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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 co-munist, 
parintele si-a continuat netulbu-rat 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: 

4



<<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.

8



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 

16



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
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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.
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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 

27



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 
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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

48



"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 

51



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, 

56



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 
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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 

66



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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