That sacrament we’ll force us in the new life 

received at Christening and causes that the talents hideen in everyone to develop into good.

And by the Holy Communion we receive Lord God Himself and our Saviour Christ Jesus, 

as the Saviour escapes us from the danger we encounter with our life’s enemy and destroyer.
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At Christening we also receive from God on our guardian angel, who is responsabile 

for us and for the gifts we were given, during our life and in the moment of our exit from the 

earthly life. 

Our unseen Saviour is clothed with us and we are clothed with Him:

“For  all  of  you  who  were  baptized  into  Christ  have  clothed  yourselves  with  Christ” 

(Galatians 3, 27)

The first man was of the dust of the earth and he is dressed with the second man, who  is 

of heaven and becomes celestial (1 Corinhians 15, 47). The first celestial man is Christ Jesus: 

the new Man, created to be like God in true righteousness and holiness (Ephesians 4, 24). Our 

spiritual being unifies with Christ and He becomes our Spirit. See briefly what is the cure for 

our nature or the renewing of human.

All christians are baptised and still they don’t save themselves. Why? See why: the gifts of 

Christening stay within our unseen being, waiting the proper time when the mind is able to 

understand, when by Chruch’s preach, we find the celestial treasure hidden in our being’s soil.

For strenghten those, see the words of Saint Mark the Ascet: “By Christening the Grace is 

given to us and stays hidden in an unseen way, waiting for our obedience and fulfillment of 

commands,  for  why we receive  that  power (Saint  Mark the  Ascet,  About  Christening,  in 

Philokalia, ed. I, vol 1, pg. 285 and ed. II, pg. 247). The truth that Christ Jesus is our “Way” 

to perfection is explained on all the aspects by the Holy Parents of the Eastern. Not only that 

Jesus commanded us the Christening, but even His command contains God. “God is hidden 

within  His  commands.  And  the  Ones  who  look  for  Him will  find  Him based  on  those 

commands fulfillement” (Idem, pg. 249 and pg. 247). If Christ Jesus would be only within the 

Command of Christening, stronger He will reveal in achievement of that command and the 

perfection of the Sacrament. So, it is very natural that the Saints to connect our salvation in 

Christ first by the fulfillment of the commands. It can be said that: any effort for fulfillment of 

the commands is a necessity of the virtue. So, if God is hidden within His commands, of 

course He is hidden  too in the efforts for acquiring those virtues. He is the power or the soul 

of virtues’s efforts.

Saint Maxim says that: “The virtues being inside each of us is the unique Word of God, 

because the being of all virtues is Lord Christ Jesus Himself” (Saint Maxim the Confessor, 

Ambigua, P.G. 91, 1081 qouted after prof. Fr. D. Staniloaie,  Christian Ascetic and Mystics 

course, Bucharest, 1947, pg. 25). If by commands God allures us from exterior, as attractive 

principle, by virtues, Lord dispalys within us, as impulsive principle. The command would be 

God’s Word of impulsion from outside and the virtue would be God’s Word of impulsion 
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from inside. And the presence of Christ in the Holy Sacaraments remains a doctrinal truth. 

Here we talk about feeling, the display of  Christ from Sacraments in our real life. Because if 

God is hidden since Christening in the deepest place of our being, as a Forward, impulsing us 

to fulfill the commands, by those on our spiritual faces it reveal God’s features. So, those 

features get clear under the advice of a force, which works from inside to outside, force which 

is  represented  by  Christ  Jesus  Himself,  abode  in  our  deepness,  not  accesed  yet  by  the 

conscience. Christ Jesus’s presence  becomes more clear within us, showing more light in our 

external behaviour too. See what Saint Mark the Ascet says: “This temple, that meaning the 

holy place of the body and soul, has also an inner place of the iconostasis. There Jesus entered 

as an Forward (Hebrews 6, 20), living since the Christening witin us (Saint Mark the Ascet, 

idem, ed. I, vol 1, pg. 287 si ed. II, pg. 282 -283). “Viewing that, oh, human, baptized in 

Christ,  give  only  the  work  for  what  you have  taken power and get  ready to  receive  the 

apparition of the One Who lives within you” (Idem, ed. I, vol, 1, pg. 295 and ed. II, pg. 290). 

“If since the beginning Christ is hidden within the commands and He is burried inside us 

through Sacraments,  while   we anchor by the commands chain,  with His power we have 

within us, we receive from that work the virtues; and through those, as a multitude of rays, the 

face of Christ gets to light, reflecting from inside to outside on our face too, in proportion as 

we get out of the waves. That’s why Origen and Saint Maxim the Confessor consider the way 

of the pious christian, which extends from obeying the commands until the knowledge, as a 

secret way of God within us, from the descent on earth under the humble  face of a slave to 

His ascent on the Tabor mountain, where He revealed in all His divine slave. We get up from 

ascetic  needs  to  mystic  contemplation:  with  Christ,  by  Christ,  to  Christ”  (Prof.  Fr.  D. 

Staniloaie, Ascetic and Christian Mystic Course, Bucharest, 1947, pg. 26).

It is very significant the triple dive of the one who is baptized in the name of the Holy 

Trinity. That total dives mark the death of Lord for us and the death of the old human, the 

human of the sin.  Only by the price of this death we deserve to be unction with the Holy Oil, 

by which according to God’s plan, we receive the Holy Spirit gifts and the unification with 

the new Man, the One come from the skies, through the Sacrament of the Holy Communion. 

“By those Sacraments, Christ comes to us, makes a place in our soul, becomes one with it and 

awakes it to a new life; and once He is in our soul, Christ kills the sin within us, He gives us 

His Own life and part of His Perfection” (Nicolae Cabasila, About Life in Christ, Sibiu, ed. I, 

1946,  pg.  21).  Based  on  the  signification  of  Christening,  which  repeat  the  death  and 

resurrection of God, within each of us, or the death of the old man and resurrection of the new 
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Man, Christ Jesus, there are revealed to us two senses of that Sacrament: the positive one and 

the negative one.

“Christ,  abode  within  us  from Christening,  powerfully  leads  not  only  our  effort  with 

decorating our nature with virtues, not only the positive work to strenghten by will the new 

human, but also He leads the negative work of killing the sin, to weak –by will too – the old 

human.  Because  the  new human   grows  and   extends  within  us,  only  if  the  old  human 

decreases  and  gives  up.  For  increase  the  power  of  that  spiritual  process,  it  is  taken  the 

meaning of Christening as participation of the baptized one to Lord’s death and resurrection. 

But  the  Sacrament  of  Christening  is  not  just  a  timely  achievement  of  a  secret  death  and 

resurrection of the baptized one, but it is also the beginning of a process by which death and 

resurrection continue until perfection” (Prof. Fr. D. Staniloaie, idem, pg. 27).

Perfection -  finality of human

We are all humans; but human only few from time to time: the one who doesn’t belie  

his divine origin; and Human (with capital letter „H”),  there is only one, Christ Jesus, who 

being God transformed in  Human, for us the humans.

Until Him we knew about our divine origin, that our soul is immortal, that there is only 

one  spiritual  and  unseen  God  –  that  was  known  also  by  Zamolxis’s  dacians  from  our 

territories  – but  once Christ  Jesus’s coming  as  a Human among humans,  in  history,  the 

human nature is structurally fixed. Christianity is the second creation of the world, according 

to Saint Dyonisus the Aeropagite’s conception, sorbed also by Nichifor Crainic in „Paradise 

nostalgia”.

Let’s develop a little those from above.

From  infance  by  Christening  we  enter  in  Christianity.  Then  the  christianity  is 

„innoculated”  within  us.  We  are  born  for  the  second  time  from  water  and  Spirit  –  the 

Christening; then we are oiled on the forehead, the eyes, the ckeek, the mouth, the neck, the 

shoulders,  the hands,  the ankle  with the second christian Sacrament  –  Holy Oil;  then we 

receive  the  third  Sacrament  –  following  the  order  those  are  given  to  us  –  the  Holy 

Communion with Lord Christ.

And years pass, the baby becomes a child, a young, a student, an assistant…

And unpredictible, spontaneous situations appear and awake the deepness or call the 

deepness we weren’t aware of. Those situations may provoke real crisis of the mind or the 

conscience.  Not solved in time in the light of existencial supreme ration, those can lead to 
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disequilibrium, to suicide, to madness, or a taedium vitae which doesn’t make the difference 

between good and bad, which is a spiritual desaster too.

Attention! We are invited by an unseen order of things to appeal, to bring to the light  

sphere of conscience the latent resorts of our being too, which  actualized overpass by force 

and beauty eveything we gathered until  here and by their intrinsical  beauty and power, to 

render us the peace and equilibrium, which our human mind – no matter how much could be 

trained with science and philosophy – can’t rearrange by itself. 

In reality, situations, no matter how courious would be – and those can be much more 

than that – are just  external  excitations,  which  provoke our metaphysical mechanism: our 

spiritual development – we practical and really get aware by the other dimension of existence, 

whom humble biological support can be ourselves too.

We  have  a  biological  birth  and  growth;  it’s  our  inconscient,  irrational,  almost 

irresponsible age. Here the instincts watch the order and life as reflex – not as purpose. The 

intention, with all the regret, appears due to the blind forces of nature, which affect us from 

the first moment of our lives. From here comes the great incapacity of ration to order for it a 

better adjustment of life. From here comes the rare but nobile question, which some young 

people wonder:  for what reason, for what purpose do I  live? What do I have to do with  

myself?

So, if we are lucky and our ration by itself awakes us to the metphysical resorts of our 

soul, that happens due to an act of humbleness of ration, when its honestly admits its limits, its 

cheats and its incapacity to give us the peace and equilibrium in front of the evil’s forces and 

the magic of chaos.

The evil, the madness and the chaos are not literature: are realities, which sometimes 

frontal hit and aim to  devour its relative equilibrium. Clearly see, sometimes with a lucidity 

unique in life that „from that only God can save you”.

And you have God plated, latently „inoculated” in your spiritual structure. You have 

the Human – God, absolutly superior to your earthly condition. By that you are too a son of  

God  , but you didn’t know that, you didn’t encounter any situation to exceed your natural 

powers, and Someone form you to make that sorrow situation inoffensive. It’s clear that only 

God is above, is stronger than any evil, madness or chaos. And that power, by Him, He gave 

us too. He gave us the power to be sons of God. If someone  is aware and lives that inner  

evidence on the other plan of existence too, nothing bad can happen to that one anymore. 

They can’t be killed, because within them the divine presence is a force which makes useless 

any toss of evil over them. That can be proved by the great tyrants from Romans’ history, who 
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wanted to ruin in a spectacular way the existence of christianity, imagining for 300 years  the 

most atrocius deaths for christians. But the christians didn’t die in spectacular way, they died 

in simple and humble way by sword.  And more,  the survival  in  unthinkable  tortures  and 

miraculous healings, awoke in pagan torturers an amaze which caused their recognision of 

Christ, baptizing in that moment, in their own blood: the baptise of martyrism, which assured 

definitive saintity too.

After all this is the finality of human: the development in spiritual dimension (offered 

by the understood sacrifice – and accepted one) of the perfect man Christ Jesus. So perfection  

is our final aim – as a command – if there is any to understand and to engaje on that.

Faith is a risk of ration; but it is not a cancellation but contrarywise an illumination of  

it.  It is an absorption of the soul from beyond this world, in the divine way of existence. 

Aware of that end of limits, without being dead and you live and experiment in the world the 

feeling  of  spiritual  feedom  at   unthinkable  intensities.  Actually  in  the  middle  there  is  a 

resurrection of spirit according to the plan and the existence’s divine ration level, in general, 

and you resent as a freedom from the prison and terror of that sensitive world. Now you get 

away of fear. The world can reach only your biolgical prison; - your new reality, absolutly 

evident, is saved by that.

Those are inserted in Jesus words: „Me, the Truth, I’ll set you free!” and  „Don’t be 

afraid by those who kill the body – whicg doesn’t pay anything by that – and furthermore they 

can do nothing to you!”

So when situations  determine you to see the bounds of ration, the present cataclysm, 

the unleashed evil forces, don’t be afraid, you are not alone: Someone unseen, within you, 

stops the chaos, and raises you be more than a human, borrowing you some of the divine aura.

(Don’t lose sight that here are decribed the majore christianity’s characteristics and purposes, 

within a fundamental, total conception about life and world. And what are drafted here are 

only briefly general lines compared with their infinite richness and beauty in their authentic 

living).

An illumination of ration, due to Christ „habitation” within the soul, is not intriguing, 

because Christ Jesus is named in greek language: „Logos”, Word, God’s supreme ration. That 

means our ration receives an extension of the view to the level God Himself sees the finality 

of His creation. We see with God’s „eyes”; we think with divine mind, we understand in the 

divine   light  the  sensitive  ones  from  here  and  the  existence’s  external  ones.  Nature’s 

immanence is traversed by the divine transcendence – the effect of Grace – and the perfection 

has no end.
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Jesus at twelve years old, in Jeruslam Temple, was confessing God as His Father. His 

knowledge,  regarding  the  Scriptures,  proved  that  those  were  the  same  as  the  ones  who 

insuflated the prophets to write those, so He was talking with the wise of the Temple from His 

own and for His ones was coming to fulfill and that inferior zone of the world and life. But He 

respected the reckoner of human incapacity, starting to preach religion at the age of 30, the 

age allowed by the Temple for that purpose. It is worful to remember the fact  of conscience 

clarity of His divine filiation, at an age when humans’s children didn’t end with games. But 

He was not born by the blind will of instincts to come with the gross veil of the sins over the 

eyes of the mind, but His eyes were unspoiled for seeing the absolute world.

That’s why the only conception, without any mistake and saved by relativity has only 

God – The Absolute -,  the  begining and teh end of the world. He is the only one whom 

conception transform the chaos into cosmos.

When someone „dare” to let himself/ herself to be lead by the Providence, through a 

spur of love for God, that meaning to consciously overlap the human condition – under the 

Grace’s actions, of course – can see better even from here the payment of his / her perfection 

through a feeling of release, as a resurrection from deads. Time, causality, world, life and all 

the customs of knowledge, full of contradictions’ torture, remains down to earth, as an egg 

shell when the chicken comes alive from that or when from a hairy caterpillar – apparently 

looks like dead in the sstage of chrysalid - but then comes out and flies like a butterfly, in the 

colors of the rainbow.

The same happens to us in that life’s conditions, a candle with oil and snuff, but still 

not lighted.

When we understand what we really are, that we have an affinity with God, Who lives 

in our spiritual structure, then we can freely choose a life’s conception to hang on even that is 

not on our hearts pleasure, but God fires up the candle and lights our life with the christian 

conception about world and life.

Usually, christian conception is not so respected neither by the faithful one or by those 

who theologically know it pretty well, until its finality – keeping for „selfness” a good part of 

„life”. In other words, there are few people who „risk” all their life for God, for God’s cause 

in the world. 

That  proves  only  the  human  weakness  –  by  the  illness  of  selfness  –  and  not  the 

weakness of the Christian, as a value or light of life.

S ee how Saint  Simeon the New Theologian,  a  saint  from Xth century,  decribes  the 

human’s deification:
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„As human, I Know that I don’t see anything of the divine ones and I am absolutely 

aparted from those. But through adoption I see myself  made God and I participate to the 

unntouched ones. As human I have none of the high and divine ones, but, as one, who had the 

goodness of God’s mercy, I have Christ, the everyone’s benefactor. Because in the light of 

Christ – The Light of the Spirit – I see what I see. And those who see, see in that light the 

Son. The One seen by Stephen when the skies were opened and the One seen by  Paul when 

he remained blind (in that moment he didn’t believe, he wasn’t baptized, and he was about to 

oppress Christ’s Church, so spiritually he was blind and that blindness temporary reflected on 

his body), really staying in the middle of my heart”

So what was inserted ( or using the word from before, what was „innoculated”) in our 

spiritual being, in some, from time to time, arises as a lighting confirmation, as a star which 

lights the contemporans who are „stubborn to believe with the hearts”, the renewings towards 

the deification of the human.

As regards this unbelievable  prespective of human’s value, it is good if we make it 

more brightful  by a contrast of words. Because as some praise until Heavens the value of 

human, there are other who try to descent till the earth all its meaning. Physical achievements 

are all his/ her value and immortality. 

See other aspect. If the human travels within any attention for his/ her transit, that can 

lead to a crisis, a disequilibrium, a devil’s possesion: the prade of an evil spirit, or some evil 

powers, which take him/ her out of humans. But also there are cases when the possessed ones 

are philosophers. For instance, Nietzche, revolted against God, wanted to „ write everywhere 

the  damnation  of  christianity”  –  because  it  makes  weaker  within  human  the  power  of 

insurgence over the super –human, his creation. He ended crazy.

I can’t relate here some quotes of the great christian saint and writter, Simeon the New 

Theologian, who sees the most vaste interpretation of the love for humans, by which we stay, 

we grow or we fall from christianity.

We know that based on that spiritual  feature,  the love for humans, you achieved a 

practice that books couldn’t offer and you grew in to realize important discoveries. Finally: 

the discovery of christianity within you too.

„ By enduring the attempts and by loving the enemies – because that is love for humans: to 

love by heart everyone, good or bad, to give your soul each day for them,  - this will make you 

a child, an imitator of the Lord and will show you as a real face of the Creator, an imitator of 

divine perfection. And then the Creator – remeber what I say: will send you His Spirit and He 

will live and will bodily inhabitate you and will fill by light and you will be full of brightness 
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and He will make you integer again. He will do the perishable to be unspoiled and He will 

built again the old house of your soul. And that makes the body integer and totally unspoiled 

and will make you as God, with the Grace, according to the archetype.

If you are christian, as celestial Christ, so you have to be too.

The divine Spirit being God, the ones He takes inside Him, He rebuilts, renews and 

make them as new in everything in an uncomprehensive way…alike Christ.

…If you will become  celestial from here, how do you imagine that you’ll live with 

Him in Heavens?

So, the first steps begin with the draft of a christian conception which respected as an 

inner  evidence to all level we are capable of and situation ask us to!

Unseen war

So that the kind of people to continue after the selection of death, God put in human 

nature fundamental laws called instincts, such as the instinct of life’s conservation and  the 

instinct of  life’s perpetuation. Those we have in common with all the creatures. We have also 

superior instincts, specific to humans, but not in the same proportion for everyone. To the 

others creatures, the instincts are fixed rules for life. Only humans can interfere with the will, 

freedom and conscience to modify the nature of those fixed rules.

That modification of instinct’s function, when is not kept in its original condition, can 

be made in two opposite senses: towards their disorder when the instincts become passions 

and in opposite direction, towards their convertion and sublimation by virtue, by methodic 

fight, by needs.

The dotation of human nature with the gift of freedom may lead towards the arbitrary 

and slavery of passions, or towards the release, through needs, from those tyranny.

Viewing that, since the beginning, we must define the two sides of human nature. One 

is phisyc, biological and the other one is spiritual and temporary lives within the prison of this 

body.

The body and  the  soul  still  formed  an  integer  and in  the  end  we’ll  return  to  the 

accomplished unification, as we were imagined by God at the beginning of creation, but that 

happens at the end  of history, at the collective resurrection.

All  this  period  from each  physical  death  and  all  the  history  of  this  type  of  life, 

decimated by death, it is a continuous unseen war between the good and the bad from the 
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human; - the forbidden fruit of knowledge of  good and bad, eaten according to the snake’s 

advice.

The existential laws inserted in  the nature –the instincts – through the poison of sin 

become passions:

1. passion for nurture – greed, drinking;

2. passion for property – greed of money, theft;

3. passion for reproduction – immorality (sexual immorality);

4. passion for domination – pride.

How does an existential nature law bacome a „passion”? See the answer of a christian 

medicine professor: „Fulfillment of any natural instinct creates pleasure. Human, from all the 

creatures, wants to separate the biological function of instinct into two parts: he/she wants to 

split  the  purpose of  the  instinct   by  the  pleasure which  accompanies  that,  choosing  the 

pleasure and refusing the purpose”. Human manages this distorsion, intentionally searched –

arbitrary  -,  but  damaging the  health,  disordering  others  superior  instincts,  with  inevitable 

heritable consequences etc.

The Holy Parents named the first passions as „devils” (Saint John of the Ladder in 

Ladder  names the 7 or 8 first passions), which by their compelling character, their adamic 

origin, their capacity to ruin the equilibriu of the mind and to turn it against God: the devil of 

greed, the devil of immorality, the devil of pride and others „devils” of the nervs.

A psychiatrist neurologist identified for each passion described by the Holy Parents, an 

endocrine gland. It is true that a biological background of the passions and their consequences 

is  formed also by the endocrine glands  and their  functional  equilibrium or disequilibrium 

affect the entire human being.

As regards the adjustement of the four passions we noticeed that are released by those, 

we remember the three monastic votes that stay against the passions.

We don’t aim by that fight only the simple release of the instincs from passions, but 

the  total release of the monk by any constraint of any instinct of this life. According to the 

right judgement, as much we do is to eat, to clothe and to protect our body by bad weather. 

We want this body to be healthy and to last in that world as much it is planned for it, with the 

purpose of  being human support  for  the deificated  human.   When someone sees his/  her 

purpose only for this life, he/ she sees nothing. Passions darken the world beyong horizont. 

He /she became only biolgical nature, „only body”.  When within the human this alternative 

of the body, which poach for itself the natural forces of the souls too, the mind, or even the 
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conscience, become stronger, then the unseen war between good and bad inside the human 

takes a clinical, psycho-analytic shape.

First the psycho- physical construction of the human, in all its ensemble, it  is very 

complicated  and  within  an  extremly  complicated  inter-ralationship.  Still  the  human’s 

functional mechanism, from his creation, is under the control of two leading directions: the 

censorship of ration and the testimonial of the conscience.

Inside the brain there is a censorship center ( medically named as „inhibition”) which 

disposes  by  the  entire  necessary  bio-  chemical  mechanism (neuro  –  psychic,  neuro  –

endocrine, neuro –motor, neuro-static),  capable to aprove or to stop everything which must  

first pass through this information center.

And what do come here?

Here come all the information from inside and outside the human body: sensations, 

representations  (memories),  wishes,  fears  etc.  and  above  those  there  come  also  the 

conscience’s directions. This is the „place where thoughts arise in the mind”, as Parents says, 

and the „mind sees” whom must be accepted or rejected.

Here is established, is reflected, sometimes in a second, what must be done.  Because 

this center of the brain works in two moods: by deliberation, if it is time, or by reflex, if life is 

in danger. Moreover, here is being set up also, in splited seconds, and when is case, to totally 

interrupt the humans’ stage of conscience and movement, according to accident’s gravity, or 

someone susceptibility’s  degree.  Some are so „weak” that they „lose conscience” only by 

seeing some drops of blood.

The second life’s  surveillance direction has no biolgical support, and it is related to 

spiritual and religious life of the human: the conscience.

We say again that the instincts, in their nomal functioning – not the damaged one - all 

are related to the common purpose of sustaining to life the human threatened by death.  Those 

are  blind forces of nature and aim to impose the mind.

Between  mind’s  censorship  (the  inhibator  center  of  the  brain)  and  the  power  of 

imposing the blind force a tension is created, a fight, even an war, or total disequilibrium. 

While someone doesn’t  get out of the instincts’s  order, those don’t  fight with the human, 

because those receive the approval, the satisfaction of  their specific purpose. Viewing that the 

big majority of people have disordered the normal function of those blind forces of nature – 

looking only the pleasure those offer, but denying their role -, humans ended to be slave of 

passions. In case of slavery, mind’s censorship is very weak , the passions rule the mind and 

human lose the freedom. The one who ended slave of his/  her  passions has no more the 
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testimonial of the conscience for his/ her acts -  the conscience is in a sort of „sleep”, even the 

conscience never sleeps; human is in a phase of unfaith, forgetfulness of God, human lives in 

sins. Because „sin” means: conscience moral defeat by Satan through body’s passions.

So, the force of instincts – blind forces of nature, otherwise in service of arranged life-, 

increases when degenerates in passions, because from now on it aims to totally ruin the light 

of conscience too.

But the concience, by its nature, doesn’t allow ever the vice and the sin, by its nature 

doesn’t accept to be defeated, even if its brake is not considered by the decayed nature which 

committs the sin over its barrier. From here arise the remorses   - your „calimer, whom you 

have  to  reconciliate  on  the  way”,  because  it  doesn’t  „get  quiet”  until  the  human doesn’t 

rejudge  his/  her  mistakes  and  doesn’t  turn  back  from  sinning,  to  may  receive  God’s 

forgiveness. When moral defeats continuously come and are very dense or very grave, then 

come the sanctions of the conscience, harder than remorses: the mind’s disequilibrium – in 

easier or deeper forms, from those mind can be health again – and the other more severe 

forms as schizophrenia, paranoia, acute madness, and in the end, suicide.

All of those are the organic effect of  conscience’s surrender, as spiritual organ of the 

human, and so, his/ her dipping into darkness and work. That is the gloomy perspective of 

living in sin.

„Thoughts” no matter how „crazy” those are, still are not defeats and sins, no matter 

how hard those „impose”,  working the mind. Sin begins from the approval of the act and 

commission of that act.

With those presented here, it also gets clear the difference – alike an abyss – between 

the body and the spirit of the sin and the new being and the Holy Spirit. When the old human 

allways stay nasty with his/ her biolgical „rights” in front of the celestial human and wins, 

then the difference between the two natures which habitate interlaced within us, reaching to an 

unlimited contrast, God’s Spirit departs from human and severe collective punishments come 

over the sinning life. So we have the reason of the flood: „My Spirit will not contend with 

man forever, for he is mortal; his days will be a hundred and twenty years” (Genesis 6, 3). 

Also  the  sodomy  perversity,  which  “outcry  to  the  Lord”(Genesis  19,  13),  attracted  over 

Sodom and Gomorra the fatality of fire, which burnt the earth 400 metres under the sea level, 

creating the Dead Sea, radioactive until nowadays.

Now,  get  closer  to  a  concrete  analysis  of  the  tension  between  the  mind  and  the 

passions.  Which  is  the  biological  mechanism,  let’s  say,  of  the  reproduction  instinct?  We 

choose this one, viewing that it fights against virginity vote.
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This  instinct  has  as  material  origin  an  endocrine  gland,  which  throws  a  chimical 

substance  in  the  blood,  which  creates  eroticism at  brian  level.  That  eroticism  process  is 

compossed by the apparition on mind’s display of thoughts and images for satisfying this 

instinct.

Those ask for approval.

Censorship resists and it rejects those.

Conscience – which protects human’s life under a transcendental  perspective too – 

brings the “Name of God which burns the devils” and brings the Lord’s Cross: sacrifice – 

self- abandon, abnegation of pleasure -  “As weapon against devil, Your Cross You gave us”, 

church sings.

When those fortude,  powerful,  brithful  thougts are sustained with all  our faith and 

knowing for sure that Jesus Himself fights with Satan instead of us, then inside the organic a 

chemical  reaction  happens,  and  the  enocrine  substances  from  the  blood  which  created 

eroticism  to  the  brain,  are  now  neutralized  by  the  antibodies’  intervention.  In  that  way 

“thoughts” and “images” and “representations”  get lost and the equilibrium and the peace 

cover the mind, alike the silence Jesus redressed when He came on sea to His apprentices, 

surrounded by the furious waves, which then were calmed again.

To calm down a torment of thoughts sure brings the confessing: “Truly you are the 

Son of God” (Matthew 14, 33). The confessings impregnated with faith in God, caused by a 

divine evidence, have as consequence the  convertion, the displacement of blind neutralized 

force into a high quality and high value energy: the love for God and for humans, in general 

and there is no more any bodily love for any human.

So the  religious  life  gets  powers  from the  human incapacity.  See  an occasion  for 

winning at high level.

And still the waves of the sea furious because of passions came again and  hit the ship 

and the harbor…

The  body  is  detached,  its  forces  are  blind.  The  endocrine  chemism is  defeated  – 

assimilated, neutralized – only after a collision, a crisis; to the origin, the glands, the hormons, 

are creted over and over again. Satan is not definitively beaten; just in the Kingdom which 

will come people don’t get married anymore. The fight with “thoughts” begins again. Human 

gets tired; the inexpectation can be sharp. But God didn’t abandon you, even if on the mind’s  

display appeared thought  and blasfemy images against  God and you find yourself  in  the  

position of not being able at least  to pray. The patience of the war itself is your last pray.
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The commands and the freedom

By  Christening  we  get  off  the  slavery’s  collar,   we  become  free  by  the  sin’s 

oppression. The New Testament’s commands are the commands of freedom, the commands of 

the Grace, not the ones of the law. But if we don’t fulfill those, we lose our freedom again. 

The New Testament’s commands assure us the freedom of the spirit and  disobedience lead us 

to be again under the tyranny of the sin. So, see that again from the helm of the mind hangs 

the success or the fail of God’s efforts for our perfection. „Holy Christening is perfect but 

doesn’t make perfect the one who doesn’t obey the commands”, says Saint Mark the Ascet. 

„Faith doesn’t mean to be baptised in Christ, but to fulfill His commands” (Saint Mark the 

Ascet, About Christening, in Philokalia, ed. I, vol.1 , pg. 279 and ed. II, pg. 275). How great 

is  human’s  freedom  wished  by  God,  that  not  even  Satan  can  oblige  the  human  to  do 

something” (Idem, pg. 280 and pg. 276). So, a perfect clean of nature, realized by Christening, 

waits the time of the mind too, when the cleaning is done effectively by commands (Ibidem). 

Our  salvation  is  not  just  a  gift  from God,  but  also  an  act  of  our  freedom.  „Of  course, 

according to how the human was obliged to suffer the slavery of the bad powers, also God 

could release everyone and  make as unchangeable with our nature, without our approval. But 

He didn’t do so, but by Christening He routed us out of the slavery, cancelling the sin, by 

cross and gave us the commands of freedom, but following or not the commands depends on 

our free will. That’s why, by obeying the commands we show our love  for the One Who 

released us; and by not considering the commands or not obeying those, we prove to be ruled 

by pleasures” (Idem, pg. 282 and pg. 278).  Even we are endowed with the Christening’s gifts, 

still we didn’t  escape from the war of lures. The lure, not being a sin, is allowed by God to 

test  the balance of our freedom. Saint Mark the Ascet explains us: Christ through the cross 

and the Grace of Christening „releasing  us from any restrains, didn’t block the projection of 

bad thoughts in the heart.  That because  some of those thoughts, being hated by us, to be 

immediately erase; some, being loved, to remain in the same degree as love from them; and so 

the Grace of God and the human’s will to reveal what   human loves: the necessities caused by 

the Grace or the thoughts caused by pleasures” (Idem, pg. 290 and pg. 286). Here stays the 

reason why, even we are baptised,  still  we don’t  need the second Christening,  the one of 

penitence, because we are not alike the unchanged angels. „By Christening, after Christ’s gift, 

we were given the perfect gift from God to fulfill all the commands, but then if the one who 

received that gift in secret manner and didn’t use it to fulfill the commands, then that one is 

mastered by the sin, not the sin of Adam but his/ her own sin, due to the lack of obedience for 
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the commands, because taking the power of the work doesn’t mean the accomplishment of 

that work.  The lack of fulfilling the commands comes from unfaith. And the unfaith is not a 

foreign sin, but is the sin of the one who doesn’t believe, becoming then mother and begining 

of  any  sin”  (Idem,  pg.  293  -294;  pg.  289).  And  „those  who  partially  accomplished  the 

commands, based on that measurement will enter in the Kingdom. But those who want to 

reach the perfection must fulfilll  all the commands in a large manner. And the commands 

which encompasses all the other commands is the abandon of the own life, which represents 

death (it be understood that death for Christ and for the Goospel). While someone lives within 

the body and do not agree to self- abadon, he/she is not protected by the thoughts’ attack, for 

the lack mentioned before” (Idem, pg. 295; pg. 291).  We understand from here that death is a 

command too, which save us forever by the nature’s changeability. With that thought we get 

closer to Saint Maxim the Confessor’s conception. Talasie asked him: „According to Saint 

John: <<The one born from God, doesn’t sin, because His seed remains in him and he can’t 

sin>> (1 John 5, 18), and the one born from water and Spirit was born from God, how can we, 

born from God, by Christening, sin?”. Among others things Saint Maxim, answered that we 

„have the Grace of adoption as potency” and „the Spirit doesn’t create an inclination of the 

will  without  will,  but  the  wished  ones  transform  until  deification”  (Saint  Maxim  the 

Confessor,  Answers for Talasie, in op. cit. , pg. 31-32). And in the third scholium of the same 

answer he explains: „ There are revealed two ways of birth. First is the one with the body, of 

the entire human. By that birth, inside the soul is sowed the perfection of adoption, in potency. 

The second way of birth is the one by free will and determination. By that the Holy Spirit 

accompanies  us  along  the  inclination  of  will  and  transforms  it  until  deification,  entirely 

unifing that with God. The first face of the birth lets the possibility of the borns ones to incline 

to sin, if they don’t want  to transform into act, the potency of the adoption sowed in them, 

and stay through passions sticked to the bodily ones. Because the determination of the will is 

the one which disposes a thing. The potency of the adoption is like a tool, which is unused if 

the will doesn’t decide it for to us. This kind of birth allows the born ones to sin; for the 

second type of birth that is impossible, once the will’s inclination and the determination are 

deificated” (Idem, pg. 35).  Long time ago, Saint Paul wrote to the Romans: „For the creation 

waits in eager expectation for the children of God to be revealed and to be liberated from its 

bondage to decay and brought into the freedom and glory of the children of God” (Romans 8, 

19-22). After centuries, nowadys, Blondel wrote: “ Our spiritual aspiration doesn’t appear by 

a  sort  of  spontaneously  generation;  its  roots  are  descending  by  all  the  movement  of  the 

universe  and  life,  which  is  already  within  a  divine  advance,  made  with  the  purpose  of 
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arranging the coming of the spirits; its roots are ascending by the penetration  (infusion) of 

divine  transcendence  which  lights  the  mind  and  allows  to  be  searched  even  through the 

insufficiencies of the immanent and contingent order” (Maurice Blondel,  L’action, Libraire 

Felix Alcan, Paris, 1936, vol. 1, pg. 420).  After all, see that the attempts and concerns of a 

certain period have a purpose: those provokes us to find the sense we have from God, as last 

eternal support of appeasement and on the other side those conduct us to finding ourselves, as 

reborn in God creatures and reached to the freedom of spirit.  During the entire path from 

commands to knowledge, from ascetic to mystic, we are not alone. The ones out of the “Way” 

would be out of the Word. “Earthly life of Christ is a permanent actuality, repeating with each 

of us, so as a teacher accompanies each child on learning’s stages. Each of us can be, if he/she 

wants, contemporany with  all Christ’s life, or better said, He becomes contemporany with 

each of us, but more than contamporany: He becomes an intimate during our entire life’s 

trajectory. I said that faster Christ makes contemporany with us, due to the fact that each of us 

life has its uniqueness and doesn’t lose that aspect. But Jesus, participating to all our life’s 

sorrows and making those easier, fights along us with the temptations and with our sins, He 

struggles along us, accoring to virtue, appears in our body while our real nature comes out 

from the stains of the sins” (Prof. Fr. D. Staniloaie, Ascetic and Christian Mystic course, pg. 

26). Saint Maxim the Confessor says: “Until the end of the world He secretly endures with us 

due to  His goodness and each of us level of sufferance” (Saint Maxim the Confessor, P.G. 91, 

713, quoted by Prof. Fr. D. Staniloaie, Ascetic and Christian Mystic course, pg. 26). We know 

that there is a communication exchange between human to human; that humans, based on 

their level of interest, they pass one to another in secretly way their burdens, their pains and 

joys; one can feel the other moods, receiving that one inside him/ her or that one getting inside 

the other one. If human reaches through the sensitivity of love to know and to understand his/ 

her  neighbours, much more can Jesus realize that, as the climactic Man, the accomplished 

Man in love for humans, the Man Whom perfect purity without any sin, any individualism or 

disinterestedness, offers Him an unique sensitivity. He is close to everyone, He notices with a 

supreme accuracy the stage within everyone and nobly participates – so without any sin – to 

each heart’s vibrations, to their good hopes and fights against evil, making those stronger. 

Even before someone determinately go on the way which leads to salvation, He watches him/ 

her and attacts to Him, waiting any occasion, any good tool. He “watches” – says also Saint 

Maxim the Confessor – everyday to win those who will be saved” (Idem, P.G., 17, pg. 26-27). 

See Who is hidden in the greatest treasure, buried in each human’s soil. The dug treasure, the 
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redeemed soil, that is the human put in the value of God, or “in spirit with God” (I Corinthians 

6, 17).

See how the Creator of the beings, our Saviour, endures a decrease of Him in Spirit, 

suitable for our human measurements, for each period, for each generation, until  the end of 

times. And He struggles with humbleness to determine us to choose by free will to ascend to 

His divine measurement. He descreases Himself to human measurement, offering Him to our 

minds to compare His price and if the mind will find Him, to raise the human nature to His 

divine humbleness measurement, that meaning that us to be gods by gift.

See the confessing of Saint Maxim the Confessor: “By the gifts of the goods beyond 

times and beyond nature…by those God is permanent inside the right ones. Happy is the one 

who by wisdom transformed God in human inside him/ her. Because after accomplishing that 

secret, he/ she suffers his/ her transformation into good through the Grace, and that act will 

never stop to commit” (Saint Maxim the Confessor,  Answers for Talasie, op. cit. , pg. 73).

See how God rules the world and still, with great humbleness, knocks and waits to the 

door of His creation to be opened and Him to be received in…He is born in some, in others 

increases in the same time with age and wisdom, in others preaches, in others does miracles 

and  at  last  He  changes  some  into  divine  light;  and  in  others  –  many  of  those  –  He  is 

suffering…

Commands effects  stop the will’s crisis

It is inherent that the will is also the energy we sustain on within the unseen war. That 

listens by the knowledge, which leads its fights; and knowledge is attracted by love, which 

warms everything, to God or to sensitive world. The humans of will are the heroes of faith 

and the saints of christianity.  Those are the ones who endured until the end and they saved 

themselves. But we, to reach being strong and constant in good will, have to deal with  a 

multitude of wishes and soul’s directions, which harm us from all sides and tires us with all 

kinds of  contradictions. That’s why by union of all souls’ directions towards a single good 

direction gives human a great power. But it is very hard to reach that power, because there are 

many directions which are against and then a war inside human starts to defeat the enemies.

See how Blondel describes that strategy:

„Inside the human there are a multitude of directions,  desires, wishes more or less 

concerted or divergent, a multi-psychic, about which it was said that are alike a huge people, 

under the mastery or ruled by the ration or will, people wherein you may fiind either docile, 

ordely inhabitants, or contray people,  tools for disputes. What was called ascetic or spiritual 
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fight is nothing more than the manifestation and the appliable method of that inner history” 

(Maurice Blondel, op. cit., vol. II, pg. 194).

„Body  easier obeys the command of  the will (for instance: I bite my finger when I 

want to), but soul doesn’t obey and resists. That because against any defined and determined 

attitude, it raises the discontents party, due to the spirit of contradiction…Any initial effort is 

like a declaration of war against the inertness and alive forces’ dispersal, which also have the 

instinct  of  conservation  and the  one  of  independance”.   Those awake within  us  „foreign 

moods of conscience or hostile to that, new wills which raise against the will. And when the 

voluntary effort gathers within a partial bunch of the offensive forces, then the aslept powers 

and secret wishes are revealed.

„Because in front of a stated decision subsists the reality of the removed directions, but 

still  alived and capable of work. Those don’t fade, don’t get weak by themselves. So, the 

wished purposes’ agreement  provokes a coalition of the hostile powers, which don’t limit 

anymore just to produce a simple impression within the usual  conscience or to remain in 

virtual stage. Those gather and from defensive pass to offensive” (Idem, pg. 195 -196).

The fight begins only in the moment when human decided to have a life closer to 

divine commands. Blondel decribes well those things, but is amazing why doesn’t he see that 

bad directions are stimulated by bad spirits, or why doesn’t he see that good aspirations are 

lead and attracted by a good transcendent force. Probably that happens because the romano-

catholicism considers  the  affects  and  the concupiscence  deeper  and more organic  tied  by 

human nature, while orthodoxy doesn’t consider those created in the same time with nature, 

but entered in nature after the fall.

Blondel  still  has  some  more  intereseting  considerations  from  where  it  can  be 

understood the thesis of Saint Maxim, according to what before human raises on the highest 

level  of  contamplation,  he/she  must  pass  through  the  phase  of  fulfilling  the  commands, 

through  the  phase  of  aquiring  the  virtues,  through  the  phase  of  facts.  The  phase  of 

contemplation is the phase of inner peace. But human can’t rest in the joy of contemplation 

until he/she didn’t win within himself/ herself the contradictions, the bad directions, until he 

didn’t unify and didn’t consolidate his/ her being to love only the good. And that can be done 

only by long term action, by acts directed to good, by winning the constant custom to do the 

good. Because the simple though of doing good ar simple wish of doing good, whitout doing 

that,  not only that is far away from the realization of that harmony, unity and safety, but on 

the contrary, it awakes the adversity of opposite directions. A theory man knows that he is a 
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weak man, worked by inner contradictions, allways increased by the reflection which doesn’t 

pass to acts.

Bearly the act throws a decison in the balance of those inclinations, which repeating, 

definitively bring the win of good directions. Not for nothing etymologic the virtue means 

masculinity. It brought life a masculine solution.

„In that way the voluntary activity, continuously breaking the inner equilibrium of life, 

shows  what  is  misty  agitating  under  the  surface  of  apparent  feelings.  No  doubt,  the 

automastism, already led by an ambiguous  reason, gets to the point where it provokes new 

contrasts  of images  and  desires,  which make possible  the  exercise  of reflexion;  but the 

initiative of thinking and the effort of determinated action are the ones which constrain the 

avoided directions to dispaly through the intense, persistent  protest of those we would wanted 

to not take into consideration or to destroy. See why action, alike a trenchant sword, opens to 

the view an ingress until the tenebrous depths, where the great directions of our inner life are 

preparing…

„And sometimes even the ardour of the will makes to be born, as by a disturbance 

phenomenon,  the  incapacity  and   indecision.  Who  haven’t  ever  felt  in  the  most  critical 

conditions this pain of inactive incertitude!...It can be said that it is enough to want, and as 

soon as you stop wanting and benefit by an open decision, in the shadow an ocult power and 

insincere influences to reveal, being capable to lead us almost without our will…There are 

cases when you can’t even make a step without a thousand enemies to stay against us and to 

assault us. And our deepest feelings are also the ones, alike some strangers, split us and amaze 

us. What most we wanted scares us soon as we are about to acquire. We are afraid to leave the 

misery condition we stay in…And sometimes is suficient to fear by an act,  so that suddently a 

crazyness to push us to do that act” (Idem, pg. 196 -197). This is the condition provoked by 

the directions  which  are threatened by action with imminent extinction.  That is their  last 

assault, a desperately one. That’ s why when the action is done, it falls like a winning sword, 

like a threw dice. But, who doesn’t step to it, can’t cross over to the tops of perfection. That 

one remains in „ That great crowd of people who cover the flowers of intention and who 

never bring the fruits of acting, without they even realize this continuous failure” (Idem, pg. 

198).

Let’s remember the damnation Jesus said to the fruitless fig.

Most of the times „human is like a painting, allways with the sword raised aganist the 

enemy, but never hits. When does he/ she do whenever he/ she likes, going until the limit of 

his/  her most certain  and insistent  decisions,  without any deviations or delays?...More the 
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decisions increase, and those are larger, higher, floating over the accomplishment’s aspects 

and over the precise reforms, more those are dangerous; because human imagines that this is 

enough for amelioration  and doesn’t do anyting else but to see everything in a more and more 

delusive fantasy…So in our actions there is an habitual deficiency. We never do  what we 

want to do, how we want to do; unpredictible oppositions, collisions, contrasts consume, hack 

and deviate the will. Usually you know yourself, but each moment, in any singular ocassion 

you ignore yourself; and this is the moment which decides the facts. Often our desires hide 

our really desires. There are two hearts within the human heart; and neither of those know the 

other one thoughts. But, by the simple fact ot making a decision and that an effort was tried, 

the inner situation changed; the guest hidden inside us is revealig” (Idem, pg. 200).

But those are features of stages before doing the action or of some actions which were 

not done with all your heart.  „The normal function of action is to assure the cohesion, to 

convert and to build the diffuse forces into a personal edifice, to prepare the future expansion 

of  our  being,  who  consolidates  inside,  only  by  actioning  over  it  to  better  spread  and 

generously offer with more expansion,  if each of us life has more intensity in itself.  This 

architectonic  role  of  action  can’t  be  highlighted  enough…No matter  what  kind  of  power 

would be in us to take initiative in the moment when an act is approved, in the moment this is 

accomplished,  then an intimate  collaborattion,  associates  even the opposite  directions  and 

establishes an effective solidarity between all parts of physical and mintal organism.

„Dispersing the central effort of thinking and the one of freedom in the confusion of 

that  organism, it  may look that  the action  diminuates  in a  certain  degree and mashes the 

intention, whitout that obscure diffusion to be balanced…

„There is unity in our complex organism, only by cohesion,  and cohesion only by 

collaboration. Action is the cement by which we are built up: lazzyness produces decadence, 

death produces decomposition. Fiat of the will is not only the decisive hit which cuts off all 

thinking’s attempts and gives a unity to a still  floating and multiple representation,  which 

radically  separates the present from the past and the real  from the possible;  also, under a 

determinated and particular shape is the general function, or so to say generator of organized 

life…In the work which moves the organs, there is an inevitable link between the organs…

There is only a single way to encompass, to order and to use the dissipated energies within us 

and even the rebellious impulses of concupiscence: the one of catching in the system of a 

general activity and to make them to converge by work to individual life’s integrity…The 

young one, to dominate his/ her senses and to prevent the monstrosity of an unequal culture, 

by which sometimes the nervous function equilibrium breaks, needs action, offering to his/ 
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her young forces the uniforme expansion which mantains in their natural hierarchy. The pupil 

forms his/ her intelligence and mobilizes the mental activity only by an exercise, and more 

specific, a systematic exercise of his/ her brain capacity” (Idem, pg. 212 -213).

„It is important not only to notice the utility or necessity of an action, but to see also 

the unity which moderates and produces. No doubt, action is efficient and normal only if it is 

a  synthesis  and  see  why  physical  and  intellectual  education  must  be  general:  <<Special 

bestial>> was a scholar proverb. Human is a human, based of what he/ she has as universal 

life.  Willy,  nilly,  the  action  has  universal  character  an  no  matter  how  closed  we  would 

consider that, it allways exerts sub specie universi, etiam in singularibus. To work only with 

the head, as „cerebral” ones, it often means to let the beast to live and to grow within our 

bottom side, among the pack of unhealthy desires and degenerated tastes. More someone is 

incapable  of  action,  more  he/  she  becomes  rabidly  in  the  flame  of  desires,  because  the 

equilibrium between dreams and daily  practice  breaks…In work,  the physical  capacity  to 

endure the efforts is the sign, the price and the support of the inner bravery of a will used to 

exceed the measurement. The hard life of the peasant is less useful to maintain the nation with 

food he delivers, than the powerful sap of his nature and character offered to human by the 

contact  with  the  earth;  and  if  we  must  worship  those  active  members  who  bravely  get 

involved in the necesarry tasks, we do that because in the force, the beauty and the health of 

physical work they also express and realize the mintal healing, inner peace and will’s vigour.

„So not conserving our forces we better maintain ourselves…It is a wrong tactic to fall 

under the drowsiness, to offer to much attention to yourself, to spoil yourself: although by 

consuming  our  energy,  even  it  looks  like  we  sacrifice  or  mortify  it,  contrariwise   by 

consuming the energy we repair and amplify it. In this domain of volunteer action, more you 

spread, more you have it.

„Action  can  be  done  only  by  starting  an  inner  fight  and  by  defeating  since  the 

beginning  the contradictory system which formed against its initiative. It involves our entire 

organic and mental life, since the moment it starts. But if it is true that this total and exclusive 

union of the act contribues to the mutual dependance of the body and of the soul, is that done 

by  affecting  the  vaste  richness  of  thinking  or  the  infinite  power  of  freedom?  No.  By 

submitting the will to the width simplicity  of an unique solution, action is for it the way for 

expansion and for enriching” (Idem, pg. 215 -217).

„A big effort we do, a manly decison we sustain, give us a feeling of awakening and 

alive lucidity. While you don’t act, you don’t know yourself. Until you don’t act, you live and 

think like in a dream, like in a short moment of lucidity between two sleeps, without having 
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enough power to raise and open the eyes for seing and starting. This atitude must be firmly 

damned because it opposes the most sincere and essential movement of our nature. But how 

can we know everything agitates within our inner universe, how can we know if our attention 

is enough clear, an intention enough precise, an ardour enough alive, a real will?...

„The  assurance  and  the  criterion  of  sincerity  represent  the  act  which  cuts  the 

incertitudes and displays the most intimate secrets which you ignore or hide inside yourself. 

The  act  is  a  descovery  of  our  deep  condition.  Dispaying  the  evil  we tend  too,  even  the 

weaknesses can serve as a prophetic and  refreshing warning…a such important discovery 

viewing that it is in contradictory to the false idea we have about our merit. That’s why rather 

by observing our acts than our thoughts, we may hope to see how we are and become how we 

want to be…Actions which come from the deepness of unconscious life must serve to study 

the directions which influence us, sometimes without our knowledge…

„Not only that actions serves to show us what is powerful inside us, or sometimes what 

is powerful than us, but often, in our inner conditions of chaos and disinterest, action is a solid 

center, which becomes like a peace of character. Many times we wish after we did or because 

we did! Child has an alternative life of opposite desires and capricious movements; he bulids 

and destoys, getting quickly bored of anything: he is an alive anarchy. In order that within him 

a system to be formed and his forces to gather into a bunch, he must learn to firmly follow one 

of his direction, exclusing the other ones…Otherwise he ends by not knowing what he wants 

anymore…

„In that way we manage, by action, to want what seamed to us not wishing at the 

beginning, what we didn’t want due to lack of courage and force, what we would wanted to 

want…

After long deliberation, the decision is allways the result of a moment. Then, once this 

critical  moment  passes,  the act  realizes  its  consequences  no matter  the oscillations  which 

preceded those” (Idem, pg. 218 -221).

„We must pass to action,  even that we are reluctant to do that.  Then it  comes the 

pleasure for that act.

Even you don’t feel eveything you say or do, when you have just a wish of the real 

wishes, when the words and the acts comes less from the heart’s  abundance and more from a 

dry and disgustful constraint, those produce an effect on us, descending step by step in the 

reality of the conscience, becoming our life…Who doesn’t tie, unties. It is not enough only to 

wish when you can, and as you can, because you will not wish for long time. So that any done 

action,  it  used a sort  of constraint,  to gather  and discipline  the dissipated forces;  because 
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action is  the sign of a civil  war with deads and injured ones; because we march only be 

destroying with our feet legions of lives, the fight is declared no matter what we do; and if we 

don’t stay against our will’s enemies, they unify against the will. We must beat those; the one 

who runs away from battle will necessary lose  freedom and life. Even in the best ones there 

are hidden treasures of malice, impurity and mean passions.

„Those adverse powers do not have to be let to gather into customs and systems; those 

must be split by attack; here it is necessity to unify the faithful forces against anarchy, before 

the coallitions, the complicities and betrayals to form…Also, to protect ourselves by the last 

moment of crazyness and by the masked conscience’s sophisms, which prove that a certain act 

is allowed and a certain pleasure is lawful, we must be accustomed to take the offensive and 

do more than avoid that is not right; we have to be able to forcefully respond the previous 

experience: <<Even it is lawful, I want to drop it>>. Against the  involuntary movements it is 

not enought just to want, because you will be surprised and even your purpose will miss: it is 

not enough just to resist, because you’ll be defeated. Without wainting, you must directly act 

against the enemy, to provoke it,  to awake by fight new conscience’s stages, to defeat its 

resistence and to catch until its origin the source of revolutionary movements. Agere contra. 

Voluntary action is the principle of actioning, more and more wanted and freely.

„And never the work is done and either the conquest definitively consolidated. This 

alive construction is allways instable and ready to spread. So allways, those allies ready for 

weaknesses and abandons must be rewarm with a new breathing and allways must be focused 

the soul’s ardour like within a furnace, to mealt all the elements necessary for acting, which 

must be molten in a single block. To be actioning doens’t absolve someone to act: there are no 

annuitants in moral life” (Idem, pg. 222-224).

An union of the will, and furthermore of all ours soul features can be made only by the 

pray.

Toward continuous prayer

Matthew 18:

19. If  two of you on earth agree about anything (salvation) they ask for, it will be done 

for them by my Father in heaven. 

20.  For where two or three gather in my name, there am I with them.

Those words have another meaning, except for the one of the letters: the earth is the
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body, actually the heart; the two ar three are the powers of the soul, which if agree on earth, 

gathering in a single though, God will be in the middle of them. The union of souls’ power on 

the earth of the heart, means love, because only love can unify the separated ones. And love, 

when askes something from God, Father answers the two or three ones, offering His love 

from heavens, represented by His Son, and so we find God, Who is love, among us.

The miracle of the gathering the soul’s powers, separated by the sin’s killing act, it is 

possible only in the name of God. Continuous prayer of the blessed name: “Lord Christ Jesus, 

Son of God, have mercy of me, the sinner”, according to Saint Paul’s advice: “You allways 

pray”, realizes the miracle of unifying into love the separated  ones,  due to the sin.

We insist in all kind of ways on the Christ’s union with each of soul’s powers, and also 

we insist on the powers, because salvation – the only good thing we really need – is a work of 

the mind, the will and the love; more it is a harmonic combined and increased work; souls’ 

powers also increase, not only gather.

Under the work of the blessed name, the powers of the soul: mind, love and will, come 

back to love’s light to God, to Whom those were built for and because of  the crafty one those 

were against. The blessed name brings us again from the slavery against nature to the work 

according to nature.

Saint  Maxim the  Confessor  explaining  in  2  Chronicles  32,  2-3,  place  2,  the  story 

about king Hezechiah, who covers the springs of the citadel, among the elders and the people, 

so that to ruin the Assyrian’s attack, teaches us: “The armed mind has along it as elders or 

leaders the followings: the capacity of mind, the capacity of desire and the impulsive one…

“Helped by those three healthy and unlimited powers, the mind gathers a lot of people, 

that meaning the pious movements and thoughts which naturally come out from those. And 

the waters outside the citadel, that meaning the waters outside the soul which form the river 

which crosses the middle of the citadel, are represented by the thoughts from the soul, sent by 

each sense to the appropiate sector of the sensitive world, during the natural contemplation. 

From those conscience of the sensitive ones is formed and that crosses the soul, alike a  river 

within a citadel.”

While the soul is not  crossed by that knowledge, it doesn’t drop the faces and the 

illusions of sensitive things, used by the crafty and ruining power to fight against the soul. 

That’s why Hezechiah said: <<So when king Asur arrives to not find plenty of water and to 

conquer>>.It’s like the alert mind would say to its powers, during the attack of the passions: 

<< Let’s stop the natural knowledge and stay only in prayers and body’s torture, by practical 

philosophy (from those the pray is represented by king’s ascend to the temple of God, and the 
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torture  of  the  body  by  Hezechiah  dressing  within  sack  clothes),  so  that  by  the  ideas  of 

sensitive things, the crafty one to insert within us their faces and figures. Because by that 

inside us would be born the passions for the seen ones and the rational work from us would 

stop to cross by sences’s intercession towards coherent  realities  and the crafty one would 

manage to ruin the citadel, that meaning the soul and to pull us in Babylon, that meaning the 

confusion of passions.>>

Hence, during the passions’ attack, the one who closes the senses and totally abandons 

the mind’s natural moves directed toward research of the outside one, that one covered alike 

Hezechiah did, the water springs outside the citadel and stopped the river which crossed the 

citadel. To do that, he was helped by the said powers and the crowd of people, that meaning 

the pious thoughts  of each power. By doing so, the soul won and blushed, by God’s hand, the 

crafty and tyrannical power, came against him, and so he killed by divine command, through 

the tenable mind to defeat the passions, alike an agel defeated an army of 185.000 of passions’ 

soldiers.  And this  number  shows the custom with the sin,  which entered within the three 

powers of the soul by sensitive shapes, and also the work of senses directed towards them too.

Viewing that, the mind, which wants to dissipate by knowledge the unseed fatures, 

must not be busy during the crafty devils’ attack with natural contemplation or anything else, 

but only to pray, to milden the body by toils, to extinguish with all the forces, the earthly 

thinking  and to  watch  the  walls  of  the  citadel,  the  virtues”  (Saint  Maxim the  Confessor, 

Answers for Talasie, in op. cit., pg. 182 -184).

The gifts  from the Saint Christening advice us, inside through the conscience,  and 

outside through the Church to fulfil God’s commands. Acomplishing the commands, which 

keep the life clean and give life to the one who obeys those (Neemia 9, 29), has this purpose: 

to dig out the treasure or to awake the powers sowed in us during the second birth, to awake to 

the  life in Christ Jesus and Holy Spirit. Because God is within His commands and through 

those He comes to us and moves us in Himself; and otherwise: by wrongdoings the enemy 

inserts within us and we get to be alike that one. So the ones who get to the limit of death not 

respecting the commands, that one will not save himself/ herself, due to the fact that they 

didn’t find out the treasure, but also the talant of trade they burried in the soil (Saint Mark the 

Ascet, About Christening, in op. cit., ed. I, vol. 1, pg. 294, and ed. II, pg. 289).

While we go in the waves’ direction, in the direction of the nature inclined to sin, we 

have no fight, we don’t end in the traps of the enemy (2  Thimoty 2, 26); we really think we 

are going to the right direction, we end our days in happiness and we peaceful descend to hell 

(Jov 21, 13)! But once we find out our gifts and we awake and see what we have to be, the 
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powers of hell will hurtle to deal with us for our disobedience. But they will not hustle with 

all the wrath of malice, because God doesn’t allow them that, and they will come with all 

kinds of catches and traps, with lies and terror and many others hates. On the other way, 

they’ll use their tools (John 8, 44), to cheat those, who would do everything devils would 

teach them,  - if all would depend only by them. That’s why the wise one says:

“My son, if you come to serve the Lord, prepare the soul for temptation.” (Wisdom of 

Jesus Sirach 2, 1)

The Holy Apostles, removed from this world by Saviour’s love and even they saw in 

the world  they were not of the world (John 17, 14), still  were warned by Saviour’s word 

through  Peter:

“Simon, Simon, Satan has asked to sift all of you as wheat.  But I have prayed for you, 

Simon, that your faith may not fail.” (Luke 22, 30-32)

From that  we understand  that  the  unseen  war,  between  the  soul  and  the  devil,  is 

allowed by God to happen in this life. That war has its rules we must follow so that at the end 

of running, God to admit our winning, the one helped by Him and according to our power, so 

that we don’t lose our time, our salvation and our humbleness. A Holy Parent said: “If you 

take the temptations there will be anybody to be saved”. The war of tempetions is the fire 

which clears what we are: woods, rocks, copper, straws, tow or “dust and ashes”(Genesis 18, 

27)  the gold of humbleness – cloth of God.

Spiritual war looks like the war of the world. Both unleash you from that life. Only the 

temptations, the sorrows and all kinds of attempts of the unseen war manage to decrease our 

taste  for  this  world  and  bring  us  to  a  sort  of  death  for  that  world,  represented  by  total 

humbleness and basic starting point for the continuous prayer.

Saint Maxim the Confessor said that “Alike the body which by death dissociates from 

all the life’s things, so the mind when it dies, on the top of the prayer, breaks up by all the 

world’s thinkings. If the mind will not die by that death, will not be able to find and to live 

with God.” And “the highest step of the prayer, according to some, is the one when the mind 

is  apart  from the body and the world and became during the prayer totally  imaterial  and 

without  a  shape.  Hence,  the  one  who keeps  undamaged  this  condition  really  is  within  a 

continuos pray” (Saint Maxim the Confessor, Heads about love, in op. cit , pg. 68).

Still it is well to describe also the war in its elements, from human’s side, when he/ she 

plans it according to Parents’ advice, so according to law, and from enemy’s side, when the 

cheated one doesn’t ask anybody and believes his/ her mind, which gets step by step until the 

last breakage of madness.
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Battle according to the law

The ones who  aim  in this life only to be happy and to have a healthy body, those have 

no war with the devil: devil has those without any war. Because while those look only the rest 

and vainly happiness, that one will never awake from the enemy’s spell (2 Timothy 2, 26), 

which keeps them well anchored in that sensitive world, by which by absence of mind the 

devil takes those to sure loss. That’s why a Holy Parent said that the most dangerous cage is 

the one where in you feel good: you will never get out from there. 

The war  begins  only with the ones  who want  to  rebuild  the happiness  of  the lost 

Heaven, effort for why they learn to detach from all the rest and vainly slave of this world. 

And so it begins:

All the passions or the works against the nature first arise in the mind, the finest part of 

our unseen being. Here it comes a thought or a face of this world and stays like a bait. And the 

mind, if it is not teached or warn about foreign work, like an untaught lamb, sees the wolf and 

goes to it, thinking it is a sheep. And if the wolf is crafty too, it dresses under the sheep skin 

and the por lamb,  not being skilled through experiences,  capers  within the stumps of the 

hungry wolf.

The first meeting between the lamb and the devil is the one at the edge of the bait the 

devil  shows to  the mind.  If  the mind doesn’t  take  into consideration  the bait,  the enemy 

insists, shows it more brightful, to make it to be loved by the mind. This is the second step of 

the war, or the oppression. If the devil managed to steal the mind with the bait and made it to 

be the same, we now have the begining of the union.

But  the  mind realizes  that  it  was  robbed by a  foreign  thought  and it  stays  within 

anything else than the place according to nature; and when it realizes that and where it stays, 

we have the decisive battle of the thought. Will the mind agree to follow the bait or will it turn 

back to itself? Here is the fight, and the moments are expensive; and most of the times one or 

some’s entire life depends by the unseen battle of a few moments. If we are late for battle, it 

may happen that, without knowing, our mind to be surrounded by the desire or the impulse, 

attacked by  the devil’s flames.  Hence,  soldier of Christ,  the fight must be quickly carried 

according to the law.

See how Saint Mark the Ascet described the burst of the unseen war: „The bait thrown 

by Satan is the apparition of a bad thing under the exclusive shape of a thought. It uses the 

fewness of our faith as occasion to reach our mind. Because we received the command not to 

concern anything else except the protection of our hearts by all and to look for the Kingdom 
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of Heavens within us, when the mind drifts away from the  heart and the said searching, it 

offers place for the devil’s bait and it is capable of receiving that one’s bad whisper. But not 

even then the devil has the power to incite our thoughts by force, because if would be like this 

way, the devil would not spare us and he would insert us only bad thoughts for not allowing 

us to think at something good anymore.  He has only the power to show the exclusive shape 

of  a  thought,  in  its  initial  form,  sinning  meanings,  to  temp  from inside  us,  offering  the 

occasion to balance to what he wants, or to God’s command, viewing that those ones are in 

contradiction. So, if we love him, we immediately move our thoughts towards the showed 

thing and our thinking passionately starts to be concerned about that: but if we hate it, we 

can’t  delay,  because we hate and bait  itself.  And if the bait  insists  even when it  is hated 

(because  this  happens  too)  this  is  not  because  of  a  fresh  agglutination,  but  because  it  is 

consilidated by an old custom. That’s why it stays unmoved, like a simple thought, being 

blocked by the annoyance of the heart to progress to a developed thinking and to passion. 

Because this isolated apparition, being hated by the one who pays attention to himself/ herself, 

has the  power to oblige the mind to stay in the passionately multitude of thoughts, only if the 

heart is sticked to pleasures. So, if we totaly abandon the adhesion to pleasures, we will not be 

harmed  anymore  by  the  apparition  of  the  simple  thought  of  the  old  customs,  and  the 

conscience will not have anymore doubts regarding the safety of the future ones. Because 

when the mind knows the lazzy hostility of this custom and confesses to God the old reason, 

immediately this tempation is removed.

And the mind will have again the power to watch over the heart and to guard it with all 

the efforts, traying to get inside it’s deepest and undisturbed rooms, where are not clues of bad 

thoughts – which push the body and the soul in the abyss of voluptuousness and throw in the 

fountains with pitch -,  on neither a large way, tesselated with words and faces of worldy 

wisdom, to charm the ones who step on it, no matter how wise those would be. Those clean 

rooms, from the deepest of the soul, which also are the house of Christ, don’t receive any of 

the empty things of those times,  even they are rational  or not, except for those three, the 

apostle named as: faith, hope and love.

So, the one who really loves the truth and receives the effort of the heart, may not be 

alllured outside neither by the old customs, in the way we already showed before, but to watch 

over the heart and to cross more inside and to get closer to God, without any fear of attention 

and assiduity. Because that one can’t fag with the heart if he/ she takes into consideration the 

spreads  of  though and bodily  pleasures,  so  being  allways  close  between some inner  and 
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external boundaries. Especially because often those spreads and pleasures deviate the thought 

and act too.

Hence, its is true that the bait, as simple thought, exerts a forced power when it insists, 

even if it is hated. But the additional thougts that will come depends by our free will.  Those 

were showed also by the ones how didn’t sin alike Adam did, since they couldn’t block the 

bait, but the friendly talking with that they totally abandoned.” (Saint Mark the Ascet, op. cit. 

pg. 303 -305; pg. 298 -300)

Since the Old Testament it is known the war of the thought, about David wrote: „Oh, 

daughter of Babylon (by that menaing <<Satan, Satan>>, doomed to be destroyed,    blessed 

shall he be who repays you    with what you have done to us! Bleessed shall be the one who 

takes your little ones  and dashes them against the rock!” (Palsm 136, 8)

The thoughts of the evil one, his illusions, his idols (his fixed ideas), his baits, those 

are the babylonian babies, or “devil’s  cubs”, as Saint Maxim the Confessor names them. And 

the rock is Christ or the faith in Him, the basis of the soul’s citadel, the corner stone, which 

the builders of those times didn’t notice (Matthew 22, 42). And there is salvation in no one 

else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved 

(Acts 4, 11-12). By this rock we must hit the baylonian babies. And  the one who falls on this 

stone will be broken to pieces; and when it falls on anyone, it will crush him (Matthew 21, 

44).  That’s  why Saint  John the Ladder  said:  “There is  no powerful  weapon on earth  and 

heavens than the name of Christ Jesus!”. The sky is the mind and the earth is the heart, where 

in must continuously spin the pray of the holy name: “Lord Christ Jesus, Son of God, have 

mercy of me, the sinner”,  this  returning as a  weapon allways pointed against  the enemy. 

Therefore God exalted Him (the Saviour) to the highest place    and gave Him the name that is 

above every name,  that at the name of Jesus every knee should bow,  in heaven and on earth 

and under the earth. (Philippians 2, 9-10)

That word may mean also the following things, according to the letter’s understanding: 

the Sky is the saints, the winning Church the angels; the earth, the inhabitants of the earth, the 

fighting Church and the one thrown on earth, having great wrath; the ones from under, the 

ones moved from that life, but who are not inside the winning Church, but in the prison of the 

wrongdoings or the hell. Another meaning can be that one: the sky is the mind, the earth is the 

heart  with  all  its  desires,  and  the  ones  from  under  could  be  the  ones  from  the 

subconsciousness, we usually are not aware of, but we carry within us.

If during the war time, or better said in the moment of fight we hit the bait with God 

name, saying the prayer,  we’ll  see a wonderful thing:  the Emperor Himself  fights  for the 
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soldier – alike in the seen war. Because our Emperor fighted to death and  even death on a 

cross (Philippians 2, 8), and by that He broke the locks of the hell’s gates, winning for His 

soldiers and releasing them. And since then, God wins, wherever His name is called. And: His 

name is love.

See what Saint  Mark the Ascet  teaches  us,  regarding this  great  importance of this 

moment of fight: “Human, know that God looks within everyone’s hearts; and for those who 

hate the first emergence of the bad thought, He comes to help them and make them justice, as 

He promised and He doesn’t allow the multitude of thoughts to invade and stain their minds 

and conciences. And the ones who don’t stop the first germs of bad thoughts, by faith and 

hope and they stick with pleasure by those, based on the reason that they want to know and 

test, He leaves those ones – as ones who don’t believe and wish to help by themselves – to be 

hit by the following thoughts, which He doesn’t break, due to the fact that their bait is loved, 

instead of being hated since the first emergence.” (Saint Mark the Ascet, op. cit. , pg. 311 and 

pg. 306)

On stairs to damnation

Even the time of fight has a great balance: if the mind doesn’t faithfully remember 

about „Lord Jesus..”, it happens that it agrees the bait of the enemy. Here is the boundary 

between the fight according to the law and the fall into wrongdoings. So the fallen mind into 

the land of the wrongdoings, gives its approval for the will, which is under the crafty one’s 

spell. The will allways decides on the mind’s advice and never before: - at least this is how 

things happen in the conciences’ facts. That’s why it is said that for any decision we have the 

freedom of the will, we have the possibility to choose whatever we want. The gift of free will 

was  given  to  us  by  God,  as  a  great  honor  and  by  that  we  can  increase  until  divine 

measurements.  See why all the entire stuggle of the soul’s powers manumission from the 

passions against nature brings actually the freedom to be called children of God (Matthew 5, 

9), children of the truth, which release the ones who stay within the truth (John 8, 32) and not 

in lie and within the father of lies (John 8, 44). By the gift of free will we can raise from look 

to affinity. For rebuilding or for the new creation of human, God  came among people, and for 

the same purpose He stays with us, with each generation of humans, and by all kind of ways 

He struggle to untie the freedom of our will from foreign chains; and we, the unable ones, 

after a while we surrender to harder chains.

Love bavels the freedom alike a balance.
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If the mind will find itself loving a foreign bait and the crafty advice, will bavel the 

balance of free will to the bait and foreign advice. So through the breach within citadel walls 

arises and multitude of enemies, which were waiting hidden outside and will now enter. And 

quickly begins the deplorable devastation of the soul’s citadel: doing the act and repeating 

that, until it becomes a custom. The rootedness of the custrom of sinning leads towards the 

agreement of the soul and the body until the incapacity to oppose or even to not wishing to 

stand against anymore. So it happens that working against nature, becomes humans’s “second 

nature” – the one of the wrongdoing, or the law of the sin (Romans 7, 7). This is the same 

with losing the gift of the free will.

Still, the human, when the powers become weaker, realizes that he/ she is slave of the 

enemy, because once the babylonian babies were little and he/she was laughing about those, 

now the babies are mans and he/ she feels who they rob the powers and due to sinning, the 

power of the will to oppose is faded. When he/ she had the entire powers he/she didn’t listen 

the advice, and now when he/ she doesn’t have them anymore, would want to retun those to 

God, but has no where to take them. All his/ her youth energy gave it to the wrong side, and 

he/ she struggles to offer the ruining oldness to God.

Sometimes God receives the remaing parts, only if there are any rests of the powers for 

the last battle, harder than the first one, a battle for life or death. Because the enemy who 

devastates through passions, when finds out that the mind, pushed by conscience’s call, wants 

to revolt against his slavery, the devil comes with great oppression, proving the soul that there 

is no way out. And as punishment of the soul, for daring that, the devil tries to push it into  a 

harder agony: the spirit of despair.

This spirit slavery is so hard that the soul, gathering the last forces, fights the battle of 

despair. Then the souls is between life and death. Some escape, some live in that way, more 

deads than alive; and others, not bearing anymore, due to the fact that their minds become 

dark, commit the last sin: suicide. And in the end, because of pain, some’s mind is totally lost 

and they fall into madness.

We must say that each of leading passions may take the creation of God until the last 

decay, that being the suicide, the madness or even the devils’ possession. For instance, the 

greed for properties, the greed for power and the smoke of pride, how many did those lose 

their  minds? The deseases caused by sexual  immorality,  how many did those cause their 

suicide? Whom from the drinkers did end well, for not abandoning that passion? But even 

lazzyness can do crazzy things when it sees itself in danger.
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From where do come so many devastion? From a moment when the mind is without 

God, the moment when the enemy inserted the angle of hell, crafty hidden within a bait of a 

sensitive thing from this world. The enemy tempts everyone with the bait of pleasure for the 

thing they like more: the one prone to body, will be tempted with the sexual immorality; the 

one prone to thoughts, will be tempt with those times’ wisdom (1 Corinthians 1, 20), because 

of  that,  many lost  from God and few returned;  the  ones  hungry of  God’s  Word will  be 

tempted with the Bible (2 Peter 1, 20), so nowadays many travellers to hell have the Scripture 

in their hands. All that look for pleasures, no matter their types, will not escape from dangers, 

because by any pleasure a snake is twined.

The traps…

The entire effort of the enemy is that one: to untie our love and knowledge of God and 

to give, by passions, as object for attention, the nothingness and the absurd. That’s why the 

crafty one, has no doubt to reduce to nothingness and absurd the virtues too. That’s why is is 

enought to manage to make a movement of the last purpose of the virtues, and by that he 

reduced to the nothingness of vainly slave and to the absurd the efforts of the virtue. See that 

through an artfull turn of the crafty one, he throws the virtues within the broken sack of the 

passions and instead he gathers empty words from humans and his sinister laugh. Hence, it is 

necessary to be made a deep difference between the thoughts.

As a standing example, regarding those, we have the explanation of Saint Maxim the 

Confessor, in first place from 1 Ezra 4, 1-3. The historical context is that one: Judeans return 

from the babylonian slavery and their rush to rebuild the temple. Their enemies approach and 

ask them to be let to help in rebuilding too, because they pray the same God. But the leaders 

of the Judeans, Zorabel and Jesus (Joshua), refuse those help.

This incomprehensible denial has a deep meaning, explained according to its spiritual 

sense, described by Saint Maxim, based on historical context.

„,If Zorabel and Jesus  (Joshua) mean active and contemplative mind and if Judas’s 

enemies are the powers of the mind, then viewing also the meaning of the ones who are 

enemies of the mind, we find there the vainly slave, the pride, the duplicity and the wish of be 

to people’s liking, which come closer to the people, bearly released by the babylonian slavery 

of the passions confusion, saying: <<We’ll  build together with you the temple of God>>. 

Because none of those crafty devils ever block the ambition of virtuos human, but removing 

the lacks of virtues, advice to bigger and bigger efforts, being ambitious along the ones who 
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make  those  efforts,  to  reach  them hearts,  after  he/  she  lost  the  constant  measurement  of 

moderation and to lead them, without humans to notice,  to a different target than he/ she 

considered  having.  That’s  why the  crafty  ones  say:  <<Alike  you,  we obey your  Lord>>. 

Because the crafty ones don’t hate the purity and they are not disgusted by sharing helps or 

receiving strangers, or saying psalms, or reading prayers of the greatest teachings, or sleeping 

on the floor, or watching, or any others aspects which define the life according to God, until 

their  purpose or the cause for what  they stand for is  accomplished.  That’s  why the ascet 

notices more quicky the other devils and easier escape from  their harm.

But that great mind can dicover those devils who seam to help human walk on virtue 

way and to build together the temple of God? The mind can do that only through the active 

and alive word of God, which penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow 

(Hebrews 4, 12), that meaning to know which thoughts or facts belong to the soul or those are

forms and natural movements of the virtue, and which there are spiritual, or forms and natural 

movements above nature, which belong to God, offered to nature by the Grace…

Because “nothing in all creation is hidden from God’s sight. Because “Everything is 

uncovered and laid bare before the eyes of Him” (Hebrews 4, 13), not only what was done or 

said, but also future thoughts and facts. Because the Holy Scripture says about future thoughts 

and facts, and not about past ones, that “there is no hidden creature”. Because those we know 

and are revealed to others. So much more those are revealed to God, Who knew long time 

before all the endless times…

So, who, without having that word abode in the deepness of the heart, is able to escape 

from the hidden catches of the devils’ duplicity against us and stay alone and build the temple 

of God, alike Zorabel did? Because that one firmly and loudly says to the crafty spirits of the

pride,  the vainly slave,  people’s liking and the duplicity:  <<We’ll  not build with you the 

temple of our Lord God, we’ll build by ourselves the temple of Israel’s God>>. Only the one 

who has that word, knows that devil’s interfering causes the damage and the collapse of the 

entire building and stains the Grace and the beauty of the efforts directed to God. Because 

none can build that for God, being helped by any of  the mentioned devils. Because, in that 

work,  he doesn’t  have God as purpose to  accomplish the virtue  looking to  Him. So,  not 

because of the envy the ones escaped from foreign slavery didn’t allow to build the temple 

together  with  those,  but  because  they  noticed  the  traps  hidden  within  devils’  pretended 

friendship, who wanted, by good, to bring unnoticed the death through the sin; by the right 

ones to sneak the bad temptations” (Saint Maxim the Confessor, Answers for Talasie, in op. 
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cit, pg. 291 -294). But traps don’t end here. All the battle field is covered by traps and there 

are many who fall into those.

Some cut their minds in Scriptures

In  time, Satan became more skilled in bad one. When  he can turn someone against 

God, he works on that with a joyful smile on his face (1 Peter 5, 8); for the one loves God, but 

travels without any advice or question, he teaches him/ her how to love God, and compliments 

him/ her, that is on the good way,  -without that person to understand that in his/ her faith a 

fine grain of enemy power was inserted there.

The crafty one notices what God does and he does  the same. God sends servants, he 

sends  too;  God  sends  apparitions,  he  does  too.  God  preaches  love  for  humans  without 

differences and limits, he preaches too. In other words: he fakes all that Goes does and lose 

people with his cheats. He is so daring, that even he fakes the divine light, not in the sense that 

he can approach to change the real light, because it would burn it and he can’t stay within that 

light, but he fabricates a light too, used to cheat whom he manage to do so or the one who 

dare to look for  divine gifts, before getting the constant humbleness. So the masquerades as 

an angel of light (2 Corinthians 11, 14) and as a fake christ (Matthew 24, 24) and cheats many 

saying: „I am christ!”(Luke 21, 8) And I’ll send you to preach this and that…

Especially nowadays there is the time, the Saviour warned us about:

     “Watch out that you are not deceived. For many will come in my name, claiming, ‘I am 

he,’ and, ‘The time is near.’ Do not follow them!” (Luke 21, 8)

That’s  why is  better  to  expound,  according  to  our  power,  on that  killing  cheat  of 

apparitions, because since a time many cheated ones arise and they make a lot of disturbance 

among people. See how that trp comes:

The  crafty  one  has  two  types  of  baits,  according  to  human’s  love,  which  can  be 

balanced towards loss,  ot  towards salvation.  There is  a  “bait  of  salvation”  wherein  many 

cheated one felt, saying that they are saved, when they didn’t chose or fighted according to 

law. There is the bait of sanctity, there is the temptation of the mission or being sent by “God” 

and also is the temptation of being a martyr. In all of those cheats fall the ones who avoid the 

endurances, the narrow minds, who say that there is nothing else to do but to believe and to 

consider they already reached the sancity, the mission, the martyr and the other inventions of 

the cheated mind.
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They do an effort too: the one of reaching the gifts above nature, before the proper 

time and tempting God.

So there is no wonder that they fall in the slavery of the mind’s cheater, to torture 

them.

Some, fast  to  anger,  due to  their  nature or some deseases,  not having within their 

hearts the right judgement,  cry in their hearts for gifts above nature, pushed not by any virtue 

but by the self-love. Those having love without mind, God allows the bad spirit to completely 

deceive them (2 Thessalonians 2, 11) as the ones who dare to get close to God, having impure 

hearts. That’s why for that daring, God allow the devil to punish them. So, when there is such 

a  punishment  agreed  by  God,  Satan  searches  him/  her  taking  the  liar  face  of  Christ  and 

speaking to him/ her with kind voice, compliments him/ her, by which quickly wins him/ her 

and maybe forever, as the one, who being on the narrow way (Matthew 7, 14) which through 

pains gets to the Kingdom, looks for “spiritual pleasures”. See him/ her with the bait in his/ 

her throat.  Since now, after  experimenting the school of loss,  when his/  her trust  will  be 

totally won and consolidated, by matches of signs he/ she believes in himself/ herself and in 

his/ her christ and even capable of killing, sustaining on the Scripture.

See  how  the  “devil’s  baby”  of  the  self-love,  become  a  man  and  helped  by  liar 

apparitions come from his father, the father of lie, distorts poor human’s mind, so that the sin 

will look like divine virtue. And more, killing the ones who don’t have the same faith he/ she 

has, he/ she will consider to do a service to “God” (the god who cheated him/ her) (Numbers 

25, 7-13)

When you talk to a such person, you will be amzed by his/ her certainty and safety, 

sometimes even the tie with his/ her words’ judgement and you can notice so quickly that you 

talk with a cheated and mindless one. That happens, until you notice the first break of the 

mind, from where all the enemy’s cheats can be revealed. You have to catch the bait he/ she 

swallowed,  often  is  represented  by  the  fail  into  compliments,  by  which  the  father  of  lie 

caressed the baby of self-love, created by the cheated one with so much fervour.

And there is no wonder, because a philosopher says: it is enough to receive in your 

mind a single preconception, so that any desaster you think about you reach to it by logical 

manner. That’s why Church included within mind’s sins the preconceptions too.

A testimonial  from the  Scriptures  of the said ones will  clear  us better.  It  was  the 

moment of liar prophets from Elijah and king Ahav times. Elijah the prophet  annunced to the 

king  the  remonstrance  of  God,  the  sorrows  and  the  death  will  have  in  the  times  of  his 

followers.
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3 Kings 22:

1. And there passed three years without war between Syria and Israel.

2. And in the third year, Josaphat, king of Juda, came down to the king of Israel.

3. (And the king of Israel said to his servants: Know ye not that Ramoth Galaad is 

ours, and we neglect to take it out of the hand of the king of Syria?)

4. And he said to Josaphat: Wilt thou come with me to battle to Ramoth Galaad?

5. And Josaphat said to the king of Israel: As I am, so art thou: my people and thy 

people are one: and my horsemen are thy horsemen. And Josaphat said to the king of Israel: 

Inquire, I beseech thee, this day the word of the Lord.

6.  Then the king of Israel assembled the prophets, about four hundred men, and he 

said to them: Shall I go to Ramoth Galaad to fight, or shall I forbear? They answered: Go up, 

and the Lord will deliver it into the hand of the king.

7. And Josaphat said: Is there not here some prophet of the Lord, that we may inquire 

by him?

8. And the king of Israel said to Josaphat. There is one man left, by whom we may 

inquire of the Lord; Micheas, the son of Jemla: but I hate him, for he doth not prophecy good 

to me, but evil. And Josaphat said: Speak not so, O king.

9. Then the king of Israel called an eunuch, and said to him: Make haste, and bring 

hither Micheas, the son of Jemla.

10. And the king of Israel, and Josaphat, king of Juda, sat each on his throne, clothed 

with royal robes, in a court,  by the entrance of the gate  of Samaria,  and all  the prophets 

prophesied before them.

11. And Sedecias, thc son of Chanaana, made himself horns of iron, and said: Thus 

saith the Lord: With these shalt thou push Syria, till thou destroy it.

12. And all the prophets prophesied in like manner, saying: Go up to Ramoth Galaad, 

and prosper, for the Lord will deliver it into the king’s hands.

13. And the messenger that went to call Micheas, spoke to him, saying: Behold the 

words of the prophets with one mouth declare good things to the king: let thy word, therefore, 

be like to theirs, and speak that which is good.

14. But Micheas said to him: As the Lord liveth, whatsoever the Lord shall say to me, 

that will I speak.

15. So he came to the king, and the king said to him: Micheas, shall we go to Ramoth 

Galaad to battle, or shall we forbear? He answered him: Go up, and prosper, and the Lord 

shall deliver it into the king’s hands.
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16. But the king said to him: I adjure thee again and again, that thou tell me nothing 

but that which is true, in the name of the Lord.

17.  And he said:  I  saw all  Israel  scattered  upon the hills,  like sheep that  have no 

shepherd; and the Lord said: These have no master: let every man of them return to his house 

in peace.

18. (Then the king of Israel said to Josaphat: Did I not tell thee, that he prophesieth no 

good to me, but always evil?)

19. And he added and said: Hear thou, therefore, the word of the Lord: I saw the Lord 

sitting on his throne, and all the army of heaven standing by him on the right hand and on the 

left:

20. And the Lord said: Who shall deceive Achab, king of Israel, that he may go up, 

and fall at Ramoth Galaad? And one spoke words of this manner, and another otherwise.

21. And there came forth a spirit, and stood before the Lord, and said: I will deceive 

him. And the Lord said to him: By what means?

22. And he said: I will go forth, and be a lying spirit, in the mouth of all his prophets. 

And the Lord said: Thou shalt deceive him, and shalt prevail: go forth, and do so.

23. Now, therefore, behold the Lord hath given a lying spirit in the mouth of all thy 

prophets that are here, and the Lord hath spoken evil against thee.

24. And Sedecias, the son of Chanaana, came, and struck Micheas on the cheek, and 

said: Hath then the spirit of the Lord left me, and spoken to thee?

25. And Micheas said: Thou shalt see in the day when thou shalt go into a chamber 

within a chamber to hide thyself.

26.  And the  king of  Israel  said:  Take Micheas  and let  him abide with Amon, the 

governor of the city, and with Joas, the son of Amalech;

27. And tell them: Thus saith the king: Put this man in prison, and feed him with bread 

of affliction, and water of distress till I return in peace.

28. And Micheas said: If thou return in peace, the Lord hath not spoken by me. And he 

said: Hear, all ye people.

29. So the king of Israel, and Josaphat, king of Juda, went up to Ramoth-Galaad.

30. And the king of Israel said to Josaphat: Take thy armour, and go into the battle, 

and put on thy own garments. But the king of Israel changed his dress, and went into the 

battle.
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31. And the king of Syria had commanded the two and thirty captains of the chasexual 

immoralitys, saying: You shall not fight against any, small or great, but against the king of 

Israel only.

32. So when the captains of the chasexual immoralitys saw Josaphat, they suspected 

that he was the king of Israel,  and making a violent assault,  they fought against him: and 

Josaphat cried aut

33. And the captains of the chasexual immoralitys perceived that he was not the king 

of Israel, and they turned away from him.

34. And a certain man bent his bow, shooting at a venture, and chanced to strike the 

king of Israel, between the lungs and the stomach. But he said to the driver of his chasexual 

immorality: Turn thy hand, and carry me out of the army, for I am grievously wounded.

35. And the battle was fought that day, and the king of Israel stood in his chasexual 

immorality against the Syrians, and he died in the evening: and the blood ran out of the wound 

into the midst of the chasexual immorality.

36. And the herald proclaimed through all the army, before the sun set, saying: Let 

every man return to his own city, and to his own country.

37.  And the king died,  and was carried into Samaria:  and they buried the king in 

Samaria.

38. And they washed his chasexual immorality in the pool of Samaria and the dogs 

licked up his blood, and they washed the reins according to the word of the Lord which he had 

spoken (among thsoe was also Elijah).

The  spirit  who came out  and  stayed in  front  of  God,  became a  liar  spirit  within  the 

prophets’ mouths, whom God said: „Go and do what you said!”, which is the same with the 

one who asked God’s permission to test Jov, to show the patience and constance of the right 

one.

Jov 1:

6. One day God’s angels came in front of God and among them there was Satan too.

7.  Then  God  asked  Satan:  <<Where  do  you  come  from?>>  And  Satan  aswered 

God:<<I circled the earth up and down>>.

            With God’s allowance, Satan sieves and gathers the ones who look in that world only 

the pleasures, even the spiritual ones, only to catch them, if they didn’t abandon the self-love 

or any misery of that world, after so many preaches of Church. Because that passion makes 

human to fall, hit by the compliment’s arrows and so the human gets with cheated mind and 

taken out from the judgement of humbleness.
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See that those who didn’t realized the cleanliness of their lives, the adulators from king 

Ahab’s court, He allowed to be deceived by the spirit of lie and their advice it was a 

temptation for king who loved the vainly slave, and in that temptation the king had to fall, for 

his sins.

Alike  those  cheated  ones  who slapped the  real  prophet  of  God,  so  nowadays  liar 

prophets have an amazing daring and slap the humbleness, considering themselves as having a 

great importance, and so they call themselves as: „John”, „Elihaj”, „Christ”, „Son of Man”. 

„Right claim obedience from humans because „God” sent them to say things, that froze your 

heart by hearing and the buzz the ears.

Based on the following signs it can be seen that their mind is harmed:

1. They consider themselves so great, alike all the heretics (the lost ones) of times, who 

were curssed by the Church, by the holy synods.

2. They fall into compliments, having a liar humbleness.

3. They hold  themselves  above the  Scripture  (one  of  them even broke  mine),  above 

Church and the saints.

4. They die for being listened and believed by people.

5. They boil in anger when they are not taken into consideration.

6. Often they „speak in spirit” with the”spirit” who carries and teaches them.

7. They absolutely deny to control to priests what the ones heard from their” spirit”.

8. With all of those, some show an unusual devoutness, confessing Christ, the Mother of 

God, also they make the Holy Cross, they knee, they kiss the icons, they also take the 

Holy Communion (!) and swear they are God’s humans, and they are not cheated.

9. They pretend to be prophets and spread fear among people. Many of tehir prphecies 

happen in reality, but many don’t. That depends on the prevision powr of the „spirit” 

who tells them those, due to the fact that has no body and catches earlier what God 

prepares for the humans. But this is no prophecy.

10. In  the  name  of  their  ”god”,  they  are  capable  to  kill  someone,  supporting  on  the 

Scripture, wherein Avraam was capable of such obedience, and Phinehas dis the same 

and that was consideredardour for his God (Numbers 25, 7-13). (With the deceipt of 

obedience until killing someone, the enemy tested many people, in all times, even the 

ascets). So, being so prompt to obey and to believe in their „spirit”’s advices, whom 

they believe is Christ, they are a ganger for the people; terrorists of the simple souls.
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11. They jump from a thing to another and connect things without any correspondence. 

They wrongly explain,  they deform the truth and preach from the Scriptures, more 

themselves than God, quickly leading to a crash and damage of their minds.

12. Being in their surrounding you feel agitation and danger, because many of those were 

closede witnin amadness house or they must be taken there. There is no blandness of 

their faces. We don’t blame them, but we protect ourselves and teach others to do the 

same and we are sacred how deep they cut their minds in Scriptures (2 Peter 1, 30).

Still, as much aspossible, we have to try to understand them, explaining the truth of 

the things and the works of the crafty one. It is known, that inside the human, who does the 

thoughts and the wills of the bad one, that one entered. Or, otherwise: through the love the bad 

ones, or the grain of that love, the enemy enter within the citadel; that meaning through the 

wrongdoings. When he sees that he can’t deceive the human with the bad ones, he jumps on 

the other edge, to the right ones side, looking to cheat the human. He says a compliment for 

his/ her great faith in God and for loving the virtue, and push him/ her without any question or 

measurement  to  make  efforts  in  that  way.  One  that  was  awake  for  prayer,  and  he  was 

struggling to insert in his heart a great opinion about himself, because „he” is awaken by the 

„angels” to do the prayers. Or if the targeted one is not so pious, he allows him to smoke, to 

drink, telling the necessary thoughts, that those are not sins. One was cheated by the devil 

who appeared  in  the  shape  of  „Christ”  and  told  that  man:  „because  of  you the  sun  still 

appears!”. Then for 25 years the devil taught him to consider as being the son of the man from 

the Scripture and the right judge, who will separate the goats from the sheeps and will create 

the Kingdom of God on earth, and that during his life will be the end the judgement, which 

will be done through him. (Actaully it was only the end of his judgement, which he saw not to 

himself,  but only outside to everyone).  Everytime when the faith came over him, he was 

passing after a certain act, to the madness house.

The strand of this love, even it balances to sins, or to God, the enemy looks to catch it 

by the limits, because the devil is not ashamed to pretend to be „God”, only to catch anyone 

he  can.  That’s  why the  Parents  said  that  allways  the  extremes  belong  to  the  devil.  That 

meaning that even a great love for God – before time – can be a reason for fall: an eartly, 

passionated, restless, anxious, unclean and trasnfixed love.

Watch the mind! Because the unseen war tests everyone and it didn’t spare either the 

Apostles’  love for God! So,  to  beter  undertstand this  fine aspect and the purpose for the 
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written ones, we use the icon of the three loves, of the three apprentices of Lord: Peter, Judas 

and John.

Mistakes of love and right judgement

Those Lord’s apprentices,  because of their ardour love, made a mistakes during their 

apprenticeship. Two of them redressed, the other felt. So, during a travel, when the people 

from a town didn’t want to receive them, the disciples James and John saw this, and they said: 

let’s pray like Elijah did to call fire down from heaven to destroy them (Luke 9, 54). The 

honor and value God had in their  hearts, and also their ardour, weren’t constant and they 

didn’t have the right judgement  and so they burnt a mistake.  The Saviour turned them to 

blandness and right judgement, teaching them: “You do not know what kind of spirit you are 

of” (Luke 9, 55).

Peter, after  his beautiful  confessing of God: “You are the Messiah,  the Son of the 

living God” (Matthew 16, 16) and after Saviour’s compliment, said in  such way to protect 

Peter by the danger of eulogy and self –opinion, - when Jesus started to tell the Aposteles 

about His pains and crucifixion, Peter, in his love, didn’t stand for that judgement and quickly 

said: “This shall never happen to you!” (Matthew 16, 22). Then as the one who doesn’t know 

the secrets of God Who keeps the balance of the right judgement with the power of ardour 

love and those were humanly understood, receives those rebuke from God: “Get behind me, 

Satan! You are a stumbling block to me!”(Matthew 16, 23). Of course Petere was not Satan, 

but a thought of Satan entered and expressed himsell through the mouth of Peter,  - because it 

was a breach, a disequilibrium between his soul’s powers: knowledge, love and agility. And it 

is seen that he didn’t redressed with that alignment. Being older and harder to be cured, his 

love still  wasn’t moved like John’s one: the entire love only for the Saviour, and he kept 

something  for  himself  too.  The  Saviour  knew  him  and  predicted  him  the   three  times 

abdication in the court of Caiaphas. Peter again jumped on saying that he will not do that. But 

in the end he had to admit that he received three more slaps in the face, because he wasn’t 

giving all his love for God, as he promised, but he kept a part for himself. The Holy Preach 

says that Peter cried and regreted those so much that the tears cut furrows in his cheeks.

Judas, disciple of the Saviour, had also mind, love and will, but in his manner, which 

give us a teaching lesson. Judas wanted that the Saviour to love what he loved, that meaning 

to make a earthly kingdom of Heavens, and Jesus to be the Emperor, and he to become great 

councillor  and  money  keeper,  because  he  was  so  humble,  being  sent  unshod,  without 

137



traveler's bag but only with a walking stick (Mark 6, 8) to preach a Kindom whom eyes of 

earth couldn’t see it, and because he didn’t have any money.

Being him in that way, is like he shared the same thoughts of his people. That’s why 

the Saviur loved him and gave him the same gifts as for the other ones, still he remained the 

uncured hebrew, loving a “God of those times” (2 Corinthians 4, 4), and he sold Jesus, who 

wasn’t matching his earthly love, for 30 pieces of silver, money which Judas could make for 3 

years of work.

The two ends of his love were caught by the devil. He loved himself, and he loved 

God, only if God was assuring him the content of self-love,  - thing that the real God couldn’t 

fulfil. That’s why he renounced. The Saviour tried everything to redress his injured diciple, 

but for nothing. He also gave him the Holy Communion with Himself, but instead of healing 

Satan entered more powerful into him (John 13, 27) and the Saviour, gave up and with human 

voice said to Judas: “What are do doing, do it sooner!” – because the devils can’t do anything 

without God’s allowance.

Judas has a monent of awaking, but then he was no longer his own master and now his 

new “master” was stronger and pulled him to the payment of hanging…and didn’t allow him 

more time…

See what great danger the self-love is, the love which doesn’t offer to God and obeys 

the advice only with duplicity: big sorrow and hard burden for the Adam’s sons.

The union of the two or three ones in the name of God is an unseen miracle within the 

soul, is the coming of agility, the knowledge and love to the peaceful balance of the right 

judgement, which knows the secret and the measurement, we look for with any occasion as a 

gift and longing of God. For our understanding, we need more heart in the mind and more 

mind in the heart, because otherwise, without the union of the blessed name, both heart and 

mind get crazy.

Measurements

“Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily 

and follow me” (Luke 9, 23). The one who can’t ask and obey the advice of a spiritual parent, 

or doesn’t look for God, will not find Jesus. If still he/ she wants to trail God, but having the 

mind and the heart stained by pleasure and faith, will encounter only cheats. That’s why the 

confessors are disposed, to balance the spirits which cross their mind, to know each individ 

measurements and where his/ her balance inclines for.
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Long time ago the Prophet of Jordan said: “A man can receive only what is given him 

from heaven” (John 3, 27). But the same say the cheated ones. How can we catch the last 

cheat?  It  is  very  easy  to  catch.  The  ones  who  really  have  the  gift  from  God,  come  to 

confessors to ask, while the cheated ones don’t want to do that and they consider themselves 

above any gift. They don’t know anymore that without humbleness instead God you’ll find 

the  cheater;  without  asking  you’ll  not  enter  the  gate,  but  jump  otherwhere  and  you  are 

considered  a  robber.   The  aspiration  without  question  and  the  opinion  exceed  the 

measurement.

“For by the grace given me I say to every one of you: Do not think of yourself more 

highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with 

the faith God has distributed to each of you.” (Romans 12, 3)

That says to us Saint Paul, who even saw powerful light from the skies and heard the 

real voice of Christ Jesus, Who discovered him the purpose of His holy unseen apparition, 

still, for insurance and for teaching the humbleness, He blinded him and sent His servant to 

Damascus (Acts 22,  6-11).   That  one,  awared by the Saviour  (Acts  22,  10-16),  received, 

explained and renewed him with the Christening. The same Paul, after a lot of teaching, effort 

and  preaching,  after  others  apparitions,  signs  and  kidnapping  to  Heaven,  still  went  to 

Jerusalem to meet the other Apostles and tell them his gospel, which he was preaching, so that 

not to be cheated and all his effort to be in vain. (Galathians 2, 1-8)

He was adviced in that concern by the humbleness and not by doubt.

In each of us God enclosed the calling for all the purpose and role, which – at proper time 

– He will have among humans. So:

Ephesians 4:

      11. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and 

teachers to equip his people for works of service, so that the body of Christ may be built up, 

until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become 

mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Then we will no longer be 

infants,  tossed back and forth by the waves,  and blown here and there by every wind of 

teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming.  Instead, 

speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of him 

who is the head, that is, Christ.
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He unifies the separated ones, He measures the gift, He calls us to work the vineyard, 

He helps each of us, if we don’t forget to call Him; and for perfection of the collective, He 

lights the servants.

Among the ones sent by God, there are humans who have the gift of seeing beyond, to 

hear voices and words above nature. But when the moment of a great importance for them 

comes, when the eye of sight and the ear of hearing the ones from beyond open, must not be 

late to look for the advice of a confessor, who will protect their heart and mind by foreign joy 

and will foster them under the cloth of humbleness.

Because if they don’t do so, no matter the received gift, they may fall into cheat. See 

how: we are not aware by God’s gifts hidden inside us, but Satan sees those: and as a crafty 

robber, watches the time when the gift for God opens, and if he will not find this covered by 

humbleness and right judgement, he will throw his devastations over God’s arrangements.

So,  insure  the  gift  received  from  God  with  the  question  and  foster  it  with  the 

humbleness, and more don’t get out of any of God unkown servants’s advice. „The greater 

you are, the more humble yourself, and you shall find favour before the Lord.”(Widom of 

jesus Sirach 3, 18). Because if you are not prone to that judgement, then a fake christ will 

reveal your sight’s gift and to your ears Satan will speak, pretending to be “Christ” and totally 

deceives you.

“For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall show great signs and 

wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect.” (Matthew 24, 

24)

The false christs and prophets, Saviour aware us, are the crafy ones beyong eyesight, 

who masterly work to be receive by people. They roaring walk and look for someone to see 

and to listen to them.  – Is not their time close, because they badly do their onws!?

Salvation is for the cheated ones too: when they’ll know thair cheat and will regret that. 

But Judas didn’t have any left time.

Shortly see the reasons and the concern Eastern Church’s preach avoids apparitions 

and protects its sons, because those are not necessary for salvation and the perfection we are 

called for, leaves behind any apparition. Revelation is complete, and we expect the missing 

ones for the second coming.
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Evangelic advices or the commands of perfection

The  command  of  perfection  was  given  yet  to  the  Hebrews  by  the  old  Law,  but 

especially it was given to christians by the new Law (Levites 11, 44 -45). The perfection and 

the sanctity are the ones which measure our closeness or distance from God. That’s why the 

warriors of the spiritual war are arranged in three cohorts: the   called, chosen and faithful 

(Revelation 17, 14) or with another names: as beginners, increased and completed.

But is was elected a cohort of christians  who find inside them the implusion and the 

calling for the spiritual life, as the only worthy purpose of that life. Those are the monks.

The same when they go to war, people leave behind all the concerns, not confuse them 

during the fights, so the ones who struggle for salvation leave behing any earthly concerns, for 

the Emperor of heavens.

If at the entrace in this life, the commands and the blood of the lamb are enough, for 

reaching the perfection the evangelic advices become commands. The evangelic advices are 

also commands for those who have the capacity to fulfill them. And many have this capacity, 

revealed  by the  life’s  situations,  but  few perfect  that  due  to  the  lack of  perfect  advicers. 

Among evangelic advices or the commands of perfection the first one is to abandon the world. 

Who abandons the world will not hang in the wind between the price of the entire world, if 

someone will give it to posses until the end of times, and the price of the soul, clean and 

brightful by God’s slave, in the after life. Compared to that slave, all that belong to the world 

are garbage (Matthew 16, 26 and John 2, 17).

World abandon is a convinction,  which you may have staying in the middle of the 

world, and also which you may lack staying in the middle of the dessert. But those who aim 

for salvation must have this convinction.

So, the monks, wanting to learn the knowledge of salvation (Luke 1, 77) or the art of 

redeeming from those from here and to move towards the ones from beyond, promise those 

three ones: the poverty, the virginity and the obedience.

Those promises, caused by a constant conviction, will ruin in turn all the passions and 

save the  assiduous one from all  the traps  of  the  enemy;  because those are  the evangelic 

advices and following the Saviour. So the poverty represents the soul’s separation from any 

greed for posesions and love for money, and also the separtion by the thought of property. The 

one who has the soul untied by those, if will have possesions to take care of, will not lose his/ 

her balance, if happens to lose the possesions.
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The virginity stays against the entire sexual immorality. This efforst aims to bring the 

nature to peace and purity, as normal stage that nature had once.

The obedience represents the harder promise: to be martyr for life. All called it so. The 

hardness of that is caused by the nature’s stubbornness, wild because of the sins, but also 

because of the decrease of the advicers. If the advicers don’t have their words covered by an 

increased spiritual life and the passions to be faded, they don’t have the resources to push you 

to perfect obedience, but the power of measurement or the measurement of the power. It is 

about an obedience which stops the obedient one’s mind to think about the word and rushes to 

accomplish that even with the price of his life. The obedient has no duties with life, peaceful 

because his spiritual father took him the concerns for life and dispensed him by all the dangers 

of thinking. Perfectly you may obey only a saint.  But those run away from the servcie of 

commanding.

Still  for  the benefit  of  the spiritual  life  it  has  a  great  importance  to  obey anyone; 

because obedience is arranged to stay against the passions of the mind: the pride, the opinion 

and vainly slave, and who wants to escape from those will not think about the sanctity of his 

superior. The perfect obedience is the famous “cut of the will” which many times is the same 

with the cut of the head. The perfect obedient has no wars with the sorrows caused by self- 

love and no fights with the care for life, which explused him from heaven. The obedience 

represents denial of  youselve and taking up the cross daily and following the Saviour (Luke 

9, 23). It teaches us the humbleness, which kills all the passions and calm the soul. It fades 

any disquiet and stops any initiative, so in time, all the energy must convert into spiritual 

virtues.  This  obedience  fades  the  personality  from the world context  and if  is  something 

worthful within the obedient his dotation transforms into sanctity, which many times only 

God knows it. So the obedinet raises a personality of the spirit, when he manage to pass over 

his bonds as if he would be other person.

Inside  each  human  there  is  a  measurement  of  his/  her,  as  Saint  Paul  assures  us 

(Romans 12, 3); nobody must pass over that, but also not be lazzy to reach it. The revealing 

and the fulfilment within our nature of all the gifts received from birth, from the Holy Spirit, 

is what we call perfection, according to each persons’s measurement. Each is gifted and sent 

to accomplish a certain role among people. The revealing and understanding of that role or 

hidden destiny from each of us, according to God’s foreknowledge (Romans 8, 29), can’t be 

done without the knowledge and attention of a skillful confessor, who has the concern and the 

art  to  blot  out  all  the barriers  and incapacity  for  leaving  the place clean  for God’s good 

intentions,  hidden  inside  you.  The  confessor  or  the  abbot,  helps  and  reveals  all  God’s 
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intentions inside His sons, given to them according to the measurement of their faith, they’ll 

have.

That’s why all the assiduous ones must find a confessor, because as regards spiritual 

aspects, everything that doesn’t come from advice and is not protected by the humbleness, 

leads to cheat and a loss, bigger than passions itself.

“By his knowledge my righteous servant will redress many” (Isaiah 53, 11)

By that friendship between the confessor and God, about we don’t haggle now, he will 

return or will attract human’s will to God’s will, making him to wish what God wishes too. 

Then you will have the obedience Christ Jesus had too (Philippians 2, 8) and the righteous, 

God’s servant, will turn your love to God, and you’ll love too what God does: then we’ll have 

the same mindset as Christ Jesus (Philippians 2, 5). The confessor will turn our mind too from 

so much empty travel outside and will make it throne of Lord Christ in whom are hidden all 

the treasures of wisdom and knowledge (Colossians 2, 3).

But to those stages nobody to dare going by himself/ herself, because he /she will not 

make  it  and  will  end  badly.  All  the  gifts  enclosed  inside  our  destiny  are  allowed  with 

sufferances and we’ll reach as many gifts as much sufference we can joyfully may endure. We 

can do good, proportionally with the sufference we raise with it. We can bring only so much 

joy  to  people,  proportionally  with  the  sufferance  we  endure  instead  of  them.  So  much 

brightness will reveal the love for God and for humans inside us, or so powerfull will be the 

mercy and the truth inside us, proportionally with how much hate we joyfully bear for God 

and for humans. And so on.

It is good to know the fact that God’s gifts offers a great power to whom serenely 

suffer any opposition from the way of the gift and quietly endure all the barriers which step by 

step will fall according to an unseen divine arrangements.

The fight of the beginner is the fight to escape from the passions; the guard of attention 

to the senses’s gates, so that not enter the babylonian babies, who will transform into men, 

and will be harder to take out. So when those appear, to crush them by the Rock, so not 

reaching to fight with them. The avalanche of thoughts don’t discourage the beginers; all their 

concern  must  be  not  to  struggle  to  much  with  the  thoughts.  It  is  impossible  not  having 

thoughts so impossible like wishing to stop the wind, but with God’s arrangements, will come 

also times without torments.

The beginners may see how Saviour’s name escape them from the oppressions of the 

crafty ones’s baits – those cause them to be indebted with a great humblness to God, knowing 

that He fights instead of them. The part of the beginners is the effort to ruin all the springs of 
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the passions inside their hearts, and also the concern to not ascend with the mind in the sky of 

the opinion, where big torments happen  and break the wings of the mind. Because the mind is 

often attracted there and being under the spell’s effect may easily be moved by foreign joy. 

That’s why the Holy Parents aware us to be against this kidnapping of the mind, because 

beyong there are great dangers which may break the beginners’s mind.  The beginners must 

guard with the mind at the soul’s gates, so that don’t enter in the citadel as a fire the foreign 

joy.

The time for efforts is shorter for ones, longer for others, easier or harder and for the 

majority last for the entire life. But for the ones who don’t judge anybody, the Saviour says 

that they will enter the Kingdom without efforts (Luke 6, 37).

Without drying the bad springs, without taking out the passions from roots  - and then 

the place be burnt by the tears of penitence – without fining the digs that the pigs of the 

passions made in the nature: hills and valleys there is no way of receiving Jesus and to pass to 

the second cohort of the fighters, the ones of the increased one. The cohort of the beginners 

stays under the happiness of total poverty. There is nothing left to offer passions for the heart, 

regarding themselves or something from that world. As regarding the passions,  their  only 

possesion, by the free will effort, they dissipated, they became poor and made alike a lily in 

the wildness.

The ones with pure hearts

The measurement of the increased ones stays under the happiness of virginity or the 

ones who have pure hearts. Because there is a difference to promise that you will stay virgin 

and to really get to be in the stage of innocence and purity. The ones who turn their anger and 

desire  from those  from here,  which  would  cause  their  staying  against  nature,  those  ones 

escape from the man or woman inside them and come to the stage of a virgin’s soul.

The soul reached in the stage of virgin enjoys the lily of the Announciation of Christ 

birth inside it. In that time, arranged for revealing the gifts received through the Holy Oil, it 

happens that the soul must pass though attempts without its will, which doesn’t hang on it but 

come through the divine decision, fulfilling what was missing for the elucidation, the soul 

itself agreed to have through free will efforts. In this time, the Holy Spirit’s above nature 

power works over the assiduous one’s efforts. But, don’t forget: this happens only after they, 

through free will  efforts,  took all  the soul’s powers from the slavery of the work against 

nature and get those back to the work according to nature, to which purpose those were given 

for. Once having this conversion and inner harmony of the powers, it comes the above nature 

144



work which helps the increment and the fructification of the Holy Spirit’s gifts, according to 

God’s plan for everyone.

A new baby was born to nature, which He returned to the stage of pure virgin. And the 

Child grew and became strong, filled with wisdom. And the favour of God was upon Him 

(Luke 2, 40). He is the morning star rising in the hearts of the faithful ones (2 Peter 1, 19), 

according to Peter’s sayings. He is the Light – God –your light – Who was covered by the 

darkness of your unknowledge during the passions times, and will arise as dawns and will 

fasten your healing (Isaiah 58, 8-12). Upon your old  ruins new walling will be made,  to 

which you will use the age-old foundations (Isaiah 58, 12): Jesus Christ. The word]ld’s light 

and  your  light  will  get  bigger  and  bigger,  Baby  Jesus  transformed  in  the  cohort  of  the 

completed ones as perfect man and comes, bending His head, under His creation’s cluster of 

dust, showing us the humbleness as a baptise.

The Spirit of God, the true light: Christ, the light which lights any human who comes 

into this world (John 1, 9), helps the soul to really know what it is in front of God’s holiness. 

In the light of the eternal truth, it sees the multitude of sins, the beats of the robbers, the cuts 

of  the  wrongdoings  and  the  delay  of  healing.  While  the  divine  light  of  self  knowledge 

increases within it, in such degree it sees how much damages was done during the time when 

it was not aware of itself. So it happens that under the holy work of the Grace, the assiduous 

ones see themselves more sinners – because Someone Saint is within them and shows them 

that. See a word of Saint Mark the Ascet: “More you increase today the virtue, more you are 

indebted for the day of yesterday, showing the capacity of nature. Because by the progress of 

today it was proven than there is no increment or decrement of the nature but of the will” 

(Saint Mark the Ascet, About Christening, op. cit., ed. I, vol 1, pg. 302 and ed. II, pg. 297).

Viewing that,  the saint  are  certain  of their  sins.  That’s  why judging themselves  to 

deserve the hell, receive from God the Heaven and salvation as a gift.

The cheated ones don’t see their sins but their virtues.

While the saints are convinced “sinners” of their sins – due to the fact that the holy 

power  of  Christ  is  inside  them and by  admitting  the  incapacity  the  gift  is  received  –the 

cheated  ones  are  sinners  locked  within  unknowledge,  but  convinced by  their  “salvation”, 

because inside them the outside drakness consolidated and made them to declare themselves 

above the Church and the saints. Those are the ones who dind’t pay attention and increased to 

self-opinion; seeing God’s gift and pretending to have it, they broke their mind’s wings.
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The perfect ones don’t feel only the spike of the sins, but also find within tthem all 

humanity sins whispering. In the perfect ones the holiness of God reflects, as in a mirror and 

again within them the entire human nature feels its pain and sin.

Hardly for them the almighty God allows to have the war with the human nature,a 

harmful and continuously war to burn it with the Spirit’s sword. But their sight is not directed 

to Him, because all  their  being is absorbed by the gift  and they transformed within a not 

flaming fagget and moved by God’s love,  even they are still  in this world, they burn the 

“master” of this world within the heart, alike a fire sword.

This  unsuspected  feeling  of  the  incapacity,  what  for  Christ’s  grace  is  developing, 

makes us to understand the movement from here of a Pious Parent:

“When his time to leave this world was close, he was surrounded by the Parents and 

his face shined like the sun. And he told them: <<See Avva Anthony came>>. And his face 

became brighter. <<See the Cohort of the Apostles who came>>. And his face was shiner. 

And it looked like he was talking with someone and the old men begged him to tell them 

whom he was speaking with: <<Whom do you speak with, Father?>> - <<See the angels 

came to take me and I pray to be let just a little for penitence>>. And the old ones told him: 

<<You don’t need  penitence Father!>>. And the ancien said: <<I really say that I don’t know 

myself to be started the penitence>>. And the Parents knew that he reached the perfection. 

And his face was so brightful that they all feared. And he said to them: <<See Lord came and 

says   - Bring me the ascet’s pot!>>. And in that moment he died and became like a flash and 

all the place filled of nice smell…” (Pateric, ed. III, Ramnicu –Valcea, 1930, pg. 211 -212)

Accompanied by those voices, he  crossed in the other side, with great humbleness, 

him who reached the perfection through efforts. 

The steps of love  - the steps of perfection

Saint Isaac Syrah named the perfection to be an abyss of humbleness; but the same 

could say about love, linking it to the name of perfection.  Because love determined God to 

decrease from Heavens and to become a man,  - and there is no bigger humbleness than God 

to live within people, due to His love. So those are the signs of those inhabited by God: an 

endless love and an abyss of humbleness. Because: „Whoever claims to live in him must live 

as Jesus did” (1 John 2, 6).

And love within the Spirit of Christ, has three steps:

1. To love your neighbor as yourself  (Matthew 19, 19);
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2. To love your enemies more than youself (Matthew 5, 44);

3. For love to lay down one’s life for one’s friends (John 15, 13).

Until the measurement of love for the enemies all christians, who want to be saved 

must reach; while to the third stage of love few reach.

The perfcet ones, being a junction of God with human nature, God reflets with the 

greatest purity within human nature and the human nature reflects in God and they feel the 

sufferences for the humans’ pains and sins to unsuspected divine measurement. That’s why 

they want to sacrifice for those, to be punished in their places so that people, their brothers to 

be forgiven. So it was Saint Paul.

Those sons of the Father come into this world to fulfil the same faith The Born One 

Son of God did. All of those agree to follow Him during the entire path.

“Love made Jesus to die, love gave Him the victory against death. Love is the only 

power which beats death. And the force that entered inside us and determeined us to give Him 

our entire life was not His word, but His sacrifice” (Prof. Fr. D. Staniloaie, Christ Jesus or the 

rehabilitation of human, Sibiu, 1943, Tip. Arhidiecezana, pg. 241 and 307).

This is the perfect love, love as sacrifice: the fire that inflames the world, shakes the 

gates of the hell and awakes the hate to come against it through the second temptation, the one 

of the pain. And the ones who loves in this manner, stays in a peace above nature, because: 

“His mind coheres with God and stays with Him and by prayers and love becomes wise, good, 

powerful,  human’s  lover,  mercy,  long  patience,  actually  carries  inside  almost  all  divine 

features” (Saint Maxim the Confessor, Heads about love, op. cit., pg. 66).

That why he doesn’t lose his balance when friends will leave him in oppression times 

and will stay against him and will blame and will condemn him alike a cheater, even those 

from his house. His mind and all his being,   in the condition of simplicity, will be able to pass 

the hardest test when during the torment of the enemies’ hate, God will lose him too, showing 

him the taste of hell and leaving him in the sinners’ hands, to show that neither the wrath of 

the bad can unleash him from his love for God!

This is the fire of the biggest test those who reach the perfection will endure, because 

God Himself hides from their faces and they fall in waters of hate, which aim to swallow 

them. But nothing can unleash them from the love for God (Romans 8, 38 -39): neither the 

pain, the angels, the life, the death, the hell, they prove to be above, because the perfection of 

love has no boundaries and limits.

All this blessed way stays under the Church’s advice, as the one who born us for the 

second time and none of those who retun Home revolts against it. Because through the Church 
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we were born as sons of God and now we have a part of Christ, according to each gift. Christ 

is complete only in the Church, within His seen and unseen collective: and to Resurrection 

and the renewal of the world (Matthew 19, 28), Christ will stay in everything,  perfection 

having no limit.

In the Church humans above nature, or gods according to the Gift, are born from up 

and grow on the earth, winning the wars.

148



Chapter V. HEREDITY AND SPIRIT

                              … I search the roots of the pains

Words’ haggle

Because of words’ misunderstandings many  adversities arose between people. Not all 

understand  by  the  same  word  the  same  thing. In  what  concerns  the  thoughts  the 

misunderstandin is even bigger. The ear of the listeners  seams to be a twiner of words and the 

mind, a spool of ideas. It happened that things as clar as day light to be understood otherwise. 

History stays as proof: the One Who most suffered because of the people’s misinterpretations 

and stranded minds, was God Himself.  No matter  what would be said, He knew to speak 

clearly; but many understood that the one who was speaking to them was an insane (John 10, 

20),  a  demon (Mathew 12,  24),   a  God’s  blasphemer  (Matthew 26,  65).  That’s  why the 

condemned Him to death.

The danger, not being finished, has a reverse form. Many, nowadays, say that they 

honour God by profaning His cross,  saints,  Church, Sacraments and because He became real 

man, even they balst  His Own Holy Mother. (Revelation 12, 13-17).  Those do the same 

thing, they condemn Him to death.

The  following couples of terms haggle: the soul with the body, the reason with the 

instinct,  the  science  with  the  faith,  or  better  said  the  unfaith  with  the  faith.  And  God’s 

creatures rencounter with Him: the decayed angel and the decayed human.

The decayed human, while stays in his/ her decline, that means that he/ she doesn’t 

want to understand the difference between sin and virtue, but according to his/ her mind, all is 

nature and nothing more. What it can’t be seen it doesn’t exist. God, imortality, resurrection, 

judgement, devil and hell – those words are good only to faint the mind, good for stupids. 

(Although I don’t know how would  like the man who judge in that manner and for instance 

would say that the pyramids of Egypt do not exist because he didn’t see those!). yes, he/ she is 

the measurement of the world; I didn’t know that. Who does it keep him/ her in the shadow, 

and so to believe the earthly ones – while nobody revolted against the pyramid of Egypt-  and 

to deny the eterneal and celestial ones?

Those type of people don’t believe either what they see. It would be more useful to be 

blind, but to be blind without noticing and to preted to be able to see. Unfortunately this is the 

tragedy many people  live, but especially those who are limited by science and were grown 

only in knowledge.  It  is  not good in that  way, and as we aim a harmony between soul’s 
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capacities, the same we must aim for a harmony between various domains of knowledge and a 

synthesis of those with life.  Too much science approaches human to God, less science draws 

humans away from God and science too. And human’s value depends on how much closeness 

to God did he/she manage to get. God gave human a great value, but he/ she must earn it. But 

if he/ she doesn’t want that, God has no guilt.

Science, philosophy, medicine and the other disciplines of human concerns, even the 

law, which also use the cross in the court room, all of those can’t prove if God exists or not. 

All those science’s disciplines are useful when those admit their limits and when don’t cross 

in another area of existence, where those don’t have the right capacity and research tools.

In science, the scientist who research the unknown by theoris and then verifies those to 

see if  those bring light  or correspond to reality  or not.  The scientist  is  helped by theory, 

thorem, notions, experiments, conclusions, which form a basis for new researches. The truth 

of  things  is  more  than  that;  it  exceed  the  human’s  limits,  measurements.  Revelation  has 

nothing  to  do with  time;  it’s  not  the  case  that  the  Church  to  adapt  to  times’  tendencies, 

because all the sciences must reach what God revealed. 

Regarding the faith, the religion, there the saint has other ways to fiind the truth. To 

him is reveled a greater world, the foundation of this world. In his knowledge, he has no 

theories, no machines, but his life is involved in that. His clean life is the way of knowing a 

reality which the researcher scientist never can catch.

Science doesn’t involve life, that’s why it can’t understand or create it.

But the sancity involves that life. And the accomplished saint, who involved His life 

and showed that He can create it, by resurrection from deads and giving sight for blinds (Luke 

7, 22) is only Jesus. Why does the medicine not recognize Him? This doesn’t even mention 

Him.

Maybe because Jesus has a stunning measurement, which may cause fear to human’s 

rush. 

That’s why, for knowing life from the point of view of temporariness and the one of 

the eternity – aspect that exceeds the human’s power and knowledge  - God Himself came to 

us  and  told  us  those  from  beyond  science,  philosophy  and  medicine,  no  matter  who 

accomplished those would be.

Faith has its revelation to which the human of the faith don’t haggle. God allways 

accompanies us and while we know Him, our biolgical and psychological life is more and 

more impregnated with the truth and the light of knowledge. This is knowledge the beliver has 
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after a much shorter way, compared to the  scientist, who can reach that knowledge only if 

he/she pushed the science to all edges and admitted its incapacity.

God reveals to humbleness.

So, if we must understand or use something, we have to stop the haggle. So, I try a 

harmonious explanation of seventh command of God – a problem of biology – based on the 

knowledge I have. This command is a warning measurement of God, by which we will prove 

that He looks for stopping the degeneration, the damage and all the sorrow of human being.

Children fall among bandits

Near the man felt among bandits there were incapable passing on turn: the Law and 

the priesthood of the Old Testament. Neither could help him. The mercy Samaritan (Luke 10, 

33), a man from other kind came; the man without sin, Jesus, took the injured one and put it 

on His  animal.  In  hidden way,  that  means  God’s  embodiment  in  human nature;  the  man 

without sin, our real neighbour, capable to carry us Home on his back from the bandits.

The one felt among bandits was entrusted to the Church, so that its servants to watch 

him, washing the wounds, from generation to generation, with wine and oil. The Church was 

given two coins for spending: the Old and the New Testament, according to necessity, the 

law, which advices to penitence, bitter like the wine and the Grace of the Seven Sacraments, 

rising from Jesus, the tree of life, as an oil which anoints the wounds cleaned by the bitterness 

of penitence. Both completely heal the human.

The fall among bandits represents the human nature’s fall from Heaven into this world 

(Liturgy  ritual,  Bucharest,  1937,  pg.  220);  the  fall  from  perfection.  Because:  „After 

disobeying the command within the man the affinity with animals became lucent and obvious. 

Because it was necessary that after the dignity of reason was covered, the human nature to be 

righteously  punished  by  the  irrationality’s  features  (of  the  beastliness  ones),  which  was 

atrackted by its own will –with great wisdom God arranged that by this way human come to 

the knowledge of his greateness as reasoner creature” (Saint Maxim the Confessor, Answers 

for Talasie, op. cit.,  pg. 20-21). Is time when: „The Lord God made garments of skin for 

Adam and his wife and clothed them.” (Genesis 3, 21).

The known way of birth  came because of  the fall;  because according to  the Holy 

parents, and especially according to Saint Maxim the Confessor,  it would have been possible 

another way of reproduction, without passion and without sin. Because of his sin, Adam had 

to die and the human race to vanish; but God saw that in time, many will be saved from 
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beastliness,  God convicted  them to bodily  birth,  which consists  of  passion and sin (Saint 

Maxim the Confessor, op. cit., pg. 62). The sin has its origin in the passion or the pleasure for 

this type of birth, as a punishement law given to nature. The nature and the will were tied by a 

bad chaining. Because, more the nature were struggling to stay in this life, more it was tied in 

the chain of the sin law and death was increasing too. Human was allowed to fight death, by 

which he reached by free will.

The langour for God returned in ardour passion for the body. The mind, dark from 

God, felt in the brake of the senses which stick to pleasure, considering those good and run 

away from pains, considering those bad. The pleasure is the bait the „thief” cheats the human 

to get down from Jerusalem in Jericho.

On  this  descendant  way  all  the  powers  and  the  rulers  of  the  kingdom of  the  air 

(Ephesians 2,  2) were waiting and were struggling to  enter  like an infinite  wave into the 

passionate part of the nature, that meaning within the desire and the impulse and to slope 

those against  nature.  The will  was  pushed to  want  only the  crafty  one’s  temptations,  the 

pleasure and to avoid the burden from God, the ones of giving birth to sons. The mind, which 

once was seeing Gos within it, now is temple for the idols, instead of one God now having 

many faces of the unclean passions (Saint Maxim the Confessor, op. cit., pg. 276). So when 

the mind doesn’t have anymore the sight for God, the ruler of this world (John 14, 30) is 

involved in the shapes adressed to the senses. The mind, being a flaming power, as the one 

which had to shelter God within it, as burning fire (Jeremiah 20, 9) now invents and turns on 

the pleasures of the body, so itself being tied by the passionate link with the senses! (Saint 

Maxim the  Confessor,  op.  cit.,  pg.  309).  See how the law of  the sin,  represented  by the 

pleasure of the senses entered in the mind, and because of that it was decided the death of the 

bodies, so that the malice to be mortal (Genesis 3, 22 and Molitfelnic, Bucharest, Religious 

Books Typography, 1937, pg. 217). Since then, the mind advices againts nature or offers the 

advice of the wrongdoings.

“Fire of disgrace is the law of the body – says Saint Maxim – and the stimulation by 

the custom with the passions is its light; and ardent fire of disgrace when the passions are 

working. Or shorter:  the fire of disgrace is the sin; the light of disgrace is the custom with the 

sin; and the flame is the work. So, it is not proper for the mind to get warm to this fire, not to 

be lighted by this light, not to be burned by this flame. Because what is light and pleasure for 

the senses is  deepness of dark for  the mind” (Saint  Maxim the Confessor,  op. cit.,  252). 

“Senses are able only to produce loss and catch only the impurity of the body” (Idem, pg. 

366). So the mind puseh into those, is not only against nature, but also against God too. And a 
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an insane mind due to the senses and the desires against nature – by which all the enemy 

desire “hostile to God: (Romans 8,7) works through – what kind of advice does it may offer 

except for those of the bandits who kill the ones who get down from Jerusalem to Jericho: the 

children who come into this world?

Doesn’t the coming of Jesus to the wedding from Cana may have a deeper meaning? 

Doesn’t this have a big importance viewing that here He shows the first proof of His divinity? 

Doesn’t  from here on must we consider God present to the wedding? Is that  God has no 

involvement in biology? No work? No sense? No lead? Did He give the laws and then did He 

adandon the world? Or do the laws exclude God?  Why did he raise the marriage to the rank 

of Sacrament among the seven ones, and why did He give the Church the task to take care – 

as responsible and in right for – to watch very carefully the fruits of this Sacrament, those 

buds of life, the children? Isn’t it because He wanted they to be His sons, with full manid and 

body and not to be babies of the wrongdoings? Step by step we will be enlightened by those 

multitude questions. But we need some knowledge of biology.

A monk thinking at peas

Once there was a gardener in a monstery of Brno, in Czech country; his name was 

Gregor Mendel and he was a monk in the last century. After a while he was not content to be 

a simple digger so he had the impiety to fiind the secreys of the herbs’ life.

He had white and red roses; he crossed their pollination and he obtained for the second 

generation of hybrids pink roses. Those in the third generation had three kinds of flowers: red, 

white and pink – a quater were red, a quater were white and half were pink.

The combination between the red and white character will then be called conjunction; 

and the decompose of the elements  into  next  generations  will  be called  disjunction. This 

situation reduced to the proportion formula would be 1-2-1. The character or the color is a 

factor which is compressed within the paternal and maternal reproduction cells, looking like 

that:

  Fig. 1. The chart of hybrid process (Dr. Rene Jeannel, Course of 

general biology, University Editure, Cluj, 1930, pg. 161)
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So  those  factors  of  the  characters,  whitin  the  impregnation  process,   give  the 

disjunction of the parental elements and also the proportion 1-2-1. So the fisrv law of Mendel 

appeared or the „Law of the parental charecters disjunction within the hybrids”, which more 

detailed says: „When two individuals intercross, and are differentiated by a single character, 

all the hybrids of the first generation are alike, they are an intremediate kind between the two 

parents (mix), or they are alike only to one parent (dominant). Those hybrids will have as 

progenities a quarter individuals of pure parental type, a quater individuals pure maternal type 

and half of hybrid type” (Dr. Rene Jeannel,  Course of general biology, University Editure, 

Cluj, 1930, pg. 161).

This result make us think to the easiest  probability calculation. Taking two coins, for 

the two roses characters and throwing those, the probability  of fall will be: number-number, 

number – head, head-head. So 25% probability for each of the two pure positions and 50% 

probability for mixed positions. Exactly the proportion 1-2-1. Don’t forget that between the 

roses  there was only one distinct character: the color.

Let’s see what is happening when more characters are crossing and are inherited in the 

same time. Because mendel, had to watch the vegetables too, not only the roses and so his 

eyes sticked to peas. But the peas gave him a lot of trouble. He had two species of pea: one 

with yellow and smooth grains and the other with green and ridgy grains. Here, different from 

the roses, he had two different characters instead of one, so two different characters  for each 

species of peas. So, crossing the pollination, in autumn, for the second generation he obtained, 

for his surpise, only peas with yellow and smooth grains. It is seen that happened alike the 

dream of Pharo, the yellow pea swallowed the green pea.

This assimilation got a name and cause the apparition of two more terms: dominancer 

and recessiveness. The dominance would be the capacity of some characters to win against 

other characters and to put those in shadow for a time; and the weakness and shadow possition 

of the other characters would be the recessiveness. Talking about peas, the pair of characters 

yellow –smooth is poved to be dominant over the pair green- ridgy.

In the third generation, for his amazing, he obtained four kinds of peas: one yellow and 

smooth, other green and ridgy, the third green with a yellow stain and the fourth yellow and 

ridgy. Counting all the grains for all kinds of peas and reducing those by a common divider, 

the crop he obtained for the third generation had the 9-3-3-1 proportion or according to the 

following chart:
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Fig. 2. The chart of hybrid process to peas, when the parents are differentiated by two characters (R. Jeannel, 

op.cit, pg. 167) (The two pairs of characters: 1. yellow – smooth; 2. green – ridgy)

„How does this proportion of 9-3-3-1 may be explained? Very easy: if it is admitted 

that  the  two  characters  of  each  parent  are  independent  and  that  the  disjunction  is  done 

independently  within  the  sexual  cells of  the  dihybrids  (is  called  „dihybrid”  because  the 

parents are differentiated by two characters).

„Sexual cells of the dihybrid will be of four kinds, because those will show the four 

combination of factors, which determine the characters: yellow and smooth, yellow and ridgy, 

green and smooth, green and ridgy. Those four types of characters will be formed in equal 

quantities, in four types of sexual female cells and four types of sexual  male cells and will 

produce,  in  equal  number,  16  different  combinations.Due  to  dominance  characters,  9 

combinations will have the dominant green and yellow characters, three combinations will 

have the yellow and ridgy  association, three combinations will rejoin the green and smooth 

characters and bearly one will have the green and ridgy type. In figures we have 4x4=16; 

9+3+3+1=16; and graphically, taking into account the factors and the dominance we have:

 Fig. 3

„Experiments led to the second Mendel’s law, or the law of characters’ independent 

disjunction within hybrids. <<Each pair of characters independently sepatares and the hybrid 
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forms as many types of sexual cells as many possible combinations exists between parents’ 

characters…>>

„Three pairs of characters will determine by their disjunction 8 types of sexual cells 

and 64 combinations of fecundated eggs, which will appear as 8 distinct types in the 27-9-9-9-

3-3-3-1 proportion.  For  four pairs  of characters  will  be 16 types of  sexual  cells  and 256 

possible combinations” (Idem, pg. 168 -171) and so on.

Our monk, disappointed of peas and lost  within general  biology, still  he raises his 

thought from obeying digging to the hidden sectrets of God, even in a vegetables garden. He 

almost didn’t realize that he dicovered the laws of heredity; later about those would been said 

that  are  nothing more than  an application  of the probability’s  laws (Nicolae  Margineanu, 

Person’s  psychology,  University  Editure,  ed.  II,  Cluj,  1944,  pg.  149).  Hence  life  has  a 

mathematics and so an explanation and in that way it may be interfered in its variables.

A fly causes the Nobel prize

A monk can wait from an year to another, but that an American can’t. His name is 

Thomas Hunt Morgan who, helped by a fly, founded the modern genetics, burden for what he 

received the Nobel prize. The fly is called Drosophila and it is a vinegary fly. It reproduces 

very fast because it doesn’t have to many days to live and for that the American didn’t have to 

wait for years, like Mendel had to do with his peas. Drosophila became famous and since 

1910 it is mentioned in all universities among the world. Also it has enemies, especially at 

medicine universities.

By crossing various types of Drosophila, this process had the following conclusion 

that the insects obey the same laws of heredity, Mendel discovered: the conjunction and the 

disjunction  of  characters  within  followers.  The  mice,  the  chickens  and  other  animals 

confirmed that  the laws of animal  heredity  are nothing more than the laws of probability 

calculation  (Ibidem).  That  knowledge  is  the  basis  for  selecting  and finding  new types  of 

species, with new characters, which parents don’t have. Because a change of the heritable 

factors is felt in the entire resulted organism and is equal to a new acquired character.
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Chromosomal theory

Those until here are experiments and not explanations. In our case, for reaching to an 

explanation is the same with a dive within the little living infinite, the same with the dead 

material, which little infinite is represented by the electron, which is no longer material but 

energy.  The  atomic  theory  in  physics  was  proven  to  be  enough  explicable,  helping  the 

intervention within the material’s composition, until the impermissible atomic dissociation. 

As  regards  the  cromosomal  theory  in  biology,  remains  to  be  seen  until  which  level 

intervention in life’s organization will reach. „If an explanation is possible, obvious it must be 

searched in the structure of the cell, because any living creature is formed by cells and has its 

origins from a single cell,  where all the heritable factors, which  condition the individual’ 

characters must be placed.” (J. Rostand, Les Chromosomes, pg. 62, after R. Jeannel, op. cit., 

pg. 173).

The American  with  the  fly  was  not  pleased  only  to  study the  external  characters, 

resulted  after  copulation  and  he  tried  to  get  inside  the  genetic  or  causal  mechanism  of 

heredity. That why, helped by tools and colleagues, he managed to establish, in a manner that 

exclues any doubt, that the last elements, by which heredity of different characters depends on 

are tiny parts called „gens”, placed in the nucleus of the germinal cell. I’d call them „genesis”, 

without  being  wrong, giving those a name for the second time,  because according  to  the 

Genesis, they have the role to give birth and to organize the characters of future generation.

With the shyness of the decency

Get closer to the human. Some embryology concepts help us to get deep into the little 

biological infinite and get us closer to the explanation of several secrets we are interested of.

See the form and the section of a human spermatozoon.

          Fig. 4.
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It  is  formed  by  chromatic elements:  chromatim  and  nucleolus;  and  achromatic 

elements: linine nuclear juice and nuclear membrane.

When the cell  is  ready for division,  in  the physiologic  process of fecundation,  the 

grains of chromatim unify and form a chromatic ball which will split in independent fibers, 

with different lengths, but still in approximately equal pairs named chromosomes. Those are 

formed by grains named microsomes, placed in strand like a chain (dr. Rene Jeannel, op. cit., 

pg. 181). Those microscopic grains are the „gens”-esis from Genetics.

The chromosomes are differentiated only in the fecundation’s process of maturation 

and there are 23 pairs and one is left alone; this is the X chromosome which determines the 

sex. Also there is an undeveloped Y chromosome. (Those were the information regarding 

genetics until the period between 1946 -1950).

The pairs have the following shapes:

 Fig. 5

 For human race we have in the fertilized egg (zygote) a total of 48 chromosomes – the 

same as the tabacco plant.

That  means  that  all  the  cells  of  the  body  are  formed  by  a  double  stock  (2N)  of 

chromosomes, while the mature sexual cells have a single stock (N). Those sexual cells are 

not half cells as it may look like, those are complete cells; and the cells of the body are double 

(diploid). (Idem, pg. 181).

For  a  better  understanding,  hereby  a  fecundation  chart  for  echinoderms,  after  the 

characterstic phases and a much more simple presentation of the elements:
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Fig. 6. Fecundation chart  for echinoderms: A. penetration of the sperm cell  in the ovule to the level of the 

attraction cone,  after  the expulsion of the two polar globes;  B. the head of the sperm cell  rotated with 180 

degrees, the sperm cell center being positioned to the central zone of the ovule and arround the spermocenter an 

sphere was formed; C. the spermic nucleus’s transfer into the male pronucleus and the spermcenter duplication; 

D. the 2 spercenters, the sons, each with its own sphere apart one from the other; E. male pronucleus completely 

developed  sticked  to  the female  pronucleus  and the two sons spermocenters  are  aligned on the  pronucleus 

agglutination extension plan; F. male and female chromosomes are differentiated in each pronucleus (prophase); 

G. disparity of pronuclei’ membranes and chromosomes’s disposal  to the equator of of the first segmentation 

axle after those divided in the direction of their lenght to ouble their number (metaphase); H. emigration of half 

of chromosomes number to the opposite poles of the egg (anaphase); I. the formation of the two nuclei sons, each 

having 4 chromosomes, 2 parental and 2 maternal (according to Boveri, modified by Dragoi: Histology, pg. 221)

Being here, it is good to watch- closer this symphony of the little biological infinite. 

For  better  understanding  we  have  a  draw  with  the  chromosomes  stocks’  divisions  by 

geometric point of view during the fecundation process.

Fig. 7. A draft showing the chromosomial stock’s composition during the fecundation. Up we have the male and 

female gamets, having a number of N chromosomes (3); in the middle the fecundated egg, resulted after the 

union of the two gamets, with 2N chromosomes, forming three pairs (I, II, II) each pair being composed by a 

paternal  and  a  maternal  chromosom.  Down,  we  have  the  divison  of  the  egg,  showing  the  storage  of  2N 

chromosomes within each daughter cell.
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Fig.  8.  Draft  showing  the  chromosomes’  disjunction  in  the  moment  of  sexual  cell’s  maturation.  Up,  first 

maturation  division: maternal  and  paternal  chromosomes  of  each  pair  come  together  and  the  number  of 

chromosomes passes from 2N to N (numeric increase).  The pairs alternative orient into the axle, so that the 

gamtes (down) receive either the paternal chromosome or the maternal one from each pair. In this example, with 

the stock of 2N=6, there are 8 possible combinations of gamets chromosomes, that meaning 8 types of gamest, 

differentiated by their heritable quality. (R. Jeannel, op. cit., pg. 181, pl. 31).

According to those data, we enlighten that for the human race all the body cells 

contain the double stock (2N) of the chromosomes, while the sexual cells contain only the 

simple stock (N=23 pairs +X or Y).

Counting the total of the chromosomes for the human race, until now we have the 

following admitted situation:

Ovule,       Sperm cell,        Egg

(N/2 +X) +   N/2          = N+X (male)

(N/2 +X) + (  N/2+X)   =N+X+X (female)          

And when the undeveloped Y chromosome appears we would have:

(N/2+X) + (N/2 +Y) = N+X+Y (male)

„Viewing those,  some says  that  chromosomes  has  no  absolute  constance.  Nothing 

proves – for them- that the chromatine, disseminated in the nucler juice, in the pause time, 

will be recompose in absolute identical elements to each celular division and that the number 

of the chromosomes, apparently the same for each cell of the body is allways exactly constant. 

Except for that isn’t risky to bank on the reality of those nuclear elements, that nobody ever 

saw in alive condition and that are revealed only through fixing and coloring tricks, which of 

course damage after death the structure of living substance?” (Idem, pg. 174 -175)
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Some murmur saying that the observations available for a fly can’t be applied with the 

same effect and stringency for the human.

Break is good anytime. Still, they are indebt to explain the multitude of secrets and 

ardent needs, which only the fans of chromosomial theory are able to offer, al least until a 

certain point.

Heredity, environment and destiny

Those are head factors which draw the human person’s differentials. Heredity can be 

the parent’s repeat within the sons. According to what can be seen, sons repeat the parent only 

with a certain approximation. So it is natural, viewing that the child is a synthesis of the two 

parents, a synthesis of the 4 grandparents, of the 8 great grandparents, of the 16 great great 

grandparents  and  so  on.  So,  while  the  number  of  the  ascendants’  number  increases  in 

arithmetical  progression,  their  contribution  into  the  descendants  decreases  in  geometric 

progression. Graphically it may look like this:

            

             1) 1/2

2) 1/4

3) 1/8

4) 1/16 5) 1/32
1/64

Fig.  9.  ½  heredity  from the  2  parents;  ¼  heredity  from the  4  gradparents;  1/8  heredity  from the  8  great 

granparents; 1/16 heredity from the 16 great great grandparents etc. etc.

So, in our person live more generations and a great number of persons. It is not bad to 

folloew their track; but – according to the meaning- for now, viewing the genetic theory.

Which is the transmission support of heredity?

The „gene”(I’ll allways say genesis); that infinitesimal grain of chromatine, from the 

chromosomes’ chain.
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Fig.  10.  Genesis’s  location  on  the  double  chain(diploid)  of  the  chromosome,  according  to  Jennings  (N. 

Margineanu, op. cit., pg 150)

Genesis  is  a  condensate center  of  living  material,  which  will  lead  to:  cells’ 

multiplication,  getting the anatomic shape of organs and systems, physiologic rhythm, the 

harmony and the functional  synchronization with neighbour organisms from other genesis’s 

composition,  also  tthose  time.  Also  geneses  must  know  to  do:  architecture,  anatomy, 

calculation of resistences, chemestry, physiology, active defence, preventive defense, musical 

harmony, resonance boxes, historical harmonization, forecast, safety service – many of those. 

Shortly: the shape, the rhythm and the time; all of those give the tone for heredity. Is not such 

a great miracle if we think that for human, the number of geneses from the chromosoms is 

variable and van raise until thousands for a chromosomial chain. The number of chromosomes 

is constant; the number of geneses from the constant chromosomes is variable.

Knowing the elements, let’s listen since now on the symphonic poem of the mistery of 

a person, decribed by Jennings, biologist at Genetics Institute from California –professor N. 

Margineanu of Psychological Institute of Cluj University presented us this decription in the 

Person’s psychology book.

„It deserves to be known that fact that each of those thousands of geneses  represents a 

particular  substance,  which  has  a  different  well-  definite  function  and  a  certain  task  to 

accomplish.  If  one  or  another  is  destroyed or  changed,  the  organic  development,  will  be 

affected in  certain degree; and the resulted individual comes with a change proper for his/ her 

charecters, like: color of the eyes, shape of the nose, height, temper and the other aspects.Also 

it is known that each kind of genesis has, in regular and constant manner, its place in the chain 

or winthin the chromosome. So the different geneses can be numbered and a genesis, let’s say 

4 or 47 is allways the same, has the same role to accomplish and is is located in the same 

place within the chromosomes…
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Also of  the  same  importance  has  the  fact  that  each  of  the  two parents  give  us  a 

complete serie of geneses, linked together in the manner previously decribed. So, in each cell, 

we have two types of geneses each completed within itself, as we saw in figure nr. 10.  Hence, 

we are  double  regarding  our  geneses.  Each  of  the  two chains  of  geneses  contain  all  the 

necessary material to form an individual, fact that has weird consequences. The mother gives 

us all the material (in genesis) to produce a certain type of individual; on the other side, the 

father gives us the necessary material to produce another type of individual. In that way, we 

begin our life as diouble creatures. Each of us are in a special way, two persons, well enough 

tied together to form an integer, although in many aspects the connections are not complete. 

This double nature of our heritable task has a lot of consequences over life…

Duplicity applies for each part of thousands of geneses, from where life begins. Each 

kind of substance is presented in each cell in two measurings: the pair of geneses. A genesis 

from each pair comes from the father and the other from the mother.

Different pairs of geneses have different tasks in development. The two members of 

each pair of geneses have one or the same function. If one of the two geneses has to do with 

color of the yes, then the second one is involved in the color of the eye too. If one of the 

genesis has to do with  producing and determination of a specific area of the brain, the same 

role has the other genesis too. If one influences the growth of the body, the other ones do the 

same too…

Now, an aspect  of an extremely  practical  importance:  even the two members  of a 

certain pair of geneses have to fulfil the same thing, still they are different regarding the way 

this is done. The genesis come from the father tends to produce a certain color of the eye, 

while the genesis come from the mother tends to produce another color of the eye. Geneis 

from the father produces a deficient brain and so a stupid individual; genesis from mother 

creates  a superior brain so a clever  individual.  A genesis  may produce what  is  good and 

healthy; the other one what is invalid and weak…

The order of the nature of having two parents and the advantage of being duble is self-

explanatory. So, a genesis from father can be damaged; if it would be the only genesis to lead 

the work, the child would be invalid in that function; so he/ she would be an idiot or mental 

debile. But it may happen that the proper genesis from the same pair, the one which comes 

from the motehr to be normal; then that normal genesis will take the entire work so that the 

child to be normal; he/ she to don’t be idiot or mental debile. In that way, the lameness of a 

single pair of geneses has no bad consequences or if it  has those are so little that are not 

noticed. The duplicity of geneses’ acticity is an insurence measure; the individual has two 
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chances – instead of one – to normally develop each of his/ her functions. Only when geneses 

from the two chains, and form a pair, are defective – that meaning that the genesis from the 

mother and the one from the father are defenctive – only then the specific function of the child 

is defective too and so the child hasn’t the right color of the skin, or the eye, or he/ she is 

stupid, or lazzy, or idiot or something like that…

Considering the duplicity of geneses based on this point of view, it is clear that the 

insurance those bring represents the bilogical reason for why we have two parents instead of 

one…

Normal genesis, which forms the organ and leads its function to normal conditions, it 

was named dominant genesis; and the defective genesis, whoch function is not exhibited, was 

called as recessive genesis. Genesis can increase the brain, based on intelligence function, this 

is the dominant genesis; and the one which stops it and produces the stupidity is the recessive 

genesis.  Dominant  geneses  are  3  times  more  than  receisivve  or  defective  geneses”  (N. 

Margineanu, op. cit., pg. 150 -151).

The mechanism of heredity

Let’s count some specific cases about how heredity works:

„Assuming a father with weak mind, with both geneses responsible for intelligence as 

being  recessive  and  an  intelligent  mother,  with  both  geneses  as  normal.  According  to 

probability laws at the bottom of heredity mechanism, children will be hybrids, meaning that 

they  will  have  a  receisivve  and  a  dominant  genesis.  But  viewing  that  the  characters  of 

recessive genesis dispay only when both geneses are recessive, but not when the other one is 

dominant, that means that dominant genesis asserts by itslef its action. Resulted children from 

those parents, will have normal intelligence like the mother, but they carry within them in 

latent  manner  the  gene  of  weakness  ,  which  –  as  we’ll  soon  see  –  may  appear  to  their 

followers.

Figure 11 represents the case:

 (T= Father, M=mother, F= son)
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Assuming that such a child, having as heritage this recessive genesis, grows and gets 

married with a partner that has two recessive genesis. According to probability laws, half of 

the followers will have both recessive geneses ans so they will be stupid; the other half will 

have only one recessive genesis and they will be smart.

Figure 12 shows that case:

Assuming now that a follower from the first case (fig. 11), with one recessive genesis 

marries a partner with one recessive genesis. Viewing that the defections are not dispayed, 

both parents being normal, smart or physically healthy etc.: but both have the grain of damage 

in their genetic structure. According to probability laws, in their case when we drop two coins 

in the same time, we’ll have 4 permutations and 3 combinations. The two coins may fall – as 

we  saw  –  number-number,  number-face,  face  –number  and  face  –face,  meaning  4 

possibilitiesof arrangements or 4 permutations. The order is not important, but the fact that an 

element  is  at  least  different,  the  4  permutations  can  be  reduced  to  the  following  3 

combinations: once number –number, twice number –face or reverse and once face –face.

Figure 13 shows that aspect:

So a normal child (a) completely normal in appearance and inside, having the both 

geneses  as  dominant;  another  child  (b)  is  idiot,  having  the  both  geneses  as  recessive,  so 

without any hope for healing; and two children (c, d) have a recessive genesis and the other 

dominant, normal in appearance , like the first child, but inside half healthy and by marriage 

they may lose, having 25% of their followers completely idiots, in appearance and inside…
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Assuming  that  individual  b,  from  the  above  figure,  marries  a  partner  with  both 

responsible geneses as normal, but having also a pair completely recessive. The folowers of 

those parents, one fecetive in one aspect, the other in other aspect, will have inside them the 

grain of both deficiences, but in their actions will be normal from any point of view…

Figure 14 shows that case:

It is said that an actrice from the city of movies, Holywood, being concerned about the 

genetic ideas, regarding the human race recuperation, wrote to Bernard Shaw, who was in her 

eyes the most clover man in the world, suggesting him the sacrifice to marry him, with the 

hope  that  their  followers  will  have  her  beauty  and his  cleverness  and so  being  the  most 

beautiful and the most clever children in the world. It is also said that Shaw rejected that offer, 

being afraid that things would hapen on reverse and the children to inherit…the intelligence of 

the acrtist and Shaw’s beauty. Judging according to the above case, it looks like the artist was 

right…

Two idiot parents, with both geneses for intelligence being recessive, their children 

will not be all idiots – what, according to probability law, is perfectly natural. A coin having 

the sign of money on both faces, allways when it is thrown, will fall on money face and never 

on head…

Figure 15 shows this case:

How benefic is the arrangement that our reproduction to allways be done by the union 

of the geneses coming from two parents,  can be seen in the following figure,  where two 

parents are defective by a serie of geneses, but they are not defective for the same geneses in 
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the same time. In latent manner, children bear within them the grain of all deficiences of the 

parents, but  they are perfectly normal, viewing the reality…

Figure 16 shows that case:

But things may also happen on reverse, so:

Based on the examples presented until now, we may conclude that the possibilitie for 

geneses’s arrangement – ans so – the possibilities for determine the biological configurations 

are unboundedly. Those are almost infinite. Indeed, the number of combinations which may 

be done with those 24 pairs of chromosomes, gets  -as Th. H. Morgan showed – until the 

astronomical number of 282.429.536.481 possibilities. Which, reported to earth population of 

aproximative 2 billions persons (Note: today 6 billions) means more than 141 times. While 

the heritable  characters  are not influenced only by the possible  combinations  with the 24 

chromosomes,  but  also  depend  on  the  geneses  within  those,  which  number   raises  until 

hundreds of thousands, for each chromosome – the possible combinations’ number we would 

obtain with the thousands of geneses  exceeds the human imagination!” (N. Margineanu, op. 

cit., pg. 152 -155)
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Asking the science

1. Where from does it come the damage of geneses and so we have to deal with 

recessive geneses? 2. Where do those genetic accidents come from? 3. Who does keep the 

accountancy of the little infinite? 4. Who does count the possibilities and hasn’t end yet the 

possibilities? 5. I would like to also know: which laws does the  generator mother cell obey, 

when in the fecundation process discharge by the two polar globes half  of its nucleolus), 

meaning  the  cut  of  the  chromosomial  formula  from  2N  to  N  or  from  48  to  23-24 

chromosomial pairs? 6. Same thing does happen with the paternal cell when it brakes its neck 

and passes  through the  same chromosomial  deduction?  7.  What  account  is  it  done,  what 

decision is said, that the determination of expulsion is done based on those pairs’ material and 

not  the  others  ones;  because  still  were differentiated  and so those  woke up out  from the 

symphony of life?

- The hazard, the accident? Is that an answer?

- The laws? Whose laws? Mendel’s ones? Do the laws belong to the one who fiind 

them or  the  One  Who made  them?  Who  does  watch  those  laws  to  be  applied,  Mendel, 

Morgan, the science or their Author? What do you want to understand by the laws of life? 

That life offerend those to itself  and obeys to them? Why the science,  knowing the laws, 

doesn’t create life too? It can’t? No! Because the life and the laws exceed the boundaries of 

the science and can be covered and absolutely known only by the One Who created life from 

nothing. The author of life and its laws is God, Who knows and supports those, during the 

time.

Any reality is not sufficiently explained, without reference to its author, Who is God 

and not the human’s science.

That’s  why it  happen to  be  so  much disagreements,  because  the  alive  reality  and 

especially the human is considered more according to his/ her material part, submitted to the 

senses, the analyses and the microscope.  Enrirely,  the human is more and more unjnown. 

That’s why, the ones limitted only until the unilateral knowledge, will imminently get deep 

into the arrogance which doesn’t know anything -  this happens to the science’s patch makers.

To not know and to admit that, is not allways a guilt – sometimes it is a virtue; but to 

know less and to haglle  saying that  you know everything,  this  is a disqualification and a 

shame and allways this is a guilt.

„The one who knows really more, that pushing the questions, reached to the limits of 

scientific knowledge, the consistency and the theoretical confirmation will lead that one until 
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the religion’s sanctuary. Indeed, let’s assume that act as being fulfilled, that we pushed the 

research’s consistency so far that the science managed to know all the laws which govern the 

wolrd’s processes. Also let’s assume that the theoretical spirit celebrated this success to unify 

into a well closed system all the relations and the causes which form the effects of the world 

and that for future scientist,  the universe reached to be known, until  its last  secret,  like a 

perfectly connected icone, like a closed circle of relations.  In that moment still  a question 

without an aswer from the science will remain: why does the universe has this shape; why 

does this closed circle, science managed to obtain, has those limits and not others, and after 

all,  why  is  the  world  committed   to  those  laws,  which  science  by  finding  them,  also 

established them and why the world doesn’t obey other laws too?

See some questions the science couldn’t find an aswer, not even at the last edge of its 

researches. Also see a question, religion aswers when it is fervently affirmed the existence of 

a personal God, external to the world, but still crossing it, which He made out of nothing in 

the shape it is, by a supreme act of chossing from the infinite of possibilities and so, with 

affinity and love for this unique shape.

Without any doubt, it may look for us that the spirit of the consistency and the truth 

felt with the last deepness, comes to confess not only the relativity of scientific spirit and its 

insufficiency  in  front  of  the  last  problems  of  the  speculation  and  more  than  that.  Both 

religious  and  scientific  attitudes  transform into  ardour,  sense  for  the  mistery  arround  its 

domain, to which the scientific research will cover, with adoration for the Existence Who, 

staying outside the world, created it and rules it and sustains it with love.

It can be seen  - for the one who want to see – that this manner for solving the argues 

between science and religion assumes no renouncement for the scientific attitude. In the great 

frame of the world mistery, both for the big infinite and for the little one, scientific attitude 

may continue to develop its own values. What must be controled, viewing the researches done 

until now, is the scientific arrogance, its narrow and myope dogmatism, vices that never are 

used  by  the  real  scientist.”  (Tudor  Vianu,  The  philosophy  of  the  culture,  Ed.  Publicom, 

Bucharest, 1945, pg. 92-93)

Hence  we  understand  that  without  being  necessary  to  jam  the  Genetics  to  the 

impotence corner through the wrath of the question, the heredity problem has also another 

edge, beyond biology and possibility. Even the heredity factor, to be anough known, exceeds 

the positive science limits.
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Laws and wrongdoings

If science can catch the moment when the defective genesis appears within the parents, 

that would mean a real triumph for it. That, only if could be possible to observe the person at 

real time, and that experiment not to annoy him/ her from the normal life’s actions – but more 

not even to know that is dreadfully watched by microscopes, rays, reactions, for years day and 

night, to be catch the moment when a dominant genesis transforms into a recessive genesis. 

Was that what doctor Carrel –another American with French origins and at the begining a 

priest – a man of an imposing synthesis of culture forms. Of course, human’s science will 

never reach the absolute conditions of knowledge.

Only God has the  absolute conditions of knowledge, He knows everything. Only God 

absolutely knows everything without blocking humans’ freedom. That’s why because of the 

fact that He knows everything, He gave the human the laws for life and the power to wish or 

to to respect those – dangerous honor for the will’s freedom. So, if the human accepts to fit 

his/ her purposes as was thought by God, he/she lives according to his/ her nature with all the 

freedom. But if the human doesn’t want to stay within his/ her nature’s purposes and will 

walk against life’s laws and so against the nature, then the human will viciate his/ her own 

freedom, will  put in danger his/  her own life and will  bring incapacity  within the nature. 

While the human lives against  God’s intentions,  we can say that she/ he sins. So, the sin 

represents the disobedience for life’s laws through an abuse against freedom. This act has 

consequences. God warned the human and allays do that.

Genetics 3500 years ago

For the surprise of many people, the document exists and with a certain  clemency the 

text explains the problem of heredity better than the modern chromosomial theory, because 

also shows the original factors of heredity – God: the motive, the origin and the supporter of 

everything that moves, lives and exists (Acts 17, 28).

See the compressed modern Genetics, offered by the Saviour Himself to Moses by 

revelation 3500 years ago on Sinai Mountain. There is no surprise: Jesus was the spiritual 

leader before His coming into human body. Then, there is no surprise that he taught Moses the 

secrets of heredity, because who could know better the human except for the One Who made 

him and gave the laws for life? This word is true even if God would had done only the first 

living  cell  and  within  it  it  would  had  included  all  the  potential  future  possibilities  for 
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development until present and future shapes still unguessed by us. If creation happened in that 

way then God is greater.

We insist on the fact that jesus is the author of human as type and as person until the 

end of times. At this creation he works together with the earthly parents, leaving their freedom 

but warning them that by disobeying life’s laws they step on their children’s life.

Deuteronomy 5:

9. For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the 

parents to the third and fourth generation of those who hate me, 

10… but showing mercy to a thousand generations of those who love me and keep my 

commandments.

According to chromosomial theory, we saw how recessive geneses appear within the 

followers: according to heredity laws those are nothing more than probability laws. According 

to the Scripture’s texts is clear that all the recessiveness appears in the parents due to their 

sins. The science, not having the tem, it can’t answer the following question: how did the 

recessive geneses appear, by what accident or according to what laws? Or more generally: by 

what  independent  and  previous  to  heredity  process  event  do  those  defective  infinitesimal 

grains appear in the chromosomes causing disastruos consequences for a potential follower? 

To briefly  answer, the recessive geneses appear independently  in the descendants and not 

according to probability laws, but according to the laws which hang over the wrongdoings.

All humans’ acts, all their moves are noted somewhere within an unseen book and are 

also noted in his/ her seed and by that human bear along his followers with the burden of his/ 

her acts. The laws of life are the laws of the Author; if you sin against them, you don’t escape 

without God’s rebuke. Se we don’t haggle that God has no role in biology and that Jesus’ s 

coming to the wedding was just a diverse  act without an inconceivable greater meaning for 

bringing and personal leading of each human that comes into this world.

Before we exist as earthly persons, we exist as thought, as intention of God. Does who 

know if He has to bring in the earthly life, in time, as many human faces so that their number 

to fulfill all configuration possibilities offered by our genetic structure?

Regarding the fact that we are somehow antecedent to our earthly shape, God told us 

about when He taught Jeremiah about those in the moment when he tried to defend himself 

from the mission God gave him to archieve on earth:

Jeremiah 1:
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“Before I formed you in the womb I knew you,    before you were born I set you apart; 

   I appointed you as a prophet to the nations.”

Se we are spiritual creatures with spiritual origin sent into this world into a flesh and 

bones prison to fulfill our destiny among our brothers and  sons of God.

Church’s disposals confirmed by genetics

According to chromosomial theory we can understand  some church’s  rules as the one 

to stop the marriage between relatives. So for the relation of consanguinity, in direct line, 

marriage is stoppedfor ever; and in colateral line is is allowed bearly at the 8th rank.

This  stuation  transferred  in  genetic  scheme  would  have  the  following  form  and 

interpretation:

(T= father, M= mother, C= children, veri= cousins)

According to the Scripture, from a primary ancestor some groups of recessive geneses 

will pass to the children, grandchildren and great grandchildren until the third and the fourth 

kind, due to the sins – but those are in latent conditions. If the marriages with healthy persons 

regarding  those  aspects  will  continue,  their  dominant  geneses  will  cover  the  appropiate 

damage and so the folowers will have the appearance of being healthy.
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But if the followers of 4th, 5th, 6th, 7th or 8th rank of relation will marry between 

them, then within their children will appear with maximum probability the recessive geneses 

of the ancestors in perfect pair and the deficiency corresponding to that pair will have no cure.

See why the Church, noticing the deficiences the followers of the married relatives 

must endure, declares as guilty those marriages and stops them. The union of the possesions 

was the cause for a lot of beatings from God; or the beatings people had from their greed.

Endocrinology, neurology and psychology

The instinct or this irrational command of the nature regarding making children has its 

blessings and dangers. When the human is deceived getting out from the nature’s purposes 

doesn’t get with no punishment and it is hardly punished.

For undertsanding this automatic punishment for depravities the instincts gets to and 

pushes the humans to live against their nature, it wouldn’t be wrong to know something about 

endocrinology and neurology.

For instance all over our body we have around 7-8 glands with internal secretion. The 

study of those glands is called endocrinology and their secretions as hormons. Those are a sort 

of chemical substances, a sort of salts which have the role to make the nervs more agile, to 

incense different internal organs for work, to awake the thinking, to make more pleasant and 

interesting our lives – in a single word hormons are agents which incite the life. In the blood 

there are also vitamins, cellular secretion of each separated tissue, toxins, germs and other 

substances. All together form our inner environment, the endocrinological environment or the 

humoral one. So that the organism to function in well conditions, this inner environment must 

have  a  normal,  determined  composition;  and  if  it  hasn’t  the  organic  and  functional 

disturbances appear, an entire caravan of incapacities. Among those galnds are also the ones 

which make the human seed; those, different from teh others,  have a double function:  an 

internal one through the secretion of the hormons and an external one through the production 

of reproductive cells. We are interested on the effects, the failures and the conflicts.

The glands which make hormons and are located in the bottom part of the body, have 

among other purposes the one of  giving a very dynamic and cleear specific configuration of 

the entire body, as a man or as a woman. Then those have the role to incite the functioning of 

the other glands and the hotmons which have the task to sharp the mind and to activate other 

functions in other parts of the body.
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All together have a role and a special influence on the nervous system and its capital, 

the brain. See how it may look a draft of a conflictual relation and also the relation of good 

agreement between the reason and the instinct.

The following chart make as to understand which is the balance we must look for:
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From this technical chart  we can understand the followings: the instinct,  even it is 

without mind, it can’t act without mind’s permission and the one of some censorships. (That 

good! And that’s bad because the mind’s domination itself is corrupt and the censorship is 

bought!).  Then the hormons,  as bullets  of the instinct,  have as a target  the capital  of the 

nervous system, the brain, and not following a specific way of them, but being in any moment 

in blood’s structure and in the moment when the eye announces the reason, suddently the 

hormons dart at the gate of judgement forum, announciating the occasion and the commands 

of the instinct. Although, the eyes, the ears and the mouth are erogenous zones; there are gates 

of  firestone  and tinder  where  the  external  environment  kick  with  the  lighter  the  internal 

environment and inflame with the sparks of the desires towards the flames of the acts. The 

chart makes wonder about something. Genetic functions awake since our childhood, when the 

mind doesn’t know how to stop those.

Why does this aspect is on reverse…?

If we take into account the parents’ duty to watch and to warn their children, in time, 

about those new delicate news, of course that the responsability for the failures would be not 

of the children themselves or God, but also for the parents. Children sustain on their parents’ 

mind.

From the endocrinological and neurological point of views, according to the nature is 

so how things must be: since childhood this forbidden energy has to spring and under its 

action the entire body to develop and to be dynamic and especially the nervous system. So, is 

proved that the hormons have a purpose but their actions must be accompanied by abstinence, 

because  otherwise  the  healthy  growth  of  the  organism and the  nervous system would be 

deeply damaged, both organically and functionally, even if the hormons would miss or the 

abstinence.

It looks like in may aspects in various domains, the values come from the sustained 

conflicts, alike  almost all the sparks.

Invitations to right judgement

Understanding the abstinence as a healthy condition of the nervous system, and the 

sexual  immorality  as  a  spur  to  disequilibrium,  it  is  good  to  say  that  the  biolgical  and 

psychological limits of this nature’s commands, avoinding the suspicion misunderstanding the 

matter and as less it can, the protest and  the storm of the anger.
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There are people that would wish to live according to the right judgement but nobody 

dares to tell them that. Even the  authors of the books regarding this nature’s command offer 

worse advices that the ones adequate to cattle. They don’t consider the human from his/ her 

moral and spiritual   nature.  If they would guide them at least to cattle order those people 

would  be  wiser.  The  doctor,  who  belives  that  advicing  the  people,  without  taking  into 

consideration the soul and God – author and master of this world-, is until a certain point a 

good vet. But they are on the same direction as the ones who don’t want to know about any 

judgement,  any moral break,  or any automatic unmerciful  punishment of their  libertinism, 

which finally will reach them.

I’ll use the orientation towards pshychology and spirit of modern medicine, by which 

it aims to be more a preventive medicine. So I’ll not straiten anybody  towards the Hevean’s 

gates, but I only help to clearify the problem and free decision of anyone to have a better 

earning,  by  fathoming  the  correspondence  between  the  endorinological  environment  and 

moral environment and their reflection within the conscience.

There is a correspondence between the body and the soul, between the quality of the 

body and the quality of the soul; an undulatory coalescence. Assuming a night with full moon 

and a quiet lake, wherein someone throws two stones in different points; there are seen the 

water’s waves, cut into circles and on them stains of moon moving. That way would be the 

soul’s touch with body’s waves, even the soul has other origin, different from the body. And 

still those redound together.

The hormons, by the body, influence the spirit; in a certain way for the man and other 

way for the woman. So the man aquires among the configuration of anatomic energy, the 

feeling of his virility. The intelligence wins the sensibility; the powers of the mind pove to be 

creative. With others is active; balanced more towards tyranny than obedience; more towards 

brutality than kindness. More the differential aspects are pronounced we have to deal a more 

aggressive character. It seems to me that here must be search also the supoport for the pride.

Maybe here is the origin of the fact that especially men don’t want to obey even God 

and they are angry don’t find other word for express that anger except for blaming God and 

the holy ones. The aggressive character of the male is noticed as common aspect in animal 

character too. The human thinks with all his/ her organs.

Foliculin, the female hormon, has a totally different action. So, among the anatomic 

configuration, specific to the destiny of being a mother, will keep some features  from the 

childhood: fine voice, child appearance, children friendship; more sensible than intellectual, 

more receiver than creative. She feels through the instinct, not through judgements. Her mind 
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is the heart.  She is  gladly  more inclined towards sufferance and obedience than towards 

oppression  and   domination  and  according  to  the  Scripture,  she  is  allways  attracted 

(concerned) by the man (Genesis 3, 16).

So if we would consider only the physiologic limit of the difference between man and 

woman, we would find a great dissonance. All the physiologic role of the man – alike the 

entire animal world – is only the adventure with the first parther met in their way.

Man is polygamist from his nature – alike the Jews from old times and the nowadays 

Turks. The wise Solomn had 1000 women, but those brought him only good -  he became 

mad, in such manner that he abandoned God (3 Kings 11, 3-4).

All  the  purpose  and configuration  of  the  woman  is  maternity.  Even  her  salvation 

depends by the birth of sons – if she insists with totally wisdom in faith, love and holyness (1 

Thimoty 2, 15).

Between the polygamist instinct and the maternity one it is a real biological conflict 

and cause for tragedies. What one wants doesn’t match with the other one’s wish. For that, 

humans received divine rules and mind, to live according to a nature arragement – moral and 

spiritual arrangement, hierarchic ordered – so that they don’t act up, living against the nature, 

the moral, the spirit, in total anarchy, for that in the most of cases will pay with their heads of 

the ones of their followers.

And  we  didn’t  end  the  correspondence  between  endocrinology,  neurology  and 

psychology, because it is necessary also the genetics, due to the fact that an entire convoy of 

sores oblige me to write their pain.

We remember  the order  of  the  nature,  that  the entire  organism and especially  the 

nervous  system well  develop  also  because  of  genetic  hormons  too  –  but  only  under  an 

asbtinence censorship. That’s why, until the lagal marriage all youngs must be clean, virgin, 

both boys and girls. This miracle is also possible and necessary. More and more doctors agree 

with that. But even if none would say so, the human is a more complex reality then the sector 

studied by doctors and we’ll see that things’ situation, in their reality, categorical impose the 

seventh break of God, to normalize in natural, moral and spiritual  hierarchy the caprices of 

that anarchic instinct, blessed and full of curse.
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Children born in chains

Assuming a child, that to the first announcements of the instinct, falls into the vice of 

the onanism.  Parents don’t  find out,  he abuses and is  more and more lonely,  quiet,  tires, 

doesn’t learn anymore at school; memory – mind’s brain cortex – is touched; it is not fasten 

anaymore by the hormons that have the origin in that area, which naw is surrounded by the 

depravity. With other words, the mind is getting stupid and that is a fast way. The growth of 

the body ius slawed, the dark circles arround the eyes babble him – for the one that knows to 

see. Imagination is not active anymore, he doesn’t like to play anymore, he looks that he is 

old, serious and the hands, that  were wrong – are shaking. This is again a prove taht the 

nerves are in danger.

If he hasn’t the luck to receive an advice or at least a book, in time, the consequences 

of the vice increase, as it follows.

I mentionned that genezic galds have a double function: an endocrine one, throwing 

hormons into the blood and an external one, forming the geneses cells. Immediatelly the vice 

or any kind of sexual immorality, at any age- the case is the same- clench the human, then the 

glands’ tissues, male or female, are over requested and obliged to deliver external material 

and so they are not able to produce anymore hormons needed in the blood. A disequilibrium 

in the endocrine environment is created. This disequilibrium reflects over the nervous system 

in the way that nervous cells, by not having the proper incentive agents, will degenerate in its 

functions and that person starts to be a dodderer; and if the sexual immorality continues the 

nervous cell dies. The sexual immorality kills millions of nervous cells. 

It must be known that all tissue heal except for the nervous cell. Once it is killed it 

never gets to life.

Assuming that the old –young wants to be  accoring to society’s rules and he wants to 

get married. He doesn’t succede. He is not attacted by the woman and also the girls are not 

attracted by him. Why? The vices of the instinct faded his agility, his charm, those made him 

a dodder, he doesn’t provoke love but mercy. With mercy and obligation you don’t make a 

home.

Doctors advice: women or marriage. Of course a vice will not get aut with another vice 

– this matter stays within a vicious circle. But marriage, even it is done, bears the burden of 

the past and the rebukes of the future.

So the man, due to all kinds of vices and the total or partial functional disequilibrium 

of the nervous system, will lose the nervous break of his functional rhythm and maybe never 
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will meci the functional rhythm of his woman – who didin’t have those vices. Her burden and 

disgust  starts from now, because she will allways be unsatisfied, and that will cause neurosis, 

regional pains and thoughts of looking in other place. Is not her fault that she will leave him, 

because the man’s past is revenging. The man, depraved by the vices, doesn’t fit his wife’s 

maternity instinct and so he must pay: he will remain without followers and without the wife.

But still  assuming that it  happens to have followers. Those will  bear the following 

parental burdens: a weak health, old face, different uncured incapacities and those who will 

survive will be tortured by the fate and will have weak mind. How and why? See how and 

why: we now from above that the persons’ acts will be noted in two places: somewhere in an 

unseen  accountability  and  second,  more  seen,  in  the  chromatin  grains,  inside  the 

chromosomes geneses, in the biological factor of heredity. Did the parent kill with the vices 

millions of nervous cells? Those nerver recover and the total of the distroyed ones and the 

health in the moment when a follower was called into this world, representing his situation, 

will also be noted in the chromosomes stock, with so many recessive geneses, that would not 

happened  if he would had a better behaviour. Do you want a prove available to anyone? See 

it: I don’t hit anyone, but on the contrary I  stay along anyone’s pain.

Lts’ say that a pair of humans had not deal with the youth vices so they don’t have the 

nervous system damaged by  that guilt. Still, life’s needs tire anyone’s nerves. This exhaustion 

of life is actually a tiredness of the force, the agility, the joviality resistence of the nervous 

system and the other tissues and humours. All of those are quickly noted  in the heredity’s 

genetic heritage, during the time and based on the measurement it is added. The biological 

factor of heredity condenses the stage of any moment  and also the parents’  bio – mental 

condition, separatelyy or involved in the process of reproduction. The test is given by the 

children taht comes after longer period of time. The children born at youth are more agile, 

faster, healthier, with sharper mind; while the children born when parents are older are slower, 

older, more clogged. They have no guilt and no cure. So are they genetic and irreversible 

built, creating the seen harmony with the given material, after an interval of time. Coming 

back to correspondence, we understand the mechanism how the grains of weed  appear in teh 

chromosomial chain, the recessive geneses and the damages those may cause if they are not 

taken out by the healthier pair of geneses from the other parent.

Also there are  consequences of the  sexual  immorality  and even enough hard from 

youth. Maybe it was suspected from here that the entire organism becomes weak, the glads 

remain obsolete, taken out from work with all the cosequences of this humoral disequilibrium. 

In that way in order happens the atrophy of different organs from the organism and so appear 
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the nervosity, the sterility and a general condition of illness or a predisposition to all kind of 

deseases.

I don’t talk about soul’s moods: fear, weakness of the mind, obsessions, fixed ideas, 

misinterpretation of ideas and a continue sufferance of the conscience. Is the soul’s reaction 

for his house’s abjectness condition.

 

The ones who drink their minds

This is a fabulous and true expression. We remember about hormons’effect over the 

brain cortex: excite the desires. The same effect has the alcohol too, no matter its form or level 

of  kick;  it  inflames  the mind towards  the  same desires.  It  doesn’t  supply  any benefactor 

hotmon but where it passes through it bemuses, it burns and it atrophies. It kills other millions 

of nerve cells and  telephonic wires. All those facts gets active, alike the example before and 

pass as parental heritage to children.

More severe: if the boys get addicetd to beverage since their youth, it happen to get 

sterile.  Their  genetic  galnds  will  atrophy  and  will  produce  some  cells  incapable  of 

reproduction.  Nature  protects  itself  as  much  as  it  can:  it  doesn’t  carry  all  the  burden  it 

receives. Even if they get addicted to wine later they still don’t get away from punishments. 

Viewing  that,  the appropiate  scientists  discovered  monstrous  form  of  sperm  cells,  some 

having two heads, or two tails, or other forms all being caused by drinking (Jeannel, op. cit., 

pg. 153). Drinking registers its consequences until the genetic cell, having the size of 60 mils 

of a milimeter.

What hurts is the following aspect: if a fecundation happens with that drunk seed, and 

that is more a rape than love, then the follower will be with maximum probability an epileptic 

– nerve desease without cure. This is more sure if to the fear and disgust of the poor mother is 

added the beat accompanied by some injuries adressed to God. So, the disequilibrium in all 

aspects,  disequilibrium  in  internal  medium,  disasters  within  heritable  heritage,  moral 

disequilibrium, and also wthat mother may have to add, at least the fear it is enough to get 

birth on that world instead of a peaceful child to one tortured by the devils and witness to the 

judgement against his/ her parents.

The end of the drinker is in the dike ot within a madhouse. About is followers – I will 

not say anything,  mercy stops me; but still  I  have a warning mercy for the future, which 

pushes me to write. 
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Mourning within a caravan of monsters

A christian writer and probably a doctor too, described the structure of an asylum from 

somewhere in the West, by following words:

„Children: doctor! Doctor!

And Doctor D. was moving ahead, making road through the awful and the woeful 

crowd of little monsters: a failed, lost, wrong done, ugly and unfinished umanity, children 

whose chean or skull were missing, or they were only a trunk or a head, and they were little, 

disastrous disagreeable, ugly like some  distorted pottery, full of gums, blains, crusts, festering 

falling from their eyes, their noses, ears and the skin from their heads. Short or tall, inocent 

invalids,  they had skeleton arms and legs. Young beasts, too developed boys, with strong 

jaws, with bulging orchards, specially created in that way for future crimes – future killers – 

intended for that since the beginning and whose  look were watching you without understand 

anything. The older ones who had some mind, were holding by hands the little one, who were 

completely idiots; they were taking carre of those, they fostered and adopted them. They were 

borne the little ones to doctor D. and his escorts. Around the three men, unclear shouts and 

screams exploted,  the entire  joy of the little  poor ones to see the one who were showing 

affection to them. And even those who incapable to speak, were grumbling, were stammering, 

were bleating to the doctors an unclear and barbaric scream of love. With their little hands, 

alike some tentacles, they were clinging, they were touching, they were caressing and they 

were palpating the doctors. This view allways seamned to him like a bad dream. But the 

doctor loved all of them, those little poors, even on those who had the head alike a plunger, or 

alike a fish or huge bug. He loved even the ones customed with bad habbits, boys and girls 

who were playing with themselves…On his passing, he was taking those apart, was watching 

their hands, he was looking at them as he was trying to  hypnotize them, asking:

- Did you behave well?

- I did, doctor.

- Will you behave well today too?

- I will, doctor.

- Good. Go and play. Look a piece of chocolate. Go!

There were girls he had to tie up to stop them to continue with that bad custom. But 

even with the tied hands they managed to excite their senses with their heels.

All the heritable sins were moving in the deepness of those abandoned souls, returned 

to the stage of beast and which were descreasing on the evolution scale.
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Some girls who were more secrecy, more sinner, more immoral, liked to hide, to blush 

and to continue their habbits. The boys had ourang-outang faces and dangerous spurs in their 

games. Some lonely children were crying in the corners being uncaressed and wild for ever. A 

blonde child, with blue eyes, like Saint John, thin, nice, almost beautiful was trying to get 

closer to the doctor, clutched doctor’s hand from behind and slowly was asking:

- Sir, I would like to return to my mummy..Sir, when can I go back to my mummy?

Mothers! So often they abandoned those poor monsters, who came aut of them and 

disgusted them. Those were marriages between alcoholocs and evey year they were bringging 

to the asylum a new idiot child, a new garbage of society so that the next year to do the same.

Also, in the entire asylum, the abandons were a rule so the ones left ther were not 

counted anymore. Some of the poor insanes from S. Cle Asylum died without seeing anymore 

the beloved face of the mother,  the wife,  the child,  a face that was floating as a paintful 

apparition in their sad dark memory and was the only face that could awake within them a 

piece of conscience, a tear of lucidity’s despair…” (Maxence van der Meersch,  Bodies and 

souls, Ed. Contemporana, Bucharest, 1944, pg. 163 -165)

Discovering America - a big blight

Five hundreds years ago, Columbus brought in Europe the news about discovering 

America and his sailors brought into Europe the syphilis. Their facts increased so for stopping 

the disastrous consequences of that desease, medicine universities created the department for 

syphilis study.

Here we limit so some curiosities  belongging more to the body that the desease. It 

recognized  by  all  the  body’s  amazing  fastness  and  adaptation  power  to  any  accident  or 

conditions; almost an automatic adaptation. For instance, a woodcutter’s hand  slids in the 

chainsaw,  which works with some hundreds  speeds  per  minute.  He hardly felt  that.  AHe 

hardly felt that. A neurotic shock stops the blood to get into the brain, which produces the 

insensibility, and the organism stands differently in front of that, without any move, because 

otherwise would disturb the automatic defence. A wave of blood covers the wound and in 

contact with the air coagulates and forms a protective cap. As being ordered to do so, the 

fibrin from the blood transforms into little strings, which it huddles as a bung in the cut, wher 

it starts to repair, adhering and completing the cells. Local temperature increases, touching 

becomes paintful, to be assured the peace for organic defense. All this adaptation to the new 

situation proves an automatic service for life’s safety.
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Another case. By certain conditions, some unwellcomed guests entered the blood – the 

germs. The nature’s construction,  the automatic  service of safety already met them. Some 

cells from the blood surround them and start to fight and with good feelings eat their guests, 

from here comes their name – the phagocytes. If there are too many guests, or those reproduce 

too fast, while the danger increases, the body temperature also increases, until 39 degrees, or 

even 40 degrees  and when the battle  is  for life  and death the temperature  raises until  41 

degrees. To that temperature the sentence for death for all the guests and germs was given. 

Afther that effort, the organism is recovering; the hallucinations caused by high temperature 

vanish and all get to normal.

As regards the gem of  syphilis,  the attitude of safety service is enirely strange: it 

doesn’t protect, it doesn’t alarm and leaves opned all the ways, allows the germ to  moves all 

over the body and leaves that to „eat” all that it wants and even the brain cortex. That’s why, 

the science had to take necessary actions against it because the nature doesn’t want to protect 

itself from that germ.

It that possible that this Troponema to be an  insupportable punishment as a break for 

sexual immorality? Is that possible that against this punishment, defensive right of the nature 

to be taken? What do not protect itself?

I strongly think to the aspect from prophet Jeremiah, where he says: "See, I will send 

venomous snakes among you, vipers that cannot be charmed, and they will bite you, declares 

the Lord” (Jeremiah 8, 17).

The germ of  syphilis   has the form of a running snakes. A thing is sure, that  the 

organism has no cure or defense in its structure for this germ. It true that the science with long 

term treatment may clean the body by syphilis. But still is something to be told. That guest 

which aims to break the mind’s wires has its calendar. This act it shows in phases connected 

to number two: after two weeks or more after the sin, an ulcer appears in the inguinal area; 

after two months, it attacks the blood ways. In that period ulcers appear in other parts of the 

body or the forehead. After two years the heart, the liver and the kidneys are affected and very 

ill. Now it happens the sclerosis of the arteries, which become fragile and if an artery of the 

brain breaks it produces the apoplexy, an instantaneous death. But if it doesn’t prodyuce any 

apoplexy  and  the  construction  of  the  arteries  resist,  then  the  syphilis  draws  back  to  the 

cerebrospinal  fluid,  which  covers  the  entire  spinal  cord  and  the  brain,  this  fluid,  by  its 

elasticity  has the role to protect  the spianl  cord and the brain from hits,  neutralizing and 

dispersing the accidents’ unpredicted pressures. After 20 years it displays its effect over the 

nerves, breaking the connections with command center, breaking the corespondence between 
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the  sensation  and  the  reaction,  causing  progressive  paralyses  and  lose  of  some  soul’s 

capacities.

Who do those all happen? So, the transmission tool being damaged, the soul has no 

way to express. And so,  step by step,  the syphilis,  by eating the brain cortex,  pushes the 

spiritual capacity of the thinking into the dark abyss of madness.

See the insupportable punishment the mind suffer for not abstaining from the desires: 

it is decreased from the throne of leading and entirely, body and soul, are lost and tied in the 

madness house.

We don’t speak about the syphilitics’psychiatry, but we mention that until a certain 

time, Treponema as the hormon is a great inciting agent for the brain cortex. That would be 

like taht: this killing agent, if it finds the nervous syste, and by that the brain, in maximum 

health and resistence,  in its aim to eat  it,  all  that  it  does is  to mobilize,  to activate  in its 

intimate burning processes and so it becomes a very good environment for transmission of 

souls’ ideas and the unseen world. That makes that until a certain time the insame agent to be 

also an agent of the genius. But after a while, this genius is darken into madness. It is of 

course a burning fire that doesn’t forgive, but burns the mind’s wings, different from the not 

burnig divine  fire,  which lights  all  the  minds’  capacities  without  real  burnining  the  truth 

genius of the spirit.

The genius helped by the madness agent, almost all show a great pride, disobedience 

from od, a spiritual  disequilibrium. Thay are the ones who say: „There is  no God!”.  The 

Scripture ascertains their reality and gives them the diagnosis: „The fool said in his heart, 

There is no God” (Psalm 52, 1). Hence the atheism is a mental alienation, the madness of the 

pride or the pride of the madness.

Some say the same thing on reverse: “I am God” – another madness. The tyrans, the 

terrorists, the other evil genius, othet luciferic pride. The tyran selfish, anouther alienation, no 

matter if the pathogen agent exists or not.

The  science’s  chances  are  so  reduced,  compared  to  the   extend  of  this  terrible 

punishment. It should be necessary a control for everyone and an absolute isolation of the 

contamined ones, somehow, somewhere, etc.

For now is good that fact that for marriage, the laws ask for blood analyses; and stop 

the drinkers, the mad ones and the contamined with venereal deseases ones to spread the bad 

in the world.

Human body has also a pasive attitude towards that cellular anarchy named cancer. 

Usually, those who never fast suffer from cancer. The cancer has no cure and appears without 
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any explainations as a punishing break for the stomach’s sexual immorality. It can be seen 

that by cancer it is punished the greed for food and the origin of sexual immorality. Hard 

punishments have those three outlaw loves: self-love, which enter the soul by the last ones: 

love for the body and love for the food. Saint Paul says to them: “God is their  stomach” 

(Philippians 3, 19).

This mysterious cellular anarchy named cancer, it seames to me that it comes from the 

same reasons as a social anarchy, which proves a disequilibrium in some unknown part of the 

organism or  a  debility  within  nervous  system  safety  service.  I  guess  that  the  cluster  of 

cancerous cells have a different chromosomial form; in any case the recessiveness is sure.

Why do the mutations affect kings too?

Torment within dew drops

I don’t  know if  you saw the simple beauty of the morning.  Those reflect  the sun, 

reverberate  the  rays,  reflect  the  earth  and hang  on  a  grass  head  alike  some little  shinny 

marbles. Kneipp, a good priest, more a balneologist ate mercy cooker for the poors, could’t 

find any treatment for the epilepsy except for the walking soem minute with no shoes over the 

grass so that the ill one to refresh the nerves, shaking to the earth and touching his feet by 

those  lady bugs of sun.

Is not the torment; I compare only the consceince with dew drops. Because actually in 

the conscience sphere reflect and brake, agitate and clash sun’s sparks with atrocious radiance 

of mazout. 

The situations, the facts and the predispositions we have, all are reflected, are compressed and 

are  noted  in  our  genetic  structure  but  also  in  the  conscience’s  sphere.  Here,  within  the 

conscience, are reflected the earth’s facts and over them, in the same sphere, then ar later, the 

serenity of the sky will light or the flashes of divine rightness.

In organic structure, the recessive geneses, even in latent stage, are as absent, if those 

are doubled by the geneses of dominant pair.  Is not the same as regards the conscience’s 

sphere.

See a little  analogy:  since the Herzian waves of radios circle  arround us and pass 

through us, and no mater whare we are we don’t catch any of the news and stories from the 

world. Only the radios catch those and transform so that we to understand them. Alike that 

happens with the energy of the infirm germs of our genetic structure: the organism doesn’t 

register this energy, but is registered in the conscience’s sphere and is traslated to us by a deep 
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conflict  in  our  background.  What  we  try  here  is  a  dive  in  the  deepness,  an  existantial 

experience.

A sort of psychoanalysis

Almost al all ages is met this conflict to believe or not in God; that meaning the clash 

of healthy mind with the arrows of madness. Some are convinced by God’s existence, divinity 

of Jesus and the salvation; but from time to time, they are tortured by the atheism. There are 

some that are not tirtured by those thoughts even they heard of. Internal evidence of their faith 

is absolute. Others are haunted by torments and finally some are peaceful that they escaped 

from God:  for  they  God doesn’t  exist.  The  truth  is  that  the  machine  of  their  conscience 

doesn’t catch anything, is damaged and the spirit reality is absent for them.

What  can be in the middle? Something alike a radio that  doesn’t  catch the waves 

anymore.  The  waves  exist,  but  for  that  persons  those  don’t  exist  anymore.  He has  some 

broken lamps, burned bobbins, kicks and broken peaces etc. He is damaged somewhere.

So a person suffers many ways of inner burns and breakages ans also suffers the burns 

of social environment, which shock his innocence and see it an atheist, in different levels.

All  is situation is noted alike the chromatin grains.  The atheist  harmonized to this 

disequilibrium.  The  seed  perfectly  reproduces  him.  Assuming  that  he  is  married  with  a 

woman, with not so much deranged mind and so off-balance in her moral environment and 

she is a faithful  woman. The children are born with two contradictory predispositions:  an 

unfaithful one, from the father, and a faithful one from the mother, according to the showed 

probabilities.

The souls is not inherited, it is created by God. Faith is a character of the soul, but 

from God nothing bad comes. Then? Then the capacity of the soul to know and to recognize 

the Father or to abjure Him, depends also on the genetic construction of the body, wherein it 

will stay for a time. The content of the faith is learned; and the inclination to learn it or not is 

inherited.  The  soul  inclines  towards  its  origin:  „Anima  naturaliter  christiana”.  The  souls’ 

inclination makes interferes with body’s inclination wherein it was sent. So, if it comes into a 

body where is only disequilibrium, it will not be capable to display the inclination towards the 

up ones and helpless will assit near a broken machine that doesn’t sing but buzzes.

All the conscience’s   pains come from the feeling of those incapacities that lay deep 

inside us and they flare up until the seen facts surface. To easier the burden of a soul God 

sometimes spares it from the knowledge of the invalidity it must stay in. So we see serenity at 

idiots too. 
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Blasphemy thoughts

According to the writtings of the ingenious ones, bearly  a tenth of our brain is lighted 

and known in the spehere of conscience; nine tenth stay in the dark of the unconscience. It is 

given the comparison with a potato with a tenth of the total being lighted,  -lights of must, the 

night; the rest in darkness. In that way are the blasphemy thoughts: inrush of mazout in the 

sun beam.

Assuming that the same deaf genetic deposits show their existence and catch on the 

dominant energies; those are like a pair formed by the light with the shadow.

Assuming  that  within  a  person  there  are  those  contradictory  inheritages  of  two 

different dispositions; when that person for instance wanst to pray to God, along with the 

lighted energy of the conscience raises from the unconscience the contrary energy’s  inrush. 

At the conflict’s moment also the geneses hormons actions over the cortex is added and they 

provoke on the mind’s display a totally different imagine that the pray’s icon. If the respective 

person is older and did some adventures against the nature then the conflict increases also the 

spiritual feature of the memory. A sinner past is not passed away: it accompanies alike an 

identification record. The expiation is a must; so is assured and maintained the forgiveness by 

the memory, by enduring the beats of the past given to the mind.

The first love is addressed to the parent. The first child had God as father. Love wants 

that what it  loves to last for ever; it can’t conceive that its object to die. For instance the 

people’s rulers bearly can be seen as mortals. In old times love  made them inortal gods. That 

proves taht love has its sense in God Who is eternal and make eternal the one who loves God. 

But people are embroiled  with the love for the body. This love is not equal in all cases with 

the sin, but let’s say that anywhay it is infected by the sin. Because the sins stay in the body 

and  the  body  pushes  the  soul  towards  corruption,  by  the  ways  mentionned  before,  we 

understand that it encounters a resistence from the divine inheritage of the soul, which looks 

to influence it towards virtue and holiness.

The act of bodily love leaves a strong impression regarding the being, in that new area 

of the unconscience. Here, the act, abbreviated as a symbol, deposits as a conflict with the 

conscience. The moral censorship covers a dynamite deposit because it couldn’t deny it.

A blasphemy regarding God is the explosion of that  deposit.  See whay when men 

injure they use the word – that is not written – of the bodily love. The part of degradation and 

sin of that love, they feel in their body, boils over from the unconscience and with that they 

angrily hit the moral censorship and the love ideal – on the cursed one’s God. A curse is a 
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moment  of  devilish  anger,  a  moment  of  mind’s  darkness,   -  is  so  how  the  conscience 

censorship pays the previous lack of attention.

The blasphemies prove that this love between the bodies was locked within a curse, a 

shame,  a  dishonesty.  All,  transformed  into  symbols  get  down  inta  the  darkness  of  the 

unconscience. Those with weak censorship – you genetically understand this weakness- get 

mad because a certain event, blood’s afflux and bile to the brain will cause the darkness of the 

conscience and the blasphemy’s flaws start.

So, some openly curse God; some curse Him when they pray. This situation terrify 

those who pass to this incapacity. It comes, as it can be seen. From heritable burdens, from 

done acts, from hearing, from the content of conscious and unconscious memory through a 

mechanism  of  images’s  overlap  and  over  the  devotional  ones  the  undevotional  images, 

aroused by the hormons or at least by the contradiction mechanism.

When the internal or external environment is favorable to the recessive geneses, their 

latent energy is not late to inflame through the subconsciousness over the conscience and so to 

eliminate it, to dark it and so on.

In a contradictory situation  is the body when it prays. That’s why some, not bearing 

the  contrast,  solve  in  the  wrong manner  this  situation:  they  stop  praying.  But  the  saints, 

cleaning their body by the passions, managed to bring it in harmony with the superior aims of 

the conscience, so that their body has many of the characteristics of the soul. On the other 

side, many of the passions of the body become also characteristics of the soul too.

The curses have the same origin as the blasphemies; the difference is that some are allowed by 

the mind and the other ones are censored. That’s why the guilt of the last ones is lesser. The 

blasphemies show an old guilt. They are a punishment, but they don’t lead to madness, as 

many  are afraid of. The curse show that the person in that moment is irresponsible, has a 

disequilibrium  within  the  genetic  structure,  in  side  the  humoral  environment,  inside  the 

censorship  service  and  inside  the  nervous  system.  This  prison  opens  the  gates  and  will 

embrace him/ her if he/ she will not pay attention.

A mora dangerous balsphemy is the lie, the sin against the truth. There are so many 

bizarre constructions of the humans. Capable of real biological mutations. One can lie in the 

most normal possible way that sun stays hold; and after that  wave passes he/ she doesn’t 

remember  anything  and if  you show  him/  her  the  demonstrations  he/  she  will  not  admit 

anything. Inn inner power pushes him/ her to allways lie and to consider himself/ herself the 

honest person on earth. It is like a night would fall over his/ her mind and another person 

cursed, lied or stealed, in such  advanced stages of contradictions some are clogged. This is 
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another defficiency of the wrong marriages where the other past’s bodily qualities weren’t 

considered. Those can be better seen to the parents of the ones who get married, because time 

revealed all the decreases or the characteristics and the like father, like son.

The avarice, the envy, the greed, the drinking, the lack of faith, the lie, the depravity 

and all the other form the organism taht matches eachof those passions and then will be noted 

within the  heritable  factors  and  so the  passions  against  the nature  will  appear  within the 

followers alike the grains of  weeds in the field of God. And when their turn will come, what 

do you want that those to fruit? The same or their behaviours or both will follow either the 

dominant  manner  of  heredity,  as  the  normal  or  pathologic  characteristics  will  almost 

mandatory  pass  from  generators  to  followers,  or  will  follow  the  atavistic  manner  when 

characteristics hide a generation or two and suddently appear in the 3rd or 4th generation of 

people. Isn’t that the way the history repeats?

People from hell

I  don’t  talk  about  theological  hell,  but  about  the hell  of  teh abject  life,  about  the 

connvoy of misery covered by the disfiguration and degeneration alike a pair of calws, pulling 

whoever thay catch into a huge  crowd of poor and afflicted ones of the faith.

The entire space that once was occupied by death is mastered today by illness and 

infirmity. The  contagiousness deseases decreased dur to the preventive medical measures, but 

tehir place were taken by the degenerative and chronic deseases of the skin and the nervous, 

circulator,  digestive and breathing  systems;  then the cancer,  dental  deseases and heritable 

ones. Teh deseases clutches the humanity at surface and in deepness both  qualitative and 

quantitative. That was said by a medicine professor (M. Kernbach,  Scientific spirit and the 

fundamental problems of contemporary medicin,  Institute  of graphic arts  „Dacia  Traiana”, 

Sibiu, 1942, pg. 7-8). I don’t talk about those who get to the hospital suffering by one or more 

of the over 800 types of deseases. This number is so curious! Regarding the spiritual deseases, 

regarding the faith in the Bible, deviations from that faith lead to the creation of 800 religious 

sects ( 800 in 1946, nowadays arround 3000). Spiritual infections in their total are contless. As 

many heads as many nonsenses! The most impossible thing in the world is to unify the minds. 

Each is unique in the world; even if all humans from Adam until the end of the world would 

come to life again, you will not find two identical persons. This is genetically true. Those 

deeper and deeper unbalanced differences create a chaos between the humans, create wars, 

misery, the bonds of the hell which press the life and break it.
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The lazars from the doors of the rich ones have no demand, but a patience prayer. Do 

those rich ones have healthy minds? Did God call them „mad” for nothing? Because called 

mad two types of persons: those who adandoned God and those who adandoned people from 

their  hearts.  Actually  those  are  able  only  to  make a  hell  from others  life.  Hate,  as  their 

spiritual beding, makes thousands of victims, because it fades God from others eyes too. Hate 

will raise against it more hate, the one of God and the one of humans. It is a climate of a 

vitiated environment, a snow blast, a wind of chaos. It creates from their lives an antechamber 

of hell. This is the external environment. Shall I say social environment? The environment: 

with those we understand the effects of life’s variables, smoothen by love or unclogged by 

hate.  Human  persons  configuration  is  not  set  only  by  heritable  elements  but  also  by  the 

elements  of  the  environment.  The  human,  as  he/  she  is,  is  the  result  of  the  interference 

between the two factors. Heredity doesn’t establish fatal positions, from what we can’t get 

out, but it sets more or less determined limits, regarding  a feature or another, in the frame of 

the environment, which sets our position. (N. Margineanu, op. cit., pg. 158)

The energy of growth and configuartion’s arrangements automatically appear in the 

chromatin as a reaction of that to an environmental differential. Our life and organism are not 

just a simple updating of native virtualities given to the geneses system, but a result of the 

interference  between  those  virtualities  and   the  environment  wherein  the  geneses’ 

configuration is developed. In the middle of that there is also a little vicious but real circle: the 

structure of the geneses depends on alll the environments – wherein those were configurated; 

their development depens on the phylogenesis and along those also depends on  all future 

environment configuration during this development. Of course this idea can’t be pushed to 

absurd, from an egg of a fly you can’t obtain an egg of chicken. The environment’s actions 

can be stopped, it has well developed and flexible limits taht allw us – as specialist – to say 

that through a directive environment we may obtaina fly with one or three eyes. It is easy to 

deform the nature, it is easier that to take out the inserted deformation within the nature. With 

other words, the development powers, that the  genetic system encompasses within it, never 

decreaes to a single one but to many and very many. Form those, the environment allways 

chooses a single one (Idem, pg. 160).

Education is involved in that act of the directive environment; also religions have this 

duty. But sometimes whne come times when seem that everything is crashing, who can guide 

the torment? Many times the chaos is announced by the first living cell of the environment: 

the non- christian family.
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A savage answer

A teacher met a child on the road. The child was little, the time to go to school and go 

among people was not came.

- Whom child are you?

- I belong to the devil – the kilogram answered. The teacher was stunned.

- What’s your name?

- Satan.

- Where do you come from?

- From hell.

The  teacher  serched  the  orining  of  that  atrocious  answers  and  he  discovered  the 

following explaination: 

The mother of the child was arguing with the father of the child, who was a drinker 

and she told him: „What’s up devil, did you come home drunk again?”. To that the father 

stared his eyes,  cluched his fists  and accompanied by a multitude of curses came out his 

mouth. The scared child, was running crying  to his mother’s arms but that one was banishinh 

him saying: „Go away satan, don’t disturb me too in this hell of house.”

From here the child learned that his father name is „devil”, his name is „satan” and 

they all live in „hell”.

A root of pains

Until now we understood that the sin a a breaking of life’s laws; an insertion into life 

of a disequilibriumk approved by the mind. If teh mind allways do so, it gets weak and can’t 

stop the increasing disequilibrium that invades the space of life with the strange phantom of 

living deads (Revelation 3, 1).

Breaking a human law represents a crime and it is punished as it is known. Breaking 

the divine laws of life is called sin and it is punished as it was said and as it is seen – for who 

sees.

A great discrepancy is represented by the fact that man’s instinct is in conflict with 

woman’s  instinct.  Man’s  instinct  allways  wants  the  woman  as  occasion  for  its  genetic 

discharges.  Woman’s  instinct  is  represented  by  maternity.  The  child  needs  two  years  to 

separate from his mother, so according to nature’s arrangements and so she must be let in 

peace.
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So what will the man do? Either he will pervert his wife, making her to also look for 

the passionate pleasures, trying to get lost from the purpose of her nature, or will transform 

her into a killer, pushing her to kill the defenceless creature from her womb, or will practice 

the onanism with his woman (Genesis 38, 9), protecting her of the purpose of pregnacy but 

dishonouring  her so  badly  that  it  can’t  even  be  said.  Some  use  sterilization,  some  to 

adventures or brothel. Such type of man will not save his wife through the birth of children (1 

Timothy  2, 15), but he will condemn her with the killers and the immorals, among whom he 

also will be (Revelation 21, 8).

There are few men who master their irrationable instinct with the reasonable touch of 

the soul, setting it according to its original purpose. And again are less those who transform 

their energy through abstinence and raise  the sense of the nature to purposes  above nature.

So the pleasure searched only for itself, calls more and more often the renew of that 

act, until it gets to the breakage of the nervous system. Even more: it flames the organism and 

pushes  it  beyond  all  its  functional  possibilities;  it  provokes  the  breaking  of  any  moral 

censorship and leads its servants to madness.

 For many of those needs, the parents of teh two sides are guilty too. For instance, I 

would like to know why the parents  don’t rush so hard to marry their sons as they hurry to 

marry their daughters.

Their wrong act secretly or openly encourages the neo-malthusian gyp – the onanism 

with the woman, avoidance, protection – what represents an unguessed enlarged pest in all 

social environments. See that, after a short time, the punishments of this gyp come, especially 

to  women:  grave  disturbances  of  the  health,  pains   of  the  womb,  mental  and  nervous 

disturbances, prefectly unknown for the doctors too. Is so that doctors say.  From the womb 

the pains extend to the kidneis and below the womb, sometime to the leggs. The pains arise 

and increase during walking, when the woman sits or gets up a chair, when she raise a thing, 

or  during  intimate  moments  –  which  sometimes  cause  grave  conjugal  misunderstandings. 

Those pains are also accompanied by nervours disturbances which deeply change the mintal 

and psychic conditions of the sick ones. The capricious disposition of the sick ones often 

becomes  instable,   irascible  until  the  excess.  From nothing  may arise  violent  explosions, 

anger,  lacks  of  judgement,  which  can’t  be  stopped  or  controlled.  It  is  a  real  humoral 

disequilibrium which makes the poor victim to pass from violent explosions to the deepest 

sadness, ans sometimes even to the idea of suicide. Those are the gyp and its consequence. 

That’s why we don’t stay quiet and we expose those, being pushed by the mercy and helped 

by the science.
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The  explaination.  During  a  normal  conjugal  act,  the  female’s  genital  organs 

consecutively pass through an intensive congestion phase followed by a suddent  weakness 

phase that establishes the regular course in blood flow. The unfinished faked conjugal act 

without natural conslusion, lets a condition of flood within the vases which in time becomes 

permanent.  Then follows a disturbance in the tissues’s nutrition and then their  anatomical 

damage.

The multitude of those nervous wires of the hypogastric plexus, that start from the 

womb and unify with the cerebra-spinal system endure pressions, irritations, which at their 

origins are local pains but have reflex disturbances at distance; and in time those push the sick 

one into the psychiatric domain.

Those continual congestions produce intense and deep damages into the tissues, which 

lose in that way their normal functioning.

In that crafy way to definitive cureless sterility installs after a long period of wished 

sterility. Then vainly you wish children, fruits of life, because nature punishes you with this 

cruel return of things: it qualifies the act and it condemns the king to death.

The last effects: decrease of birth rate, decrease of population. Etc. And so the kind 

disappear.

It is like we would hear the voice of fire of the prophet Hosea, saying

4, 1-10: God has a charge to bring     against you who live in the land, because there is 

no faithfulness, no love,    no acknowledgment of God in the land. There is only cursing,lying 

and murder,    stealing and adultery; they break all bounds. That’s why the land dries up, and 

all who live in it waste away…My people are destroyed from lack of knowledge of God. 

When they will engage in prostitution they will not flourish, because they have deserted the 

Lord.

That problem has consequences too and we are about to reach some vicious circles, for 

instance: child’s features hang on the perversion level of the female maternity instinct. If the 

lust was incited – that being a decay from the purpose of her nature, a conveniant perversion 

of the male – the evolutions of the embryo  in those intrauterine conditions, will bring on the 

wolrd a child who easily may fall into early and lately onanism and will be a crabbed child, 

heritable nervous and predicted to nervous deseases. All this burden has its roots only in that 

wrong awaken lust within the mother.

Otherwise, if the motehr was not pusheg yet into that flame of lust and she was not 

disturbed by the man during pregnacy, or during the lactation period, the new child will be 
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less inclined to premature genesis awake, unattracted  to onanism and almost never disposed 

to nervosity.

So, if the motehr perverts the purpose of her maternity, she will bring on the world a 

children predicted to increasing pervertions which will destroy the nervous system or if they 

will  marry,  they will  increase the decay and the sorrows. This  is  the detour circle  and it 

finished with the fade of the kind of that one who steps on the cliff of pervertion against the 

nature.

From there to here, it follows that during pregnacy and lactation periods, the man must 

abstain and not disturb the future life of the one who comes into that world waith a certain 

purpose from God.

Man’s  depravity  and  woman’s  pervertion  make  useless  God’s  purposes  with  the 

humans and that’s why He gave as seventh command: “Do not committ adultery”.

Natural children, or born in wrongdoings

The  polygamist  instinct  of  the  mandoes  theis  act  too:  it  doesn’t  respect  God’s 

command and as we saw it doesn’t step back from murders too. That fact that the man can’t 

abstain, degrades him, decreases him from the honour of being a human to the suborder of any 

male.

This situation has also other cosequences, along those said above. If the human is built 

on many existential plans and many zones, any spurn, any disequilibrium of his harmonic 

condition has consequences. The human that darkens regarding God,  the soul, the moral and 

spiritual  arrangements  of  children  coming into  the  wolrd,  that  human has  no God and is 

interested only on his immorality, surely his/ her fruits will sume within all his/ her lacks of 

equilibrium regarding the great divine environment, we move in, we live and we exist. (Acts 

17, 28)

Moses, who knew genetics due to revelation. Gives us some adequate documents for 

the position we reached to, and so:

Genesis 5:

27. Altogether, Methuselah lived a total of 969 years, and then he died.

Genesis 6:

1. And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and 

daughters were born unto them
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2. That the sons of God saw the daughters of men that they were fair; and they took 

them wives of all which they chose. 

3. And the Lord said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is 

flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years. 

With all of those the cause was cured bearly in the waters of the flood. But the malice 

passed into the followers through the deck of Noah and during david’s times when God made 

a new reduction:

Psalm 89:

10. “Our days may come to seventy years,    or eighty, if our strength endures; yet the 

best of them are but trouble and sorrow,   for they quickly pass, and we fly away.”

What nowadays wouldf be the average duration of life,  find out by looking to the 

necrology. But without any research, that fact is that there are no elders – real elders, real 

faces of God among people.

Life’s  shortage  comes  over  humanity  as  a  payment  for  falling  into  depravity. 

Something more right than this it couldn’t be. Did God endow the human with so wonderful 

gifts for that the human to rennounce those and by free will to decay to the role of male or 

female? Is is the entire aspiration of the human? By not being taught to a higher ideal or by 

not wishing to struggle for more, in the manner God formed an institution, the church, for this 

purpose of redressing and helping the human towards the kingdom of the spirit, is sure that 

the person is in disonance and in disequilibrium with God. You don’t escape from God by the 

simple afct of not obeying or denying His existence, and don’t respect His church, because He 

has a plan and demans you to accomplish it.

Solomon as one who had to pay, foresaw the followings:

Wisdom 3:

10.  But the ungodly will be punished…

12. Their wives are foolish, and their children evil;

            13.Their offspring are accursed.For blessed is the barren woman who is undefiled,who 

            has not entered into a sinful union;she will have fruit when God examines souls.

16. But children of adulterers will not come to maturity,and the offspring of an 

unlawful union will perish.

17. Even if they live long they will be held of no account, and finally their old age will 

be without honor.

18. If they die young, they will have no hope and no consolation in the day of decision.

19.  For the end of an unrighteous generation is grievous.\
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Wisdom 4:

3. But the prolific brood of the ungodly will be of no use, and none of their illegitimate 

seedlings will strike a deep root or take a firm hold.

4.  For even if  they put  forth  boughs for a while,  standing insecurely they will  be 

shaken  by  the  wind,  and  by  the  violence  of  the  winds  they  will  be  uprooted.

5.The branches will be broken off before they come to maturity, and their fruit will be 

useless, not ripe enough to eat, and good for nothing.

6.  For children born of unlawful unions are witnesses of evil against their parents

when God examines them.

Those are biblic testimonials about the misery destiny of the wrongdoers’ fruits, due 

to the depraved and polygamist instinct.

Through the word of prophet Ezekiel a merciful ray still exist for  some exceptions. 

We are very interested on this aspect of redressing of  amiserable heritage. In the followings it 

is about a wrongdoer father, but – due to seen and unseen help – his child understand the 

differenece between good and bad and keeps himself away from the actions of the father. 

Within him, is possible that the better heritage from the mother to be winner. So, if for such a 

parent:

Ezekiel  18:

14. But suppose this son has a son who sees all the sins his father commits, and though 

he sees them, he does not do such things…

17. …he  will not die for his father’s sin; he will surely live. 

19. Yet you ask: why does the son not share the guilt of his father? << Since the son 

has done what is just and right and has been careful to keep all my decrees, he will 

surely live.>>

It is possible the lift of the burden of a miserable heritage, for  happy exceptions.
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It is not possible to be impossible

The conflict  or  the disonance  between the  polygamist  instinct  of  the  man and the 

maternity instinct of the woman can’t be defeated, can’t be solved and can’t be converted, 

except  for the case when both sides live within christian teachings  with all  their  powers. 

Christianity is the second creation of the world, the second creation of the human, a new 

creation of the nature.  Jesus hrist accompanies the human with His teachings, through His 

Church,  through His  arrangements,  by  His  word;  He helps  the  human through His  gifts, 

through His indwelling inside us, inside all as a present God; and more than those – which 

were known until now – Jeus Christ accompanies and even guides the creation of each human 

that comes into the wolrd, based on God’s presence all over the places and His omnipotence. 

He  is  the  primary  cause  which  configurated  life  in  all  its  characteristics,  so  that  each 

individual is unique among the humans. He decides, inside the little infinite, what qualities or 

failures must be ejected in the two polar globules, which contain half of the chromosomial 

number  and  not  at  all  the  chaos.   He  inclines  to  be  one  or  the  other  of  the  possible 

configurations – probable for us and sure for God ; He forms our destiny in such manner that 

a  specific  arrangement  inside  the  little  infinite  to  have  huge  consequences  in  our  future 

configuration and facts. All of those God’s absolute accountability, Who creates the human in 

dependence with his/ her acts, which reach him/ her with his/ her last wrongdoingsand turns 

those over him/ her or He forgives them if he/ she tried by the fight with himself/ herself to 

obtain forgiveness.

Escaping from that jam, by which „You punish yourself with your malice and you beat 

yourself with your atheism” this is possible  by living the unseen presence of Christ within us, 

living the christian  church with all  our being.   – which allows God to take out  from the 

heritable mechanism the recessive weed and during the struggling efforts of that person, to 

transform the recessive geneses into dominant geneses, things that God can do.  The powers 

of the faith, enhanced by the powre and the bless of God,  have an unguessed great influence 

over our eventual infirmities. This miracle of the redressing happens wherever enough faith 

exists so that to dislocate the recessive configuration into a dominant one, even by births way 

or straight.  God’s  power hasn’t  the limits  of our  incapacity  and that’s  why everything  is 

possible for Him. But if we don’t want too He doesn’t interfere; He made us, but he doesn’t 

perfect the work without us.
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Bearly a man, whom head is  Christ  (1 Corinthians  11, 3) will  be able to stop the 

impulses of the pervertion and to watch undisturbed the  fruit of life, during the proper time, 

since the conception until the complete detach from the mother’s breast.

A such type of man without  any dissension, will keep the preach of the old laws of the 

church, which stop him during fast and holidays as one who knows what God blesses and 

punishes.

We talk  here  with  all  the  understanding  and knowledge  that  men with  a  resistent 

nervous system are able to abstain. While the weak, the nervous and the disequilibrium ones 

become  more  abnormal  due  to  the  abstinence  from their  genetic  desires.  Strong  persons 

become stronger  through that  form of  ascetism.   This  was  said by Carrel  (Alexis  Carrel, 

Human,the  unknown being, Ed. Cugetarea, Bucharest, 1944, ed. III, pg. 151), a great doctor 

of his times.

See  why for marriage is not enough only the age, alowed by the law, but also it is 

needed the proper age for faith in God, by which „guarding the boundaries of the law” to be 

assured the mastery over the passions. The person’s coming of age is decided by the mind and 

not by the instinct, by fauth and not by the unfaith, by abstinence and not by depravity.

Our life has three stages during its development: vegetative stage – until birth; the bio 

– psychic stage without certain limits; and spiritual life. Many pass only through the first and 

teh second stages of life and they have no intention to reach the third phase. Being married to 

a such person, you will be in a continuous disequilibrium of the spirit’s requests. Those life 

will be a continuous curse adressed to the spirit and for the christian side will be a sort of 

martyrdom without a sure hope.

The normal growth develops humans’ life to the spiritual phase, within intensive living 

of christian faith; bearly now, when teh young reach to live in the christian manner, they have 

enough guarantees  that within their marriage will keep the laws of God and they will oppose 

the passion against the nature. Because no matter  how much will be searched, will not be 

found another purpose of this instinct from God either than the conception of a child.

Any deformation of this purpose is depravity and will decrease the christian life to the 

pagan life. 
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From human baby to celestial baby

The  christian  church  allways  remembers  its  spiritual  sons  to  not  dive  within  the 

irrational emotions, as the last purpose of life and to not close the exit door from darkness into 

light, during their spiritual life.

During the work of humans’s recreation within Christ, the two parts must feel that they 

are called to teh honour of being collaborators of God (1 Corinthians 3, 9), Who aims through 

them a divine intention,  dressed withi  a human baby. A marriage that has this purpose is 

blessed by God Who raises the wedding from instinct to its spiritual role, to the honour of 

Sacrament. It is the only guarantee of a lasting and on God’s will marriage.

During his travel into a foreign country to search a wife, Tobit said those wise words:

„And  now,  O  Lord,  I  take  not  this  my  sister  for  pleasure,  but  in  righteousness; 

therefore mercifully ordain that we may grow old together." (Tobit 8, 7)

When God wants to embody a thought into  the seen world as a new son of Him and to 

raise him to the perfection stairs of His creatures, He  absolutely needs an appropiate marriage 

on earth. This situation of God we find in the Scripture under different forms.

So, through the prophet Isaiah, the Word moans:

“The righteous perish,  and no one takes it to heart; the devout are taken away,    and 

no one understands that the righteous are taken away    to be spared from evil.” (Isaiah 57, 1)

- How do the righteous get lost?

- Very easy. They are not born anymore.

-And  is  it  human’s  guilt?  Human  must  wonder  why  the  righteous  are  not  born 

anymore?

-See that it is necessary, once the guilt is found; see that the righteous’s vanish is a 

problem we are responsible of. The marriage has the word.

From those until now, it was understood something regarding the heritable mechanism 

of  the  environment  governed  by  religion  and  by  education,  and  here,  talking  about  the 

christian life, we find ourselves in full spiritual structure, that still hangs by the human factors 

of marriage.

From that perspective we fully understand the word of Saint Paul, who conditioned the 

salvation of the woman by her destiny as a mother.

1 Timothy 2:

15. „But women will be saved through childbearing - if they continue in faith, love and 

holiness with propriety (is so the old ones called the abstinence)”.
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Giving bith to children along such behaviour is something that is agaist the polygamist 

and  without  any  judgement  instinct  of  the  man  without  Christ;  it  is  not  possible  the 

achievement  of  the  divine  intention  without  a  husband  capable  of  the  same  faith  and 

behaviour. The belief that what is possible and what we might think that is impossible it is an 

unguessed power; a sort of an enhacement of human’s will with God’s will.

We have proofs  where we even can’t guess: in the modern physics, as regards the 

powers of the souls over the physic world, so over the body. By the simple touch of an object 

its structure is somehow changed. By the simple directioning of the known energy of the soul 

over a thing, this is influenced and changed and it is not asbolutely identical with itself before 

the experience. It can’t be said that is a severe determination of the material configuration, but 

at most an interdeterminism in physics. Those packages of energy bomb the living cell or the 

material, which gave those unpredictible mutations in the structure of their objective. It was 

written about the biology of the quantum. All those findings are linked to names, regognized 

all over the world.

From here we pay attention to the fact that living organism easily registers a bombing 

of soul’s energy and causes to it the infinitesimal mutation according to the wish. And a little 

change  in  microbiology  unleashes  by  enhacement,  huge  processes  in  the  person’s 

configuration and sometimes even in the society’s configuration.

So, how can’t  the curse of an old lady, almost peeled of material, thrown with the 

biggest  wrath  over  a  guilty,  to  not  reach  him  and  change  his  physical  and  psychic 

configurations? 

The directional thinking, alike an arrow, may cause organic damages to the target. And 

again: how can’t a prayer said with love not to use and to change human from bad into good? 

How can prayer of a mother for her child, said with the fire of her being, not be usefull in the 

manner she wishes to? More: all the parents’ spiritual and bodily conditions, and especially 

those of the mother during the nine months are written within the child as inclinations or 

predispositions the child will have during his/ her life. Sorrows, bitterness, pains prepossess 

the child towards sadness, melancholy, unhealth. So all those must be avoided. During those 

times, if the mother steals a thing, the child will steal all his/ her life. If the mother drinks 

once, the child will drink all his/ her life – especially drinking has heritable support. If the 

mother prays to God, her child will pray too.

The dominant spiritual athmosphere of the family, especially during those times, and 

especially that of the mother will be a feature of the entire life of the followers.
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Now is the time to do whatever you want with your child, now you are responsible to 

protect the child from all the bads, you wouldn’t  like to be upset with, because now it’s the 

only time when you can do that and the child will perfectly listen to you. So don’t let yourself 

be corrupted by the weakness of your husband who doesn’t understand the miracle your faith 

does, so that not to vainly cry later due to the wrongdoings of your child, because you didn’t 

watch him/ her clean, during the time when he/ she had to be protected.

So mother  redress  your  behaviour  to  God,  Who does  through you a  miracle  of  a 

combination of a human baby with a celestial baby, a reward of happiness for your efforts.

With those efforts, any mother will save herself.

See the spiritual  phase of family life,  enduring the holy laws for a divine purpose, 

about what the Holy Scripture says:

Wisdom of Solomon 6:

10. “They that keep holiness holily shall be judged holy: and they that have learned 

such things shall find what to answer”.

See why Jesus come to the wedding and the wedding guests come to the judgement.
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Chapter VI. SACRAMENTS’ ADMINISTRATORS

Determinative words

The Holy Scripture, through Paul the Apostle, spilts humans in two crowds: bodily and 

spiritual.  „Those  who live  according  to  the  flesh have  their  minds  set  on  what  the  flesh 

desires; but those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the 

Spirit desires.  The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is 

life and peace.  The mind governed by the flesh is hostile to God; it does not submit to God’s 

law, nor can it do so. Those who are in the realm of the flesh cannot please God.” (Romans 8, 

5-8)

Those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passions and 

desires (Galatians 5, 24). “We have an obligation - but it is not to the flesh, to live according 

to it.  For if you live according to the flesh, you will die; but if by the Spirit you put to death 

the misdeeds of the body, you will live.  For those who are led by the Spirit of God are the 

children of God” (Romans 8, 12-14). Because: „It is God’s will that you should be sanctified: 

that you should avoid sexual immorality;  that each of you should learn to control your own 

body in a way that is holy and honorable, not in passionate lust like the pagans, who do not 

know God; for God did not call us to be impure, but to live a holy life” ( 1 hessalonians 4, 3-5, 

7). 

In the times of that  great  sacraments  administrator,  Paul the Apostle,  huge wrath was 

blowing over the christians. That’s why many were determined to perfectly abstain within 

marriage, to be allways prepared for the Holy Communion and the marthyrism confession. 

But Saint Paul, considering children as fruits  of the marriage, allowed complete abstinence 

for  the  times  of  fast  and  prayers  (1  Corinthians  7,  5).  Fast  was  and still  is  on Monday, 

Wednessday and Friday, and the prayer and the Holy Communion on Saturnday and Sunday. 

In time, christian became weaker and so the Holy Parents addedin turn the four fasts, which 

are fast by all points of view. Since then the Holy Parents noticed that the human without any 

restraining decays and without fast he/ she can’t restrain and so he/ she can’t understand the 

spiritual ones. The prophet Joel since long time ago had said: „ Declare a holy fast... Let the 

bridegroom leave his room  and the bride her chamber” “ (Joel 2, 15-16)

But  saint  paul,  taking  into  account  the  present  wrath  advices  them:  “Because  of  the 

present crisis, I think that it is good for a man to remain as he is.  Are you pledged to a 

woman? Do not seek to be released. Are you free from such a commitment? Do not look for a 

203



wife.  But if you do marry, you have not sinned; and if a virgin marries, she has not sinned. 

But those who marry will face many troubles in this life, and I want to spare you this. The 

time is short. From now on those who have wives should live as if they do not;  those who 

mourn, as if they did not; those who are happy, as if they were not; those who buy something, 

as if it were not theirs to keep; those who use the things of the world, as if not engrossed in 

them. For this world in its present form is passing away” ( 1 Corinthians 7, 26 -31). In the 

days of the last wrath, we’ll get to the same advice.

Until then, we notice that nowadays priests, having the same duty as Paul, don’t watch 

sexual immorality as a sin that ruin the humans structure in extent and deepness and let that to 

do as it wants. They don’t dare to take it out of the christian marriage Sacrament, that’s why it 

leads to the poorness and lost of its fruits, the children. So it happens that : „the teaching of 

the  law  by  the  priest  being  lost”  (Ezekiel  7,  26),  people  fumble  in  the  multitude  of 

unknowledge and lack of  advice,  which extended as  a  night  of  damnation  over  the poor 

humans. This is a dangerous sleep, from both sides. Because it is written: “But while everyone 

was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat, and went away” (Mathhew 

13, 25).

So not without a purpose we aknowledge that the weeds of the enemy will run riot the 

sheeps against the shepherds…

What is happening within a human, at little scale, is happening also at large scale within 

the entire world. What happens in microbiology happens in macrobiology, in human society; 

with the difference that a little change within a person, with the extend and the lengh of time, 

can create among people a lost as never before. From the insignificant fact that the mind of a 

person with power was bent, is possible to lead to expulsion of millions of humans from 

God’s obedience.

The fact the Jesus came to the wedding with His disciples (John 2, 2) proves that from the 

wedding the first  divine miracle  to good starts;  from here a  barrier  against  human nature 

ravage  is  raised.  That’s  why  the  wedding  is  raised  from  immorality  to  the  honour  of 

Sacrament, among the seventh ones, so that people to become perceptible and not to allow 

anymore within it the snakes of wrongdoings.

For that, Saint maxim says: “Anyone who sin can’t defend his/ her sin with the weakness 

of the body. Because the union with God –the Word consolidated the nature, untying it by the 

curse, and not leting us any defence for free strat towards the passions. Because the divinity of 

the Word, allways present through the Grace within those who believe in Him, fades within 
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the body the law of the sin” (Saint Maxim the Confessor,  Aswers for Talasie, op. cit., pg. 

255).

In  the  golden  age  of  christianity,  living  within  Christ  was  more  powerful  and nmore 

extended among christians;  that  made easier  their  battle  with the passions; but  nawadays, 

when God became derisive (Jeremiah 6, 10) even among christians, to talk about the fight 

with the passions means to get yourself into a spot. That’s why, today, no matther how much 

will cost that daring, we must relent people to a cleaner life,  - because of that hang a lighter 

faith  and  so  the  salvation.  For  that  as  help  I  find  their  own  misery  and  the  terror  for 

consequences, as bigger miseries. That way is athe one of a cobbler, because living within 

Jesus would spare us by talking. But those who live withn jesus are rare if they exist; those 

must be born, ther’s no other way; becaseu no matter with what or how it comes, the faith will 

manage to bend and to fade.

The knowledge of salvation (1 Timothy 2, 4) lighted once as the sun within the people and 

today bearly a star is seen, because the people stay in the dark (matthew 4, 16) and in the 

shadow of death.

The knowledge of salvation must be fire again among the people.

Minas (talents)’ destiny

If we agree that inside any person that comes into this world, God hides a thought of 

Him, a plan that he watch among the peole and according to it,  the meci of the one who 

receive the necessary features to accomplish it, and so we are present to a great secret.

God leads the things in many ways. From those we choose for explaination only two: the lead 

over the human mind’s awareness and power, the lead through the simply omnipotence of His 

will. The second is the lead to which he ties the human serving too; the lead that depends by 

the human, is determined by the human and is human loving. So the freedom of God made by 

love and hangs on the freedom of the human.

Such a freedom has only the right one, because he/ she won the love of God. The 

sinner is the slave of the sin, his / her will is not free. What he / she thinks is freedom is a 

disequilibrium  in God’s creation. For that, while the right one knows a personal God, full of 

love and close to people,  the sinner feels a hard, hidden, aggressive, omnipotence and far 

away God. But there are sinners totally enemies of God, who don’t even allow to be called 

sinners. Thos don’t work together with God. Maybe over their work divine correction must 

come. Is so that we feel a mighty God, Who redresses, over the wills of the humans. The 
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equilibrium of creation and of life,  damaged by the humans’ wrongdoings. This action of 

God, by which he constrain the facts of the people with the consequences, we call as penance. 

The penance is a type of God’s vigilance for the persons’ destiny and destinies of the people. 

But even if the bad is punished by itself, divine love still offers the possibilty to get of the 

malice  dead end which punishes itself:  if  someone  will  consider  to stay as good for his 

brothers against God.

Those ones, provided by God with this task even before they were born (galatians 1, 

15; Jeremiah 1, 5) and sent o acomplish it, they are His servants to whom He gave His 

wealth to take care of it. 

Luke 19: 

12. A man of noble birth (Jesus) went to a distant country to have himself appointed 

king and then to return. (Second coming as Emperor and Judge)

13. So he called ten of his servants and gave them ten minas „Put this money to work” 

he said, „until I come back.” 

 14. But his subjects hated him and sent a delegation after him to say, „We don’t want 

this man to be our king. 

15. He was made king, however, and returned home „after long time” (Mathhew 25, 

19). Then he sent for the servants to whom he had given the money, in order to find out 

what they had gained with it. 

The minas are talents: the endoements with gifts, missions, spiritual and civil tasks; the 

craft of art; the craft of science, of any science, the gift of managing well the wealth; shortly 

the values of the culture: moral, politic, theoretical (science), estetical, economic and religious 

values (Tudor Vianu, op. cit., pg. 30). And the servants are humans gifted with all values of 

talents.  

And without any question, it is undertsood that all the values, the talents should trade 

among people for God, because as a hierechy of a values exists so there is an Hierarch of 

those.

But, the parable says that some of the gifted ones didn’t want to recognize the master, 

80% revolted agaist the master of the wealth.

Those are the ones who considers as theirs the gifts given by God. They  bloat with the 

boasts, they fume their  minds with the pride and take out God from their trade.  All  their 

efforst are equal with the burial of the minas within the earth. By not working the values 

according to the sense God planned them, means to get out the hierachy and to do anarchy. 
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So 20% stay in hierarchy and 80% in anarchy: exactly  the situation of 20 sheeps  in the 

middle of 80 wolves. 

And the miracle of God is that the sheeps win the wolves! We have as testimony the 

history  of  christianity.  When  luciferic  pride  covered  the  mind  of  the  polical  powers, 

represented by the emperor of Rome or the one of  Byzantium, then he asked the people not 

only obedience but also worship. He considered himself as a god, ordered to be made a statue 

of him, took that to Pantheon and asked people to worhip it. 

But christians didn’t worship the idols. 

The god emperor was clashing the God of the christians. And because he couldn’t 

eliminate  Him, he was killing   the christians  without  any judgement,  burning them being 

alive,  crucifying  them; the christians,  without  any guilt,  were making the fake god angry 

because of their  patience.  Did a disaster  happen? There was christian guilt.  It  didn’t  rain; 

christians  are  guilty;  there  was fload,  christians  are  guilty;  the  barbarians  surrounded the 

empire, christians were guilty,  - throw the christians to the lions!...

See the values witin a conflict: political power, covered by the pride, planting its claws 

in the neck of humbleness and still it was seen the pride defeated by the humbleness.

Paul was teaching the christians: „Let everyone be subject to the governing authorities, 

for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have 

been established by God” (Romans 13, 1).

The custom of the claws has deep roots. In the history of Egypt, while the Pharohs 

were respecting the faith, their dinasties lasted thousands of years. As soon as they raised their 

hands over the priests, they were finished; their temples turn off the light of science, their 

pyramids ramained monuments of death and the dinasties vainished. One of the Pharaoh ends 

with all his army in the Red See waves (Exod 14, 28).

The mental disequilibrium of the pride contaminated almost all the values and created 

war between those. In the value of politics the pride cause the tyranny, terrorism, dictatorship; 

in religion,  the inquisition,  the despotism,  the protestantism; in science and economy,  the 

materialism; in art, the sensualism; in all it inserted the anarchy towards God, their Ierarch. So 

what those will say when they will be asked about?
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Viewing through the veil

Don’t be wrong tthought that the right one appears only in religion. This can show in any 

of God’s values or minas. But if this bearly appears in the religion, this is because bearly here 

it is known something about human’s hanging on God. So the carrier of any value if will 

reach to know about his hanging on God will become a right one.

Right is the human of God, even if he is a priest , an emperor, a scientist,  an artist,  a 

money keeper, a rich, a poor. One thing is asked for that: to know himself as having spiritual 

origins and all the endowment from God. There are many rights that don’t even know they are 

right. For them the unknowledge is a great cover of dangers as the ganger of falling into pride 

of those aware of their virtue. In their holy unknowledgement they are simple as flowers, they 

don’t know anything about their beauty. 

For those who have a responsability for the people, it is  necessary to know their hanging 

from God and they must return Him the honour and the task they have among people.

That stops this normal situation is the veil from the mind, which is the sin’s divisive wall 

from God.

Everyone sent by God  in that world is endowed and capable to be right. But, by passing 

through the earthly birth, they are charged with parental burdens, which tired them and bend 

them till the ground. Then, weak by the efforst of life and the environment, hardly they will 

decide to represent the cause of God.

"Before I formed you in the womb I knew you, before you were born I set you apart; I 

appointed you as a prophet to the nations." God said to Jeremiah (jeremiah 1, 5), who tried to 

let go his mission of being a prophet. The prohet Jona adandoned God, Peter did the same; 

emperors and preists did so too. It is seen that is a risk of life to hang on God. It is a strange 

shame in people to become better. And the daring of serving God and advice them to do the 

same, many times put people in danger. Is the sheep’s fear by the wolf. But if Jesus would had 

been scared by the people and the hell, what would aour hope become? The secret of Jesus 

was that His body was hiding God; and our secret,  the christians one, is that our being is 

hiding Jesus. This is the miracle that the sheeps win the wolves, no matter how big the pack 

is. To see with your eyes this miracle is only a way: clean life – according to the nature – 

which is helpful for humans and for God too, to help us. There is no regular way to break the 

wall and to thin the veil that detach humans by God and inserts the chaos within the creation.

Because  the  sin  of  depravity  and  those  of  the  entire  wrongdoings  impede  or  make 

impossible the  appearance and perfection of Christ within us.  Because only if Christ’s life 
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will  reveal  within  us,  we  will  know  the  traget  towards  we  must  aspire  to  and  we  will 

understand our purpose on earth.

Inside the children, born from a clean marriage, tip the balance for good features and they 

are not defeated by the bad contexts of the envuironment, which they may find and perhaps 

they are meant to be againt that environment. Since their childhood they are more transparent 

for God and by that it is seen that they have the calling to be His  disciples; and if time will 

ask that they will be martyr too.

A scientist,  who  confesses  God in  his  domain  is  often  a  martyr;  a  nations  leader,  if 

declares himself to hang on God is also a martyr, as if hanging on God would be a great guilt 

or weakness. And so happen to all gifted to God, when they don’t agree the world’s advice , 

to rob God by the gift he gave for good work they must fulfill in the world.

More the “veil” done by sins and layed over the conscience’s eye is thiner, more the gifted 

ones find sooner who they are and what mission they have from God. Jesus, as a real human, 

had no divisive veil, so that when He was 12 years old he said to Saint Jioseph and the Holy 

Virgin, in the most possible natural manner: “Didn't you know I had to be in my Father's 

house?”  (Luke  2,  49).  He  was  in  the  temple  of  Jerusalem,  surrounded  by  the  old  law 

theologians, asking and aswering them from the Scriptures.

So the saints, the right one by excellence, due to the measurement of their faith and thei 

inherit lagacy from parents and increased with their own efforts, are a living lecture. Because 

they have inside them God  - The Word, the One Who calls to other people His will through 

them. Arround those faith consolitates and extends and many are saved. By them the anarchy 

is stopped, by them the equilibrium and harmony are redress and through them the others see 

God.  The  holyness  is  that  transparency  of  God  in  His  creature,  that  great  respectability 

friendship of the soul with his Father – the only normal and inherent situation of human and 

humans.
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The right one between the love and the sword

The disequilibrium, the chaos and the anarchy are approximately the same thing; a 

contortion, a degeneration, an accident, a collective sin. The disequilibrium or the sin is not a 

reality with own support, but are the claws of the chaos in the neck of reality, a watch of 

nothingness which wants to swallow inside it all that exist. God wants to stop the assault of 

the chaos winthin the being, but respecting the freedom of the human, He can do that only if 

He will win the human’s conviction for His intention. He win the right ones for that cause. 

The unright ones, loosing their freedom – while they serve the sin -, he can’t win through the 

freedom they don’t have anymore, that’s whay  for those the only remained thing is the sword. 

By  the  sword  we  understand  here:  the  bitterness  of  justice,  the  law,  the  authorities,  the 

governance, the punishment and even sord punishment.

When someone, with his/ her sinner facts, falls from the love of the Father, then he/ 

she encounters His justice and bounden will be redress to the way, alike a slave. He gaves 

him/ her also time, to let him/her redress by free will; but if he/ she doesn’t notice, then He 

takes the time and he/ she will suddently fall under the justice.

A great power of recovering  for those felt from Father’s love have the right ones, who 

stand for their brothers in front of the life’s Master. They are the balance between God amd 

people: obtaining the penitence from the humans and the mercy from God. When the right 

ones are missing from the people, love can’t fulfill so the justice must be fulfilled then.

Many had this  mission  as   intermediate  between  God and humans,  but  especially 

Jesus, and since Him, all the administrators of the Sacaraments, the Apostles and their legal 

followers. The priests, update through the sacrifice without blood, the Holy Communion, the 

constancy of this intermediation. That’s why the priest – it is understood that he must be a 

right one – is named more than that; he is the angel of Lord Almighty (Malachi 2, 7) (Who is 

also  Jesus).  „The  angels  of  the  Church”  from the  Apocalypse  were  seven  bishops,  who 

received redressing for some lack of attention.

The priests have the concern to melt the humans during the time for retund, so that not 

to fall from mercy to the crush of the justice. They received the great gift to forgive in the 

name of God. Great and crushing gift. Why don’t  the humans understand it?

The easiest and driftless thing is to condemn the priests. To be right: priests’ service is 

holy, their gift is from God, is saint. Their earthly nature offer occasions for madness, be right 

again:  they  haven’t  other  way  to  come  into  that  world  but  birth  through  earthly  bodies 

wherein  formicate as snakes the impulses of the wrongdoings and those corrode alike the 
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worms the inclinations of the passions, and so they will  be subdued by this heritage and will 

not be able to  fulfill their mission on earth without any shadow. Their call is enveiled, they 

will doubt in decisions (Isaiah 28, 7), being defeated by the world, instead they to defeat the 

world. Of course that those by their life will not let the people to believe and so will allow the 

sheeps to become wild against their shepherd and will bring joy to the wolves. Arround them 

the dark of unknoledge will become more powerful and will stats the hungry, not for bread, 

but for the Word of God, the bread from the Skies. The salt of the earth will be underfoot and 

so: „ what happens to the people happens to the priest too” (Isaiah 24, 2). But the people will 

pay for this bad consition of things, because the entire decay starts from the parents.

See how much the mercy from God hangs on the humans. But justice don’t hang on 

people, those must sufffer it without any haggle.

God’s love and sword continuously work and in the same time for everyone: for each, 

according  to  the  needs;  that  not  only  because  humans  are  mixed,  but  also  because  each 

individual has his/ her own times when the mercy shines for him/ her and also times when the 

sword oppress him/ her – to come back to the mercy stage.

In all that turn of things, the priest and in general the right one, has the task to explain 

the secrets of divine plan, relenting both sides, the human and God. Many times the right ones 

cop it, because he receives arrows from both parts.  „The right ones who dies comdemn the 

wrongdoers who live…they’ll see the end of the wise one, but they will not understand what 

advice God had with that one…” (Wisdom of Solomon 4, 16 -17) .

If we acceopt what Carrel says, human person extends in many ways and beyond his 

anatomic edges. We are also spiritual persons. Love and hate are realities. A broken love can 

cause sometimes death. A resurrected love is a resurrection. If we could see the wires that 

connect each others, the form of the humans would be strange. Some people would exceed a 

little the surface of their skin, others would extend  until a bank account, others to the body of 

anyone, others to the bar, others to the wealth. Some would seem to us  to have the hands 

pointed over the sees and the countries, until their families, until the mountains and the sky of 

the country where they were born, until their freinds, until an old house. The nations leaders, 

the  great  benefactors  would  be  alike  some  giants  who  extend  multitude  of  arms  over  a 

country, a continent or the entire world (Alexis Carrel, op. cit., pg. 264).

Who knws, if the parents has a purpose when they adviced their disciples to have their 

soul gathered where their body was; because, having the soul dissipated they received many 

damages and were not improving. Who knows, if the testimonials of some seer Parents about 

the fire  column that  was  raising from a spiritual  progressed one to  the sky,  was  not  this 
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concentration of the happy one personality: the mind within the heart and both within God, 

receiving the shape of a fire column.

There are many things we don’t know, compared to what we know about the human; 

but that we surely know is that the spirit is not limited by the four dimesnions of the seen 

world.

The helm from the  distance

Why does God blame the humans for the fact that the right one is not born and that 

they don’t notice that? The answer is the following: the right ones are God’s tools, by whom 

He advices the nations and by them He make possible His mercy over the people; so if He 

hasn’t them, people will face the wrath of His justice, according to their facts. The familiy, 

with its fruits heavy with wrongdoings, brings God to an impasse; that’s why people have to 

aswer for their facts and they are in the same danger like the fruitless fig (Luke 13, 6; Mark 

11, 13).

„I looked for someone among them who would build up the wall and stand before me 

in the gap on behalf of the land so I would not have to destroy it, but I found no one.” (Ezekiel 

22, 30)

The first right that stood in front of God for others was Abraham (Genesis 18, 23). 

Other was Moses, who even straiten God to forgive the people who did a great sin, by 

worshiping the golden calf, saying:

“But now, please forgive their sin--but if not, then blot me out of the book you have 

written.” (Exodus 32, 32)

And God obeys the human.

Another right, Jesus Navi, Moses’ s follower, entering the land of promise, during a 

fight with the Amorites, he prayed that the sun to stay on its place and it dis, until God 

allowed him to win the enemies. And never before or never after was such a day when God to 

obey in this way the voice of the human” (Jesus navi 10, 14) confesses the Scripture.

Ussualy people start with their facts some unseen storms; those return to their heads 

too, but in the most possible seen way. God, before knowing the end of each, arranges for 

eveyone expiations in this world.

“ God is long term patience and merciful  but he doesn’t  let  anything unpunished” 

(Naum 1, 3). But He does nothing without showing His secret to His servants (Amos 3, 7). 

See the right ones as messenger of  God’s will, as before seer,  beyond fourth dimension, the 
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time.  The Holy Scripture would be a copy of the unseen Book from the helm of the world. 

The right one reaches to the origins of the Scriptures. So, God adviced with the celestial army, 

deciding and end with punishment for king Ahab and shows His secret to the prophet Micheia 

(3 Kings 22, 19).

The  bitter  punishment  of  the  emperor  of  Babylon,  who abused  by  his  power  and 

became so prideful, “sustains upon the wish of the angels and on the command of the saints”. 

(Daniel 4, 14).

Daniel understood this secret, and he advices the prideful emperor to redeem his sins, 

fact by which the unseen punishement, thata hanged over him,  would be avoided. And God, 

the One Who obeys the advice of His servants (Ibidem) gave him 12 months  to redress. But 

the emperor, not used to obey, didn’t want to redreem his sins by free will, according to the 

mercy way, and so the law of justice, of the redeem without wanting, reached him. He didn’t 

want to redress his mind that’s why his mind was taken from him and he was expelled from 

the people and for seven years he fed with the oxen (daniel 4, 24, 26, 29).

Being planned by God to be emperor of Babylon, he shouldn’t become prideful and to 

ask people  to  worship him,  a  temptation  above the  power,  which  was extended  over  the 

Jewish people, that God gave him into slavery and not for getting lost. Beside that, he was a 

scary despot, so that his soldeiers shoulders were bare and because of the effort to build the 

great city of Tyre, everyone  got bald (Ezekiel 29, 18).

He  had  to  behave  as  a  servant  of  God  and  not   as  a  despot,  making  so  much 

disturbance  among  God’s  creation.  The  wrath  he  unleashed  over  him,  stopped  his 

wrongdoings so that after the punishment times passed, he saw his purpose and hanging from 

God. See the wisdom confessing of this despot of the old history, given by himself:

„At the end of that time (the seven years of madness), I, Nebuchadnezzar, raised my 

eyes toward heaven, and my sanity was restored. Then I praised the Most High; I honored and 

glorified him who lives forever.    His dominion is an eternal dominion; his kingdom endures 

from generation to generation… Everything he does is right and all his ways are just. And 

those who walk in pride he is able to humble.” (Daniel 4, 31, 34)

The helm of the nations is done from the hights too. It is an expiation of the nations. 

That was first revealed to Abraham:

“Know for certain that for four hundred years your descendants will be strangers in a 

country not their own and that they will be enslaved and mistreated there. But I will punish 

the nation they serve as slaves, and afterward they will come out with great possessions. In the 

213



fourth generation your descendants will come back here, for the sin of the Amorites has not 

yet reached its full measure.” (Genesis 15, 13-14, 16)

When the right time came, when the Jewish returned from Egypt, Solomon sees other 

secrets of the expiation Book, by looking back in time. See how God judged the Egyptians:

From the 10 punishments, the hardest was the  night which lasted for 3 days, with its 

scary fears, “which came from hell over them” (Wisdom of Solomon 17, 14). During that 

night their hidden sins were revealed. It was the icon of the darkness that would cover them in 

the end. Thrown in a part or another on the earth and half deads, they discovered the reason 

why they had to die. Because the apparitions which scared them were revealing that thing, so 

that not to die without knowing: why they suffer so much (Wisdom of Solomon 18, 19). See 

also the end of God’s judgement with them: the military disater of the Pharaoh:

Wisdom 19:

1. As for the ungodly, wrath came upon them without mercy unto the end: for he knew 

before what they would do; 

2. How that  having  given  them leave  to  depart,  and  sent  them hastily  away,  they 

would repent and pursue them. 

3. For whilst they were yet mourning and making lamentation at  the graves of the 

dead, they added another foolish device, and pursued them as fugitives, whom they 

had intreated to be gone. 

4. For the destiny,  whereof they were worthy,  drew them unto this end, and made 

them  forget  the  things  that  had  already  happened,  that  they  might  fulfil  the 

punishment which was wanting to their torments: 

5. And that thy people might pass a wonderful way: but they might find a strange 

death.

While  God  was  merciful  with  some  He  was  stafing  the  others,  because  the 

measurement of their wrongdoings was fulfilled. And so that the ones who received God’s 

mercy to pay attention, others secrets from the Book of nations helm were revealed to Moses, 

while  the  people  was  getting  close  to  the  lad  of  promise.  God  counts  Moses  all  the 

wrongdoings of sexula immorality, from what He awares to protect the people, and finally He 

adds:

Leviticus 18:

24. Do not defile yourselves in any of these ways, because this is how the nations that I 

am going to drive out before you became defiled. 
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25. Even the land was defiled; so I punished it for its sin, and the land vomited out its 

inhabitants.

26.  But  you must  keep  my decrees  and my laws.  The  native-born and the  foreigners 

residing among you must not do any of these detestable things, 

27. for all these things were done by the people who lived in the land before you, and the 

land became defiled. 

28.  And if you defile the land, it will vomit you out as it vomited out the nations that were 

before you.

See that the inhabitants with depraved life are not protected by any borders or weapon 

when God preordains them for punishment, but for a clean life God protects them as no one 

else in the world. The nations have a hidden destiny in God. When those follow their destiny, 

God protects them, when they betray Him, they must prepare for punishment.

But they didn’t obey and from generation to generation they became worse, see how 

the voice of Hosea thunders:

Hosea 4: 

1. Hear the word of the Lord, you Israelites,  because the Lord has a charge to bring 

against you who live in the land

2. There is no faithfulness, no love,  no acknowledgment of God in the land. 

3. There  is  only  cursing,  lying  and  murder,  stealing  and  adultery; and  bloodshed 

follows bloodshed. 

4. Because of this the land dries up, and all who live in it waste away.

Being so used to the sins they didn’t obey; that’s why more wrath came over them, by 

adding more wrongdoings until through prophet Jeremiah, God  announced them the fall of 

Jerusalem and the going into slavery. It is intersting that historical moment, when the prophet 

fights with the king to melt him surrender without any resistence and save his life, but the 

king – due to his duty as a king –prefers to die but never to surrender. This premonition, 

which was a consequence of people and the king decayed life, God explains to Jeremiah, 

saying:” Perhaps when the people of Judah hear about every disaster I plan to inflict on them, 

(Jeremiah 36, 3), perhaps they will listen and each will turn from his evil way and then I will 

relent and not bring on them the disaster I was planning because of the evil they have done” 

(Jeremiah 26, 3).

But for these words Jeremiah was almost killed (Jeremiah 26, 11). Because God’s 

word was offensive for them (Jeremiah 6, 10) and they mocked the messengers of God, and 
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despised his words, and misused his prophets, until the wrath of the Lord arose against his 

people, till there was no remedy” (2 Chronicles 36, 16).

In those times Jeremiah was praying:

“We acknowledge our wickedness, Lord,    and the guilt of our ancestors;    we have 

indeed sinned against you.  For the sake of your name do not abandon us!” (Jeremiah 14, 20)

But he received the following answer:

“Even if Moses and Samuel were to stand before me, my heart would not go out to this 

people. Send them away from my presence! Let them go!  And if they ask you, <<Where shall 

we go?>> tell them, This is what the Lord says: <<Those destined for death, to death; those 

for the sword, to the sword; those for starvation, to starvation; those for captivity, to captivity!

>>” (Jeremiah 15, 1-2). And I completely closed the way of the prayer (Lamentations 3, 8), 

and they He brought the devastation.
„He brought up against them the king of the Babylonians, who killed their young men 

with the sword in the sanctuary…Then they set fire to God’s temple and broke down the wall 

of Jerusalem; they burned all the palaces and destroyed everything of value there. And those 

who escaped from the sword, and they became servants to him in Babylon” (2 Chronicles 36, 

17-20), in the slavery that lasted 70 years.

To that great mourning a bigger one is added:

“The hands of the pitiful women have sodden their own children: they were their meat 

in the destruction  times” (Lamentations 4, 10).

Why so much wrath? Jeremiah wonders. And he receives the answer with its origins, a 

deep answer:

“Your  prophets have  not  discovered  thine  iniquity,  to  turn  away  your  way!” 

(Lamentations 2, 14)

It is true that reavealing the wrongdoings is the most dangerous preach, but also the 

only one which may actaully do something. All run away from that. Not even for winning 

God they don’t want to be in conflict with the people. They have no power! Why? See why:

„And  among  the  prophets  of  Jerusalem     I  have  seen  something  horrible:     They 

commit adultery and live a lie. They strengthen the hands of evildoers,    so that not one of 

them turns  from their  wickednesses.  Therefore  this  is  what  the  Lord  Almighty  (name of 

Mesiah in the Old Testament) says concerning the prophets: <<I will make them eat bitter 

food and  drink  poisoned water,  because  from the  prophets  of  Jerusalem ungodliness  has 

spread throughout the land>>” (Jeremiah 23, 14-15).
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“Woe to the shepherds who are destroying and scattering the sheep of my pasture!” 

declares the Lord!” (Jeremiah 23, 1).

Why did God struggle with the killers of the right ones for 1500 years, sending His 

servants day after day,  in the mourning (Jeremiah 7, 25), that meaning in a time when still 

was  time  to  avoid  the  punishments  which  hung  over  them  and  the  wrath,  which  was 

decreasing like the fire over their wrongdoings?

The lily from the cross

Within this nation a great destiney was hidden: since the  begining of times hidden 

Secret and not known even by the angels. It had to, it was written in the unseen history, that 

when time was there, among people to raise the lily of the human kind: the Holy Virgin, 

Mother of God. It was necessary the re-building of this creation, inlided with no cure towards 

the payment for the sin and to the cruel death. Through the Judean people the christian age 

was scheduled, as God’s last struggle, the last remaining action. The only resolution, which 

makes  possible  the life  of  nations,  finds among the Judeans  nothing else  than their  most 

murderer act, that from the yard of Pilate and from the Hill of Golgotha.

The lily of the Annunciation, come down among people due to His love, was crucified 

by the Judeans on the cross. With that murderer act, they were out their destiny, for what God 

stuggled so much so long time and pushed their nation under the wheels of the curse. 

That’s why:

„For the Israelites will live many days without king or prince,  without sacrifice  or 

sacred stones, without ephod or household gods. 5 Afterward the Israelites will return to faith 

and they will come trembling to the Lord and to his blessings in the last days” (Hodea 3, 4-5).

Until the time will come, the curse they asked in the yard of Pilate hangs over them:

“His blood is on us and on our children!” (Matthew 27, 25)

That’s why they are so hated by all nations – because this is the burden of the curse 

they themselves asked for their followers. This curse hurries them to embrace all the antichrist 

of times, until the last one whom they will make king. Also the wished times will come, but 

even for them the revealing of the antichrists is a cursed destiny. When they will be aware of 

that, they will come  trembling to the christian faith.

So until the end of the days, when they will return too, their legacy is ours, the new 

Israel, the Christian nations. Until then for them the blood of Jesus is curse and anger. On the 

contrary, for us, the blood of Christ is the  heal from the anger (Romans 5, 9). The proof of the 
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greatest love for the humans – the Saviour pass through death for us – has the power to save 

those who receive it and is damnation for those who don’t want to receive it. Some stay under 

the grace, some under the sword.

All  over  God’s  world,  there  is  no  other  powerful  preach  than  the  Saint  crucified 

because of the hate and Who forgives His killers.  This shows something all-powerful and 

endless: perfection.

They didn’t understand, that’s why they spend those” endless” days, hunger days: “not 

a famine of food or a thirst for water,    but a famine of hearing the words of the Lord. And 

they will stagger from sea to sea    and wander from north to east, searching for the word of 

the Lord, but they will not find it” (Amos 8, 11-12).

That’s their famine for thousands of yers: God doesn’t speak to them anymore!...

All the tragedy of this nation, who deadly is in conflict with Jesus Christ, is a great 

lesson of God showed to the christian people until the end of days. History will repeat with all 

the  nations  who will  do  what  they  did.  The  same acts  bring  the  same  consequences,  so 

produce the same history; for that you don’t have to be  a prohpet at all.

Responsibles

The fact that God did everything  from is side for the humna, even the sacrifice on the 

cross, proves that human has a huge price, unbelievable huge. The human has the dimensions 

of divine intention; the center and the synthesis  of His creation: the seen world combined 

with the unseen one.

See  why we are indebt to live according to this divine intention; to live in the same 

time both as seen persons and as unseen persons; because human has the value showed on the 

cross. When the human lives according to his/ her real value, he/ she is subject of history, 

while when he/ she renounces to his/ her divine dimensions he /she is object of history, among 

any other objects; the human  doesn’t bear a name but a number.

So, the meaning is the human’s descent from the simple economic value than his/ her 

degradation to the order of cattle, who will get wild and push their leaders until the madness’s 

edges. That is the fact of some who would throw the lilies to garbagge, worshiping more the 

garbagge than the smell of the lily.

For the decay of the human from the name to a number, all the endowed ones by God 

will be responsible, all those who have the gifts, responsabilities,  aggrandizements, powers 

and all sorts of graces.
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King David, once endowed with the gift of mastery and the one of prophecy, received 

a great punishment,  only because he dared to count the people (2 Kings 24).  The gift  of 

prophecy was taken away from him for a while and 70 thousands from his people died – and 

he was the one who was wrong, not the people (2 Kings 24, 17).

So the precursors and the keepers of the power will be responsible, even for the sword 

coming according to the justice, as Ezekiel, the prophet of the secrets said to us:

Ezekiel 33:

1. The word of the LORD came to me:

2. “Son of man, speak to your people and say to them: ‘When I bring the sword against a 

land,  and  the  people  of  the  land  choose  one  of  their  men  and  make  him  their 

watchman, 

3.  and he sees the sword coming against the land and blows the trumpet to warn the 

people, 

4.  then if anyone hears the trumpet but does not heed the warning and the sword comes 

and takes their life, their blood will be on their own head. 

5.  Since they heard the sound of the trumpet but did not heed the warning, their blood 

will be on their own head. If they had heeded the warning, they would have saved 

themselves. 

6.  But if the watchman sees the sword coming and does not blow the trumpet to warn 

the people and the sword comes and takes someone’s life, that person’s life will be 

taken because of their sin, but I will hold the watchman accountable for their blood.’ 

7. “Son of man, I have made you a watchman for the people of Israel; so hear the word I 

speak and give them warning from me. 

8. When I say to the wicked, ‘You wicked person, you will surely die,’ and you do not 

speak out to dissuade them from their ways, that wicked person will die for[a] their sin, 

and I will hold you accountable for their blood. 

9.  But if you do warn the wicked person to turn from their ways and they do not do so, 

they will die for their sin, though you yourself will be saved.” (Ezechiel 3, 21)

The right ones have this hard and full of dangers duty when they must answer for the 

mistakes of the people (Lamentations 2,14; Jeremiah 14, 10; Isaiah 58).  „By his knowledge 

my righteous servant will justify many” (Isaiah 53, 11). That’s why he must be ron pillar and 

a bronze wall  (Jeremiah 1, 18) and like flint  (Isaiah 50, 7) and also he must be the good 

shepherd, who lays down his life for the sheeps (John 10, 11).
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Indeed,  this  duty can be done only be somebody who adandoned life  and loves  God. 

That’s why Peter says, that is hard for the righteous to be saved (1 Peter  4, 18), judging the 

difficulty of that task. Because nobody is right without having a purpose from God or any 

work to fulfill. The salvation of the right one depends by the fulfillment of his destiny from 

God and is put in dager by the sparing of his own life, when he does that in prejudice of the 

divine intention.

Neither God had other stronger word than the sacrifice itself. The sacrifice is the closest 

approach of God love and will to the human’s freedom. It is the touching boundary between 

the divine will and the human’s freedom. And within His disciples sent from time to time, is 

also Him the One Who repeats His word and remembers about the price human has in front of 

God. He, lived with all the being’s sincerity is the only way which may bring peace among 

people and good assent; all the other solutions different from the living of christianity hurry 

the apocalypse coming. The science without God,  against the human, started to do the last 

madness: the unleash and the inflammation of the elements.

2 Peter 3:

10. But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar; 

the elements will be destroyed by fire, and the earth and everything done in it will be laid 

bare.

The wrongful administator

So the purpose of the administrators is to return back to God the great crowd of people 

to  the „native land”  (Jeremiah 22, 10). But they have also enemies who accuse them before 

God day and night (Revelation 12, 10) for  wasting their possessions (Luke 16, 1). Because 

since the enemy was thrown on the earth  he consider  himself  as  master  of  all  the world 

kingdoms. The enemy is not ashamed not even by Christ and says to Him: “I will give you all 

their authority and splendor; it has been given to me, and I can give it to anyone I want to.  If 

you worship me, it will all be yours.” (Luke 4, 6-7).

It is understood that any benefaction, any use of the world according to the law of love 

for humans is a damage, a great prejudice for the mastery of this mad angel. You know haw 

are the insanes: they consider themselves as something of a great importance and ask people 

to worship them, they consider themselves as emperors and masters, because their desease 

requires that; and much more Lucifer, the doer of madness demands that. So any love, inside 

his supposed kingdom is a lost; and any hate – according to his evil wish- is a good act. But 
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the kingdom in reality belongs to God, the entire world belongs to God and if that is managed 

with hate, not with love, it happens that the adminitators will be in great debt to God. Any 

obedience of the real master of the world is a damage in the kingdom of the mad “mastre” and 

any obedience of the mad master of the earth push humans under the burden of a debt or 

mistake done against God.

So, if according to the reality, the property and the mastery of that world belongs to 

God then the human is a sort of lodger, a sort of an adminitrator and nowise the absolute 

master of the world. Because if the human would consider himself/ herself as  absolute master 

of the world then will be alike the mad angel faith. To avoid the humans from that decay, God 

named him as  wrongful administrator, due to the fact that he hasn’t the absolute property 

rights, but only the relative property. On the other hand, He did so to protect him to fall into 

the madness of the evil angel. So, as soon as human consider himself as the absolute master of 

the world, he clashes with God, he rejects God, he removes Him, he expropriates Him and by 

those he has the same opinion as Lucifer. The poor human doesn’t realize that, by receiving 

the temptation, will be crushed under the ruins of his/ her own mad love. When the human 

ssticks to the being, the properties, the slave, those become mammon, which means money 

and richness. So you can’t serve God and mammona in the same time. With all of these, God 

appreciates the accused administrator who made friendship with the unjustice mammona and 

promises him to accept him into the kingdom when he will dissipate  it,  according to the 

divine law of divine love – it is understood that it reffers to the scatter of the mammona. From 

here  we can  see  the  purpose  of  the  richness:  the  poorness  doesn’t  save  you,  neither  the 

richness  condemns  you;  and  alike  the  richness  doesn’t  save  you,  neither  the  poorness 

condemns you, but  it  depends on how you have the soul as regards the richness and the 

poorness. If you are poor and your thinking aims towards wealth, see that poorness doesn’t 

save you. If you are rich, but your heart is unleshed by your wealth, see that your richness 

doesn’t put you in danger. It depends on how your soul is regarding that aspect: in regards to 

one or another you may be saved or condemned.

The mammona of injustice has a great defender: the golden calf, which bucks all that 

would try to scatter that to the poors of the world. The master of the calf accuse the wrongful 

administrators in front of God, Who by dissipating the calf through the love for humans, those 

became wiser than the children of light (Luke 16, 8).

Poor God, has no place to put His head on, because the rich ones and the crafty pen of 

the scribes (Jeremiah 8, 8) expropiated Him from the right of owner and author of this world. 

Who knows if He still has the right to feel angry and to broom all their thoughts together with 
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their mammona too. Because the property right comes more from the statute of author then 

the property act. So, when God shakes the mammona (richness) is a sign that it was not well 

managed by the people and He calls them to account; because He said : “Be for the poors ones 

like a father!  “ (Wisdom of jesus Sirach 4,  10). So, having the absolute  rights  above the 

economic value, He may name administrator on whoever wants, even on those who reject 

Him.  With this almighty planing, by which God do His will, using also even his enemies, 

God slaps from tiime to time His confessors to awake them from their heartlessness which 

they keep the Lazars to their doors.

The  Parents  said  that  our  only  real  fortune  is  represented  by  our  sins.  Because 

according to them, you own only the thing you have done out of nothing. And accomplishing 

that aspect, God did the being out of nothing, and the being did the sin.

So, viweing that reality, human doesn’t belong to himself or to other human and he 

belongs to God. On the other way as author of the sin cause the fact that it reclames and it 

follows him/ her , as object of property – as ballast of the accident – which may lead the 

human to the stage of adandoning God and be against God, as author of a terrible novelty – 

the  sin  –  without  noticing  that  by  that  he/  she  returns  under  the  bitter  tiranny  of  the 

nothingness, the chaos in all aspects and maybe forever. 

This is the awsome novelty, that human could do what God can’t, that mening the evil. The 

fact  after  all  judgement,  the  sinners  are  locked in  the  tortures  of  endless  chaos,  is  not  a 

revange from God, but an approval of the feedom and viciated decision of the human, so that 

he/ she be together in the infinite eternity with his/ her beloved creation –the sin.

The sin, this real unright mammona of the human, must be scatter; we must ask God 

forgiveness  for  those  earnings  and  also  His  help  to  scatter  that.  The  priests  are  the 

adminitrators of God’s secrtes who decrease for their brothers this mammona, forgiving a part 

of the debt. That’s why Lucifer raises great accusations against them in front of God, day and 

night and inflames against them all the wraths of the adversity.

“They triumphed over him     by the blood of the Lamb     and by the word of their 

testimony; they did not love their lives so much     as to shrink from death” (Revelation 12, 

11).

That’s  why,  Saint  John  Chrysostom  was  right  when  he  said:  “The  torments  that 

tempest  the  soul  of  the  priests  are  more  than  those   which  are  on  the  sees”  (Saint  John 

Chrysostom, About priesthood, Craiova, 1941, pg. 61). The administrators of the secrets, the 

servants of the Holy Liturgy are also continue sacrifice in the name of love, burn in that world 

for its salvation.
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C  hapter VII. LOVE’S KINGDOMS  

A sister of life

We are not born by time but by the eternity. So it happens that we have within a piece 

of dust the other world too. Even we live for a while dressed by this world, still we have 

moments when brother dream and sister death circle arround us and split our being into two 

parts.

We have moments when we are released by the bonds of the four dimensions of the 

seen world and we suddently wake up into another manner of existence and we get inside 

another way of knowing.

See the next story:

Somebody was relating, saying: „ It happens that I was a poor man, with wife and 

children and I had no assests. The world was so bad and nobody was helping me; that’s why I 

thought to do the same and go robbing. So one night I left to accomplish this planned action. 

But not being skilled for that, I was caught bu the guardians, who tied me and put me into jail. 

After some time they judged me for robbery. They judged me and condemned me to death. 

That’s why I was taken out the city , tied up with my hands at back, we stopped near a forest, 

where they had to hang me by a tree. When they put the strap arroud my neck, I startled and I 

was awoke. I was wet be sweat, but saved by the strap.

What did happen? I was spleeoing on my back and from the ceiling a piece of the 

plaster felt right on my neck and that awoke me.

So, I lived an entire story, which encompesses so many things during many days, all 

together in a single moment.”

In the records of an elder from the Holy Mountain, it is written the following story:

„An invalid  came to Kapsala.  He was suffereing from many years and he lost  his 

patience. His soul was getting weak so in tears he was praying God to short his life.

An angel came and said to the invalid:

 - Well brother, God, in His endless mercy listend your prayer: He will short your 

earthly life if you agree that for an year of sufference you will endure on the earth  - by which 

you would clean like gold in the fire – to spent three hours in the works of hell. Your sins 

request your cleaning through the pains of your own body, so that you to survive as an invalid 

for one more year, because for you, as for all the belivers, thare is no other way to Heaven, 

except for the way of the Cross, which was shown by God –the Human, the One without any 
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sin. The way of the Cross makes you to suffer. So try to see how are the eternal  agony, 

endured by all the sinners; but you will suffer only for three hours and then you will escape 

from there through the prayers of the Church.

The poor one started to think:

-  To  suffer  one  year  more  on  earth  is  a  long  time!  Beter  I  suffer  three  hours  of 

sufference on the other world; and he said to the angel: I agree to go to hell.

The angel took the soul and locked it inside the hell’s prisons.

- After three hours I’ll come to search you, the angel said with his softening voice.

After the angel left, everything became dark, a darkness alike the pitch, a terrible jam, 

a racking noise of moans of the sinner souls, evil spirtits with flaming eyes who with their 

horridness, were encasing him and frozen his being, and he couldn’t do anything to protect; 

all of those were catching him  with claws of terror and were diving him into an indescribably 

fear. He couldn’t see anything, even the sufferance and the sobs were shouting all over the 

palce. The firing eyes of the demons were shining in the dark and those were seen above their 

malformed shades, who were darting over him, ready to break him and to devour him with a 

beast swallow.

The poor soul started to cry because of the fear, but nobody was answering to his calls, 

except for the echo of the abyss, devasted by the beasts.

Te hours becaem years. He even thought that hundreds of years passed since he was in 

those works and the angel didn’t appear anymore. So he was clenched by despair taht the 

angel will not come back and suddently he greted his teeth. Nobody heard him, because all the 

sinners from the caves  were busy with their  own sufferances;  and the wild demons were 

ridiculing their pains.

Just when he grated his teeth for the second time, the sweet light of angelic slave was 

descending above the tortured ones and with celestial smile asked:

 -How do you feel brother?

- I woulnd’t believe that angels lie too! the poor one moaned, having the voice full of 

pain.

- What do you mean by that? Peaceful the angel asked.

- I mean that you promised me to take me out of here after three hours and hundreds of 

years passed since I suffer here!

- What do you say? Hundreds of yers? Said the angel smiling. An hour passed since I 

let you here and you have two more hours to stay.

224



- An hour passed and I have two more hours! IS it possible that only an hour to be 

passed? I can’t endure those pains anymore, I have no power. If it possible and God wants, 

please take me out from here. I want to suffer non earth years and hundreds of years, but even 

until the judgement day, but please take me out from here: have mercy on me.

In that way the poor soul was painly crying, raising the hands towards the angel of 

light, who answered:

 -God, as the Father of clemecy, had mercy on you and takes you aut of here; but you 

brother, when you get back to eath, remember that no matter how great are the sufferances in 

hell, comparred to those from the earth and that is better to accomplish your penintence until 

you are in the body then after.

When the angel finished his words, the poor invalid awoke on the earth, surrounded by 

the sun, and the previous hour was looking more to an hour..” he was happy as the one saved 

from hell.

Those  kind  of  tricks  does  the  sister  death  in  other  occasions  too.  For  instance,  is 

known the fact  that  those who are suddently  in danger to death,  see their  entire  life in a 

moment.  The  entire  content  of  the  memory is  unleashed  as  a  torment  and falls  over  the 

consceince and floads that and then they  forget everything: they lose their conscience.

This fact of seeing the entire life of years in just one second, is of course a feature of 

the soul and not of the body. 

If the mix betwen the body and the soul wouldn’t be curbed by God’s will, the features 

of the soul would be like falshes, which would burn in a second the piece of dust, wherein 

God’s blast stays.

But we are a blast of God’s love. So, according to our body, we are a drop of dew, 

comparred to the endless cosmos, which entirely fits into our conscience.

When sister death unties us by the body, it makes us a great good, even without we to 

wish or to know. Everything is bad in this world: unknowledge, incapacity, darkness, the sin 

with its thousands of claws, stop through death. The evil is condemned to death, so death 

helps us. Not the body is the evil, but through death, the evil is killed for good, that’s why the 

body will resurrect from deads. Within the death is the resurrection.

For now, death is for the soul a real escape from the prison, and for the body, death is 

the break of the evil that styed in the mechanism of the passionate births. So, when will be the 

resurrection of the deads, the bodies will receive that cosmic mutation and will not be limitted 

by the time’s barriers, like now.

225



Humans run, how much they can, from the creeps of knowledge – a knowledge of 

themselves in relation with to God, in relation with eternity of the soul, in relation with good 

and bad. In a single word, they run until death from any existential knowledge. So, what they 

don’t know, being masterd by a biological laziness, they think that doesn’t exist and they stay 

in that thinking during the earthly life.

The situation sudently changes during the time of death. All the things they had to 

know during their life, but they  run and denied those, now invade them with a fatal evidence. 

During the earthly life knowledge depended by the freedom of the human: if he/ she wanted to 

know, he/ she could know; if he/ she didn’t want to know, he/ she remained in unknoledge. 

But immediately after deah, this freedom stops and the soul knows without wanting, what it 

avoided when it was dressed in the body. 

This knowledge has two great moments: the one of death, when the soul is untied by 

the unknowledge and the moment of resurrection when the body is untied by the unfaith too. 

Because the unfaith has its origins more in the cohabitation of the soul with the body. But it 

has to join the conscience and the faith too. The death unties the soul from the body and  so 

the soul gets to the knowledge of its spirituality and immortality;  the resurrection entirely 

unties the body from death and unfaith. The death and the resurrection fulfill, as regards the 

conscience and the salvation from the bad, what not even the most impressive efforts of the 

holiness can do. Until we don’t pass through those gates, our knowledge is just a piece.

Customs from the sky

When the time for soul to get aut of this world comes, it retreats from the body and 

comes towards the head. That’s why those who had an intense spiritual life, have serene face 

due to an unsual light. For many of the saints from the dessert, during the time of their soul’s 

exit, their faces were shining like the sun. The soul is a spiritual being who hasn’t the limits of 

the body and who is not stopped by the barriers of the body. During that time, a peaceful 

conscience shows a serene face, while a disturbed conscience shows a terrified face.

That’s why the Wise one advices:

1. „Remember now your the Creator in the days of your youth, while the evil days 

come not…

5……because man goes to his long home…

6. (Remember your Creator) before the silver cord be loosed…
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7. Then shall the dust return to the earth as it was: and the spirit shall return unto God 

who gave it.” (Ecclesiastes 12, 1,5,6,7)

Souls’s detachement from the body is done for three earthly days, starting from the 

moment we call as death. The service of the burial corresponds with the complete detachment 

of the soul from the body.  When the souls gets out from the earthly tent, it passes into the 

world of the unseen beings, alike it, among good angels, if it was good or among the decayed 

angels, if its acts wre bad. Different from the earth where there were hours, days and yers, 

beyond is a continuous “today”, a lighting eternity for the soul who acquired the holiness, or a 

dark eternity, the black eternity for the soul who loved the deterioration.

Now the soul discovers the duty of knowledge.

If  the  soul  dindn’t  reach  and  didn’t  want  to  reach  on  the  earth  to  the  completeb 

knowledge of itself, it is necessary to know itself, as spiritual being, beyond the grave. The 

soul must realize  what  it  earned; it  must admit  and pronounce its  judgement,  before God 

judges it. 

On earth it had the help of the divine Grace from the Holy Sacraments, which helped it 

to know itself and to judge its behaviour. Beyond,  it can’t  know itself by free will, because 

the  mission  to  discover  the  soul’d  deterioration  belong  now  to  the  decayed  angels.  The 

demons,  the masters of evil on earth, will now reveal all the bad acts of the soul, who will 

adnit those and will be terribly scared. By this recognition it will prevent the judgement of 

God over it. So all the mistakes recognized in front of the spiritual confessor, with defeated 

and humble heart and for what the soul did the punishment, will not be a barrier, when the 

soul passes through the customs of the skies, because the power of God erased those from 

tehri books. To this awful search of the soul, the guardian angel is present, who accompanies 

the soul during this travel.

The customs of conscience are for the middle souls, who will see God’s face even if 

will be condemned. The enemies of God, the atheist, who get crazy, saying with hate that 

there is no God, will not pass anymore through the customs, they being totally the sons of 

loss. Those souls will be pulled out from the bodies by a big crowd of devils and the damned 

soul has not even the solace to see even for  far away the face of the guardian angel, if that 

unbeliver was baptized. 

Alike the good angels don’t  approach the soul who gave itself  to loss,  so the bad 

abgels will not approach the saints’ souls, who in a contemplation condition, raise to God as a 
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flame of fire. Now, the soul bows to God, its father, not because of the faith, but because of 

seeing Him. Those who have pure hearts will see God – this is the happiness.

The knowledge must be complete for the stage wherein the soul is now.  That’s why it 

is lead by the angel to see the heaven, the happiness of the right ones, the reward of good acts, 

but more it is lead to see its good acts, or those wich it might do, but it didn’t. Now the soul 

will understand what endowments Father gave it, what it could do, and from those what it 

really did. Now it knows its measurement from God and how much did the soul fulfilled it. 

In the 9th earthly day ( the 6th day from the burial) the soul comes back to God and 

bows Him. On earth,  the Church does the prayer for the nine day since the death of that 

person. The relatives and friends, within the Church’s collective, raise a prayer to God and 

love for their brother, to be arranged in the crowd of the right ones, among good angels.

After this second bow of the soul, from God’s command, the soul will go to see the 

hell too, the sufferences of the sinners, the gnash of the teeth, the eternal fire, the external 

darkness, where is the cry of the last despair.

Beyond there is no time, like here on earth, but the eternity. Still, this travel of the soul 

through  hell  last  arround  30  earthly  days.  During  this  time,  the  soul  entirely  knows  the 

payment  for  the  sin,  the  consequences  of  the  wrongdoings  it  did.  If  it  accomplished  the 

penitence for those, it will fear less; if not did the penitence, and the death caught it in those 

sins, its fear will be terrible. Now it knows its “place” according to justice, wherein will work 

suffer and is shaking by fear.

Individual judgement of the soul

After  seeing  the hell,  the  soul  will  retrun for  the  third  time to  bow God.  Now is 

enlightened. It saw the good and the bad. Now it doesn’t say like on earth that there is no 

heaven and hell.  Now it  doesn’t  say like the minless  thief:  „I  don’t  believe that  a prison 

exist!”. And just because you don’t believe, does it  mean it doesn’t exist?  But if it is  real, 

what are you going to do?  If you think that the hell exist – and it isn’t – you didn’t lose 

anything. But if is it? You lost yourself, you lost everything!

See why the Parents said to us the terrestrial ones, that because we didn’t see either the 

Heaven or the Hell, we haggle with the faith. We understand in a certain degree the ardour of 

the Apostle Paul, who was kidnepped to Heaven (2 Corinthians 12, 3): with those he was sure 

about  the  absoulte  existence  of  the  spiritual  kingdom,  about  he  was  more  sure  than  the 

existence of all seen ones (Ibidem); that was the rush of an unseen before apostleship.
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In the unseen kingdom of the spirits,  during the 40 earthly day, it  happens a great 

judgement regarding the soul, who was enlighten in so short time, that in an tens of yers on 

earth.

The church from the earth prays to God for the third time, for the soul who waits the 

judgement from the Emperor of the world. The master of life  holds  the keys of death and 

Hades (Revelation 1, 18). So, if the soul, during the earthly life, was a good soldier of Christ 

the Emperor, then it enters the collective of the saints, the good angels, enjoying all the efforts 

and sufferences gladly edured on earth for Christ. But if it didn’t live for Christ but only for 

itself and for all the deceits of this world, it will stay with the devils, in the “place” for work.

So, the individual judgement, for each soul, happens during the 40 day after the soul 

move from its  tent of clay.  The decision of God regarding where the soul will  go in the 

Kingdom of the light or will de damned in the kingdom of the pains, it is a provisory decision 

and will be so  until the Last Judgement. That is definitive and endless.

A description of hell

First let’s see a theological description.

Within God’s kingdom nothing unclen enters. So, we can imagine how few are those 

who remain in the Kingdom, even since the individual judgement, for the endlesss eternity.

And all the rest?

- All the rest even faitful, if they didn’t clean through the penitence by their sins, by 

their pride, vainly slave and all the others, they pass into the unseen world in a condition, let’s 

say of illness,  but they didn’t  lose the  possibility  to be also in  the collective of Christ’s 

Church.

But until then?

- Until then they suffer in hell. Because in hell there are many types of damned ones. 

Some are there for ever, some until the last judgement, when the fighting Church from the 

earth takes them out, by prayer and mercy. 

If you want to redeem here on earth you can do that.  It is an act  of the free will.  

Beyond, there is no free will. Those who during life were slave of the sin, by their own will, 

even since here they lost the freedom of the will. So, in their stage of freedom death caught 

them, in that stage will stay, as long as God will decide.

Did the soul leave this life with spur for penitence? This pur will be considered as 

good, and even it didn’t have time to do it, will stay in hell; but in hell it can’t continue the 
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penintence – by not having the freedom of the will – and its sufferance will be considered by 

God and in a certain time, God knows when, that soul is forgiven too. The soul can’t do the 

penitence in hell also because there the Grace of God doesn’t work there. So, if someone 

would be taken out from hell, that would be because  of the relatives’efforts and the prayers of 

the fighting Church, God consideres as an act of love for humans, which passes beyond the 

boundaries of the grave and he will fulfill with those what was missing from the penitence of 

the damned soul. Without the freedom and without the Grace, any  sufferance pays nothing, as 

less the sufferance from hell. That sufferance, even bery big, doesn’t fruit any hope based on 

that. But the freedom, the love and the Grace of those from the earth may melt God to take out 

iof work the soul who didn’t reach to perfect holiness. Because, as nothing unpure enters in 

the Kingdom of God, so nothing good, no matter how less would be, can’t stay in hell for 

ever, being understood by this good also the prayers of the Church. Love descended God into 

a body, love broke the locks of the hell, love „deliver from death, and doesn’t let you to come 

into darkness” (Tobit 4, 10). It is about a love showed by acts. That’s why we say that love 

hasn’t the limits of the human, neither the space, or time; it never ends, is strong, that even 

passes beyond the grave and reaches to the beloved one; it breaks the hell that can’t oppose it 

and crosses the sky. The love is God’s feature, by which He created the seen and unseen 

world and all the creatures that recognize Him as Father is crossed by love. If we would stay 

in this endless love, would redound over us our divine origin, the face and affinity of the sons 

with the Father, we would have within us a multitude of divine characteristics, by Grace and 

not by nature and first of all we wouldn’t be so limitted in so many aspects.

See the purpose of the living ones improvement, not only for our personal salvation, 

but also the salvation of tghose from prison, who left the earthly life with the pentince started 

but unfinished.

Really,  the  love  is  the  shorter  path  and  the  one  above  any  path  to  perfection  (1 

Corinthians 12, 31); by that we have inside us the Kingdom of Heavens.

The body lives, if it is inhabited by the soul; and the soul lives if it is inhabitated by 

God. So, there are humans, who have inside them alive souls and there are humans with dead 

souls (Revelation 3, 1). The death of the body is its detach from the soul; and the death of the 

soul is its deatch from God. So, a living body can be inhabitated by a living or a dead soul.

The stage of the soul beyond the grave is the continuance of its earthly stage, even the 

one for life or death. The one who resurrected inside his/ her soul the conscience and the love 

for God, while he/ she was still on earth, that one resurrected forever; and that one who killed 

those inside his/ her soul and death caught him/ her in those, that one is dead forever. That one 
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killed the Kingdom of God inside him and replaced it with the kingdom of endless pians 

wherein they entered since the earthly life.

The body hasn’t a consistence or a basis on itself, but it exists based on the soul, this 

spiritual, immortal and with divine origins being. And what gives the soul the seal of spiritual 

being is the function of the conscience, the conscience of self, in relation with God, its Father 

and all that come from this kinship (Acts 17, 29). This spiritual being received the body as a 

tool, not as a companion. And if someone doesn’t listen to the conscience, but listen to the 

animalism, it happens that the voice of the conscience becomes weaker, the mind becomes 

darker and so the facts of the body put their dark seal on the soul. The soul, by its lack of 

concern, becomes a tool of the body.

The soul, deceived by the cohabitation with the animalism of the body, will bear the 

pains of reversal of the roles immediatey after  the detachment from the slavery of its tool.

Before was seen that any bodily act was first a spiritual act. A fall into depravity is 

first a fall into the spirit. In spirit stay the inclination and the fall. And that comes from the 

cohabitation of the body wherein the alluring one  retreated and wors it with desires. But the 

alluring one can do nothing without the approval of the spirit. This approval blacks or solls 

the face of the spirit; it makes it more and more dirty by the passions by the desires against the 

nature. And in time, the body becomes weak and saturates from the desires, while the soul 

being immortal, gets used to those and tries to fulfill those even when the body is no longer 

able to do so. There are bodily passions which have effects on the soul and there are spiritual 

passions which impact the body. The vainly slave, the pride, the elation, the craft, the self-

opinion and many others can be seen from far away in the external appearance of the body. 

This impurity of the face, the soul will pay for, due to its agreement with the passions against 

nature provoked by the enemy, by an indescribable torture. Still I’ll try.

So,  in  the  case  when  the  body  hacked  its  master,  when  the  stains  of  beastliness 

embeded in the immortal being of the soul, when the soul inflamed by the desires of the body, 

all those desires accompany the soul and allways fire it, pushing to fulfill the fact, even if it 

doesn’t have anymore the tool of the body as before in earthly life. The soul, in earthly life, 

didn’t have a such heavy burden in carrying the desires, because those were fulfilled by the 

body and so the soul had the  delusion of those ones achievement and so the content of the 

rest. But as soon afther the body dies, the desires, those  drops of mud thrown from the body 

on the soul, will provoke in the detached soul by the body, a flame of desires, which torture it, 

at least as the thrist to death would torture someone who cross the Sahara without finding 

water. 
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The soul, expelled from the body, due to its death, will be tortured in the manner of 

each passion it had during the earthly life.

So any return of the wil, so any act, is impossible beyond. So easily we can understand 

that each passion the soul loved, by not having now how to fulfill it, allways flames, increases 

and each moment that passes, it   tortures the soul  harder. The soul, even tortured by the 

vainness of the flame, has no longer the freedom of the will to eacpe from those pains, as it 

had on earth. If it didn’t want to escape by the desire when it could, now, when time passed, it 

got not to wish that, and obliged crops thebitter fruits of wished slavery. The tortures of the 

increasing  desires  –  and  while  the  desires  increase  also  the  tortures  increase  –  has  no 

salvation, viewing that the soul is immortaland can’t kill itself, to not feel anymore the flame 

that burns with an increasing speed.  One who loved the money,  one who was greed for 

wealth, a greed for food, a drinker, a lust do not escape from the tyranny of his desires and 

those endless torture him and increase while it can’t be satisfied – the body is missing, and the 

conscience  allways calls the damnation from God and the vainness of his sufferance. The 

envious, the arrogant, the narcissist are full of hate for people and for God. Their hate allways 

increases and crashes their minds, pushing them into a furious anger, but totally incapable. 

And the biggest torture is that the malice sees itself vainly increasing and tossing without 

being able to do something.  All  the feat  of those passions is the endless torture until  the 

absolute madness of the soul. The soul burns like in a see of fire. The conscience continuously 

says the punishment from God, shows it the right ones souls in heaven – which increases its 

sufferance – but it can’t see those who are in the same situation tortured by the flame of the 

same desires; all that it can see are the furious faces  of the demons, who rush the burning 

flame.

In earthly life, the Grace worked over those who were sanctifying and inside them the 

love  was  increased  and  when  their  body  was  detached  from the  soul,  by  staying  in  the 

Kingdom of the Grace, that enhaces, perfrceting the love inside them; by contrast, in the hell 

stage of the conscience, in the kingdom without the Grace, the demons work over the tortured 

souls and enhace the hate  within those.  This hate  that  can’t  do anything,  this  toss of the 

furious incapacity, the hate of the demons who torture the souls and see that they don’t realize 

anything, this hate burns, this infernal hate is  the unextinguished fire which doesn’t light 

anything. Those souls, cheated by the desires of the world, the vainly slave and the pride of 

life (1 John 2, 16), deceived by the self-love which adviced them to fulfill all the desires, see 

now sunk in the burning hate which consolidated over them asa great kingdom of evil. In this 
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infernal kingdom they were taken by the self-love, the first cub of the devil and father of all 

deceit.

In a such kingdom will suffer all those who didn’t completely take out the self-love 

from them and caressed it with all the pleasures and death caught them with unwise mind and 

unclean heart. They leaft with hope, this is what they’ll have. And if there is someone of their 

relatives or followers to fulfill for them the fats of love, because those cover multitude of sins 

and take them out of death  ( Tobit 4, 10). And if God doesn’t put in someone mind the 

thought to accomplish the mercy and the penitence for them, is the sig that he has no intention 

to take them out from tortures.

For those who will be taken out from tortures the fighting Church from the earth prays 

too and interferes along God and the winning Church from heavens. The collective of the 

Saints, lead by the Mother of God interfere with great ardour the enlighting of us from the 

earth, because is easier for us the salvation from hell while we still are here in the earthly life 

than after death when we will be dropped from the wedding of the Emperor’s Son, with tied 

hands and leggs  (Matthew 22, 13),  this  meaning without  the freedom of  the will  to may 

change and withoutb the possibility to work for our penitence, while the powers of the soul 

are tied up.

Until the last judgement – as Saint Nikita says – “the above world is not finished yet, it 

wauts for the fulfillemnt, it waits the return of the first born of Istrael, who see God. Because 

the above world is improved by the perfection of those who run towrds the knowledge of 

God. And once completed, it decides the ending of the bellow world, the end of the belivers 

and  of  the  unbelivers”  (St.  Nikita  Stihat,  About  knowledge,  love  and  life’s  perfection, 

Philokalia, Bucharest, 1977, vol. 6, opg. 352).

The sign of Jonah

The One Who most stuggled to enlight the humans with God’s knowledge and the 

future ones, was the Son of God Himself. The nobility and the masorets of Israel, bitten by the 

viper of malice, were full of hate, coveredc their ears and chuncked their cloths anytime Jesus 

called Himself as previous to  Abraham and the world. Full of hate agaist jesus, that he was 

breaking their despotic governace over the people they were blaming, due to their pride, were 

locked in the madness of the unfaith, which doesn’t receive any knowledge about eternal life. 

That’s why they were arguing with the Saviour, because no sign of His divinity reached their 

bad hearts. But still they were asking for a sign.
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The Saviour made eyes where those were no eyes from birt, he resurreceted Lazar and 

the Jewish wanted to kill them both, for not letting any remaining sign. Those unfaithfull 

Jewish and their folloers couldn’t be cured by the Saviour, because any spiritual desease has 

cure and forgiveness, but the sin to stay against the preached, proven and showed truth, has no 

redress and no forgiveness. They continuously stayed against the Son of God, asking for a 

sign, so that  by that  to be obliged to believe.  But they didn’t  want to believe,  they were 

tempting God, that’s why Jesus aswered them:

“A wicked and adulterous generation asks for a sign! But none will be given it except the 

sign of the prophet Jonah.  For as Jonah was three days and three nights in the belly of a huge 

fish, so the Son of Man will be three days and three nights in the heart of the earth.” (Matthew 

12, 39 -40).

But the unbelievers from then and from all the times don’t give up neither with the sign of 

Jonah.  And  the  sign  of  Jonah  is  the  miracle  of  Lord  Resurrection,  assurance  for  our 

resurrection too and the base of the christianity.

But enlarge a little the “sign of Jonah”.

The blessed God, in His endless knowledge, by which he knows everything before the 

world to exist, He knows that the malice of the unfaith will  be defeated only when each of the 

people will pass themselves through the sign of Jonah. And will not pass only three days and 

nights, but days and years until the sign to defeat them will come, this being the resurrection 

of deads.

“My people, I am going to open your graves and bring you up from them; I will bring you 

back to the land of Israel.  Then you, my people, will know that I am the Lord, when I open 

your graves and bring you up from them.  I will put my Spirit in you and you will live, and I 

will settle you in your own land. Then you will know that I the Lord have spoken, and I have 

done it” (Ezekiel 37, 12 -14).

This divine miracle will happen during the second coming of the Saviour,  - according to 

the Holy Parents will be in a Sunday, alike the resurrection of the Lord. The groom comes 

unexpected in the  middle of the night, when nobody think specific to the deads resurrection 

and the second blessed coming of the Saviour. Will be a time of deep night over the minds of 

the humans.

“And in the latter time of their kingdom, when the transgressors are come to the full…” 

(Daniel 8, 23).

See the sign of Jonah, all the huamans from all times and places will pass through, when 

the fear will be so big that many would want to die, but they can’t,  - the lament is for nothing; 
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and so will be pulled from hell and from graves to respond to the terrible day of the last 

judgement.

Wisdom od Solomon 4:

21. They  will  come  with  dread  when  their  sins  are  reckoned  up,  and  their  lawless 

deeds will convict them to their face.

Wisdom od Solomon 5:

1. Then the righteous man will stand with great confidence in the presence of those 

who have afflicted him, and those who make light of his labors.

2. When they see him, they will be shaken with dreadful fear, and they will be amazed 

at his unexpected salvation.

3. They will  speak to one another in repentance,  and in anguish of spirit  they will 

groan, and say, "This is the man whom we once held in derision and made a byword 

of reproach 

4. We fools! We thought that his life was madness and that his end was without honor.

5. Why has he been numbered among the sons of God? And why is his lot among the 

saints?

6. So it was we who strayed from the way of truth, and the light of righteousness did 

not shine on us, and the sun did not rise upon us.

7. We took our fill  of  the paths  of  lawlessness  and destruction,  and we journeyed 

trough trackless deserts, but the way of the Lord we have not known.

8. What has our arrogance profited us? And what good has our boasted wealth brought 

us?

9. All those things have vanished like a shadow, and like a rumor that passes by;

....................................................................................................................................................

13. So we also, as soon as we were born, ceased to be, and we had no sign of virtue to 

show.

In that day there is no place for haggle between the faith and unfaith, tehn all see,  - they 

don’t have to believe anymore. Then, but totally too late, the soul, receives its body forever, 

will complete its knowledge it didn’t want to receive during the earthly life.
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Measurement of responsability

In that dreadful day of knowing God will be a wonderful sight: the facts of everyone, 

secretely done, will be revealed and are seen not only by the guilty one but also by all people, 

together with the angles, they will see each other facts and those of everybody. More over: 

people will see all the consequences of their acts, within their followers and their ancestors. 

They will see the Word of God, they had to obey and receive, and not to create so much 

damnation over so many people.

The Word of God will judge themaccording to their facts. They will see all the words 

they said during their earthly life, and they will see all that they thought and they wrote and 

the consequences over the people. Parents will see all their acts inside their children; all will 

be displayed in that day.

See why a right and eternal judgement is done in front of alll the witnesses, from all 

times, to see their acts and to know the consequences and rightfully to receive the eternal 

payment. Then the sailors of Columbus will see the herd of insanes, for whom they will be 

responsible, for the fact that they brought with their deed the germ of madness. Luther  will 

see himself as the cause of multitude of sects and the cheated ones will protect against the 

wrath of judgement saying: „Lord, Lord, did we not prophesy in your name and in your name 

drive out demons and in your name perform many miracles?”. But they receive the answer:  “I 

never knew you. Away from me, you evildoers!” (Matthew 7, 22-23). And among the workers 

of the wrongdoings will go all that listened to them. And so on, each will see and will crop the 

incredible huge fruits of tehir acts, even good or bad. Because the earthly life was the time for 

seeding and the future life the time of cropping.

Judgement’s laws

The judgement day of the human and the renewal of all things (Matthew 19, 28), when 

will be new heaven and a new earth, because all that exist will burn (2 Peter 3, 13). In the 

same time with the renewal of the cosmos by fire and the humans is renewed by the fire of 

judgement. So, on earth there are a multitude of human laws; for God’s judgement there are 

only  two laws:  the  law of  loving  God and the  law  of  loving  people,  wherein  the  entire 

Scripture is encompassed. Instead of folders, there are the books of death and the Book of 

Life, wherein all the facts of humans are written.
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During the judgement day this word is perfectly accomplished: “the mercy and the 

truth walk in front of You” (psalm 88, 15), because then humans will be asked about: 1. the 

acts of love and 2. the confessing of the right faith, according to the word:

“If anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, 

the Son of Man will be ashamed of them when he comes in his Father’s glory with the holy 

angels.” (Mark 8, 38)

The mercy and the truth, the love and the courage of confessing God, and on the other 

side the lie and the hate, separate humans in good and bad, alike the sheopherd splits the 

sheeps from the goats, the sheeps in the right side and the goats in the left one.

God’s love doesn’t forget neither in the judgement time the poors he loved, putting 

Him in their places and blessing those  who had mercy:

„For I was hungry and you gave me something to eat, I was thirsty and you gave me 

something to drink, I was a stranger and you invited me in,  I needed clothes and you clothed 

me, I was sick and you looked after me, I was in prison and you came to visit me - truly I tell  

you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for 

me. Come, you who are blessed by my Father; take your inheritance, the kingdom prepared 

for you since the creation of the world.” 

The acts of love for humans brought those in God’s Kingdom of love.

And to those from the left side, for the facts of self –love, which steps over people and 

doesn’t consider God, He will say the damnation:

„Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and 

his angels.”

Because:

“For I was hungry and you gave me nothing to eat, I was thirsty and you gave me 

nothing to drink,  I was a stranger and you did not invite me in, I needed clothes and you did 

not clothe me, I was sick and in prison and you did not look after me.”

And those will defend themselves saying:

“Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or needing clothes or sick 

or in prison, and did not help you?”

“Whatever you did not do for the poor ones, the My little brothers you allways had 

among you, you did not do for Me eiher!” ((Matthew 25, 31 -40).
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Lucifer and Antichrist

But, among those from the left side will also be someone else: Lucifer or Satan with 

his angels. The last one judged will be Satan (2 Peter 2, 4), the biggest snake that cheated so 

many people. He, Lucifer, who was once an angel, will be judged by the saints (1 Corinthians 

6, 2), so by the christians. Because the saints, being under the burden of the body, aquired the 

holiness, while him, as spirit, lost it and along him losing rivers of humans..

But  Lucifer,  in  the  madness  of  revolt,  wishing  to  be  above  God,  neither  in  the 

judgement  day will  not  surrender  so easy,  because  the  pride  never  redresses  and he  will 

defend saying:

- What do you want from me God? Don’t you see I am above You? That there are 

more humans who served me that those who served You?

„Satan, Satan (Daughter of Babylon), doomed to destruction” …I wishfully wait the 

day of the dreadful judgement to see how the Almighty God will reward you “according to 

what you have done to us” (Psalm 136, 8).

Because then, our Saviour, the Rightful Judge, with the breath of His mounth, will 

throw all: hell, death, devils and Antichrist, into the lake of fire, which is the second death 

(Revelation 20, 11-15).  So it starts the Gehenna of tortured consciences and buring bodies by 

a dark and endless fire, a fire that is different than the one we know, as the fire painted by 

painters is different from the real one.

God cuts the flame of fire into two parts; with burning power, but unlighted, will burn 

the  sinners,  and  the  lighting  power,  but  not  burning,  will  shine  the  saints.  So  some are 

enlighted but not burn, alike an eternal Sun, and some are burn but not lighted, and will stay 

in the dark and darken forever…

And the Gehenna will last as eternal proof for the entire creation of Holy God, so that 

no one to fall into the temtation of the novelty of the sin, which perfecting its malice ruined so 

many beings.
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For a timely mistake, eternal punishment?

This question shoots in almost all the minds. Truly, because you dind’t have mercy 

with the poors, the little borthers of God, because you didn’t give them food, you didn’t dress 

them, you didn’t receive in your home, you didn’t serch in the prisons, only for those, done in 

a short  life,  is  it  possible  that  God to give you to the fire and the devuils  to torture you 

forever? 

What sceret may answer that question?

Still there is an answer:

The hungry, thirsty, the naked, stranger and ill one, and more the one from the prison, 

in the secret meaning, are not the poors but the Saviour Jesus Christ Himself, we have within 

us, since the baptize. 

If during our lives, when our mind is complete, we don’t turn back from the external 

and temporary ones to the inner and eternal ones, to our being born from God, to the Christ 

Who inhabitates deep inside us, but closed to each human; if we will not search the gift of our 

birth from the Holy Spirit, then Jesus Christ stays inside us hungry, thirsty  naked, stranger 

and ill because of the pain of our darkness and above those, in a cage wherein formicate the 

worms of our passions and the snakes of the wrongdoings.

„Do you not realize that Christ Jesus is in you - unless, of course, you fail the test of 

being a real christians?” (2 Corinthians 13, 5)  says Saint Paul, insisting upon the Corinthians.

See that comes the light…

Each of us, even if we know or not, even if we believe or not, carry inside us the Jesus 

Christ and the Holy Spirit at the basis of our spiritual being. Jesus Christ, the One with the 

Cross is the corner stone, the basis of our spiritual construction. This is real for the baptized 

ones. But “because of the increase of wickedness, the love for God of most will grow cold” 

(Matthew  24,  12),  when  the  “the  worries  of  this  life  and  the  deceitfulness  of  wealth 

(materialism) choke the word, making it unfruitful” (Matthew 13, 22) , then the faith will fade 

and will be reveled those who weren’t baptized and will not have the basis on Christ and 

neither  in  Christ.  From here  we understand  that  the  same  situation  as  those  who  wren;t 

baptized, have the sectarians, who drop the first and the only Christening, since: “there is one 

Lord, one faith, one baptism” (Ephesians 4, 5). So the second christeningis the abandon of the 

first and sigle Baptism. Woe! Their days and their eternity. Hence, you see a revealed answer.
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Now we know Who is hungry and thirsty for us, now we know Who we keep in prison 

for life, if we didn’t abandoned Him by our fee will, or due to the cheat of the devil, and so we 

crucify Him day and night, as long as we live.

Saint Paul teaches us:

„For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus 

Christ.  If anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay or 

straw,  their work will be shown for what it is, because the Day will bring it to light. It will be 

revealed with fire, and the fire will test the quality of each person’s work.  If what has been 

built survives, the builder will receive a reward.  If it is burned up, the builder will suffer loss 

but yet will be saved—even though only as one escaping through the flames.” (1 Corinthians 

3, 11-15)

It is clear. As regards the presence of Jesus Christ and His Holy Spirit within us, as 

basis and our life according to God, we can have two attitudes: either the betrayal of Judah, 

either the love of John. Those will decide opur eternal destiny. Even if would live the years of 

Methuselah, we would do the same.

Hence: “There is no unjustice friom God”, when He gaves us eternal punishment for a 

little decision.

Calling for ressurection

God’s secrets first speak:

„Very truly I tell  you, whoever hears my word and believes him who sent me has 

eternal life and will not be judged but has crossed over from death to life” (John 5, 24).

Soul of God decide for the word of your Father!

When the Saviour sent the twelve disciples, tecahing them to preach the Kingdom of 

Heavens, among other commands he gave that one:

“ Resurrect the dead ones” (Matthew 10, 8).

This command we, the priest, also have, as followers of the Saint Apostles, as present 

disciples of the Lord. But, God was not concerned about the bodies, but about the dead souls 

who have a  reputation  of being alive,  but  not  living the christian  teaching  they are  dead 

(Revelation 3, 1). 

To find Christ, the One with the Cross inside you, your divine basis and to built your 

life on it, to develop Christ’s life within your life, this is your resurrection from deah, before 

the collective resurrection.
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“Blessed and holy are those who have part in the first resurrection. The second death 

has no power over them” (Revelation 20, 6).

“Verily, verily, I say to you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear 

the voice of the Son of God: and they that hear shall live” (John 5, 25).

Here it is about the resurrection of those dead who have the reputation of being alive. 

It is not about the collective resurrection, when the bodies will come to life too, that why he 

says:

“THOSE WHO will hear, will come to life”

Because the voice of the Son of God is the voice, Who by the Church’s priests, His 

disciples and messengers from all times, call the deads to resurrection.

The bell tower of Prislop Monastery designed and built

by Father Arsenie in athonit style in 1952
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Jesus Christ calling -   By Father Arsenie Boca  

You, the ones who didn’t know what good in life was,

And you neither knew what the holy warm which thaws the ice heart was,

You, who groaned and cryed because of pains,

And the song of happiness from your heart was faded,

Come, Jesus, the Lord of the world, continuously calls you,

And He offers His hands to you to calm the torment.

You, for whom the life was only a penance,

The smile a pain and the laugh a moan,

You, who hid the past under cold stones,

And cry the lost happiness for ever,

Come, wiht tears in your eyes, but looking up, 

You will find relieving in Jesus arms.

You, all, who searched in your lives to forget the sins,

Within the cup offered by the pleasures,

And you were deafs to the voice came down from the skies

Today, while there is still time, come back to Jesus;

Tell Him your sorrows and He will give you force,

The burden of your life  will be shared with Him.

You, who haven’t knew what the truth was,

And in your wanderings say that the sky is empty,

Sick of wisdom, oh, you the ones who struggle to ruin 

But not to rebuild what you have broken,

Pray and then it will not be hard to feel God

In sky, around you and within you.

No matter who you are, come, come to Him,

Nobody He ever banished,

Mercifull He accepts you and offers His hands to you,

With His heavenly love Jesus surrounds everyone,

To His chest getting warm by loving Him,

Jesus is ressurection, come to Him, come!
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LORD RESURRECTION

Painting by Ieromonk Arsenie Boca

Church from Draganescu village, near Bucharest (Romania)
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