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M,fnrunrn rANc.i. ui.nrunrn...

in urmd cu ani, proaspit student rnigrat dinspre Bu-
covina spre Ardeal, il intAlneam undeva... in Banat pe
Preasfintitul Daniil Partosanul, pe atunci Episcop de
Vir;eE. Pentru int6.ia oari., la acea vreme, cineva imi vor-
bea, cu o noblege si o consideragie seducitoare, despre
Pirintele Arsenie Boca. Cele citeva ore perrecute atunci
la umbra bisericugei ce strijuieste resedinta mitropolita-
ni mi-au zugrivit in suflet, la acea vreme, misura unui
drum implinit, a unui om care gi-a umplut instriinirile
in dorul de Dumnezeu.

Acea convorbire de oareci.nd sti inceput volumului
de acum.

in anii urmi.tori, acelei convorbiri i s-au adiugat al-
teie... Pe unii oameni i-am ciurat, rugindu-i si imi im-
pi.rtiseasci din impreuna lor umblare cu Pirintele Ar-
senie. Altii, pur si simplu, mi-au iegit in cale. Mirturie
li,ngi mi.rturie, zicerile lor se orinduie azi in pagini de
mirturisire despre viata ;i personalitarea unui om cu ro-
tul providential, un Sfhnt al Ardealului prin excelenEi gi
un iugitor de nidejde, in Biserica triumft.toare, penrru
intreg Neamul Rominesc.

Titlul volumului, Parinteh Arsenie Boca. "Sfintul
Ardealuluirr, l-am ,,imprumutat" de la PS Irineu Duvlea,
Episcop Vicar al Episcopiei Orrodoxe Romine din Ame-
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rica. $i pe aceasti cale, tin sa-i mulgumesc Preasfintiei
Sale pen*u generozitatea cu care mi-a oferit spre publi-
care acest minunat material, inserat in paginile lucri.rii in
discutie.

De asemenea, le multumesc lui Valentin Iacob si lui
Ion Costin Manoliu, pentru sprijinul acordat in realiza-
rea acestui volum. Firi materialele lor despre Pirintele
Arsenie, aceasti carte ar fi fost viduviti de unele dintre
cele mai frumoase icoane ale devenirilor Pirintelui.

Iar, dacl, chipul de pe coperti. este una din cele mai
reusite reprezenteri iconice ale Pirintelui Arsenie Boca,
aceasta i se datoreazi artistei si omului de culturi Linda
Saskia Menczel.

Volumului de fagi ii vor urma altele. Editura Agnos
intentioneazi si publice in curind o serie de lucri.ri des-
pre viata, mirturia si covArsitoarea dimensiune duhov-
niceasci a Pi.rintelui Arsenie. Totodati, vom rezerva un
spaliu editorial ceva mai amplu unor analize ;i studii pri-
vind perioada carcerali a Pirintelui Arsenie Boca, in cea
mai mare parte identificate si corelate in demersul nostru
de cercetare a Dosarelor de Securitate ale Pirintelui, afla-
te in arhiva CNSAS.

Oareci.nd, intr-un anotimp cernit de durere, Pirin-
tele multora dintre noi s-a ori.nduit spre Prislop, spre lo-
cul de vremelnici odihni, trigAnd dupi. sine o parte de
Cer gi lisAndu-ne, drept mosrenire, un munre de dor...
PlecA.ndu-se spre pimAnt, spicul cel viu, tiiat inainte de
vreme, ri.spAndea si rispindeste, din inima morlii, si-
minga viitorului.

nSfantul Ardealului,

Exista un timp c,Lnd trebuie sa taiepti, fi un timp cind
trebuie sa depui marturie pentru ce ndie;ti, spunea cAfril,oa
unul din marii gAnditori. Pirintele Arsenie Boca, intr-o
anumiti vreme si intr-un anumit ceas al chemirii, a dar,
intr-adevar, mirturie despre felul in care trebuie si igi tri-
iesti atit viata, cAt, mai ales, moartea.

Fie ca jertfa gi pilda vietuirii sale sd ne fie leac si me-
rinde pe Calea citre Vesnicie, adici biruingi deplini. asu-
pra mortii.

$i aceasta, cu atar mai mult cu cAt nsftntul Ardealu-
lui> ne-a atiltat ci... se poate!

Romeo PETRA$CIUC

tt!



Preasfinlitul Daniil Partoganul,
Episcop de Dacia Felix

Pirintele Arsenie Boca
O abordare simpatetici a relagiei tAnir - duhovnic

,,...numai oamenii cei mari rimAn cu vegnic nume!",
spunea, odinioari, poetul Tiaian Dorz, pe care Preasfin-
gitul Daniil il pomeneste adesea, cu aleasi consideragie.

Un astfel de nume, din Numele cel Sfhnt si Vesnic,
a fost (gi este) pentru neamul romAnesc Pirintele Arsenie
Boca. Un pirinte care, adiugandu-;i jertfa sa de triire si slu-
jire aceleia a lui Hristos, a reu;it si dea sens deplin Chemirii.

Alituri de Pirintele, deseori, s-a aflat P.S. Sa Daniil
Partosanul - Episcop de VArgeg (Iugoslavia), unul din cei
ce l-au cunoscut si l-au inteles, asa cum pulini au reusit si
o faci. Din bogigia amintirilor si a cuvintelor de indemn

;i imbirbitare ,,deprinse" in impreuna-nevointi duhov-
niceasci, P.S. Sa ne impS.rti.ge;te ;i noui citeva frinturi.
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,,Pe Pirintele Arsenie l-am frecventat
- 

discret gi clandestin"

Asti.zi, aici, la Timisoara, ca episcop vicar si admi-

nistrator al Episcopiei Ortodoxe de VAr;et, mirturisesc

inaintea lui Dumnezeu si inaintea tuturor cititorilor ci

pentru patru lucruri, in mod deosebit, petrecute in viaga

mea, nu sunt gi nu voi fi niciodati vrednic a multumi

indeaiuns lui Dumnezeu.
in primul rind, pentru faptul ci, la I 5 ani, mi-a in-

drumat pa;ii spre teologie, respectiv spre Seminarul Te-

ologic din Caransebeg, apoi spre Institutul Teologic din

Sibiu, dupi aceea spre cursurile de doctorat de la Bucu-

regti si, mai apoi, spre Facultatea de Teologie din cadrul

Universititii Aristotelice din Tesalonic - Grecia.

in al doilea rknd, pentru faptul c5., la inceputul celui

de-al doilea an de studentie la Sibiu, Dumnezeu mi-a

rAnduit pasii, in ziua de 26 octombrie, sirbitoarea Sfhn-

tului Mare Mucenic Dimitrie Izvoritorul de Mir, spre

Pi.rintele Arsenie Boca, pe care l-am inti.lnit intiia dati

in casa parohiali a bisericii sale ortodoxe din Driginescu,

comuna Mihiilegti, din apropierea Bucurqtiului, unde

Sfinqia Sa, de mai mulgi ani, picta gi lucra in semiclan-

destinitate la biserica ce astizi ii poarti. pictura exprimata

si reprezentati intr-un mod deosebit in stil neobizantin,

curat ortodox, pedagogic, duhovnicesc gi chiar profetic.

in al treilea rknd, uebuie si-I mulgumesc lui Dumnezeu

pentru faptul ci mi-a indrumat pa;ii inspre viaga monahali,

mai intAi spre mi.nistirea Simbita BrAncoveanu, unde am

fost frate, mai apoi spre ministirea Hodo;-Bodrog, unde

am fost cilugirit, si in cele din urmi spre sfrnta ministire

u Sft.n tu I Ard e a lu lui,,

Prislop, unde am putur si fiu mai mult in apropierea pirin-

telui fusenie, in ultimii ani ai viegii Sfingiei Sale. 
--

in al patrulea rdnd, trebuie si multumesc lui Dum-
nezeu si si-mi plec capul cu nevrednicie pentru harul ar-
hieriei, la care m-a chemat, si penrru slujba de ierarh si de
episcop in Biserica Sa, Biserica Ortodoxi, acum, penrru
fratii nostri romAni ortodocsi din Banatul Iugoslav, care,
dupi 160 de ani, au in persoana mea un ierarh, silin-
du-mi si striduindu-mi si-i cili.uzesc, sd-i pi.storesc si
si-i conduc spre Mdntuitorul nosrru Iisus Hristos.

in viata mea personali, mai multi oameni au avur ro-
luri deosebite. in primul rAnd piriniii mei. Apoi preotul
care m-a botezat si mi-a indrumat pasii spre seminarul
teologic, profesorii de la Caransebe;, Sibiu, Bucuresri,
Tesalonic - Grecia, colegii profesori si studenti de la Fa-
cultatea de Teologie Ortodoxi din Arad, unde predau
in continuare Patristi.", i.PS. Sa, Mitropolitul Nicolae
al Banatului, care m-a propus pentru alegerea si hiroto-
nirea intru arhiereu, fratele Ti'aian Dorz, conducitorul
spiritual al Oastei Domnului de oarecind, in anii '70 

gi'80, 
pe care l-am cunoscut de asemenea. Dar in mod cu

totul si cu totul aparre, cu totul si cu totul deosebit in
viata mea, un rol crucial l-a avut si-l are persoana;i per-
sonalitatea duhovniceasci, harismatici, de staturi. neo-
patristici, a Pirintelui Arsenie Boca, atAt de cinstit, de
cunoscut, de apreciat, de ciutat si de recunoscut chiar si
ca sfhnt de citre o multime uriagi de credinciosi.

Mai uorbiTi-nepulin despreprima intdlnire cu Sfnyia Sa!

Eram student la Sibiu, in roamna anului 1979, c|,nd,
auzind de la maicile de la mi.nistirea Prislop - unde pe-

l l
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treceam vacangele de vari, satul meu natal fiind la aproxi-

mativ Zkm spre sud de sft.nta manastire Prislop, din jud'

Hunedoara - despre Pirintele Arsenie, am ajuns la Sfin-

gia Sa, dupi. ce am cilitorit cu ffenul o noapte, de la

Sibiu spre Bucuresti. Prima inti.lnire cu Pirintele' ca si

toate celelalte de totdeauna, m-a marcat profund, m-a

rS.scolit, m-a remontat, m-a zidit sufleteqte ;i duhovni-

ce;te. Pirintele Arsenie, din nefericire, era atunci civil,

intrucit fusese pe ngdrept scos din ministirea Prislop

prin Decretul 410 din 1959. Dupi ce a lucrat o vreme

in Schitul Maicilor la Bucure;ti, dupi ce a pictat pargial

biserica nsfintul Elefterie, din Bucuresti, iqind la pensie
- o pensie minori -, in 1968 a inceput pictura bisericii

parohiale ortodoxe din Dri.ginescu, unde a lucrat vreme

de 15 ani cu multi dragoste, cu ribdare, prin multe in-

cerciri, gi unde - cum sPunea Sfingia Sa insu;i - a fost

ciutat si cercetat duhovniceste de o adevirati ,,avalansi

de oameni". Pun aceste cuvinte in ghilimele pentru ci ii

apartin gi eu insumi l-am auzit zicind aceasta. Pe Pirin-

tele Arsenie l-am frecventat discret si clandestin in togi

anii cit am fost apoi student la Sibiu. Dupi aceea, fiind

doctorand la Bucuregti, am avut prilejul mai mult si mai

indeaproape si-l intilnesc, tot acolo, in biserici la Dri'-

ginescu. De asemenea, cu Sfingia Sa am avut fericirea si

fiu de doui ori in cilitorii;i drumegii in Mungii Retezat,

o dati la Sinaia, la Ghelar qi in alte pirgi.

,,Pi rintere *,,^Yi ^',:::::';rui Dumn,",,::

int\lnirile cu oamenii mari ramkn, pentra iorirouro,
Tndrcnte de amintirea;i prezenya lox Ce ,,urme" d lasat Pa-
rintele Arsenie in uiaya Prea Sfnyiei Voastre?

De fapt, Sfingia Sa este cel care m-a indrumar spre
studii si cursuri de doctorar. intAlnirea cu Sfintia Sa a
fost decisivi in a lua hotirirea de a intra in monahism. Pe
Pirintele Arsenie l-am reintilnit de mai multe ori la Mi-
nistirea Prislop - unde am ajuns preot slujitor, la sfatul
si povi.tuirea Sfingiei Sale, intre 1986 gi 1988, 17 decem-
brie, c6.nd l-am intAlnit pentru ultima dati. -, Sfinqia Sa
trecAnd la cele vesnice in 28 noiembrie 1989.

Cuuiosul Arsenie a fost - o spun cei ce l-au cunoscut si
i-au recunoscut <Cdrarea impdrayiei, - unul din cei mai
mari teologi-duhounici ai neamului rom,inesc. Care e ,,po-
zitia" Prea Sfnyiei Voastre faya de aceasta consideratie?

Pirintele Arsenie a fost un om exceptional, un om ex-
traordinar, un om al lui DumnezeLt, un mare pirinte al
Bisericii noastre. Pentru mine personal, cel mai mare din
veacul nostru ;i din vremea noastri.. Neingeles de multi,
neiubit de multi, neapreciat de mulgi, a fost insi ci.utat, iu-
bit, stimat, cinstit gi in timpul vietii, si mai ales dupa moar-
te, de o multime de credinciosi, de o mulgime de oameni
ai lui Dumnezeu, crestini care sunt deschigi sau mai mult
deschisi spre acel simg al sacrului, aI sfingeniei, care radia si
pe care-l uansmitea personalitatea Pirintelui Arsenie.

Despre Pirintele Arsenie trebuie si vini vremea, c6.r
mai curind posibil, si se scrie mai mult, si se vorbeasci
mai mult; si eu sunt absolut sigur, si mirturisesc cu toati
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responsabilitatea mea de episcop si membru al B'O'R',

ci mai devreme sau mai tirziuva veni timpul rinduit de

Dumnezeu cind Pirintele Arsenie Boca va fi canonizat'

Sfingia Sa a fost un mare duhovnic, a fost un pictor bi-

sericesc, a fost un zugrav de suflete, a fost un predicator

de staturi patristica, ne-a lisat uCirarea impiritiei' ca

pe o ciliuzi pentru viap duhovniceasci, si sunt sigur ca,

de acolo de unde este, ne povi';uie9te, ne ciliuzqte, mij-

locegte pentru noio ne ocrote;te. Iar mormintul Sfingiei

Sale de la Mani.stirea Prislop, duhul Sfingiei Sale de la

Minastirea Simbita-Brincoveanu, ctitoria Sfin;iei Sale

de la Sinaia, pictura Sfingiei Sale de la biserica din Dri'-

ginescu vor vorbi ;i vorbesc chiar pentru foarte multi

vreme, daci nu cumva pentru totdeauna, despre triirea

in Hristos, credinta in Hristos, dragostea fagi de Hristos,

despre adevirul Bisericii Ortodoxe, mormintul Sfingiei

Sale qi crucea de la morm6.nt fiind dintre cele mai cunos-

cute si importante, in acela;i timp 9i discrete locuri de

pelerinaj, unde vin cre;tini din toati tara ;i chiar 9i din

alte pirgi. Vin, se roagi, aprind o luminare, se inchini;i

cer mijlocirea prin rugiciunea de foc a Parintelui Arsenie

pentru ei, pentru familie, Pentru gari, pentru lume, pen-

tru Biserici, pentru noi toti.

Ce sfaturi dzosebite ud dddza Parintele?

Legitura dintre un incepitor' cum am fost ;i am

rimas eu, qi Pirintele Arsenie nu Poate fi exprimati ;i
explicati in cuvinte. Am o multime de cuvinte, de invi-

gituri, de povituiri, de sfaturi, dar si mustriri; 9i mulgu-

mesc lui Dumnezeu si Pirintelui Arsenie, in mod deose-

bit, pentru aceste cuvinte care m-au zidit liuntric, care

mi nn riun,ric, ,.^Y:::":::::';,emerie 
",. ",;:

mele duhovnice;ti, atAta citi. este. Am multe"c-uvinte de
la Pirintele Arsenie, am auzit multe cuvinte, imi plicea
si stau in apropierea Sfintiei Sale, ascultindu-l cum vor-
bea cu oamenii, cum le asculta necazurile, cum le explica
problemele si necazurile si cum ii povituia si ii sfituia.
Parintele Arsenie a purtat ;i a mentinut aprinsi. in vea-
cul nostru o congtiinti crestini, duhovniceasci, filocali-
ci, apostolici;i patristici de cel mai inalt nivel si de cea
mai adinci si profundi simtire si triire. Eu sunt sigur ci
pentru neamul romAnesc, pentru poporul romAn, pentru
ortodoxia romineasci, asrizi, dar mai ales miine, si cu si-
guranli poim6.ine, in viitor, Pi.rintele Arsenie va fi pentru
noi, romAnii, ceea ce este Sf. Serafim de Sarov pentru or-
todocgii rusi sau Sf. Grigore Palama pentru greci si pen-
tru ortodoxia ecumenici sau al;i gi algi sfingi din istoria
crestinismului, a Ortodoxiei si a Bisericii.

Ce credepi cd ar spune lumii de azi Parintele Arsenie (;i
o spune, cu siguranya!)?
' 

Atunci cAnd Pirintele Arsenie ;i-a isprivit de scris
si de redactat uCirarea impirigieir, a ciutat un subtitlu
acestei cd"rti, acestei scrieri-testament a Sfingiei Sale, si
l-a ales pe urmitorul: oUn rdspuns cregtin Ia nelinigtile
urernii>>. Prin urmare, mesajul Pirintelui Arsenie pentru
noi, toEi, in mod deosebit pentru cei care l-am cunoscut,
ca si pentru cei care nu l-au cunoscut, ca si pentru cei
care nu l-au recunoscut ;i nu-l recunosc, este credinta in
Dumnezeu, in Mintuitorul Iisus Hristos, in Ortodoxie,
in Biserici, in Harul si Darul Sfhntului Duh gi al Sfinte-
lor Thine, prin rugiciune, prin citirea Sfintelor Scripturi,
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prin umilingi;i pociingi, prin citirea;i studiul Sfin;ilor

ParinFi gi prin intreaga noastri triire 9i concePlie de via-

ti crestini. Pirintele Arsenie punea foarte mult accent

pe viata duhovniceasci, pe con;tiinta atotprezentei lui

Dumnezeu, pe dezvoltarea in fiecare om, in fiecare su-

flet, a acestei constiinle, a atotprezengei lui Dumnezeu'

Adica omul, cregtinul, credinciosul, monahul, preotul,

ierarhul si fie constiengi de atotprezenta lui Dumnezeu,

de faptul ca Dumnezeu este in orice loc 9i in orice timp

si ne vede, ne aude, ne simte si ne gtie tot ceea ce facem,

gAndim sau vorbim. $i, ;tiind de acest lucru, triind acest

adevi.r dogmatic, altele vor fi vorbele noastre' gindurile

noastre, simgirile noastre, trairile noastre. in explicarea

necazurilor si a problemelor oamenilor, a crucilor pe care

oamenii le au de purtat, fiecare intr-un fel sau altul, de la

Dumnezeu, Pirintele Arsenie promova ideea legii ispfui-

rii, a faptului ci picatele noastre sunt cauzele durerilor

noastre. $i, cum spunea si scria Sfingia Sa: ,rAm arut sd

pun mina pe rdddcina durerii, care na este aha decrit

pdcatul", picatul sivArgit sau urmarile pi.catelor mo;te-

nite de la mogii si strimo;ii no;tri, de la pirintii no;tri,

au urmiri si in viaga noastri sau lasi urmiri ;i in via-

ga urma;ilor. De aceea, pi.catele se cuvine si fie ispigite,

spovedite, iertate, dezlegate si stinse in harul, puterea si

iubirea lui Dumnezeu, prin pociinta noastri, prin umi-

linti, prin lacrimi, prin rugiciune, prin smerenie.

AflAndu-te in prezenga ;i in apropierea Pirintelui

Arsenie, simgeai prezenla lui Dumnezeu si il simgeai pe

Hristos triind ;i vorbind in Pirintele Arsenie. Era gi este

un lucru extraordinar - cum spunea cineva - in viaga

noastri, in viata oamenilor, si intilnim un sfhnt. Eu pot

nSrt.ntul Ardealului,,

si spun ci acest lucru l-am simgit si l-am triit gi sunt
solut convins si responsabil de ceea ce spun acuFn -

17

ab-

,,Simgeai in prezenta PLrintelui Arsenie
ci te vede, te cunoagte"

Relayia tinar - duhounic: Prea Sfnyia Voastra - parin-

tele Arsenie. De aici, cum se raporta Parintele la tinereyea

/ tinerii uremii Sfnyiei Sale?

Pirintele Arsenie aprecia, flri indoiali, foarte mult
pe tineri si ciuta si-i indrume ca si-si inchine tinereEea
lui Hristos ;i Bisericii Sale. Pirintele Arsenie stia ci la ti-
nerete se pune temelia viegii omului, a dezvoltirii omului
pentru mai t6.rziu si pentru totdeauna, si de aceea era si
inconjurat de tineri; il ciutau tinerii, si nu numai, 9i il
ascultau si-i primeau povetele ;i sfaturile, venite ca din
partea lui Dumnezeu. Simteai, cd.nd iti vorbea pirinte-
le Arsenie, ci iti vorbesre Dumnezeu prin Sfingia Sa. $i
acesta este un lucru foarte important si foarte necesar si-n
vremurile de astizi, ca si. se ridice oameni ai lui Dumne-
zeu, adevi.rari, care si fie caliuze gi care si fie poviEuitori
penrru ceilalgi.

Amintiri, experienpe singulare...

in legi.tura cu amintirile si experiengele gi triirile de-
osebite cu, in preajma ;i in apropierea pirintelui Arse-
nie, nu-mi ingidui acum si vorbesc despre ele sau despre
toate acestea, penrru cI este imposibil. poate va rindui
Dumnezeu o vreme cind voi scrie aceste lucruri intr-o
carte despre viara Pirintelui Arsenie si despre semnele pe
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care Dumnezeu ni le-a trimis prin viaga si lucrarea du-

hovnic5:asci a Sfingiei Sale. insi pot si amintesc doar fap-

tul ci. simgeai in prezenga Pi.rintelui Arsenie ci te vede, te

cunoagte, ci.-gi gtie nu numai prezentul, dar;i trecutul, 9i

iqi intuiegte viitorul. Cu doisprezece aniinainte de a ajun-

ge printr-o bursi si studiez in Grecia, Pirintele Arsenie

Li-^" ,p*, si mi-a dat de ingeles acest lucru' Si multe alte

l,r.ruri care s-au implinit la vremea potriviti', conform

spuselor ;i cuvintelor duhovnicesti ale Sfingiei Sale' Insi

.rr., ',rr.".r'si. fiu inqeles gregit gi si accentuez doar faptul

gi latura profetici a personalitigii Pirintelui Arsenie' Si

aceasta a fost si este esenliale, dar aceasta se leagi de cea

duhovniceasci, de cea neopatristici, de cea neofilocalici,

de cea cre$tini 9i ortodoxi, dintotdeauna, ale sale'

(Jn cuuknt de mhngfriere fi de alinare?"'

As aminti cuvintul SfAntului Ignatie Teoforul, pur-

titorul de Dumnezeu - mort in anul 107 d' Hr', fost

episcop al Antiohiei, martirizat la Roma ;i sfigiat de

fiarele si.lbatice in arena romani - scrise 9i adresate in

epistola Sfintului Policarp citre acest episcop al Smirnei,

ucenic oarecum gi pirinte apostolic, discipol al Sfhntului

Ioan Evanghelistul: ,,Tuscberus batamantane!" - Ci-

tette aretnurile! Datori suntem si noi, cregtinii, astaz\,

preogi, duhovnici, monahi, ierarhi mai ales, si citim,

si descifrim, si ciutim si in;elegem vremurile pe care

le triim gi mesajul lui Dumnezeu in vremurile acestea

destul de tulburi, destul de instabile, destul de pline de

incertitudine. Cunoaqtem cu togii cuvintele celebre de

pe mormintul lui Kant: ,,Cerul instelat deasupra mea;i

congtiinga morali din mine". Eu a; adiuga: ',Cerul inno-

uSfintul Ardealului,

rar deasupra noastri si credinta crestini din noi". Aceasta
ne gine, aceasta ne mentine si aceasta ne va duce-si ne va
trece in vesnicie. Si. ciutim si fim crestini cit mai mult,
ucenici ai lui Hristos, ucenici ai Sfrntilor pirinti, ucenici
ai piringilor duhovnicegti ;i fiecare, dupi misura noasrri.,
si. aducem unul treizeci, altul saizeci, altul o suti din roa-
dele duhovnicesti.

Iar in incheiere as dori si amintesc un cuv6.nt pe care
Pirintele Arsenie mi l-a spus intr-una din primele inti.l-
niri. Eram un grup restrins de studenti teologi de la Si-
biu gi ne-a zis urmitoarel e: ,,Sd ad intdrigi conuingerea
in credinyd, incdt sd fiyi gata sd ud punegi capul pe
butuc, dncd timpul o aa cere".

Romeo PETRA$CIUC
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PS Irineu Duvlea, EPiscoP Vicar

al Episcopiei Ortodoxe Romine din America (ROEA)

Pirintele Arsenie Boca, Sfintul Ardealului

,,O viagi inchinati schimbirii vielii noastre"

Preacuviosul Pirintele nostru Arsenie Boca, un sfAnt

al vremurilor noastre, s-a niscut in 1910, la Vaga de Sus,

tea Figirag, devenind astfel primul Stareg in anul 1939,

dupi redeschiderea minastirii, distrusi. de habsburgi'

nSf4ntul Ardealului,, Zl

.Veniyi repede, este aici Pdrinteh Arsenie!"

inci de la inceputul acestui material i-i .., iertare
pirintelui pentru indrizneala de.a scrie cAteva gi.nduri
legate de viata sa si de rolul pozitiv pe care Pirintele Ar-
senie l-a avut in viata multora dintre noi si a mea perso-
nali. Am avut bucuria si binecuv6.nrarea si-l cunosc pe
Pirintele Arsenie in primul an ci.nd am intrat ca frate
de ministire la Simbita de Sus, unde pirintele a ince-
put activitarea sa ca lider si indrumitor de suflete. Era in
roamna anului 1980, in postul Criciunului, cind pirin-
tele a trecut in taini pe la Mi.nistirea de la SAmbata de
Sus, era in haine civile, cu barba scurti., ci.runti., deose-
bit de curat si cu acea privire de Crist, care te pi.trundea
pini in adincul sufletului. Era insotit de Maica Zamfrra,
si ea tor civil imbracati, impreuni cu alte doui persoane,
deoarece erau urmi.riti tot timpul de forgele de securitate
in perioada de tristi amintire care stipi.nea atunci Ro-
mAnia. Aceasti. primi intilnire cu Pirinrele Arsenie mi-a
marcat viata pentru totdeauna si m-a intirit si merg pe
drumul cilugiriei si al slujirii lui Dumnezeu cu toati
fiin9a gi viara mea.

Eram de rAnd la brutiria mi.nistirii si venise la mine
bunul gi blAndul nosrru duhovnic, Pirintele Serafim po-
pescu - Dumnezeu si-l odihneasca cu sfintii -, ;i deo_
data o femeie care lucra la bucitaria ministirii vine la
noi,putin speriati. si zice: ,,Wniyi repede, este aici pdrintele
Arsenie!". Sincer, pentru inceput mi-a fost frica, deoarece
auzisem de Parintele ci este clarvlziltor si cine stie ce-mi
va spune, aveam asa... o retinere. Pirintele Serafim a ple_
cat spre Sfintia Sa, l-a imbrigigat si stireau de vorbl in
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curtea ministirii. P5.rintele Calinic Morar m-a incurajat

si m-a tras de mini si mergem si luim binecuvintare de

la Pi.rintele Arsenie gi atunci Pirintele Serafim mi pre-

zintl: ,,(Jite, am aici un ucenic Al rneu". Pirintele mi-a dat

mina, m-a privit pi.trunzS.tor;i mi-a zis: ,,ii bun de mutd

munlii, dar sa uedem cum i;i mutd muntele, cd tncd n-a

gustat din el", apoi a continuat, zicitnd: ,,Mai uorbim noi,

sa ma mai caugi". A fost ultima vizitl'a Pirintelui Arsenie

la Simbita, de atupci nu am auzit si mai treaci vreodati

pe acolo pAni a trecut la cele vegnice.

,,P5.rintele avea a$a o Putere,
incAt putea si stipAneasci $i firea animalelor"

A trecut un timp, si Pirintele Staret Veniamin voia

si mi cilugireasci. Eu eram aga de tAni.r si nu eram intru

totul decis ce este mai bine pentru mine, pentru viaga

mea, pentru viitorul meu, gi mulgi m-au sfhtuit si merg

la Pirintele Arsenie, la Driganescu, unde picta o biserici,

gi si-i cer sfatul. Iau trenul spre Bucuregti, ajung dimi-

neala pe la ora 7, incd. nu era ziui, ;i intru in biserica

din Drigi"nescu si vid in altar lumini si cineva lucra, era

Pirintele Arsenie. Mi cuprinsese frica. Ce si fac, ce si.-i

spun? La un moment dat mi aude si zice cu voce auto-

ritari: ,,Ce urei, ma? Ce cauli aici?".,,Pi.rinte, am venit si

vi cer un sfat, zic eu. Uitagi, Pirintele Stareg vrea si mi

cilugireasci. Ce si fac oare? E bine si fac acest Pas a;a

devreme?" Pirintele, uitindu-se spre mine' a zis: ,,Fd-te,
ma, dar un singur lucru iyi spun: safaci ;coald gi sd paze;ti

uoturile monahale: sardcia, ascultarea si fecioria; dacd le in'

depline;ti, ajungi la desauiryire". Atunci eu am adiugat:
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,,DAr... stiti, parinte, As ureA sa fu ;i diacon". Atunci mi-a
profegit Parintele un lucru pe care nu l-am in,tel6s, decAt
numai dupi ce am ajuns in America: ,,Md,, o sa ajungi
mai muh decit diacon si uei sluji Biserica si Neamul peste
o apa mare, dar sa ai ingaduinyd fayd de neputinta ome-
neAscd". Aceste cuvinte ale Pirintelui s-au implinit dupi
20 de ani de gedere qi slujire la SAmbita. A vizut viitorul
meu, a vazut soarta mea, un om luminat de Dumnezeu
cum nu am mai intAlnit niciodati in lumea aceasta si
nici nu cred si mai intAlnesc. Toate aceste lucruri despre
care Pirintele Arsenie mi-a vorbit s-au intlmplat aici, in
America, unde slujesc Biserica si Neamul nostru romi-
nesc risipit pe acest continent.

Sigur, au fost si alte discutii, care mi. privesc pe mine
personal si pe care am avut sansa si.le discut cu pi.rintele
timp de cAteva ceasuri, cAt am star doar eu cu pirintele
in Biserici. La plecare m-a intrebat: ,,Ce mi-ai adus de
la S,Lmbdtai'I Adusesem nisre nuci si miere de albine pe
care mi-a zis si le duc la casa parohiald. de peste drum Ei
si le dau Doamnei Preotese Bunescu.' 

Am plecat, am tot bitut la poarti, dar, cum nu a ris-
puns nimeni, am intrat in curte. pd,rintele Bunescu avea

Eu zic: ,,Pdrintele Arsenie m-a trimis". Dupi cAteva discu-
tii mi intorc la biserici, rrec pesre cA.ini si, cAnd inchid
$a la poarti, atunci au inceput si latre si si mi arace.
Vin in biserici speriat, iar Pirintele, care sria toate cele
ascunse ale mele, imi zice: ,,Te-au speriat chinii, ma?,, Am
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zis: ,,Nu stiu, Parinte, ce se intkmpla ca nu mi-au ficut
nimic, doar cdnd am ie;it au inceput sa latre ;i sa md ata-

ce, dur-erd Prea tilrziu, ca deja iegisem din curte!"' Atunci

Pirintele mi-a zis: ,,Md, Ai uazut ce inseamnd ascuharea?

Ti-o* d.at o lecyie d.e ascuhare". Deci Pirintele avea asa o

putere, incit putea si stipineasci;i firea animalelor'

,JId', toatd. aiaya tn'atn sndduit

sd.-l scbimb Pe om 9i nu am Patut"

Am avut bucuria sa-l mai intilnesc inci o dati' pe Pa-

rintele la Biserica din Driginescu, impreuni cu Pi'rintele

Timotei gi Pirintele Calinic, si ultima dati., cred ci prin

1984, in casa fratelui Maicii Zamftta din Bucuregti, pe

strada Aviator Iliescu, iar dupi aceasti perioadi Pirintele

a avut mari probleme de sinitate gi a stat retras la Sinaia,

la metocul Maicilor de la Prislop, unde;i-a dat;i sufletul

in miinile lui Dumner.,t. in acea perioadi, in noiembrie

1989, mi aflam la Ministirea Ghighiu, unde am partici-

pat la inmormintarea Pirintelui Gherman' un alt ales al

lui Dumnezeu, inmormintare cate a avut loc sAmbiti, 9i
parci ceva mi indemna si ajung acasi mai devreme' Am

plecat cu o ocazie"pini la Bra;ov;i de acolo cu alta pAni

la Figirag si intr-un tirziu am ajuns la ministire; acolo,

togi supirati, si aflu ci. Parintele Arsenie ne-a pirisit si a

trecut Ia cele vesnice. Parintele Stareg Veniamin plecase

deja la Prislop, unde, a doua zi, luni, avea Ioc inmor-

mintarea Pirintelui Arsenie. itttt-utt tirziude noapte am

gisit ;i noi un binevoitor care ne-a ajutat cu ma;ina sa

ajungem la Ministirea Prislop, unde am stat toati noaP-

tea gi l-am vegheat pentru ultima dati pe Pirintele Arse-
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nie. A doua zi, cu nevrednicie, in drum spre cimitir, mi
s-a incredintat si duc crucea Pirintelui, care gi astizi ii
strijuiegte mormi.ntul, iar Maica Filoteia, care triieste si
astlzi, imi spune: ,,Pdrinte lrineu, o sa ai crucet Parintelui
Arsenie, Dumnezeu sd te intdreascd".

in momentul ci.nd am plecat de la Simbira, m-am
gindit la ce mi-a spus Maica Filoteia, ci am si trec si eu
prin incerciri gi cruci, asa cum a ffecut Pirintele Arsenie,
care, de fapt, a si spus cAnd era inci in viagil: ,,Mci mort
nu md mai intorc la Simbata". Peste toare acesrea s-au
asternut doar amintiri, noi toti, care ne-am impristiat
unde ne-a chemat soarta, ne intoarcem cu recunogtingi.
si dragoste fagi de cel ce a fost o mare personalitate a mo-
nahismului rominesc si in acelasi timp contemporan cu
noi. Ne-am bucurat de binecuvAntirile sfingiei sale, de
sfaturile sale si de toate cu care Dumnezeu l-a inzestrat
ca ales al Siu, si ddruiasci lumini si dragoste celor din
jurul siu. Nu mi indoiesc de faptul ci Biserica Ortodo-
xa Rom6.ni va implini la vreme toate cele cuvenite pen-
tru ca Pirintele Arsenie si fie trecut in rindul sfintilor.

Mi voi opri doar la un singur lucru pe care Pirin-
tele l-a spus de multe ori celor care-l ciutau, ceea ce de
altfel mi-a spus si mie: ,,Md, toatd uiapa m-am straduit
s,i-l schimb pe om si nu am putut". Parintele Arsenie a zis
o vorbi cit lumea de mare - ba mai mare decit lumea
asta - si anume: ,,Iubirea lui Dumnezeu -fala de cel mai
mare picatos e mai mare decit iubirea celui mai mare sftnt
fapd de Dumnezeu". Nu poate iubi un sfint pe Dumne-
zeu, cir ar fi sfhntul de mare, cit iubeste Dumnezeu pe
cel mai mare picitos; ;i-l asteapti; si vrea si-l primeasci;
gi aleargi inaintea lui, dupi cum citim in pilda cu fiul
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risipitor, unde se spune ca tatal, cAnd l-a vilzut pe fiul ci

se intoarce, nu l-a mai tinut locul: a alergat inaintea lui

ca si-[ primeasci, si-l imbriti;eze, sa-l sirute, si-l ajute,

si-l ageze iarfui in starea din care a plecat. Pentru ci din
inima lui, fiul n-a plecat niciodati. El a rimas in inima

tatalui, aga cum ri.mAnem noi in inima lui Dumnezeu,
in inima Mintuitorului nostru Iisus Hristos, in inima
Maicii Domnului, oricAt de departagi am fi, oricAte rele
am face. PAni triim in aceasti viaqi, Dumnezeu nu ne
pS.riseste. Noi putem si-L pirisim pe Dumnezeu, dar
Dumnezeu nu poate si. ne pi.riseasci" pe noi.

Cu o astfel de afirmatie, Pirintele Arsenie ne di, incre-
dere in bunitatea lui Dumnezeu, in iubirea lui Durnne-
zeufagi.de noi picitogii, cici se afirmi. si in rugi.ciunile de
dezlegare ale sfintei noastre Biserici ci mila lui Dumnezeu
este rot asa de mare) tot aga de infiniti cum este de infini-
ti gi mirirea Lui, de vreme ce se spune: ,,Cdci precurr"t este
marirea Th, a;a este ;i mila Ta". Cuvdntul spus de Pirintele
Arsenie in formularea de mai sus ne aduce aminte gi de
ceea ce spune Psalmistul prin cuvintele ,,Cht e de sus cerul
deasupra pamkntului, atit de rnare e bundtatea Lui (a lui
Dumnezeu) spre cei ce se tem de Dknsul. Cdt de departe e
Rasdritul de Apus, atAta a departat El de noi fdrddelegile
noastre. Cum miluiefte un tata pe copiii sai, asa miluieste
Domnul pe cei ce se tem de Dhnsul" (Ps. 1 02, I 0- 1 3).

Am toat5. convingerea ci Parintele Arsenie vegheaz|
de Acolo, din ceruri, asupra tuturor celor care cu credinti

;i cu frici de Dumnezeu il cheami in rugiciune gi mijlo-
ce;te pentru mintuirea noastri neincetat.

Dumnezeu si-l odihneasci cu sfingii si cu dreptii,
vesnici. si-i fie pomenirea si amintirea, binecuvAntati, iar
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noi, fiii lui duhovnicesti, il vom purra vesnic in inimile si
sufletele noastre.

Sfinte Preacuvioase Pirinte Arsenie, roagi_te lui
Dumnezeu pentru noi!



Pr. Teofil Piriian (19292009)

Mini.stirea Simbita de Sus, Bragov

,,Pr. Arsenie a fost un om de excePtie,

prin structura lui"

Pe Pirintele Teofil Piriianu, duhounicul bucuriei

de la Manastirea BrAncoveanu (SAmbata de Sus), l-am

intilnit acum cAtiva ani, in inima chiliei sale, adiind

a rugaciun e si prescura de cuminecatura. intre altele, la

acea vreme, l-am rugat sa ne spuni un cuvdnt gi despre

Parintele Arsenie Boca.

Pre a c uu i o as e r,:,:: : : ;: :: :; s a n e sp un e pi, u ::,
cuuinte despre ParintebArsenie Boca. Asa cum l-api cunoscut...

L-am intAlnit pentru prima dati pe pirintele Arsenie
in 1942, aici, la mini.stire. Am venit eu aici, iar pirintele
avea deja trei ani in minastirea de la SAmbata. Pirintele
Arsenie o ftcut teologia la Sibiu gi apoi a fhcut $coala
de Belle-Arte, de arte vizuale - sculpturi gi picturi. - la
Bucuregti. Cu bursa de la mitropolitul Nicolae Balan.

$i, dupi aceea, cu cultura citi o avut-o, cu inzestrarea -

pentru ca parintele, de fapt, a fost un om de exceptie prin
structura lui -, cu toate acestea a venit aici, la mani.stire,

;i aici a fhcut treaba foarte buni, pini in anul 1948, cXnd
s-a mutat la Prislop din ascultarea fagi de mitropolitul
Nicolae Bi.lan. Adici mitropolitul Nicolae Bilan, intr-un
fel, a vrut si scape de el. Mitropolitul Bilan a vrut si.
scape de pirintele Arsenie si a gasit modalitatea aceasra
sa-l mure la o alti manistire. Si l-a mutat. Bineinteles ci
motivul oficial a fost organizarea manistirii de la Prislop.

$i parintele a rimas acolo 11 ani.
intre timp, a fost si la Canal vreun an, cAnd se fbcea

Canalul Dunire - Marea Neagri., care nu s-o mai termi-
nat... in 1959, a trebuit si plece din manistire. A plecat,
izgonit fiind de Departamentul Cultelor, prin Episcopie.
Deci Episcopia de la Arad l-a scos propriu-zis din minas-
tire. Aia de la Guvern si de la Departamenr au iesit basma
curati.: Noi n-am auut nimic cu parintele Arsenie. Cine
u-a spus asa ceua? Nu noi, Episcopia de la Arad!Si adevi-
rul acesta este: cei de la Departament au fhcut presiune
ca sa plece parinrele, si istia de la Episcopie le-au fhcut
jocul. Ei bine, pirintele, din 1959 ;i pini la moarre, n-o
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mai slujit si n-o mai slujit pentru ci nu o avut dreptul si.

slujeasci. Pirintele nu a avut nimic riu in activitatea lui,

nu a av-ut pete. Totqi, cred ci ceva a avut nefiresc: nu s-a

zbitut ca totusi si aibi dreptul si slujeasci - micar mai

tirziu, daci nu atunci, cind era chestiunea proaspiti...

intre timp a murit episcopul care l-a scos din ministire,

Andrei, si a venit altul dup5. el, episcopul Teoctist. Dupi

aceea, a venit alt episcop, Visarion. Cred ci. pi.rintele nu

s-a interesat destul ca si poati primi dreptul si slujeasci.

Deci el ultimii treizeci de ani din viagi nu a mai slujit'..

Phna la moarte?

Pini la moarte! Ci dupi aceea...
insi. pirintele Arsenie a fost un om de excepfie! Dra-

gi, eu am dat mirturie, ci n-am scris eu anume despre

pirintele dec6.t intr-o carte intitulati. Amintiri despre du-

hounici Pe cdre i-am cunoscut. Acolo am scris ;i despre

parintele - mirturii mai mult, ;i pozitive, ;i negative, ci

togi oamenii au avut si lucruri negative.

Din cele negatiue?

De exemplu, sunt ni;te lucruri de care era bine poate

si nu se ocupe. Chestiuni matrimoniale - si te cisito-

re$ti sau si nu te cisitore;ti cu ila -, niste lucruri in care

poate nu ar fi trebuit si se bage el si totusi s-a bigat.

V-ayi apropiat de tknar de Bisericd. Ce u-a ficut pe

dumneauoastrd sd ud aProPiali de ea?

Mii, eu cred ci faptul ci n-am avut ce face altce-

va. Aga cred eu ci a fost conjunctura. Eu m-am trezit

in Biserici, m-am dus cu piringii la biserici., am avut o
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vocagie oarecare pentru chestiuni de felul acesta. Altceva
n-aveam ce face... Nu pot zice cd, am renunlaL la-ceva
pentru Biserici. N-am renunfar la nimic, ci am mers pe
calea asta. Si calea cilugiriei ror asa. ,{m ales-o ,o, p.nri.,
ci. nu am avur ce face altceva, si. zicem, mai bun. $i totqi
mi-a plicut! Eu intotdeauna cAnd am avut posibilitatea si
aud despre un cilugir m-am bucurat. inrotdeauna mi-a
plicut lucrul ista, intotdeauna m-am interesat. Voiam si
stiu ce face un cilugir, ce gindeste, ce vorbeste, ce mi-
ninci. Toate asrea ag fi vrut si le stiu gi si le am in vedere.

Cind am avur 13 ani si jumitate, am venir la mi-
nistire si mi fac cilugi.r. Bineinteles ci nu am ri.mas, ci.
au fost oamenii mai cuminti ca mine, nu m-au pistrat
ca pe un neisprivit aici, sI mi, facd, calugir. Dar si ;tii ci
mitropolitul Nicolae Bilan - nu stiu daci gi-a mai spus
sau daci iti va mai spune cineva lucrul acesta - a avut o
conceptie extraordinari despre cilugir. El nu a fost de
parere ci un cilugir poate si fie oricine, ci poate si fie
cineva care este om de exceptie. El zicea: Mdi, frate, urei
sd te faci calugdr? Pai atunci preg,ite;te-te sd te faci calugdr:
du-te Sifi teologia. Faci teologia, tefaci calugar ta Saiba-
ta. Nu faci teologia? Nu uei f cdlugar la SimbatalAsa s-o
gindit mitropolitul, numai ci nu a reugit si faci ceea ce
si-a propus.

A inceput ministirea asta cu trei oameni mari: cu
plrintele Arsenie, cu pirintele Mladin, care o ajuns mi-
tropolit.dupi ce fusese profesor de teologie douizeci si
cinci de ani, si cu pirintele Serafim Popescu. Tlei oameni
deosebiti, fiecare mare in felul lui. pirintele Arsenie a
plecat de aici din 1948, pirintele Mladin poti si spui cd
nici n-o stat aici decAt foarte putin, penrru ci a mers la
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studii si a fost profesor 9i redactor ;i nu a mai ginut atlt

de minastire, 9i pirinteie Serafim ' care' din 1940' cAnd

s-a agezat aici, ;i pa"a itt 1990, cu o intrerupere de vreun

an, cand a fost in Germania, la studii, a stat tot timpul

aici, la minastire, 9i a avut o activitate foarte buni' 9i foar-

te consistenti, numai nu de misurile pirintelui Arsenie'

pentru ca nu o avut calititile pirintelui Arsenie' Fiecare a

for, -"r. in felul lui, in rostul lui!

Romeo PETRA$CIUC

Dr. Antonie Plimid eall (1926 -2OO5)

Arhiepiscop al Sibiului si Mitropolit al Ardealului

intAlnire cu Pirintele Arsenie
- convorbire intre Mitropolitul Antonie Plimideali gi
Arhim. Teofil Piriian despre Pi.rintele Arsenie Boca -

IPS Dr. Antonie Plimidealiz Spune-mi ceua despre
perioada de dinaintea intrdrii in Mdndstirea Shmbdta. Ce ne
poli spune?

Arhim. Teofil Piriian: Pentru ca e vorba de drumul
spre SAmbi.ta, at vrea si vi spun de intAlnirea cu pi.rintele
Arsenie; din 1942.

Pirintele Ioan Oprig, care era preot in satul meu,
mi-a spus ci daci nu mi pot face preot - pe atuncea ;ti-
am in general ca nu mi pot face, dar n-aveam afirmatia
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ci n-o si mi. pot face preot -, sa mi gA.ndesc si mi fac

cilugar, cici gi cilugaria e ceva deosebir si isi are rosturile
- 
ei. $i, mi-a atras atenlia asupra parintelui Arsenie, care

deia era aici, la Simbata, de trei ani. Din 1939 s-a alezat

aicea. in 1940 a fost f}cut calugir, iar in 1942 era preot

aicea. Pirintele Ioan Oprig mi-a spus de parintele. Avea

deja nume mare pirintele, in 1942. Parintele Oprig il cu-

no;tea. Si-atunci eu i-am scris pirintelui Arsenie o scri-

soare. Scrisa de mine la magina de scris de la Primaria din

Topircea. Si i-am scris parintelui dorinta mea de a ma

face cilugir si pirintele mi-a ri.spuns prin intermediar.

Diaconul Vasile $ortan de atuncea mi-a rispuns din

partea pirintelui Arsenie si mi-a spus despre rugiciunea:

,,Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, milu-
iegte-ma pe mine, picatosul". Am luat aminte. $i dupi
aceea am avut posibilitatea si ajung aicea,la Manistire,
la sfbrsitul lui august, in 30 august. Era intr-o zi de dumi-
nici dimineaga cA"nd am ajuns aicea. Dormisem la SAm-

bi.ta de Sus. Parintele era de rAnd la predici, sau, nu;tiu,
poate predica in fiecare duminici. insi atunci a vorbit
pi.rintele. $i a ginut o predica politematica.

Mi-aduc aminte si acuma foarte bine de ideile pe
care le-a expus parintele ;i de felul cum le-a expus. Era

Evanghelia cu nunta fiului de imparat, dupi Evanghelia
de la Matei, cap. 22, l-I4. $i in legituri. cu nunta fiului

de impirat si mai ales cu ultimele versete din prezentarea
Sfintei Evanghelii de la Matei, adici in legituri cu omul
care a intrat la nunti fbri si aiba haini de nunti. Pirin-
tele Arsenie a spus ci el s-a poticnit foarte mult de aceste
cuvinte ale Evanghelistului Matei, in legitura cu haina de
nunti. si ci si-a vizut cindva haina cu care era imbracat.

uSfintul Ardealuluir, 35
Deci, haina care trebuia si fie de nunta era murda_

era prezentat ca vreo pati pe haini.
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Deci a; Putea zice cLeu m-am intAlnit cu pirintele'

cu orhul care avea doar doui picate' Insi niciodati nu

m-am gindit la el in acest sens' Ci e omul care are doar

doui picate.
ir, .o.rti.r,'rare a vorbit pirintele despre responsabili-

tatea preotului. Responsabilitatea pistorului de suflete'

$i-a citit din cartea Proorocului Ezechil cele scrise in le-

gituri cu trimiterea strijerului ca si-i anunle pe oameni

farrd',rirr. primejdia. Si a insistat asuPra cuvintelor Fiului

pmului: ,,Daci va veni dqmanul si nu-i vei anunla pe

cetigeni, atunci ei vor pieri. Iar singele lor se va cere din

palma ta. Iar daci ii vei anunga, cit despre ei' vor pieri

d"ci .ru se vor intoarce, iar tu rimAi nevinovat"'

Si a treia idee pe care ̂ dezvoltat-o pirintele a fost

aceea cd. Sf. Apostol Pavel, in Epistola I citre Corinteni'

in cap. ll , 28-30, referindu-se la cei care se impirtagesc'

auage atengia ,,si se cerceteze omul pe sine 9i numai asa

si rn'inince din aceasti piine 9i si bea din acest pahar' ci

cine mininca gi bea cu nevrednicie, mininci gi-;i bea

siegi osindi. De aceea printre voi sunt mulgi slabi 9i bol-

navi gi buni parte mor". Cuvintele acestea eu le-am luat

a;a cum le-a qpus pirintele ;i i-am dat dreptate, de;i dupa

^arr , bineingeles, am zis: ,,Domnule, dar totusi nu nu-

mai in cregtinism sunt oameni slabi 9i bolnavi;i oameni

care mor. Unde-s oameni, acolo sunt 9i situatii din aces-

tea gi poate ci Sf. Apostol Pavel a avut in vedere mai mult

partea spirituall, decit partea flzicil' '

Bine, astea-s pirerile mele. Pirintele Arsenie aga a in-

terpretat: ci multe necazuri care vin asuPra oamenilor

vin gi de aceea, c5. se impi"rti;esc cu nevrednicie' Astea

au fost cele trei idei de cipetenie pe care le-a prezentat

nSfrntul Ardealului,,

parintele in predici. Oamenii l-au ascultat. plingeau oa-
menii la expunerea pdrintelui, am plAns ;i eu. Eram frai
sensibil, acuma sunt mai bitucit. $i, dupi aceea) pirinte-
le a vorbit cu mine, dar cu mine pirintele a vorbir scurr
atunci, urmind ca gi a douazi si vorbeasci cu mine. I-am
spus ci vreau sa ma fac cilugir, si pirintele a formulat o
idee care mi-a rimas penrru cealalti vreme a vietii mele
si anume: 

"\g togi cei din ministire se mAntuiesc, nici
toti cei din lume se prlpidesc". Iar indati dupi cuvin-
tarea pe care a tinut-o pentru oamenii mari, s-a referit la
copii gi a vorbit despre qon;riinri sau cuger. $i-a formu-
lat asa: ,,Cugetul sau congtiinta este glasul lui Dumnezeu
din om, care ne arati ce-i bine;i ce-i riu". Am retinut si
aceste cuvinte de la pirintele. Dupi aceea ne-a fbcut rost
de cazare. Eram cu o mitugi de a mea. Ne-a primit unde-
va intr-o chilie, la vechea stiretie a ministirii. O cameri
aranjati cu doui paturi, adici. cu un par si cu o dormezi,
cu un ceas desteptitor acolo si o masa.

Mai eram cazat cu un tAnir, care era student la Me-
dicini.;i care urma si meargi pe front. El a venit aici si.
se intilneasci cu pi.rintele; era de pe la Sighigoara. Cred
ci tatil lui murise sau era divortati mama lui. il chema
Eugen ;i stiu ci pirintele Serafim, care a slujit la vecernie,
l-a pomenit pe Eugen. A pus niste ecrenii pentru binele
lui. Seara, am srat de vorbi cu el. Dimineara ne-am dus la
biserici. Se fbcea numai (Jtrenia, o Utrenie schitati, foar-
te scurti.. Apoi, Pirintele le-a vorbit credincio,silor care
au mai ri,mas, putini, despre necazurile care vin asupra
oamenilor, prin copii. Am ascultat si eu, nu m-a exceptar
Pirintele, desi au mai fost niste copii pe-acolo pe care
Parintele i-a trimis de pe-acolo. Pe mine, se vede, m-a

J /
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socotit in stare si ingeleg gi eventual s-o fi gindit ci. mi-ar

pute;a fi de folos. Am ascultat predica ;i-apoi am partici-

pat ia moliwi. Ne-a pomenit Pirintele pe toli ;i la urmi

ne-a luat la spovedit. intii l-a luat pe studentul acela care

trebuia si plece si mi s-a pirut c-a stat cam mult cu el'

Dupi aceeaavenit rindul meu. M-a luat gi pe mine' Am

stat de vorbi. Mi-a spus de rugiciunea de toati vremea,

respectiv mi-a dat in griji si folosesc aceasti lucrare de

imbunitigire sufleteasci. Si zic mereu ,,Doamne, Iisuse

Hristoase, Fiul lui'Dumnezeu, miluieste-mi pe mine, pi-

citosul". Mi-a zis si o zic cu g6.ndul gi legati" de respiratie'

intre respiragie si zic: Doamne, trilgind aer in piept; oda-

ti cu aceast a sL zic: Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu; 9i
dind aerul afari din piept, odati cu aceasta, s5' zic: milu-

ie{te-ma Pe mine, pacdtosul' . Si i-am spus ci eu acuma mi

duc acasi gi va trebui si merg la gcoali. Si pS"rintele mi-a

spus un cuvint de care eu n-am tinut seama gi de care

mirturisesc ci-mi pare bine ci n-am ginut seama.

$i anume: ,;coala nu te duce la mAntuire",

El, care fbcuse qcoali, a zis ci' scoala nu mi duce la

mintuire. Eu i-am spus ci nu se poate si nu merg la;coa-

li., pentru ci pirin;ii mei nu sunt de acord si nu merg la

;coali. $i ci ;i €u vreau si merg la gcoali. $i-am mers la

gcoali. $i-am frcut foarte bine ci am mers la;coali. Am

tinut seama gi de rugi.ciunea: ,,Doamne' Iisuse Hristoase,

Fiul lui Dumnezeu, miluiegte-mi pe mine, picitosul".

Am zis-o cind am putut, unde am putut, cind

mi-am adus aminte. Bineingeles ci mi-am vizut de trea-

b[, am fost srudent bun, am fost elev bun. N-am ficut

rugiciunea cu exclusivitate. Lasa cd ma ajuta Dumnezeu,

ca ;i daca nu tnua1, imi da Dumnezeu aiutzr. Nu m-am

gAndi, ra astrer ̂,.'(:::,"(::::::am invi,a,,, :
fbst necijit ci n-am purur invita cit trebuie gi"- fort
nemultumit cind n-am putut si-mi pregitesc lecgiile
foarte bine si tot timpul am fosr preocupar de studiu. Tot
timpul am fost doritor de a-mi inmulgi cunostintele si-a
fost foarte bine asa.

Dar am tinur seama 9i de rugiciune, ;i cAnd mi-am
adus aminte, si mergind mai ales la Timi;oara. Locuiam
la o jumitate de ori de mers de scoali, intr-un inrernar,
un internat de ocrotire penrru nevizitori. Si acolo, in in-
ternatul acesra, imi implineam datoriile cXt puteam. Tot-
deauna la masa imi ziceam rugiciunea, pentru ci. mama
mea - Dumnezeu s-o odihneasci! -, ci.nd plecam la qcoa-
li, imi spunea asa: ,,Nu-ri uita de Dumnezeu, nu-qi uita
de rugaciune". Asta insemna dimineata si seara si-mi zic
rugiciunile. Cum zicea Goga in poezie ci mama lui ii
spunea: ,,Zi rugdciunea seara, dragd., si si te porti la invi-
titura:'. Asta era si la noi, sa invit si sa ma rog.

Bineinteles ci. mama n-avea pretentia si mi rog mai
mult decAt s-ar ruga ei acasi. in orice caz, et)am inmultit
rugaciunea. Si mergeam la scoali". De foarte multe ori
mergeam singur. Mi orientam foarte bine in Timisoara.
Ii ajutam;i pe algii. Si mergAnd dimineata, aveam un fel
de pravila, sd. zic intruna de la internat si pAni la scoali
,,Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluies-
te-mi pe mine, picitosul". Cum m-a invitat Pirintele.

Acum, inainte de a spune ce s-a intAmplat in urma
acestei lucriri pe care o fbceam in drum spre scoali...,
si spun altceva. Ce a insemnat pentru mine rugdciunea
aceasta de la inceput? Nu stiu la ce s-a glndit pirinre-
le cAnd mi-a pus in vedere rugiciunea aceasra. Poate s-a
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gindit ci daca nu pot sa fiu cilugar, si fac ceva ce fac

calugirii. Ceva esential dintre cele pe care le fac cilugi.rii.

$i-am inceput sa zic. $i, cind am inceput sa inmulgesc

rugiciunea, inainte de a mi intAlni cu Dumnezeu, cu

Domnul Hristos, pe Care-L ceream in ajutor, m-am in-

tAlnit cu mine insumi, cu mizeria din mine.

Pi"rintele, cAnd m-am spovedit, mi-a pus o intrebare

care mie mi s-a parut curioasa atunci, dar pe care dupa

aceea am socotit-o cu rost. M-a intrebat: ,,Ti-a venit in

gind vreodati sa omori vreun om?" Adevarul este ci nu

mi-a venit niciodata in gind si omor un om' de;i am auzit

pe mulgi zicdnd: Te omor, fre-ai... Eu n-am zis, n-am zis

si nici n-am gindit, gi nici n-am dorit a;a ceva. Pirintele

probabil voia si treaci dincolo de mine, la piringii mei, si

vadi. din ce ridi.cini ma trag. Daci. nu mi-a venit in minte

si omor oameni, cind am inceput si zic ,,Doamne, Iisuse

Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiegte-ma pe mine, pi-

citosul", m-am intilnit cu mizeria din sufletul meu.

CAnd eram copil, eu eram tare riu. Aveam un vecin

acolo, lingi noi, ii zicea.mamei nanay, de;i bunica ii era

ni"nagi lui. ,,Nanasi, ista nu-i botezat bine. Pe ista si'-l

duci la popa si-i mai citeasci ceva, ci nu i le-a zis toate".

Deci, eram riu. Nu mai stiu acuma qi n-am mai gtiut

dupa aceea in ce a constat riul, riutatea mea, dar stiu ci

bunica mea, mama tatilui meu, imi ziceacu nemulqumi-

re: ,,Hoheriule gi miselule"! Nici nu stiam ce-i hoheriu.

Dar stiam cL ceva nu-i bine si, bineinteles, cu vremea am

aflat c5. hoheriu ii hingheriu, acela care aduni cAinii ;i le

ia pielea.
Bineinteles, un cuvAnt de defhimare. Deci am ar,rrt o in-

zestrare negativa, o incarcituri" negativa mare, cu care m-arn

intAlnit numai cind am inceput si scormonesc in mine.

cind ^,n,,.rY"::':;::'*,,,,,,,. *r,,,,.",'.1
miluieste-mi pe mine, pici.rosul", in timp. Si toare apes-
tea se revi.rsau in timp. Amintiri, urAciuni, vorbe, expresii
murdare, vorbe pe care nu le-am zis niciodati cu cuvAn-
tul. Nigte furtuni de gAnd, niste riutiti pe care eu le pur-
tam in mine si nu stiam de ele. Si riuti.tile acestea le-am
purtat in mine in continuare, pdni cind s-au limpezit cu
vremea lucrurile, dar nu s-au limpezit foarte repede.

Si laTeologie mai aveam impotriviri din acestea. Stiu
ca mi. duceam in Capeli, ma duceam seara, mi. duceam
dimineata, mi duceam si peste zi siziceam: ,,Doamne, Ii-
suse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu" si parcl-parcl, venea
vrijmasul cu toati suita lui si riscoleas ci. ceva prin mine.

$i imi era frici. Mi gAndeam: mii, mAine, poimdine in-
nebunesc, se intAmpla ceva cu mine, nu se poate!

Ei, pe de alta parte, ziceam:,,Nu se poare si se intAm-
ple ceva riu cu mine, pentru ci cer ajutorul lui Dumne-
zeu. Nu se poate si mi lase ajutorul lui Dumnezeu! Doar
eu nu-s singur in inaintarea mea sufleteasci. Tiebuie sa
mi. ajute Domnul Hristos! Tiebuie si mi ajute, nu se
poate si nu mi ajute! Ci doar de ce zic: Doamne, Ii-
suse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma pe mine,
paciitosuD Si-avem niste furtuni, niste framXntiri, niste
rautiti, niste lucruri care... pina la urmi. s-au rezolvat
ele, s-au rezolvat bine. Si bineinteles ci. acestea alternau
cu niste sriri de linigte sufleteasci.

Mi-aduc aminte ci eram eu, cum am zis, elev in Ti-
misoara si mergeam spre scoali. Si mergeam cu rugi.ciu-
ne, si aveam asa de multe bucurii in suflet, incAt imi era
frici si nu-mi crape inima! Ziceam:,,Doamne, nu pot
suporta mai mult, nu pot! Asta e ultima posibilitate de
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bucurie pe care o pot suporta. Si nu-mi dea Dumnezeu

mai mult". Si asta tinea cAt tinea, ;i iarigi veneau furtu-

nile ;i iarisi veneau bucuriile! Si eram aici,la ministire,

in 1949 am venit. $i-am avut tot asa o bucurie ca cea

de la Timigoara, pe care o stiam de la Timi;oara. $i ma

gindeam: Gata, asta n-o mai pierd niciodatal Bineinteles

ci nu s-a putut, pentru ca totugi omul nu triieste intr-o

tensiune. Nici Ia bine, nici la riu. Tiaie;te normal. Tiiiq-

te undeva la cota zero, sau undeva cam Pe la mijloc gi de

acolo inainteazi sau de acolo scade. Nu esti intr-o euforie

care nu se trece in veci. insi eu totqi am avut totdeauna
o inclinare spre bucurie.

Am fost un om al bucuriei. Sunt un rispinditor de

bucurie, un lucrator de bucurie. Asa e formagia mea. Aga
m-a lasat pe mine Dumnezeu: cu o inclinare spre multu-
mire, spre bine.

$i asta e mo;tenirea mea de la pirintele Arsenie.
Dupi 23 de ani m-am intAlnit din nou cu Pi.rintele

Arsenie. Adici in 1942, prima dati, si a doua oari in 1965.
M-am dus anume la Bucuresti sa-l intilnesc. Lu-

cra atunci la Schitul Maicilor. $i m-am dus la Bucuresti
impreuni cu pirintele Simion Sasiujan. Pe atunci era
student la teologie. Noi ne-am avut foarte bine. L-am
cunoscut de pe vremea cAnd era elev la Seminar. Am
avut o legituri strinsi si, in 1965, am aranjat si mergem
impreuna intr-o cili.torie la Bucure;ti si cu scop precis:
si.-l intdlnesc pe pirintele Arsenie. L-am ciutat la Schitul
Maicilor, l-am gasit, si pirintele a fost dispus si stea de
vorbi. cu mine. Nu-gi mai aducea aminte de prima noas-
tra intdlnire. iqi aducea aminte insa de o scrisoare pe care
i-am trimis-o eu la Prislop, cred, prin pirintele Timotei
Tohi.neanu, care mergea mereu la parintele Arsenie.

r-amscris,,,),:::::"::::,::;1.,.,,,"-f.r"r.#
s-a desfhsurat viata mea din L942 pind la data incare
i-am scris scrisoarea. De scrisoarea aceea si-a adus amin-
te. Deci, de mine personal nu-si mai aducea aminre,
nu-;i mai aducea aminte de intAlnirea noasrri. din 1942.
isi aducea aminte de scrisoare si chiar avea si o modvare
pentru faptul ci nu mi-a rispuns la scrisoare. O motivare
care era mai mult pentru el, decAt pentru mine. Si anu-
me, a zis ci, daci mi-ar fi scris, nu s-ar mai fi gAndit atita
la mine, cAt s-a gAndit daci. nu mi-a scris ;i s-a gindit ci
ar trebui si-mi scrie. Dar realitarea este ci. eu din asta
n-am avut niciun folos. Pe mine ma interesa un ri.spuns
al pi.rintelui, o incurajare, o indrumare, or roate acestea
n-au fost, pentru ci. n-am primit rispuns la scrisoare.

Scrisoarea a trimis-o inapoi pirintele, aicea, la noi.
A ajuns la pirintele Serafim si eu i-am pierdut urma,
insi. A fost gisitd nu de mult intre lucrurile rimase de pe
urma pirintelui Serafim. A fost o scrisoare-spovedanie.
Nu gtiu in mdinile cui o fi ajuns. Cine o fi citit scrisoarea.
in sfhrsit, daci, avrut Dumnezeu si. fie aga, asa a fost. Eu
persOnal n-am mai avut curajul sa rog pe cineva si-mi
citeasci scrisoarea, si vedem ce am scris pirintelui. $tiam
ci. i-am scris si lucruri care n-ar fi bine si le stie si altcine-
va decXt cel citre care a fost scrisi scrisoarea. Pirintele, pe
scrisoare, a scris ci imi va rispunde.

Deci, scrisoareaa rimas la pirintele Serafim, s-a pier-
dut multi vreme, de nu s-a stiut de ea. De curind a ajuns
totusi la mine. Eu am distrus-o. N-am mai citit-o. Am
distrus-o si a;a imi parea de riu cumva ci a ajuns ;i in
alte mAini, deci.t in miinile pirintelui Arsenie! CAt pri-
veste faptul ci a ajuns in mAinile pirintelui Serafim, nu
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mi-am fhcut probleme, penffu ca el era duhovnicul meu

gi in sfhr;it era la mi.sura de a putea duce ceva ce nu-i al

lui. $i pirintele Arsenie mi-a spus ci i;i aduce-aminte
doar de scrisoare gi m-am mullumit cu atAt. $i-apoi am

stat de vorbi..
Ceea ce am invigat eu atunci de la pirintele sau ceea

ce mi s-a pus in atengie a fost faptul acesta, ci teologie
pot face gi oameni care nu au credinti in Dumnezeu. Pogi
face teologie a;a curn faci istorie, cum faci geografie. Poti
si n-ai convingeri si totusi si faci teologia, dar ci esenlia-
lul nu este cunostinga teologici, ci viata izvoriti din cu-
nostinla teologici si, mai ales, cunogtinga izvorAti din via-
gi. Din viata pe temeiul invi.titurii crestine. Si, cu ocazia
aceasta, pirintele a adus in atengie o alcituire de la slujba
si.rbitorii iniltirii Domnului Hristos, Catavasia I-a.

Mi s-a fixat u;or in minte, pentru ci eu cuno;team
textul acesta. Anume, ,,cu dumnezeiescul nor fiind aco-
perit gAngavul, a spus legea cea scrisi de Dumnezeu. Ci
scuturAnd tina de pe ochii mintii, vede pe Cel ce este ;i
se invati. cuno;tinta Duhului, cinstind cu dumnezeie;ti
cAntiri". $i pirintele a analizat impreuni cu mine textul
acesta. in sensul ci gingavul este Moise. $i eu stiam lu-
crul acesta. Ci Moise a fost inviluit de Duhul Sfint, de
dumnezeiescul nor, de Duhul SfAnt pe muntele Sinai.
Ci a inliturat tina de pe ochii mintii. $i in felul acesta a
ajuns si invete cuno;tinga pe care o di Duhul Sfint. Nu
o cunogtinti din ci.rgi. $i din aceasti cunogtingi aizvorit
cintare duhovniceasci, deci intemeiati pe cunogtinla de
Dumnezeu. Mi-au plicut foarte mult aprecierile pe care
le-a fhcut. Am zis ci nu m-am dus degeaba la Bucurqti.

Cu ocazia aceasta, pirintele a mai spus si un cuvint
pe care il socotesc eu cel mai important, din cite cuvinte
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am auzit eu, si anume, adres6.ndu-se pirintelui Simion
Sisiujan, care era pe atunci student la teologie; aspus:
,,tJite, o si ajungi preot, si fii ingelegitor fagi de neputin-
ta omeneasci'. Mie mi-a plicut foarfe mult lucrul acesta!
Si m-am gindit ci. pirintele i le-a spus pi.rintelui Simion,
studentului de atunci, ca si.-l stiu eu. $i si-l am in vedere

;i eu, si am spus de multe ori cuvAntul acesta, l-am gindit
de multe ori. M-am raportat de multe ori, rimi.nind cu
convingerea ci, intr-adevir, existi" o neputingi. omeneas-
ci, o ingridire a omului, niste limite ale fieciruia dintre
noi ;i ci mai mult nu se poate si faci. CerAnd mai mult
celui ce nu poate, inseamni ci n-ai intelegere fagi de ne-
putinfa omeneasci..

Am plecat cu gAndurile acestea de la pirintele.
Ne-am mai intAlnit apoi mai tirziu aici, la minS.stire, si
de doui ori la Bucuresti. Dupi '70 a fost 

"rt". 
in prima

intAlnire, din'70:71, pirintele s-a arirar cumva plictisir,
cumva neangajat pentru binele nostru. Am fost impre-
uni cu un pi"rinte din vecinitarea noastri, de aici, care
acum e in America, pirintele $tefan Popica. Si, acolo, la
Bucuresti, ne-am intAlnit cu pirintele Coverci. El ne-a
dus la Dri.ginescu. Cind am plecat, am intrebat daci. ii
transmite ceva pirintelui Serafim. A zis ci nu-i transmi-
te nimic. Asta m-a nemultumit, pentru ci totqi au fost
cAndva colegi, au triit impreuni aici la ministire gi m-as
fi asteptat si,-i spuni ceva pirintelui Serafim.

Pirintele a vorbit cu noi in general; am zis ci s-a ari-
tat asa, cumva plictisit, nemulgumit. Nu l-am vizut an-
gajat pentru binele nostru, dqi mulgi spuneau ci p5.rin-
tele e foarte binevoitor, foarte siritor, dar pentru noi n-a
fost binevoitor, siritor. Am invitat totugi ceva in impre-
jurarea aceea, si anume in legituri cu raporturile sexuale
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dintre oameni in familie. Pirintele a formulat o vorbi, gi

anume: ,,Nici abuzul, nici refuzul". N-am discutat asu-
pra acestei formule, nu l-am intrebat cind ii abuz, cind
ii refuz, cum trebuie si fie de fapt. Dar mi-a rimas doar
formula: ,,Nici abuzul, nici refuzul".

$i, dupi ce am venit acasi, fiind nemulgumit de in-
tAlnirea cu pirintele, i-am scris o scrisoare. O scrisoare in
care mi-am ariltat nemulEumirea, o scrisoare in care i-am
vorbit deschis, cum, ii vorbe;ti unui pi.rinte sau cum ii
vorbesti unui apropiat care nadijduiegti si te ingeleagi..
La sfArsitul scrisorii am scris ci m-as bucura daci ar scrie
ceva, daci ar scoate ni;te concluzii, acum, la bitrAnete,
nu cele de la tinerete, pe care le cuno$team in anumi-
ti misuri. Ci au ajuns la mine niste caiete cu pirgi din
Cararea imparayiei. Si am insistat ci m-ar interesa niste
concluzii de la bitrinege. Adici dupi ce a flcut o experi-
enti de via;i, care a fost flri indoiali ducitoare la niste
concluzii, m-ag fi bucurat de nigte concluzii. Pirintele a
frcut o acoladi acolo. Scrisoarea mi-a trimis-o inapoi.
Nu stiu pe unde am riticit-o. N-o mai am.

Cu un alt prilej, cl.nd m-am dus la Bucurqti, l-am
intrebat pe pirintele, prin intermediar, daci ar fi dispus
si stea de vorbi cu mine. Si pirintele a fost dispus.

Am vorbit si mi-a spus: ,,Si stii ci mi. bucur de togi
oamenii care mi critici, numai si aibi dreptate". Eu n-am
mai intrebat daca am sau n-am dreptate. De fapt, eu nu
i-am scris ca si-l critic, ci i-am scris ca si-mi iau de pe
suflet o nemultumire, o povarS. prin faptul ci nu a adresat
un cuvint de colegialitate pirintelui Serafim. Si i-am scris
mai multe. $i cind ne-am intilnit, pirintele a zis asa: ,,Mi.
bucur de togi care mi. critici, numai si aibi dreptate".

Am stat o, "":,,"y,"::r';':;';irintere .o, n ̂ T,
la Voila, Dumnezeu sa-l odihneasca. La urmi. vizXndu-l
mai binevoitor decit rAndul trecur, i-am spus parintelui:
,,Constat ci ne facem prieteni". Si el a rispuns: ,,Pi.i, sun-
tem". S-a terminat cu asta, am venit aici, la Mini.stire.

Ultima intAlnire a fost aici, la Mi.nastire, inainte de
moartea pirintelui Dinu. Nu mai gtiu anul, dar a venit
pirintele pe aicea, si a fost la mine la chilie.

A fost la pirintele Serafim, la chilie. Pi.rintele Sera-
fim fusese la Ierusalim intre rimp. S-a vorbit puEin asupra
acestui fapt. Pi.rintele a zis ci n-a fost la Ierusalim nici-
odati si ci nici n-are de gind si. mearga. Ne-am potrivit
cu glndurile in privinla asra. A spus ca pe el il intere-
seazi mai mult Hristos, Care-i pretutindeni. Dupi aceea
ne-am dus la Cancelarie. A fost rugat pirintele si. scrie in
Cartea de onoare niste cuvinte, ca unul care a rrecut pe
aici, pe la Ministire.

N-a vrur. Si pirintele Veniamin a intervenit arunci
si, intre altele, a spus: ,,M-a; bucura acum daci ati scrie
ceva concluzii de la bitrAnete". Dar eu, de fapt, nu vor-
bisem cu pi.rintele despre aceasra si pirintele Veniamin
a zis din proprie initiativi. cuvintele acesrea si atunci pi-
rintele Arsenie a ri.spuns: ,,Pi.i sunt si altii care asteapti.
Chiar gi orbul ista asteapra'. $i eu am adiugat doar atita:
,,Da, intr-adevir, astept"! $i dupi aceea, cAnd si. ne des-
partim, pirintele m-a imbritisat. Si-acum nu sriam in ce
si cred:'in imbritisare sau in bruscare. $i pAni la urmi
mi-am zis: ,,Domnule, eu trebuie sa cred in am6.ndoui: si
in imbrigi;are, si in bruscare".

Asta a fost ultima intilnire cu pi.rintel e. in 1987 ar
mai fi fost posibili o intAlnire.
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L-ayi uizitat ureodata pe parintele la manastirea Prislop?

Pirintele era la Prislop in 1987, cAnd am trecut eu

pe acolo, dar nu era voie si se stie. Desi cred ca n-ar fi

fost nimic daci stiam ;i eu, cum stiau cei din Mi.nistirea

Prislop. Eu aflasem de treaba aceasta si tare mi-am dorit

sa ne intAlnim. Credeam c-o sa mi cheme si-mi spuni

ceva. Nu m-a chemat gi nu mi-a zis nimic.

$i cu aceasta s-a terminat legitura mea cu pirintele,

si  asteptar i le mele,,ca dupi doi  ani ,  in 1989, pir intele a

trecut la cele vesnice. Pe noi nu ne-a anuntat nimeni des-

pre moartea pirintelui. Am ajuns totqi si stim. Cineva

a dat un telefon aici si a intrebat dac1.va fi inmormAntat

parintele aici, la noi, la SAmbata. $i gtiind aceasta, i-am

spus pirintelui Veniamin - el era stare! atunci - si a zis

si dau niste telefoane, unde cred eu, ca sI aflam. Am dat

un telefon la Prislop, si am primit un rispuns evaziv. Ca

inci n-a ajuns acolo, ci nu se stie ziua inmormAntirii.

Am dat un telefon la Protopopiatul din Hageg, nu stiau

nici cei de la Protopopiat nimic gi, in sfbrgit, duminica

dimineata pirintele Veniamin a plecat la inmormAntare

gi ar fi avut un loc in masini si pentru mine. Eu insi. nu

mi-am ar|tat dorinta de a merge gi nici pirintele nu m-a

invitat, asa ci n-am ajuns la inmormintarea pirintelui. $i
cam aceasta este ceea ce a; putea spune despre legaturile

mele personale cu pirintele Arsenie Boca.

insi cAt am putut, m-am interesat totdeauna de ceea

ce a spus pirintele oamenilor care l-au ciutat, tinerilor

care au ajuns la el. intre altele, ceva ce mi-a plicut foarte

mult este o indrumare pe care i-a dat-o unui t6.nir, cate a

dorit sa faca medicina si care a si fhcut medicina. Acum

am auzit ca-i doctor in Bucuregti. El, trecAnd cindva pe
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aici, mi-a spus ci a fost la parintele gi l-am inrrebar: ,,Ce
ri-a spus pirintele?" Iar el mi-a rispuns ci pirintele a-zis
a;a: ,,Oxigen, glicogen) somn, si-ti pistrezi hormonii si
sa ai conceptie de viati crestini'.

Mi-a plicut foarte mult indreptarul acesra de via-
gi, pe care eu l-am adiugat apoi la indrumirile mele de
viati, la cele cinci puncte de indrumare pe care le dau
eu, care sunt de alti facturi, dar in orice caz se potrivesc
cumva; adica cele ale mele cu cele ale parintelui pot fi
impreuni.. Sunt 10 puncre. PAni la urmi. sunt 10 puncte,
5 ale mele 9i 5 ale pirintelui. Apoi un tinir - care acum
e preot si e preot chiar la Driginescu -, care a fost la
pirintele, mi-a povestit ci s-a dus cu capul descoperit si
era frig, iar pirintele i-a spus: ,,Mi., si"-ti feresti capul de
frig;i de prostie".

Altui tinar i-a spus: ,,Cine face curte nu face car-
te". Deci sunt niste lucruri care, poate pentru c5. le auzi
formulate gata, cdle auzi de la cineva, parcl. sunt mai
importante decAt daci.le-ai spune tu insuti.

Si cu asta, si. zic asa, am sfirsit un capitol. Capitolul
,,intXlniri cu pirintele Arsenie".

Eu a; urea sa yiu, ca o incoronare, dacd uiaTa parinte-
lui Arsenie a auut o influenya dsupra uieyii Prea Cuuio/ei
Thle. Iar daca da, in ce sens afost aceasta?

Viaga Parintelui Arsenie n-a avur nicio influenli asu-
pra mea. Eu de fapt n-am fost un admirator al pirintelui
Arsenie, ;i nici acum nu sunr un admirator al pirintelui
Arsenie, dar am constatat ci, din cAti oameni am cunos-
cut eu lucritori in Biserici, el a fost personalitarea cea
mai puternici., cea mai distincta si a avur nisre daruri pe
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care nu le-am intAlnit la altcineva. ittr.tt.atea nativi, de
pildl. Cindva a fost aici, la ministire, un cadru universi-
tar din Sibiu, pe nume Bologa. Celilalt nume nu i-l;tiu.

Cred ci. mai lucreazi. si acum, ci aceasta a fost acum
20 de ani. $i acest cadru universitar a vorbit cu mine.
Si-aveam la vechea stiregie, lAngi. cancelarie, expus un
epitaf pictar de pirintele Arsenie, cu Adormirea Maicii
Domnului. Si, in faga acelui epitaf, eu i-am spus acelui
domn: ,,Eu cred ci pS.rintele care a fhcut acel epitaf este
un geniu". Domnul Bologa a zis: ,,Asta inseamni cd. are
o culturi perfecti;i inca ceva". Eu am adiugat: ,,Nu ;tiu
daci.are o culturi perfecti, dar sigur la cultura cAti o are
mai are inci. ceva. Acel inci ceva nu-l poti avea daci nu
gi-l di Dumnezeu, pentru ca nu se cAgtigi. prin cultura".

Aga ci mie mi-au pli.cut totdeauna ideile pirintelui,
mi-a plicut totdeauna sinteza pe care a fbcut-o. Mi-au
plicut totdeauna referirile pe care le-a frcut, pentru ci
pirintele a fost o personalitate puternici.

Nu numai in Biserici. sunr personalitigi purernice,
ci gi in afari, de Biserici, si oameni cu o inzestrare deose-
biti, si oameni care au insemnat ceva gi pentru lara asta.
Plrintele Arsenie nu mi impresioneazi. cum m-ar fi im-
presionat daci nu stiam, de exemplu, de Corneliu Zelea
Codreanu, care a miscat o tari intreagi. Si pirintele a
mi;cat multimi, dar n-a miscat o gara intreagi. A miscat
oameni din imediata apropiere a lui. Pe cei din jurul md-
ni.stirii, pe cei din jurul Prislopului eventual si care merg
acum la mormAntul pirintelui si la parastasele care se fac
in general. Sunt oameni care au fost in preajma pi.rinte-
lui, cei din pirgile Figira;ului, cei din pirgile Sibiului si
cei din pirgile Hagegului.

nSfintul Ardealulub,

Apoi, in ce priveste formulirile acestea, mie totdeau_
na mi-au pllcut. Vorbe din acestea care nu pot fi,cbR-tra_
zise. Dar cum am zis si aseari, sunt si niste enigme. De
exemplu: una dintre enigme, care mi-a stdruit in min-
te gi m-am mai intilnit ;i acum cu ea, este faptul ci in
1954, cind a fost o rebeliune in ministirea noasrri., care
s-a soldat cu caterisirea unui preot gi cu excluderea din
mi.nistire a parru cilugiri, pirintele n_a inrervenit. N_a
intervenit in sensul ci preotul, respectiv Iustin Vasiles_
cu, s-a dus la el la Prislop 9i plrintele n-a vrur si stea de
vorbi cu el. Asta pe mine nu m-a linistit niciodati;i mi
gAndesc ci, daci torqi ar fi intervenit, po"t. ci nu s-ar fi
ajuns la ce s-a ajuns.

(Cine sunt eu. Ce spun eu despre mine. Conuorbiri cu
Arhim. Teofl Parafun, Ed.Andreiana, Sibiu, 201l)
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Pr. Ioan Sabiu (19142009)
Foltu, Hunedoara

,,Oameni buni, inchidegi ploaierele alea,
ci nu ploui peste noi!"

Pi.rintele Ioan Sabiu este unul din mirturisitorii

temnigelor comuniste, cu slujire exemplari in pastorirea

sufletelor pentru impirigia lui Dumnezeu. Peste zece ani

de temnigi grea, cu tot atAtea binecuvinti.ri ;i biruinle,

au flcut din pirintele Sabiu pildi de credingi gi chip lu-

minos in Biserica miririi lui Hristos.
La inceput de preogie, plin de rivni si zel, aude de

Parintele Arsenie Boca gi, de atunci, ii va ri.mine mereu

aproape, pretuindu-l cu aleasi. consideragie si devotament.

L-am gisit pe Pirintele Sabiu intr-o dupi-amiazd'
frumoasi de vari, la SfinEia Sa, la Foltu, impovirat de

greutatea duioasi ;i lini;titoare a celor peste 90 de ani,

gi l-am rugat, intre altele, si ne spuni cite ceva;i despre

Pirintele Arsenie Boca.

nSfantul Ardealulub,

,,Femeie, lasi-l,
ci ista va sluji pe Dumnezeu cAndval" --

Pe Pirintele Arsenie Boca l-am.cunoscur, cred, prin
anii '40. Eram preot la Vnerea. El era atunci la SAm-
bita de Sus. $i se fhcea acolo, la Simbita, cu prilejul
praznicului lzuorul Tamaduirii, o mare manifestare. Si
am fost acolo, la serbare, unde l-am vizut prima dati
pe Pi.rintele Arsenie manifestindu-se cu purerea lui de
inainte-vizitor. Se fhcuse deja vilvi ci este vizitor si fX-
citor de minuni. Si vine o femeie cu un copil handicapat
in brate. Cind a vi.zut-o, Pi.rintele i-a zis:,,Femeie, vezi,
pe copilul ista l-ai zimislit in noaptea de Pasti, a;a-i?"
,,Aga-i, Pirinte!", a zis femeia. ,,Yezi cum lucreazi Dum-
nezeu? Acum trebuie si faci rugiciune multi si post ca si
putem face ceva, si-l purem intrema. . . "

Era cam timp ploios. Oamenii gi-au deschis umbre-
lele, si-au pus cAte ceva pe cap. ,,Oameni buni - le-a zis
Pirintele -, inchideti ploaierele alea, ci nu ploui peste
noi!" Deranjau, cu zgomotele si mi;carile lor, predica.
Si a continuat Pi.rintele: ,,inchideti ploaierele, cici cAt
vorbesc eu aici nu ploui, dar dupi ce rermin, si vedeti
ce ploaie vine!" Si, intr-adevir, dupi ce a terminat el de
vorbit, a venir o ploaie, de ne-a impri;riat pe togi!

La Prislop nu arn fosr la el. Asta a fost o grqeali. a
noastri., a tuturor. A celor care l-am cunoscur ;i pe care
ne-au.arestat odati cu el. Securitatea a folosit mijloace dia-
bolice printre noi, ca si. nu ne intllnim dupi pugcirie. Eu
eram in relagii destul de intime cu el, si cu un coleg de-al
lui, mai cu seami, coleg cu el la Sibiu. Si-mi era frica si me
duc la el, si. nu-i fac riu prin venirea mea. Nici maica Zam-
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fira nu prea lisa lumea si-l caute. Le zicea de fiecare dati:
,,Pe cine ciutati? Ce, n-aved popi?" ii..ot." din ministire,
nu-i lisa!... Ea gi-a luat angajamentul ci atata vreme cdtva
sta Parintele Arsenie sub observatia ei, il va scuti de a lua
contact cu poporul. Asta era nenorocirea. Totugi l-a mai
ciutat lumea, pe la Driginescu si pe unde mai mergea...

Mi-aduc aminte, tot aga, de o sceni.... S-a dus o fe-
meie care rimasese gravidi, iar sotul a fost arestat, prin
'48. S-o dus si-l intrebe pe Pirinte ce si. faci. Mai avea
trei copii. Copiii ceilal;i erau deja mari. ,,Pirinte - i-a
spus ea -, ce si mai fac cu ista in pintece? Mi-am pus
gind si-l pierd, si-l avortez... Pentru ci nu reusesc si-l
cresc. De cind a plecat sorul meu, sunt nenorociti.!. . . "

Si-i zice Pirintele: ,,Femeie, lasil, ci ista va sluji pe
Dumnezeu cindva!" Copilul acela este pi.rintele Avramescu,
din America. A frcut furori acolo, in America. A construit o
catedrali mare, ca in Bucuresti, cu multi credinciosi...

Am avut si eu o nepoare. $i-a luat de barbat, oare-
cum, o rudi. $i preotul nostru, rrecur de la unifl la or-
todocgi, dupi cAteva siptimini de cursuri, FarL;coali,
le-o dat dezlegarc. Nepoata asra a niscut un copil debil,
handicapat. Pini la7 ani a stat ror in leagin. Numai cu
lapte-l hri.nea. S-o dus si ea la Pirintele Arsenie. Cind i-o
vilzut, Pirintele le-a zis: ,,Mei, vezi ce-nseamni daci v-ati
luat neamuri! Voi v-ati luat rude." ,,Da - au recunoscut
ei -, ne-am luat rude..." ,,Asta e!" Eu numai atunci am
aflat. M-am dus la vlidicul Andrei si am flcut o dispen-
si. - pentru ci. Biserica avea dreptul si. dea dispensa, din
gradul VI de rudenie -, o dispensi retroactivi, ;i a murit
copilul acela. Altfel avea de suferit roata viara.

Romeo PETRASCIUC

Pr. Criciun Oprea
Cinciq, Hunedoara

(1925-2012)

Aburul albastru
Pirintele ARSENIE BOCA

Nu exisri loc, in Ardeal, fhri amintiri despre pirinte-
le Arsgnie Boca. E suficient si-i rostesti numele, qi ele vin
in roiuri, arrase ca fluturii de lumina. Mai ales in satele
din apropierea Prislopului, ministirea in care i se afli
mormnntul frcitor de minuni, fbptura marelui duhovnic
trd,ieste parcl aievea, stribitAnd potecile de pe dealurile
acoperite cu paji;ti de flori.

Unul din ucenicii cei mai apropiati ai pirintelui Ar-
senie este;i Pr. Criciun Oprea, de curAnd murar in abu-
rul albastru al impirltiei...
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Foile lipite

Cind l-ayi cunoscut pe Parintele Arsenie Boca, Parin-
te Oprea?

L-am cunoscut personal de-abia dupi ce am iesit din
inchisoare, in 1956, dar auzisem despre el inci din 1942-
43, cirnd faima predicilor sale de la ministirea SAmbi.ta
aduna acolo tot Ardealul. Dar si in pqci.riile comuniste
circulau pove;ti despre el. Eu eram la Canal, cind am
aflat despre Pi.rintele Arsenie Boca ceva cu totul tulburi-
tor, o intAmplare povestiti de un student de la Teologia
din Sibiu. Fusese inchis pentru ci"taceaparte dintr-o aso-
ciagie cre;tini. a studengilor;i elevilor, ce promova cuvin-
tul lui Hristos si viata cre;tini.

Povestea lui mi s-a incrustat ca o pecete in memorie
si n-am uitat-o pAni in ziua de azi: ,,M-anJ ridicat intr-o
noapte, la trei luni dupi ce pe unii dintre colegi ii aresta-
seri deja, iar algii apucaseri si. fugi in munti, la pardzani.

$i intAmplarea a flcut ci m-au pus in aceeasi celuli. cu
Pirintele Arsenie Boca. il ;tiam bine, cu mult dinainte,
pentru ci pe atunci, noi, studengii de la Sibiu, mergeam
des la Ministirea S6.mbita si eram toEi electrizaEi de el.

$i cind m-am trezit intr-o dimineati., numai ce il vid pe
Pirintele cum se plimbi cu pasi iugi prin celuli. Se ruga.

$optea, neauzit, rugiciuni. Asa se fl.ceau rugiciunile in
pugcirie, pe ticute, cu sufletul. Chiar in ziua aceea imi
venea si mie rdndul la ancheti. si, cu putin inainte de a
fi scos de gardieni din celuli, Pirintele Arsenie a ri.mas
nemiscat ca o stana de piatri., lingi ugi. Mi-a zimbit
ocrotitor. Ati.t. Am triit apoi cinci ore infiori.toare de
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ancheti., iar cXnd m-au bigat la loc, in celula, pirintele
Arsenie era in aceeasi pozitie in care il lisasem cindam
plecat. Stani de piatri! Dupi o vreme, a urmar iudeca_
ta, la Tlibunalul Militar. Pe masa judecitorului ,. ,fl"u
dosarele cu declaratiile noastre. Eram pierit! Aflasem ci.

inceput si-mi risfoiasci dosarul, nu a purut dezlipi doui
foi. ;i nici nu si-a dat seama de asta. $i in alea doui foi
erav acuzatiile cele mai grave la adresa mea. $i uite asa,
am scipat pe o cale miraculoasi, cu numai doi ani gi ju_
mitate de pedeapsi. Sunt sigur ci. salvatorul meu fusese
Parintele Boca si ti"ria rugiciunilor lui".

Sfintii cu ochi albagtri

Vd mai amintiyi prima fnt,ilnire cu parintele Arsenie?

in.1958, dupi iegirea din pusci.rie, m-am dus la Mi-
nistirea Prislop, intr-o sA.mbiti de Florii, impreuni. cu
un coleg de-al meu, de la Teologie, care il cunostea din
Vaga de Sus, satul natal al Pirintelui Arsenie Boca. De;i
ne-avizut gi stia ci" il ci,utim, n-a vorbit cu noi nici sim_
biti,, nici duminici, pentru ci tot timpul, in urma lui,
roiau cel. pugin ffei securisti, pindindu-l ce vorbegte si
ce predici. Luni, insi, cAnd ceilalgi credinciosi au plecat,
noi ne-am gi.sit dinadins de lucru, la tiiat de lemne. Si
Pirintele Arsenie ne-a chemat in biserici si am vorbit cu
el, ca la spovedanie. Mie mi-a spus si nu mi cilugiresc,
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iar celuilalt i-a spus: ,,Tu nu te insori!" Si, intr-adevir,

a ajuns cilugir la Ministirea Lainici' Pirintele iti citea

viaga ca-n palmi. Dobindise o Putere a;a de mare prin

rugiciune, incit stribitea cu privirea si mintea pini in

cele mai adAnci tainige suflete;ti.

Puteyi sn faceyi un Portret al Parintelui Arsenie Boca?

Era un om foarte smerit. Nu era niprasnic, a;a cum

se spune, dar era categoric. Daci igi spunea ceva, Ia spo-

vedanie, de pildi, musai a;a trebuia si faci! Era de staturi

potriviti, dar totusi mai inalt, era ro;cat la pir 9i cu ochi

albagtri. Tocmai de aceea, Pirintele i;i picta toate icoa-

nele - de la Maica Domnului, pini la Iisus - cu ochi

albastri. Togi pictorii pun in operele lor ceva din ei ingigi,

fhri si vrea. Aga ci icoanele pictate de Pirintele au ceva ;i
din infigi;area lui.

Cht de tare u-ali aProPiat de Parintele Arsenie?

Cu vremea, devenisem destul de apropiati, mai ales

ci sogia mea il cunostea, ;i ea, inci. din tinerege. Cu un an

inainte de-a muri, de pildi, Pirintele Arsenie m-a chemat

la Prislop, impreuni cu Preoteasa mea' ca si schimbim,

pe indelete, o vorh.i.. Atunci am vizut si eu, cu ochii mei'

crucea de lemn, Pe care Pirintele pusese si i se ciopleasci

data mortii, cu ;ase luni inainte de a muri' $tiuse exact

cAnd va merge la Domnul! Iar cAnd a murit, copiii mei

s-au numirat printre cei care i-au sipat groapa.

nSrt.ntul Ardealuluh,

Ti:ei minuni

Mormkntulfacator dz minuni al Pdrintelui Arsenie Boca
a intrat in lcgend^d. Ca apropiat al marelui duhounic dz lz pris-
bp, ;tipi, cu siguranpd, ;i sfnpia-uoasnd astfet dc intdmplnri.

Nu stia nimeni, atunci cind a murit Pirintele Arse-
nie, ci, el va face binele si in duh, de dincolo de moarte.
Minunile de la mormAntul si.u sunt adevlrate. Eu ;tiu
trei cazuri asupra ci.rora nu planeazi nicio indoiali.

Am cunoscut acum cigiva ani o femeie foarte bol-
navi. Fusese internata ;i la Bucuresti, ii fhcusem si eu
maslu;i 40 de Liturghii, Si.rindarul, cum se numesre in
preotie, asa ci femeia iesise pe loc din spital, de s-au mi-
rat si doctorii cei mari! Dar tot mai avea unele neputinEe.
Dupi doi ani, s-a imbolnivit iar, riu de tor, si au trebuit
s-o duci iar la spital, la Deva. $i atunci, o femeie din
Silva;u de Jos, o comund de lAngi Prislop, care le aducea
lor de doul ori pe siptimAni lapte, il intreabi. pe sti.pi-
nul casei: ,,Dar doamna unde-i?". ,,E bolnavi." ,,$i de ce
nu apelati dumneavoastri la Pi.rintele Arsenie? Ci eu am
avut un copil foarte bolnav si am luat o cimasi de-a lui,
m-am dus la mormd.ntul Pirintelui si am pus-o pe cruce
si m-am rugat lui Dumnezeu gi Pirintelui si se indure de
mine. $i cind m-am intors acasi., la copil, copilul meu
era sinitos!" Arunci neamurile femeii bolnave au luat
si ele o cima;i ;i s-au dus cu ea la Prislop. Ce vI spun
acum mi-a povestit birbatul ei: ,,Cum am intrat in cur-
tea mini.stirii, am inceput sa mi. rog, in gAnd, Parintelui
Arsenie, si se indure de nevasta mea. Apoi m-am dus la
mormi.ntul lui, am pus cimasa p. .ru.. si m-am rugat
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si acolo cu lacrimi gi cu credinti in Dumnezeu". Dupi
numai o siptimini, au venit amAndoi la mine, si nevasta
era sirritoasi tun!

A doua intAmplare am aflat-o de la un om care lu-
crase la clidirea stiretiei noi, de la Prislop. Nu ;tia cine e
Parintele Arsenie. Abia dupi inmormintarea lui, a aflat
cine fusese. Omul suferea de dureri cumplite de oase, in-
cAt mergea incovoiat, de-abia se tara. Dar dupi ce s-a dus
si se roage la mormAntul Pirintelui, n-a mai simtit nicio
durere, si mergea drepr.

A treia minune pe care o ttiu eu de la mormAntul Pi-
rintelui Arsenie Boca e gi cea mai grozavi. Prin anii '90,

am cunoscut o familie dintr-un sat de lingi mini.stirea
Cotmeana din Arge;. Cazul lor era foarte grav. Bietii oa-
meni aveau doui. fete ;i un biiat, stipAnigi de duh necu-
rat! Fata, in mod deosebit, nu se putea apropia cu niciun
chip de vreo biserici. Nici la cigiva metri nu se putea
apropia! Imediat, o forgi nevizuti i se punea in piept ;i
nu putea intra. Biegii pi.ringi si-au dus copiii la mini.stirea
Sihistria, unde Pirintele Cleopa le-a fhcut maslu gi slujbe
indelungate. Dupi asta, au fost mai u;uragi, s-au eliberat
de presiunea necurati ce-i stipinea, iar fata a flcut chiar
Teologia. Dar chiar ;i a;a, inci mai avea o apisare rea
cAnd venea la biserici, pe care se lupta si o inibus.. i.ttr-
o zi, o prieteni de-a ei, doctorigi, ce avea o evlavie deose-
biti.la Pirintele Arsenie, a luat-o cu ea, la mormAnt. Ce-a
urmat a fost de neinchipuit! Dupi o vreme de rugi,ciune
inlicrimati in faga mormAntului, fata a cilzut ftri vlagi
si a intrat in comi profunda. Doctoriga, care cunostea
simptomele comei, s-a ingrozit! ,,Am adus-o si moari cu
zile aicit, se jelea. Dar n-a trecur o jumitate de ori, gi
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m-a pirisit, alungat de lumina iegiti din mormd.ntul pi_
rinteluiArsenie!".. .

Soyia dumneauoastrd, care i-a fost ucenicd, in tinereye,
Parintelui Arsenie Boca, mi-a spus ca uenea adeseori ra cin-
ci;. Ce-l aduceA tncoace, in inima ginutului padurenilor?

lacul de acumulare pe riul Cerna, cAnd nu binuia inci
nimeni ci biserica satului va fi inghigiti de ape. Biserica
aceea era monument istoric extraordinar de valoros. Fu-
sese inaltatlla 1459, pe vremea lui Ioan Corvin. Avea o
pjcrurl veche si frumoasi, de pe la jumitatea secolului
al XW-lea. Inundarea bisericii s-a fhcut in 196l_1962.
Ultima cununie care s-a fhcut acoro a fost chiar cununia
mea cu doamna preoteasi., in 1962. CAnd ne_am cunu_
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orice pre; gi sub orice pretext. Pentru lacul ista al lor, au
dirAmat aici trei biserici ortodoxe: biserica din Cinci;,
biserica din Cerna si biserica din Baia Craiului. Ei bine,
Pirintele Arsenie a $tiut cu mult inainte ce se va intim-
pla. Urcind el pe dealurile Cincisului, cu sotia mea, care
era pe atunci domnigoari, cu o sori a ei si cu alte credin-
cioase din sat, se opregte brusc in faga bisericii din Cincig,
intinde bAta pe care o tinea pe un umir ;i zice: ,,PAni
aici va fi apa peste zona asta!" ,,Cum, Pi.rinte, vom muri
toli?", l-au intrebat credincioasele. ,,Nu moare nimeni,
biserica moare", a zis Pirintele. Dupi ce biserica a fost
inghititi de ape, Pirintele Arsenie Boca, care a continuat
si vini la Cincis, ne-a poruncit: ,,Voi si facegi un muzeu,
unde si se pistreze frescele care s-au evacuat din biserici.
Sunt de nepretuit!" intr-adevir frescele fuseseri scoase
de pe perete, inainte de inundare, ;i duse la Bucuresti.

$i de acolo au fost aduse nigte copii, pitite la Castelul
Corvinestilor. Si ne-a mai zis Pi.rintele Arsenie ci atunci
cind facem muzeul, si aibi si un etaj, unde si fie chilii
pentru cilugiri. O mini.stire mici, insi care si respecte
cu strictete rinduiala bisericii noasrre orrodoxe, incit si
mai ridice satul si tinutul acesta, siricit in ideal gi credin-

Ei. $i cum a zis Pirintele, asa s-a intimplat!
Ne-a ajutat Dumnezeu si uite ci muzeul e gata, iar

mS.nistirea din Cinci; i;i agteapti vietuitoarele. Din ci.te
minuni implineste Pi.rintele Arsenie Boca, aceasta are o
insemnitate aparte. Nu e un dar de bine pentru un sin-
gur om, ci pentru o intreagi comunitate. Dumnezeu Se
intoarce in satele pidurenilor, cele risipite prin munti.

Valentin IACOB

Pr. Nechifor Todor (1915-2011)
Sibiu

,,Cu mAna asta nu vei mai da tu in nimeni,
cA.t vei tri.i!"

Pr. Todor Nechifor rimXne una din figurile de pis_
tori de suflete care au covA.rsir, prin bogigiJlo, ,piriiua_
li, spagiul pastoral in care si-au dus ...r".." bucuriei de a
fi ai lui Hristos. Mutat de curind la Domnul, pirintele
Nechifor a stri.mutar cu el nu doar o viati de jertfl, ci si
nestemare de amintire si intilniri memorabile. Una din
acesre intAlniri e gi cea cu pirintele Arsenie Boca.
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Cind am terminat Teologia, Pirintele Stiniloae m-a

chemat secretar la el. Plecase Pirintele Mihiilescu din

-func;ia de secretar - s-a dus la parohie - si a rimas postul

vacant. Pirintele Rector Dumitru Sti.niloae mi cheami

gi imi spune: ,,Rimii secretar la mine." Lucram cu dAn-

sul, in acelagi birou. Era de o modestie rari. Eu eram si

dactilograf; si telefonist, gi secretar. El lucra la o masi, eu

la alta. Era foarte modest! Locuia cu familia in camera

din spatele celei in care lucram. Extraordinar! Acolo s-a

intA.lnit apoi cu Pirintele Arsenie Boca si cu Pirintele Se-

rafim Popescu, cind au venit de la Simbita.

Am scris gi eu o prefali la o carte a Pirintelui Ar-

senie, tipiriti la lagi. Nu gtiu de unde o fi ;tiut ci eu il

cunosc a;a bine...
Dupi ce am trimis prefata, mi iau credinciogii de

la CisnS.die: ,,Pi.rinte, vrem si vi. ducem la Prislop!" Pe

8 aprilie, 2003. Zic: ,,Eu n-am mai fost la Prislop de di-

nainte de Revolugie... No, dar daci voi stiruili atAta, hai

si mi duc..." Deqi aveam sogia bolnavi acasi., m-am dus.

Ne-am dus ;i erau 30-40 de preoti, protopopi, consilieri

in sobor la Liturghia de la altarul din padure si trei vli-

dici: P S. Timotei al Aradului, P. S. Daniil PartoEanul al

VAr;egului ;i P S. Streza al Caransebe;ului. Am slujit ;i
eu impreuni cu dirigii, a predicat Presfingitul Streza, iar

dupi aceea ne-am dus cu togii la mormintul Pirintelui.

Pe drum mi s-a spus si. vorbesc eu. $i am vorbit acolo.

M-am agteptat si vorbeasci altcineva, insi m-au preferat

pe mine. $i am vorbit aproape doui.zeci de minute aco-

lo, la mormAnt. Dupi aceea am sirutat mormintul, am

fbcut ni;te poze 9i apoi am plecat pe jos pAni Ia masini,

si mergem ci.tre Hageg. Au tibirit credincio;ii pe mine

- 
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si n-am mai scipat de ei. Si le dau binecuvintare, si lase
cite un pomelnic, si le spun cAte ceva. . . $i am ajuns.la-o
bisericuti. consrruiti., pe drumul din pidure, inrre ff"g.g
si Prislop, in 50 de zile, de citre P S. Daniil. A scos piatri
naturali din rAu si a frcut un gard de aproape doi metri,
imprejmuiti, ca la mini.stire. Si pe interior, bisericuga,
ca un giuvaer! Si cu marmuri, si cu pietre, ;i cu ce mai
trebuie, si in spatele ei doui camere penrru credincioasele
care mai vor si stea pe acolo, ca la ele acasi., si se ingri-
jeasci de biserici. Ne-am oprit gi acolo, am frcut o pozL
cu cei de acolo, dupi care am plecat cu masinile spre
Ha;eg. Am ajuns seara pe la unsprezece acasi., in Sibiu.
M-au mai chemat mereu de atunci la Prislop, insi nu am
mai putut merge. Nu am mai putut si mi distangez de
sotie, fiindci. e suferindi.

La inchisoare, unul l-a bitut pe Pirintele Arsenie. Si
i-a zis Pirintele: ,,Cu mina asta nu vei mai da tu in ni-
meni, cAt vei trii!" Si i-o secat mina aceluia, i-a paralizat!
Omul s-a curremurat si s-a rugar de Pirintele si.-l ierte. Si
Pi.rintele nu numai ca l-a iertat, dar l-a si vindecat. Asta
a fost m.inune pe loc ftcuti.

L-am ciutat la Drigi.nescu ;i l-am invitat aci, la
mine, si faci pictura la biserica mea. A spus ci nu poare,
ca aici nu are voie si picteze.

Romeo PETRA$CIUC



Pr. Ioan Sofonea
Sibiu

,,Fericit e cel care i-a apropiat
pe oameni de Iisus Hristos"

Preotul Ioan Sofonea s-a niscut pe 10 decembrie
1928, in comuna Drigug, din lhra Oltului, o localita-

te aflati. la o distangi de 8 kilometri faEi de Ministirea

Brincoveanu de la SAmbata de Sus. Piringii sii, Arsenie;i

Sofia, s-au ocupat cu agricultura. Au avut cinci copii, trei

biiqi ;i doui fete,"Ioan fiind cel mai mic. Viaga sa este

marcati adAnc de intilnirea cu Pirintele Arsenie Boca,

cel care a vizut sufletul siu curat ;i l-a indrumat pe ca-
lea slujirii lui Dumnet.,t. i.t 7943, Parintele Arsenie l-a

trimis la $coala de CAntiregi Diminie Cun1an din Sibiu,

unde a studiat muzica bisericeasca timp de rrei ani. Din

1945 a rimas cAntireg la strana Manastirii Brdncoveanu.

Credea atunci ci va rimAne acolo toati viata.

^ 
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In 1950 a fost tuns in monahism si a primit numele
de ci.lugirie Ieronim. in perioada 1952-1954 a urrrc.at
cursurile Seminarului Teologic de la Ministirea Neamr
;i a ftcut apoi un an de practici la Mi.nistirea plumbuita.
Intre 195 5 gi 1959 a invdtat la Facultatea de Teologie din
Sibiu. Ierodiaconul Ieronim Sofonea agrepra cu neri.bda-
re absolvirea studiilor universitare, pentru a fi hirotonit
preot, insa in primivara anului 195g, viata avea si i se
schimbe neasreprat. De praznicul Izvorului Timiduirii
a fost scos abuziv din ministire de citre imputernicitul
politic al Arhiepiscopiei Sibiului, la presiunea Securititii,
si nu i s-a mai permis si poarte haina cllugireasci.. peste
doar cAteva luni, prin diabolicul decret 410, mii de mo-
nahi si monahii urmau si pi.riseasci mini.stirile. Slugile
lui antihrist credeau ci au dat o lovituri de moarre mo-
nahismului rominesc.

TAnirului Ioan Sofonea i s-a permis totusi si-si ter-
mine facultatea. Profesorii l-au sfltuit si devini preot de
mir. Mitropolitul Ardealului, inalt Prea Sfingitul Nicolae
Colan, i-a fhgiduit cl-l va trimite preot la o parohie, cu
conditia'si se insoare. in toamna anului 1959,Ioan So-
fonea s-a ci.sdtorit cu Aurelia, sora colegului siu de facul-
tate Militon Lupu, care a ajuns protopop la Avrig. A fost
hirotonit preot la Sibiu;i trimis imediat la poiana Ercea,
nu departe de Reghin, unde a stat doi ani, si apoi la VA-
ni.tori, un sat situat la opt kilometri de Sighi;oara, unde
a slujit 33.de ani. Dupi pensionare , in 1995, s-a murat
la Sibiu, unde continui si slujeasci sfhnta Liturghie ;i
SfAntul Maslu la Biserica Sfnpii impdmyi Constantin si
Elena de pe strada Gheorghe Dima.
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,,,4.m fost de faEi
cAnd a fost cllugirit Pirintele Arsenie"

Eram copil de vreo 10 ani cind am mers prima oar5.
la Mi.nistirea BrAncoveanu, la SAmbita. Auzisem ci se
va deschide penffu slujbe. Cind am ajuns la ministi-
re, biserica era inchisi. Se fhceau inci unele reparagii. in
primivara anului 1940, s-a deschis biserica ministirii
pentru slujbi. Pe 3 mai 1940, de praznicul Izvorului
Timiduirii, diaconul Zian Boca a fost tuns ln mo-
nahism la Ministirea BrAncoveanu de la Simbita de
Sus, primindnumele deArsenie. Am fost de fagi cind a
fost calugirit Pirintele Arsenie gi-mi aduc aminte cuvin-
tele: ,,Arsenie se incalgi cu sandalele, igi ia sabia Duhului
Sfhnt". . . Era foarte multi lume, pentru ci era o tradiEie
veche in Jhra Oltului ca de Izvorul Timiduirii si meargi
lumea la mi.nistire, la slujbi, chiar daci din 1785;i pini
in 1940 n-au mai fost cilugiri acolo. Se adunau preo;ii
din sate, fhceau Sf6.ntul Maslu, SfAnta Liturghie gi luau
parte cu togii la slujbi. De atunci, atAt eu, cit 9i piringii
mei, am mers de multe ori la ministire. Pirintele Arse-
nie era destul de inalt, brunet, cu pirul inchis gi barba
castanie, cu ochii albagtri. Era imbricat adesea intr-o re-
verendi albi. Avea b privire severi. Statura sa si intreaga
sa fiingi impuneau respect.

Mitropolitul Nicolae Bilan voia si facl la SAmbita
o ministire duhovniceasci ;i tinea ca togi calugirii si fie
bine preg5.tigi. in trecut, mini.stirea ctitoriti de Constan-
tin BrAncoveanu a fost un ,,bastion" de apirare a Ortodo-
xiei pentru romi.nii din Jhra Figiragului, pe care Impe-
riul Habsburgic dorea si-i treaci la catolicism. La 1785,
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Viena l-a trimis pe generalul Preiss cu armati., chiliile au
fost di.rimate, ci.lugi.rii alungati, iar bisericii i-au distrus
cupola cu tunul. A stat in ruini 140 de ani. A fost reii-o:
vati la initiativa inaltpreasfintitului Nicolae al Ardealului
dupi. Marea I-Jnire, in perioada 1926-1g36. Primul ci-
lugir de la Mi.nistirea Brincoveanu a fost Arsenie Boca.
Apoi i s-au aliturat Serafim Popescu, Ioan Tomescu, Va-
sile Sortan, care ulterior a ajuns medic la Cluj, 9i Mihail
Purdescu, un preot carc a fost mereu la dispozitia credin-
ciosilor. El a fost preot de mir, dar i-a murit sotia si s-a
calugirit. Toti aveau studii superioare. Mitropolitul voia
si reinvieze monahismul din Tiansilvania qi avea nevoie
de preogi misionari.

Lucrarea lui Dumnezeu

ApariEia Pirintelui Arsenie la Ministirea Brincovea-
nu nu a fost intAmplitoare, a fost lucrarea lui Dumnezeu.
A fost tuns in monahism in mai 1940, dar din smerenie
a primit si fie hirotonit preot abia peste doi ani, in 1942,
tot la Praznicul Izvorului Timiduirii. Misiunea P5,rinte-
lui Arsehie, de a indruma duhovniceste oamenii, de a-i
intoarce la Hristos, a fost grea ;i si-a asumat-o numai
dupi ce el insusi a fost incercat cu murenia. Un glas tai-
nic i-a spus: Arsenie, nu mi picta numai in icoane, ci
picteazi-mi gi in sufetele oamenilor. La inceput nu a
dat ascultare acestui glas, crezindu-se nevrednic si prea
tinir pentru aceasti lucrare grea. Dar Dumnezeu ii cu-
nostea puterile si, pentru ca Pi.rintele si dea ascultare
acelui indemn tainic, nu a mai putur vorbi pAni. in Joia
Mare a Sfintelor Pa;ti, cind,la momentul de impirtigire,



70 P,irintele Arsenie Boca

la Sfrnta Cuminecare, Dumnezeu i-a ridicat incercarea si
atunci, cu glas puternic, a inceput sd" zici;

Cred, Doamne, ;i mdrturisesc cd Tu e;ti cu adeuarat
Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel uiu, Carele ai uenit in lume
sd mintuiepti pe cei pdcato;i, dinte care cel dintdi sant eu.
Inca cred ca acesta este insu;i prencurat Tiupul Thu si aces-
ta este fnsu;i scump S,ingele Tdu. Deci ma rog Tie: Milu-
ie;te-ma /-mi iartd gre;alele mele cele de uoie ;i ceh ftrd
de uoie, cele cu cuuintul sau cu lucrul, cele cu $iinya / cu
neftiinld, ;i md inurednice;te ca ftrd de osknda sa md im-
parta;esc cu precuratele Tale Taine, spre iertarea pdcatehr
mele / spre uiaya de ueci. Amin.

Togi credinciosii prezengi in biserici s-au curremurar
gi au inceput si plAngi de bucurie pentru ci Pi.rintele a
primit glas. ToEi multumeau lui Dumnezeu pentru darul
Si.u, care s-a revi.rsat peste Pirinrele Arsenie. De atunci
a inceput si predice cu multi rAvni, spunAnd credincio-
silor ci trebuie si rriiasci mai profund credinta crestini.

Rugiciunea Maicii Domnului

Mama mea, Sofia, nu sda carre si era necijiti ci nu
putea si invete rugiciuni mai lungi, precum cele din ci.r-
gile de rugiciune."Pirintele i-a zis: Roaga-te cum stii, ca
Dumnezeu ipi prime;te rugaciunea. Avea pirintele vorba
asta: Roagd-te cum po{i, ca sd ajungt sd te rogi cum
trebuie.

intr-o noapre, in vis, Maica Domnului a inviEat-o pe
mama mea urmi.toarea rugiciune:

imparateasa meA ced prea bund ;i n,idejdea mea, N,is-
cdtoare de Dumnezeu, primitoarea saracilor, bucuria sckrbi-
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yilor, alinatoarea celor necajipi, uezi-mi neuoiA, uezi-mi ne-
cazul, ajutd-ma ca pe un neputincios, hrane;te-md ca pe un
strain. Necazul meu tl ;tii, dezleagd-l precum urei, cd nil am
ah ajutor tn afard de tine, nici ahdfolositoare grabnicd;i nici
aha m,hngdietoare buna in afard dz tine, Maica lui Dum-
nezeu. Sa ma paze;ti ;i sd ma acoperi tn uecii uecihr. Amin.

Cind s-a sculat, mama stia rugiciunea. Ne-a invi-
gat ;i pe noi. I-a spus-o gi Pi.rintelui, care i-a zis ci Mai-
ca Domnului a invigat-o si asa si se roage mai departe.
Dupi un timp, am descoperit ci aceasti rugi.ciune este
gi in Ceaslov, exact cum a invitat-o Maica Domnului pe
mama mea, Sofia, ceea ce ne di certitudinea ci rug5.ciuni-
le care ne-au rimas de la Sfingii Piringi ai Bisericii nu sunt
inventate de acqtia, ci le-au fost insuflate de Duhul SfAnt.

Pirintele Arsenie m-a iubit

Pirintele Arsenie avea o mare dragoste fagi de cinta-
rea bisericeasci. O voia cAt mai frumoasi, clari., lini. Si
fie usor de inteles textul din cirgile bisericesti. La incepu-
tul activitiEii sale la Ministirea Brincoveanu, cA.ntarea la
strani era sustinuti de cAgiva oameni de prin satele din

. i , l
apropiere. Imi aduc aminte de mogul Gheorghe Birsan,
care c6.nta cam tare. Asa credea el ci-i bine. Pirintele Ar-
senie ii zicea: Nu mai striga, md, chnd cknyi!

intr-o zi, in varalui 1943, eram la ministire gi lu-
cram si eu in gridini. Aveam obiceiul si cint ci.nd lu-
cram. Cintam cAntece de la strani.. Pirintele m-a auzit si
a venit lingi mine, pe la spatele meu, si a ascultat. Eu nu
l-am vizut. La un moment dat l-am observat si de rusine
n-am mai cintat. Eram doar un copil de 14 ani.
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- Cinti., cinti! - mi-a zis.
- Ce si c6.nt?...

Ce:ai cintat cind am venit eu aici.
Vzind ci am voce buni si auz muzical, imi zice:
- Noud. ne trebuie aici la SAmbita un cAntiret. Nu

vrei tu si mergi la;coali?
- Ba da, cum si nu?!...
- La toamni, te trimit la gcoala de cintireti.
Nu vi pot spune ce bucuros eram! Abia asteptam si

invi.t si. cint asa cum ii pli.cea Parintelui Arsenie. in bi-
serici., Pirintele a ftcut apel la credincio;ii care veneau la
mini.stire ;i a zis: Strana noastrd nu Are cintarey si urem
sd il creltem noi. Auem un baiat, pe Ionica din Dragu;, ;i ll
trimitem sa inuele la $coala de Cintdrepi de la Sibiu, dar
trebuie achitate taxele. Pirintele nu punea mina pe bani.
A pus pe un om de incredere si strAngi banii. De fapt
nu-i stringea, c6.lumea venea si dadea. $i in felul acesta
togi anii de studiu pe care i-am flcut la Scoala de Cin-
tiregi au fost achitati de credinciosii care veneau la SAm-
bita, la indemnul Pirintelui Arsenie. Directorul $colii
de CAnti.reti ,,Dimitrie Cungan" de la Sibiu era Dumitru
Cilugir, vestitul povestitor al copiilor, care era preot.

Intr-o zi de toamni a aceluiagi an 1943, Pirintele
Arsenie a zis citre mama mea: Adu-l aici, la mdndstire,
ca face Dumnezeu ceua din el. Cred ci. a. vlzut cu duhul

. n  ?ca voi fi preot. In acea zi, m-a chemat in chilia sa si mi-a
zis si fac cerere de inscriere la $coala de Cintiregi de la
Sibiu. Am scris cererea cum m-am priceput, dar n-a fost
bine ;i mi-a aritat cum se face o cerere. Am scris alti cere-
re, dar Pirintele a depistat o greseali. Asa ci am mai scris
una, cAt am putut eu de bine si de frumos. Aga era Pirin-
tele Arsenie, exigenr. ii pli.." lucrul flcut bine si corect.
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Ti'ei ani am studiat la $coala de CAntiregi ,,Dimitrie
CunEan" de la Sibiu ;i am cercetat ministirea de cXte ori
am putut. Vacantele le petreceam la mi.nistire. $i dupi
trei ani am venit la Simbita. Pirintele mi-a zis:

- Acum du-te la Dri.gq, si cin;i acolo.
- Pirinte, nu mi duc, eu vreau si cAnt aici, la manis-

tire. Aici vreau si slujesc.
- Bine, dar nu avem hrani. Era seceti qi foamete

atunci, in 1946. $i atunci i-am zis:
- Pirinte, nu-i nimic, aduc bucate de la Drigu; ;i

avem ce sa mincim. De fapt, Pirintele m-a incercat,
pentru ci atit cit si mincim avea ministirea. Mi-a spus:

- Bine, mi.i, daci zici tu aga, atunci... sa rimii aici,
la mdnistire. $i aga am rimas la Simbita pe postul de
cA.ntiret bisericesc. Aveam 17 ani. Credeam atunci ci voi
rimine definitiv la ministire.

CAntecele Pirintelui Arsenie

Pi.rintele Arsenie avea o voce clari, frumoasS., risu-
ni.toare gi un auz muzical fin. Studiase serios muzica in
timpul liceului si al facultitii. Cinta bine la flaut. M-a
invitat citeva cAntece pe care 9i azi le cint cu bucurie,
gindindu-mi la dinsul.

Iati cAteva dintre cAntecele pe care le-am auzit de la
Pirintele Arsenie. in Joia Mare din Siptimina Patimilor,
la slujba celor 12 Evanghelii, cind scotea Crucea mare
din SfAntul Altar, Pirintele o ducea pe umir, apoi o aseza
in mijlocul bisericii spre a se inchina togi. Atunci cinta
cu glas duios:

Astazi s-a spAnzurat pe lemn. Cu cununa de spini s-a
tncununat imparatul ingerilor Cu porfrd mincinoasa s-a
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imbracat Cel ce imbraca cerul cu nori. Louire peste obraz a
luat Cel ce a slobozit in Iordan pe Adam. Cu piroane s-a pi-
ronit Aiirele Bisericii. Cu sutiya s-a impuns Fiul Fecioarei.
inch inamu-ne patimi lor Thle, Hristoas e! Aratti-ne ; i s lauita
?

InutereA IA.

Un alt cintec pe care Pirintele il ci.nta cu duiogie era:
Adusu-mi-am aminte de prorocul ce sffiga: ,,Eu sunt

pamknt;i cenu;a;i iara;i m-Am uitat in morminte / am
uazut oase goale si am zis - oare cine este? imparatul sau
osta;ul, bogatul sau satlacul, dreptul sau pacatosul? Ci odih-
ne;te, Doamne, cu drepyii pe robulTau",

Avea Pi.rintele la ci.ntare o voce fini, sensibili, do-
moali. gi dumnezeiasci. Ne-a invigat si cAnti.m la sffani,
la fiecare sflrgit de slujbi:

StAp,ina imparateasd, primegte rugaciuni le neurednici-
lor robilor tdi si ne izbauepte pe noi dintru toatd neuoia si
necazul. O, Preasfanta ;i de Dumnezeu Nascatoare, aju-
ta-ne noua ;i drept credinciogilor uestini si ne izbduefte pe
noi. Tbata nadejdea noastd spre tine o punem, Maica lui
Dumnezeu, pazepte-ne pe noi sub sfint Acoperdmhntul tdu.

Acest cintec il cinta cu toti credinciosii. Se pi.streazi
acest obicei ;i azi la Ministirea Br6.ncoveanu 9i se cAnti
la fiecare sfirsit de slujbi.

in Vinerea Marb, dupi Prohodul Domnului, credin-
ciogii cAntau un ci.ntec care mi-a rimas in memorie:

Pe lisus c,Lnd L-a zarit pe cruce rastignit, Maica Sftntd
a lacrimat si a suspinat. O, Prea lubit Fiul meu, Fiu $
Dumnezeu, cum lasasi pe Maica Th tn durere grea. Ca in
loc de ziud buna, udd de spini cununa, ;i tn loc de bucurie,
plins ;i jale mie. Cum Simeon prornci, astazi se-mplini, ca
azi prin inima trecu sabia. Doamne Sfnte, Tb rugam, noi
toli Te rugdm, s-ajungem Sfinta-inuiere, sd ne dai putere.
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Se cAntau la SXmbita pricesne si multe cXntece reli-
gioase. Erau cAntate de toti credinciosii, condusi de?i-
rintele Seca;, pe atunci consilier la Mitropolie, la Sibiu.
Era un mare entuziasm. Credinciosii veneau si-l vadi gi
si-l auda pe Pi.rintele Arsenie, si primeasca sfaturi si si
invete cAntece, ca apoi, intorcAndu-se acasi, si-i invete
pe cei din familiile lor.

Lupta cu demonul

imi amintesc de o intAmplare dintr-o frumoasi zi de
Pasti. Dupi Vecernie, mulgi oameni ;i copii mergeau ali-
turi de Pirintele Arsenie pe aleea care duce spre chiliile
preotilor. in calea noastri. a apirut o femeie. in dreptul
ei, Pirintele s-a oprit si i-a zis: Hristos a inuiat! Femeia
nu a rispuns la salut. Atunci a reperat salutul de trei ori,
dar femeia n-a rispuns.

Parintele a cunoscut cu duhul taina ei si i-a zis:
- Adevirat, ci hristosul tiu nu a inviat, ci. e diavolul.

Mirie, noi igi facem o casuti.;i igi asigurim totul pini Ia
sfhrsitirl vietii tale, cu conditia si-ti arzi ci.r;ile de vrijito-
rie si si. te la;i de lucrarea diavolului.

- Asta n-o pot face, nici daci mi-agi da toati. avugia,
ci. eu am fXcut legimint cu diavolul, a rispuns femeia.

- Mi.rie, tu si nu mai stai nicio clipi. pe pi.mintul
manistirii si sd pleci chiar acum. Dar ea nu putea si se
miste ;i- rimAnea pe loc. in timpul acela, Pirintele s-a
adresat unui biiat:

- Ce vezi,Ilie, este adevirat!
A spus apoi unor birbagi s-o ia pe sus si s-o scoati

afara de pe pimd.ntul ministirii. Pe biiat il chema Ilie

/>
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Boier;i era din Recea. Eu eram prieten cu el si l-am in-
trebat ce a vlzut. Mi-a zis ci vedea un garpe incolicit

?este pictoarele vrijitoarei gi de aceea nu putea si meargi..

Si tr5.im cre$tine$te

Fericigi sunt cei care i-au apropiat pe oameni de Iisus
Hristos gi de SfAnta Bisericd., si intre acegria se afli gi Pi-
rintele Arsenie. Avea puterea de a trezi constiinta oame-
nilor, incit luai hotirA.rea de a pirisi picatul. Zicea: Cine
se pune bine cu lumea, se pune tn du;mdnie cu Dumnezeu.
Pdcatul na nebuie sd-l scbimbi, ci sd-l pdrdsegti. Sd-l
prime;ti cu cinste pe Fiul lui Dumnezeu;i la urma uei pri-
mi rdspkta.

Canonul Pi.rintelui, ca si te mAntuiesti, era si nu
mai faci picatul pe care l-ai ftcut gi si indeplinegti toa-
te poruncile lui Dumnezeu. Voia ca oamenii si triiasci
crestineste. Sd. minAnce lapte si derivatele lui, si triiasci
in aer curat, si faci drumetii la munte, si nu consume
alcool, si. nu fumeze, si. nu-si cheltuie energia cu desfri-
ul. Sunt oameni care la 40-50 de ani sunt nepurinciosi
si merg la doctor, penrru ci gi-au pierdut sinitatea tru-
peasci. si sufleteasci printr-o viati. imorali. Avea o vorbi
Pi.rintele: Poft" ceA rea cl.nd e satisficutd e dulce, dar
dupd aceea ddm fu urmdrile ei *hte gi amare.

Despre harul duhovnicesc al Pirintelui Arsenie nu
avem nicio indoiali. A fost un duhovnic unic in tara
noastrd. Nu admitea alternativi. cind era vorba de pi-
c"t.. in predica sa ;i in sfaturile pe care le di.dea, Pirin-
tele ri.spundea intrebi.rilor liuntrice ale oamenilor, incit
ii auzeai spunind: ,,Pentru mine a zis asta, acum despre

mine avorbit, ,,^,::,::';::',,!,*, ^dat,,. gi ,,,:
mulgi au renuntat la picat. Am fost martorul nagterii gi
amplificirii migcirii religioase de la SAmbi.ta. Ce elan
duhovnicesc cuprinsese poporul! Oamenii alergau ci.tre
Mini.stirea Brincoveanu pentru a invita cum si scape
de patimi, cum si tri.iasci frumos, cum si-L odihneasci
pe Dumnezeu in sufletele lor. Pirintele Arsenie era un
monah harismatic, care le spunea frri ocolisuri greselile.
ii dolenea, dar ii ;i mAngiia si indruma.

Cind Pirintele Arsenie Boca a inceput si slujeasci
gi si predice la Ministirea Brdncoveanu de la Simbita
de Sus, erau vremuri foarte grele pentru poporul romdn.
in 1940, tara noastri pierduse mai mult de o treime din
teritoriu: Basarabia, Bucovina de Nord, Ardealul de Nord

;i Cadrilaterul. Era in plini desflsurare cel de-al doilea
rizboimondial. in 1941, Rominia inrase in rizboi. Bir-
bagii plecau pe front. Atunci mulgi au alergat la ministi-
rea de la SAmbita pentru spovedanie ;i impi.rti.gire, dar
Pirintele nu-i cumineca pe toti, din cauza pi.catelor. La
despirtire, cu unii di.dea mAna, cu algii nu didea mina.
Celor care se intristau ci nu le di mAna, Pirintele le zicea
Md, cu tine md mai intfilnesclLe dideasfatul si lupte pen-
tru dreptate, pentru apirarea pi.mAntului rominesc gi in
altfel de situagii si nu tragi ca si omoare, ci si tragi in aer.

Le spunea, mai ales celor de la oras: Wniyi toyi cei de
la oray sa ud spouediyi ;i sd ud tmpartd;ipi, ca pe uoi ua pa;te
o primejdie! Ceea ce s-a si intimplat. Au venit peste orase
bombardamente si mulgi au pierit. Cu darul inainte-vede-
rii, Pirintele ;da cine va muri in bombardarnenr, pe front.
Cu acegtia didea mAna. Vedea ci n-o si mai vini la minis-
tire. Avea duhul cunoaqterii, insi era foarte smerir, nu se
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arita, nu se li.uda. Spunea omului care venea acolo pentru
sfaturi, pentru invitituri, numai ceea ce-i era de folos du-
hovnicesc. Era foarte sever in glas. Cuvintele lui erau pi-
trunzi.toare si fiecare cuvAnt avea un ingeles foarte adinc...

Un apostol al neamului

Cu binecuv6.ntarea inaltpreasfintitului Nicolae Bi-
lan, Mitropolirul Ardealului, Parintele Arsenie a tinut
predici ;i conferinge chiar si in sate, mai int6.i in Jhra
Figi.ragului, apoi mai departe, in Thra Birsei ;i Mirgi-
nimea Sibiului si in alte localitali transilvinene, sfhtuind
credinciosii si preotii pentru imbunitigirea lor spirituali.
Spunea: ,,Misiunea preotului este de a salua ceet ce se poate
salua, de a propouadui raspicat uoinya lui Dumnezeu, Cel
tn Tieime, dupa Predania Bisericii, pe Hristos Cel cu Cruce,
sufletelor; de a ajuta pe cei medincio$ sa se mhntuiascd, de
a-i scoate din mijlocul raului, la mintuire".

Era ferm impotriva picatului, pe care il sancgiona cu
severitate. Avea constiinta ci neamul romAnesc trebuie
trezitla o viati crestini. I-Ineori, spunea frri ocolisuri, pe
faga, faptele oamenilor. ii certa pe oameni pentru picate-
le lor, dar ii ;i mAngiia:

,,Cht suntem infi;urayi tn tup, suntem destul de le-
gali tntr-o inyelegere trupeasca a uieyii. Dar cdnd uom scapa
de muritorul acesta de pe noi, atunci cu mAre recunoftin-

ld uom mulyumi lui Dumnezeu pentru toate incercarile la
cAre ne-A supus cdt eram in lume. Prin nrmAre, sa lungim
uederea pina dincolo de zarea acestei uieyi, phna la cealahd
imparafie, cd affil nu putem pricepe necazurile uieyii aces-
teia;i, neprincephnd-o pe aceasta prin cealabd, n-o putem

uSft.ntul Ardealuluh,

rdbda. Dar dacd o inyelegem afa cum este, pe una in legatu-
rd cu aha, atunci, oricit ar f de necajita, capata o ualoarz
nepreyuitd. $i atunci se int,impk un lunu minunat: Omul
iuhegte necazurile Si pe toyi cei ce-l necdjesc indeosebi.
De-acum creftinul sta lini;tit pe conducerea lui Dumnezeu

;i uede cd orice ruce A uieyii sale e o marturie a iubirii pa-
rinte;ti a lui Dumnezeu.

Orice cruce e o treaptd a fusdurhrgirii.
Deci daca ne tmparta;im cu Sf,intakrffi a Domnului,

ne imparta;im cu Thina lubirii supreme a lui Dumnezeu,
imparta;ire care, printre ahe d"aruri, are gi pe acesta: cd ne
ridica de la tnpelegerea prunceasca a uieyii la inyelegerea
pe care o auet lisus, in temeiul cdreia ii tuntrm urmatori
conuin$ ;i lini;tiyi, oricht de nelini;tita ar f marea uiepii
de aici.

$tim Cui c-reden gi. gti.m Cine-i la chrtnd!"
Lumea il iubea si il astepta cu neribdare. Pirintele

spunea ri.spicat: Wn aremuri grele. $i a;a a fost. Tivilu-
gul necazurilor a trecut peste gara noastri. Zicea Pirintele
Arsenie: ,,DAcd Dumnezeu ua uoi sa mincam din cazanul
celor fira Dumnezeu, uom minca gi din Acest*, pentru ca
oamenii s-au tndepartat de Dumnezeu." ii i.tde-na pe oa-
meni si nu mai faci pacate, pentru a nu atrage minia lui
Dumnezeu asupra lor. Le spunea si conceapi copiii in
curi.tenie, cu rugiciune, cu post si spovedanie, si meargi
la biserici., si nu mai lucreze duminica;i in sarbS.tori, ci
e mare picat si furi lui Dumnezeu ziua Lui de rugaciune.
Oamenii isi fac r5.nduielile lor, netinind seama de po-
runcile lui Dumnezeu, gi atunci Dumnezeu ingaduie si

vini necazurile peste om, ca si ingeleagi ci este pe o cale

gre;iti., ca s-a depirtat de El cu viaga, cu faptele, cu rugi-

79
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ciunea, cu cinstirea Maicii Domnului, a Sfintei Cruci, cu

prezenta la Sfbnta Liturghie, ci a uitat si se spovedeasci

;i sa se Impi.rtiseasci..

Izvorul Pirintelui Arsenie

in activitatea sa de staret al Ministirii BrAncovea-
nu, ca organizator al activititilor md,ni.stiresti, Pi.rintele
era foarte mult ajutat de credinciosii care veneau pen-
tru rugiciuni ;i sfatuii, ori numai si-l vada ;i si.-i ascul-
te predica. Mulgi rimineau la mi.nistire citeva zile sau
chiar siptimini ;i il ajutau la treburile gospodire;ti. A;a
s-a amenajat o gridini" frumoasi.lingi. stiregie si s-a tras
un fir de api curgitoare prin gri.dini. S-au adus pietre
mari, cu care trase de bivoli, si s-au fLcut mese de piatri

;i bi.nci de mesteacin; s-au planrat pomi gi flori. intr-o
parte a gridinii s-a frcut un mic lac in formi de inimi, la
care au lucrat studenlii in 1946 si a fost denumit Lacul
studenyilor. Acolo am plantat si eu o salcie pletoasi., care
a prins si existi si azi.

Pirintele Arsenie si-a propus si faci o chilie sus, pe
munte, la 1700 de metri, aproape de Cabana Simbita,
un loc de retragere.penrru rugi.ciune ;i meditaEie. MulEi
credinciosi au sipat in piatri penrru aceasri chilie. Am
sipat 9i eu, dupi. puterile mele. intr- o zi, am fost tri-
mis impreuni cu o fati, Maria Stoia, si ducem m6.ncare
muncitorilor care lucrau la chilia din munte. Dupi. masi
ne-am dus sa culegem afine si, dintr-odati, s-a iscar un
nor negru gi o ploaie puternici incAt n-am mai vi.zut pe
unde si mergem. Nu se vedea la un metru. Atunci, Pi-
rintele a strigat la noi, spunAndu-ne si nu ne misci.m din

acer roc, ca nu,::":':"y:'i!i,ur^,,,,,*,, 0,t),
pdna trece negura!

La chilia de pe munte, Pi.rintele a caprar niste izvo-
rase de api;i a fhcut un jgheab pe care curgea apa, o api
rece si buni. A;a-i ca-i buna apa asta? mi-a zis. Atunci
i-am raspuns: ,,Pirinte, eu;tiu de cAnd mergeam cu tatil
meu in pidure, dupi lemne, o fhntAniti aproape de chi-
liile cilugirilor, cu api tot aga de buni'.

i.rtr-o duminica dupi-amiazi,, duplce lumea a plecat
acasi., Pirintele mi-a zis: Hai, Ionica, sd-mi arapi izuorul
de care mi-ai spus. Ne-am dus la locul stiut, lingi cei doi
fagi care existi ;i acum, si i-am ariltat frntA.niga. Pirintele
a indepirtat cu mina frunzele de deasupra, a curi.gat bine
locul gi a li.sat apa si. se linisteasci., si curgi la vale. Apoi
mi-a dat o bucigica de zahilr, a luat ;i Sfin;ia sa zahi6
s-a aplecat si a biut: Ai dreptate, este la fel de buna ;i rece
precum cea de la chilia de pe munte. De la Pirintele am
invitat atunci ci dulcele igi face sete si altfel simgi gustul
apei. La scurt timp dupi aceea, izvorul a fost amenajat gi,
in zilele frumoase de Duminici;i la praznice, toti preolii
mi.ni.stirii gi credinciogii se duceau la izvor.

De atunci, acelui izvor i se spune lzuorul P,irinte-
lui Arsenie.

SfinEirea viegii de familie

in jurul izvorului era o poiani cu o paj$te frumoasi,
curati. Oamenii se asezau pe iarba in jurul Pirintelui Ar-
senie, care le vorbea din Pateric, din Wepile Sfnpilor, din
Filocalie, din Vechiul si Noul Testament. Noui, celor mai
mici, ne didea bomboane pi ne trimitea si. bem api;i si
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ne jucim. CAnd noi lipseam, le di.dea celor maruri sfa-
turi de convietuire conjugali. cresrineasci, pentru o viala

-morali. ?e noi, pe copii, nu ne lisa si asistim la acele
discugii. Ziceaci ne cruti urechile. Le spunea oamenilor
cum trebuie adusi copiii pe lume, in credinti si ruga-
ciune: Dacd ureyi preoli buni, aduceyi pe lume copii buni,
din care sa iasa preoyi buni. ii indemna si fie buni si si se
roage lui Dumnezeu si le dea conducitori buni, cu frici
de Dumnezerr, cu dragoste de tari si popor.

Pirintele se ocupa'gi de copii. Cind termina cu cei
mari, ne chema si ne spunea povesti si legende din Vieyile
Sfngilor. imi aduc aminte ci. ne-a povesrit despre Sfin-
tul Efrem Sirul. Acesta, pe cAnd era inci. in lume, fiind
intr-o cili.torie, a riltilcit drumul. itttr-o pidure a vizut
o lumini, unde mai erau ci.tiva oameni, si s-a dus sd se
adiposteasci acolo pini la ziud.. Aceia erau tilhari si, pe
la miezul noptii, a venir potera, care ii ciura, i-a prins
si l-au inchis si pe Efrem impreuni cu ei. in inchisoare,
Efrem se friminta, stiindu-se nevinovat: Doamne, de ce
rn-ai lasat? $tii cd nu-s uinouat!... in vis i s-a aritat inge-
rul, care i-a zis: Nu te razurdti pentru cd e;ti inchis, adu-7i
aminte ce aiftcut cind erai copil!S-agXndit si s-a tot gAn-
dit si si-a adus aminte ci odati a alungat vaca unei femei,
a bi.gat-o in pidure si acolo au mdncar-o fiarele silbatice.
Femeia a ri.mas fhri. hrani penrru copiii ei. Despre acea
greseali nu $da nimeni. Efrem a plXns penrru greseala
din copilirie si s-a rugar lui Dumnezeu si.-l scape din
inchisoare, Iigiduind ci. se va face monah in ministire.
Dumnezeu i-avLzutpi.rerea de riu pentru fapta sivir;iti
cu mulgi ani in urmi. La judecati s-a constatat ci el nu
era tilhar si a fost eliberat. $i-a ginut promisiunea fXcu-
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ti lui Dumnezeu, s-a dus la ministire gi a devenit unul
dintre cei mai mari Pirinti ai Bisericii Ortodoxe. Sfiqq;ul
Efrem Sirul ne-a li.sat o rugiciune foarte folositoare, pe
care o putem spune zilnic:

,,Doamne gi StipAnul viefii mele, duhul trAndivi-
ei, al grijii de multe, al iubirii de stipinie gi al grS.irii
in degert nu mi-l da mie.

Iar duhul curigiei, d gandutui smerit, d ribdirii
gi al dragostei diruiegte-l mie, robului Tiu.

dga, Doamne, impirate, diruiegte-mi si.-mi vid
gregalele mele gi si nu osAndesc pe fratele meu, ci bi-
necuvAntat egti in vecii vecilor. Amin."

Prin pilda din viata Sfintului Cuvios Efrem Sirul,
Pirintele Arsenie voia si ne spuni. ci mulgi sunt cei care
zic cd. suferi pe nedrept, dar daci ar ci.uta mai adAnc in
viata lor, ar vedea ci pentru picatele lor suferi.

Le spunea oamenilor:

,,Pentru necazurile voastre ostenigi. Cici numai prin
necazuri scoate Dumnezeu pe oameni din intepeneali,
din usciciunea vietii. Iar necazurile te vor ustura tot mai
tare, pAni cAnd vei ciuta si te timiduiesti.

Cici iati ce pricini. are cu noi Dumnezeu. Nu cu
noi, ci doar suntem fiii Lui, ci cu relele noastre. Asupra
relelor, a pi.catelor, a flridelegilor noastre atirni sabia lui
Dumnezeu. Necazurile vi usturi si din pricina lor vine
apoi ;i usciciunea vietii voastre. Daci necazurile sunt pri-
cina pentru care venigi aici, apoi pricina pentru care vi le
trimite Dumnezeu sunt firidelegile voastre. Cum si sci-
pi.m de sabia lui Dumnezeu, care aterni. asupra noastri,
sau de picatele nemirturisite, cici pe acestea le urmireste
sabia lui Dumnezeu? Prorocul si impiratul David zice in
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Psalmul 3l: Marturisi-uoi Domnuluiftrddelegea mea si pe
data a ridicat pedeapsa pacatului meu.
- Ce tiebuie si facem? Si ne mirturisim toate ft.ride-
legile noastre frri nicio ascundere si indati va inlitu-
ra Dumnezeu osAnda. $i indati sabia nu va mai atinge
viata ta. Si viei gi tu ce vrea Dumnezeu, si. te desfaci de
rele, cici Dumnezeu nu vrea si atArne in veac sabia Sa
asuPra ra.

Si zicem ci cineva igi face o nedreptate. Tir in toate
privintele esti cinstit si'te trezesti ci o vecini, sotul, sotia
ori unul din copii se ri.zvriteste impotriva ta si-ti zice
cuvinte de ocari., cuvinte grele, care-ti pitrund inima ca
o sabie. $i nu pricepi ce poate fi, ba te cuprinde mAnia
gi dai ;i ru cu o sabie asupra celuilalt, si asa se ajunge la
vrajbi;i la lucruri slabe.

Si ;tii ci nedreptarea aceea totqi nu-i o nedrepta-
te, ci este o nuia cu care Dumnezeu iti aduce aminte de
picatele pe care nu le-ai mirturisit. Si picatul e chiar cu-
vAntul acela zis de vecina, de sotul sau de propriul copil,
cuvAnt care re-a sigetat la inimi. Pentru ci tu ai uitat si.
mirturisesti preotului unul din picatele tale din dnerere.
$i Dumnezeu iti aduce aminte.

Tir poate ai uitat c-ai inceput cisatoria cu stingul si
apoi te-ai cununat. Sau ai lepi.dat vreun copil ;i aceasra
e mare fb.ridelege inaintea lui Dumnezeu, chiar daci esti
cununati. dupi lege. Sau poate ai os6.ndit sau ai gindit
despre cineva acela;i cuvAnt care acum ti-e aruncat gie in
obraz si ai uitat si-l spui la mirturisire.

Dumnezeu insi n-a uitat gresalele sau cuvintele tale
si vrea si te spele, si te cureqe de toate relele tale. Dum-
nezeu ne aduce aminte prin ceilalti de relele pe care le-am
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fhcut. De aceea, toate relele care i;i vor fi improscate in
obraz, nu le socoti nedrepti"Ei, ci stai locului ;i cugefi:
N-am si eu vreo gregeali ca asta?...

Si facegi spovedanie curati, cum n-ali flcut in viaga
voastri! Si pentru cel care te ociri;te roagi-te ca pentru
un binefbcitor.

Biruigi tiul cu binele, cici de partea binelui este
Dumnezeu!"

O lumini in intuneric

in 1945, s-a terminat cel de-al doilea rizboimondial
si peste gara noastri a venit tivalugul comunist. S-a insta-
urat un regim ateu gi activitatea Pirintelui Arsenie Boca
nu era pe placul celor care au luat puterea in Rominia. in
iulie 1945, Pirinrele a fost arestar la Ministirea Bistriga
de Vilcea gi apoi anchetat la Rimnicu-VAlcea si Bucu-
regti, timp de vreo doui siptimAni. Am aflat de aceasti
arestare si am fost mihnit. La fel ;i credincio;ii care ve-
neau la Ministirea BrAncoveanu. Totugi, pini in 7948,
Pirintele Arsenie gi-a continuat activitatea la SAmbita.
Veneau din ce in ce mai mulgi oameni.

Parintele avea o atirudine corecti fagi de toati lu-
mea, fbri deosebiri. La el, politicul nu avea ce ciuta. El
se lega de viaga omului, pe care o dorea crestineasci. Nu
pot spune cL en blind. Era sever, dar gtia si se poarte
apropiat cu cei care veneau sincer la Simbi.ta. La inceput
ii lua mai aspru. Pe urmi, daci igi didea seama ci sunt
pulin derutagi, ii lua altfel. $i atunci omul ;tia si de res-
pect, si sa puni in aplicare sfaturile Pe care le primea. Nu
era, cum spun unii, foarte dur. Era asPru doar in predici,
cind vorbea impotriva relelor oamenilor.
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Spunea: ,,De obicei, oamenii nu se intorc la Dumne_
zeu decAt atunci cAnd dau de primejdie ;i necaz, insi cu
mult mai bine e si vii de buni voie la rosturile tale veg_
nice si nu rras de mAneci sau palir cu prdjina din urmi.
Thina Poclingei e judecata milostivi ce o face Dumnezeu

ristos Cel cu Cruce!

sens vietii, cum si-L urmeze pe Hristos. imi amintesc

pe toate ciririle gi prin toate mijloacele si scipim de
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cruce, si ne ascundem picatele gi strigi.m in gura mare

ce cruce grea avem de dus. Ne numim crettini, dar nb

ducem crucea tirAg, fbcAnd de rugine Crucea lui Hristos.

Noi nu am suferit ca Iisus, dar cirtim. Degi era nevino-

vat, El din dragoste penffu noi a dus-o flri cirtire. Chiar

daci suferim, nu uebuie si cirtim. Toate rebuie si le

ribdim pentru mintuirea noastri, ci ;i Iisus Hristos a

ribdat pentru noi ;i pentru mintuirea noastri.

Nu este alti cale de ispigire gi de mAntuire a sufle-

telor decit Calea Crucii. Daci ar fi existat o alti cde,

Dumnezeu ne-ar fi aritat-o pe aceea."

Referitor la cinstirea Sfintei Cruci de citre SfAnta Bi-

serici, Pirintele Arsenie ne-a mai istorisit gi urmatoarea

intAmplare: ,,,{. venit la mine un ;ef de secti, ca si discu-

tim despre credingi. Am luat ca subiect de discugie cins-

tirea Sfintei Cruci pe baza Sfintei Scripturi. Am vorbit

cu el mai mult de;ase ore. in cele din urmi a recunoscut

cinstirea Sfintei Cruci gi a zis ci Biserica are dreptate, iar

eu i-am zis si-gi faci cruce. El a refuzat gi atunci i-am

spus c5. domnul lui, cel cS.ruia i se inchini, este un hristos

fb.ri. cruce, un hristos mincinos, este satana".

Spunea tututor: ,,Ferigi-vi, de muci.ri, de sectari, ci

ei vi duc in r5.ti.cire. Si. nu le trecegi pragul. Hristos cel

adevirat este Hristos Cel cu Cruce!"

Spovedania gi Cuminecarea

Pirintele Arsenie m-a primit la spovedanie cind

aveam 14 ani. Nu te puteai ascunde de privirea lui nici

cu cuvintul, dar nici cu gAndul, Pentru ci te pitrundea

in aga fel incit simgeai ci trebuie si spui numai adevirul.
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La spovedanie, Pirintele nu se gribea niciodati. Avea
multi ribdare ;i il lisa pe credincios si spuni ror ce voia
el, ce era pregitit si mi.rturiseasci. Si la urmi inrervenea
gi spunea: Ai maificut fi ahele. Asta de ce n-o spui?... As-
talahd de ce nu o arayi, cd ;i asta ai ftcut-o?! $i atunci igi
dideai seama ori ci le-ai uitat, ori ci n-ai vrut si le spui.
Prin aceasta se dovedea ci el este si un cunosci.tor al gAn-
durilor, ceea ce pe mul;i ii uimea. $i nu mai indri.zneau
oamenii si nu spuni tot ce aveau riu asupra lor, fie ci
era vorba de defecte, picare sau patimi. No uezi, pentru
tnate astea nebuie sa pldte;ti. Sa pkte;ti cu suferinye, cu cA-
non, pentru ca pacatele trebuie platite. Nu bani k preot, ci
osteneak. Voi nebuie sd ud schimbayi purtarea. Voi cautapi
minuni aici, dar eu ud rog sd ua schimbayi purtdrile, ca asta
urea Dumnezeu, sd ud schimbayi purtdrile, nu minuni.

Pe oameni ii primea la spovedanie gi la impirti.sire,
numai dupi o pregitire. El socotea mirturisirea mai im-
portanti pentru credincios; nu ca Thini, ci ca lucrare du-
hovniceascS. la care participi. activ credinciosul. Spunea:
impartagirea este actul prin cAre omul ajunge la dzsauir;ire.
Mdrturisirea este cea mai indicata penffu a te curdya. Dacd
nu faci aceasta spouedanie din toata inima, sincer, nu te
cureli. $i de muhe ori nu ;tii s-o faci.

I)e aceea ii si tinea pe oameni la ministire mai mul-
te zile si le vorbea despre spovedanie si le ardta picatele:

De aceea ii si ginea pe oameni la ministire mul-

cum si le recunoasci, cum si le spuni.. Dupi aceea, pri-
vind la faga lor, i;i didea seama dacl au inteles. Avea acest
dar al cunoasterii. Abia dupi aceasti gcoala de carehezi ii
primea la Spovedanie. Daci omul nu era pregatit, il mai
lisa la scoald. $i au fost unii care, mincind doar p6.ine si
api, stiteau la Simbata;i gapte siptimini. Nu mergeau
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manas-

acasi. Participau la slujbe si ri.mAneau acolo, la;coala. $i
asta nu se intimpla doar vara, ci si iarna, ci. avea
tirea un cimin inci.lzit, cu priciuri.

Pentru marea sa lucrare duhovhiceasci, Pirintele
Arsenie era respectat de togi preolii, dar unele idei mai
indri.znete, mai ales cele privind viaga in familie, n-au
fost aprobate de togi. Ziceau unii ci s-a gisit el si spuni
altceva decit in realitate. De fapt, Pirintele voia si-i atra-
gi pe oameni la o viagi de familie mai curati., cit de cAt
dupi. voia lui Dumnezeu,la o viagi sfrnti.

Harul Pirintelui Arsenie

Cind vedea ci repegi aceleagi picate, te inviga cum
si. te lupgi cu obiceiul riu, cum si ceri ajutorul lui Dum-
nezeu. De fapt, patimile nu sunt altceva decit o repetare
a picatelor. in momentul in care ai reugit si indepartezi
obiceiul picatului, efti liber.

Despre duhovnic spunea ci nu trebuie si. ingrimi-
deasci piedici prin multe canoane, care fac sufletul si mai
chinuit:',,Nu sunt bune nici multe si repetate spovedanii
generale, ci acestea infig in suflet o adevirati pitimire, ca

;i cind cele mirturisite nu sunt iertate - zicea Pirintele.
Mi doare sufletul cAnd vid riutate si incipiginare in om.
Cind ii vid ci vin cu probleme de trup, ci au certuri in
familie, ci au judeci.gi sau multe de felul acesta, gi nu vin
pentru mAntuirea sufletului, pentru imbuni.tigire sufle-
teasci, pentru credingi, pentru dragostea de Dumnezeu,
ci acestea sunt cele care le dau putere. Toati puterea;i
mindria lumii nu sunt decat strimtorare si robie. Nu
trebuie si punem nimic in cumpini cu Dumnezeri'.



90 P'drintele Arsenie Boca

Despre harul duhovnicesc al Pirintelui Arsenie nu

avem nicio indoiali. Iati o intimplare Pe care mi-a po-
-vestit-o Maica Glicheria, ucenici. a Pirintelui Arsenie,

care acum triiegte la Ocna Sibiului:

,,irrtr-o duminici m-am dus impreuni cu preotul

Miron Mihi.ilescu de la Ocna la Mini.stirea Brincovea-

nu. De la gara SAmbita se mergea pe jos vreo 15 km. Pe

drum ne-a aiuns din urmi o cirugi plini de oameni. $i
ei mergeau la mi.nistire. Cel care mina caii a zis: Hai sus

in carula. Noi i-am ziri ci nu mai e loc, dar el a rispuns:

Dacd-i loc in suflet, este li in cdruya. Cu greu, ne-am suit.

Oamenii stiteau;i cite unul in poala celuilalt.

Am ajuns la ministire. Sfinta Liturghie se fhcea afa-

ri. Curtea era plini de oameni. inci nu era fbcut altarul

din pidure. La sfArgitul slujbei, Pirintele Arsenie a in-

ceput predica. Deodati., a inceput o ploaie mare' care

ne-a udat pe toli pAni la piele. Parintele ne-a zis; Nu ua

speriapi, cd Acela care ud udA ua ;i usuca' $i a continuat

predica. Togi am ascultat cu mare atenfie. A cuvintat

mult;i, in timp ce vorbea, Dumnezeu a dat un soare atat

de puternic incit, pe cind Pirintele a terminat predica,

eram toli uscagi, de parci n-ar fi fost nicio ploaie"'

La Mi.nistirea Brincoveanu, Pirintele a putut lucra

cu toate Puterea cu care l-a inzestrat Dumnezeu. Harul

Pirintelui Arsenie atrilgea in fiecare duminici mii gi mii

de oameni. Era o avalansi de credinciogi. Erau convingi

ci e un sfbnt al zilelor noastre gi il ascultau.
imi amintesc ci in cadrul unei predici despre rugi-

ciune, la un moment dat a zis: Cine ;tie rugaciunea Sfhn-

tului Arhanghel Mihail sd o spuna, cd efoartefolositoare. Si

s-a uitat fix la o femeie. Erau multe muieri, dar privirea

ii era atinti ru ̂ruorl!u:':K::' r*'r r, rr rr r"r, r))
te-ai mai rugat ld Sftntul ArhanghellToati lumea S:a-mi-
rat cum de ;tia Pirintele de rugiciunea ei. La sfhrgitul
slujbei, femeile care erau cu ea i-au zis: Ce rugaciune;tii,
lele Ano? Cd Pdrintele tot k dumneatut s-a uitat. Atunci ea
le-a spus urmi.toarea rugiciune:

,,Doamne, Dumnezeule mare, impirat;i ftri de ince-
put, trimite, Doamne, pe Mihail, Arhanghelul Ti.u, in aju-
torul meu, ca si mI apere de vrljmasii cei vizugisi nevizugi.

O, Mihaile, mare Arhanghele, intAi sririror ;i voie-
vod al puterilor ceresti, fii mie ajutor in toate: in boale,
in strimbitigi, in mihnire, in pustiu, pe cale, pe api,
in cilitorie, cisirorie, serviciu, ;codi si mi izbiveste de
toati inseliciunea cea diavoleasci. Iar cind mi vei auzi
pe mine, robul ti.u, rugindu-mi gie gi chemind numele
tiu, gribegte spre ajutorul meu ;i auzi rugiciunea mea.

Asa, mare Arhanghele, biruiegte pe toEi cei care se im-
potrivesc mie, mi. apiri si mi acoperi de cel viclean cu
puterea cinstitei Cruci gi cu solirile marilor Argangheli:
Gavriil, Rafail, Uriil, Varahiil, Salatiil gi Egudiil ;i ale pu-
terilor cerefti, totdeauna, acum si pururi gi in veci. Amin".

Acea femeie era soacra mea, Ana, mama preotesei mele.

Darul lacrimilor

Pe tinerii care erau hotird.gi si devini cilugiri, Pirin-
tele Arsenie ii trimitea si-;i completeze studiile. ,,La Sim-
bita, nu primim decit oameni cu carte, chiar cu pregi-
tire superioarf', le spunea tinerilor care voiau si intre in
ministire. Mitropolitul Nicolae Bi.lan previzuse ca Mi-
nistirea Bri.ncoveanu si fie una de intelectuali. Pi.rintele
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Arsenie avea o singuri. atitudine fagi, de toti cei care se in-
chinoviasgri.la Ministirea Brincoveanu. Astepta de la ei
Ji" fie corecti, si fie disciplinagi gi si-;i faci fiecare datoria
la locul lui, si slujeasci si si.lucreze ca pentru Dumnezeu.

in 1946, dupi ce am terminat $coala de Cinti.regi

,,Dimitrie Cungan" din Sibiu, am venir la Simbita pe
postul de cd"ntiret bisericesc, cu gAndul de a rimine de-
finitiv acolo, ca monah. Aveam doar 17 ani ;i nu cunos-
team prea multe despre viaga cilugireasci. $tiam ci este
o viagi deosebiti, de slujire a lui Hristos, si ati.t. Mama
s-a bucurat de hotirirea de a merge la mi.nistire, mai
ales pentru ci Pirintele Arsenie, care era aga de ciutat ;i
vestit, m-a luat sub ocrotirea sa. Nu pentru ci n-ar fi avut
cu ce mi intretine. Thtal meu s-a supirat un pic. Voia si
rimAn urmasul lui, acolo in sat, mostenitor. Totusi, daca
a vlzut ci nu oricine m-a chemat, ci Pirintele Arsenie,
care era un nume, a acceptat ;i am rimas acolo pe post
de ci.ntiret.

La mini.stire era o viati de rugiciune si munci.
Rinduiala era aproape ca astlzl cu slujbele obisnuite:
Vecernie, Utrenie ;i Liturghie, zilnic. Nu dupi modelul
athonit, cu cele $apte Laude, cu slujbe de noapte. Veneau
mulgi credinciosi, multi mireni si Pirintele spunea: Mdi,
ei nu pot sa se scoale la ora 12 noaptea. Slujbele se fr.ceau
dimineata si seara. Peste zi, celor care rimAneau pe-acolo
le didea de lucru. Fie sipau in gridini, fie coseau iarba,
fie participau la alte lucri.ri gospodiresti. ii integra si pe
mireni intr-o rAnduiali. la mi"nistire.

in privinta pravilei, a rugiciunilor, Pirintele avea
o vorbi: ,,Voi ud rugali de Dumnezeu sd ua dea una sau
aha, sa ud implineasca o dorinyd, iar El Se roaga de noi sa
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ne.schimbam purtirile. Adicd purtarea rea, negatiud, s-o
schimbam cu uirtutea, cu faptele bune. Judecapi gi uoi, care-
de cine sd ascuhe mai int,ii? Noi de Dumnezeu sau Dum-
nezeu de noi?!..."

La inceput, la mi.nistire se mAnca foarte puEin. Car_
ne nu se mAnca deloc. Pirintele Arsenie tinea un post
sever: pAine ;i api. Nu mAnca decit pAine, seara. Nu
minca nici cu ulei, mAnca sec. Dupi un timp, a fhcut
o cidere fizici ;i i-au spus doctorii: Dacd nu tyi schimbi
regimul alimentdr, o sa cazi la pat. A ascultat de medici si
a revenit la un regim alimentar obignuit.

Uneori, Pirintele mergea pe valea SAmbetei, luni di-
mineara, cu Biblia in mAni, si stitea toati siptimAna pe
munte, in rugi.ciune, sigur. Nu lua nici micar o p6.ine. $i
venea sd,mbita de acolo. Apoi slujea si predica. CuvAntul
lui era pitruns de multi simqire, incAt nu o dati ii cur-
geau lacrimile in timpul predicii. Spunea: ,,Mdi, uoi ma
rugayi safac minuni!Eu nufac minuni. Am uenit sdfacem
minunea de a ascuha de poruncile lui Dumnezeu / a le
tmplini. Aceasta e cea mai rnure minune".

Vacantele duhovnicegti

in 1946 si 1947, Pirintele Arsenie a organizat la
SAmbita, in vacanra de vari, tabere duhovnicesti pentru
tineri, in special pentru studengi, care veneau de la Bu-
curesti, Sibiu, Brasov;i din alte pirti. Le rinea prelegeri.
Ii invi.ga cum si se roage lui Dumnezeu, cum si se apro-
pie de El, cum si-si schimbe viata penrru a fi plicuti lui
Dumnezeu. Tinerii veneau cu tor felul de intrebiri, ve-
neau cu nedumeriri, cu fri.mi.ntirile lor in privinta vietii
spirituale si Pirintele ii indruma.
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irr rrar" lui 1947,a expus fragmente din Cdrarea im'

pdrdgigi, cartea sa capitali. Erau prediciastfel intocmite

incit le puteau ingelege mai ales intelectualii:

,,A fost nevoie ca Dumnezeu si creeze omul a doua

oari si, prin cregtinism, si-l faci in stare de aceasti

ingelegere si redizare a desivir;irii sale personale. Aceasti

desivirEire urmirita gi a;teptati de Dumnezeu de la om ni

s-a revelat, ni s-a dat de model in persoana clari ;i real5"

a lui Iisus Hristos, a,Dumnezeu-Omului. De aceea El e

Calea;i naturali, ;i supranaturali a desivi'rsirii."

intre tinerii care au fost la Mi.nS.stirea BrAncoveanu

in 1947;i 1948 au fost ;i studengii teologi Stelian Mano-

lache ;i Leonida Plimideali. Pe Leonida l-am remarcat

in postul Pagtilor, cind a cintat foarte frumos Canonul

SfAntului Andrei Criteanul. Stelian avea;i el o voce foarte

frumoasi, incit i se spunea Cucuzel, dupi celebrul cin-

tireg bisericesc, Cuviosul Ioan Cucuzel. Amindoi se vor

cilugiri la Ministirea Prislop pe 14 sepetembrie 1949.

Leonida va deveni peste ani inaltpreasfingitul Antonie,

Mitropolitul Ardealului, iar Stelian va primi numele

cilugaresc Dometie ;i va ajunge duhovnicul Mi.ni.stirii

Rdmet din judegul Alba. Au fost mulgi tineri atunci la

mini.stire. Unii au luat calea ci.lugi.riei, incit in multe

ministiri au ajuns monahi aflati sub inrAurirea Pirintelui

Arsenie, chemagi de harul pe care Dumnezeu l-a revirsat

prin pi.rintele nostru drag. Acel har sfhnt ne-a legat ;i nu

am cuvinte cu care si explic aceasti legituri intre Pirin-

tele Arsenie gi noi, cei care l-am cunoscut.
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Vremuri vitrege

Dupi sfbrsitul celui de-al doilea rizboi mondial, in
RomAnia, prin violenti;i minciuni, eu sprijinul Uniunii
Sovietice, s-a insraurat regimul ateu comunist. Sute de
mii de oameni au fost aruncari in inchisori. in 1948, Pi-
rintele Arsenie Boca a fost retinut si anchetat la Figirag
si Brasov. Veneau noaptea, il ridicau;i nu-l mai vedeam.
Aflam apoi ci e arestat. in '0"t" aceea au inceput niste
ploi care nu s-au mai oprit, incAt lumea care frewenta
ministirea zicea cd. Dumnezeu nu opresre ploaia din ca-
uza arestirii Pirintelui. MulEi oameni s-au adunat in faga
inchisorii din Brasov si strigau si.-l elibereze pe Parintele
Arsenie, pentru ci e inchis pe nedrept. Numai dupi ce a
fost eliberat au incetat ploile.

Pirintele s-a intors la md.nistire, dar era permanenr
urmirit ;i un timp n-a avur voie si slujeasci. i;i didea
seama ci nu va mai putea si-;i desfbgoare activitatea de
duhovnic. Ne putem inchipui ce era in sufletul siu! in
noiembrie 1948 am aflat ci. Pirintele urma si plece de
la Simbita la Mini.stirea Prislop, in Jhra Hagegului. Am
primit aceasti veste cu o pi.rere de riu, dar;i cu un sen-
timent de multumire, stiind ci Pirintele va lucra si acolo
spre binele credinciosilor. inainte de a pleca, m-a luat la
o scurtd plimbare pe malul lacului si mi-a zis:

,,Md, Ionicd, uite, m-Am ostenit atiyia ani aici. $i-mi
pare rau cd am uorbit de muhe ori in zadar, Pentru cd oa-
menii art ascuhat, dar au ficut tlt ce du urut ei. Am pre-
dicat degeaba. Acum uad ca ceeA ce am clddit in suflrtele
oamenilor se ruineAzd. "

Avea un regret. Atunci, i-am rispuns: ,,Pirinte, ceea
ce ati zidit dumneavoasrri in sufletele oamenilor nu va

95



96 Pdrintele Arsenie Boca

pieri niciodati'. Au fost doar citeva cuvinte de conso-

lare, de incurajare, dar iati ci am avut drePtate. Dupi
-mai muh de 60 de ani, cuvAntul Pirintelui Arsenie e

viu gi lucreazi.in sufletul celor care l-au ascultat atunci la

Simbita, dar lucreazi duhovnicegte gi in inima celor care

il descoperi acum pe Pirintele.
Ca si-l scoati din vizorul securitigii, in noiembrie

1948, Mitropolitul Nicolae Bilan l-a dus la Ministirea

Prislop din Jhra Hagegului. Ctitoriti in secolul 14 de

Cuviosul Nicodim ceJ Sfingit de la Tismana, Ministi-

rea Prislop fusese preluati de greco-catolici pe la 1750.

in toamna lui 1948, calugirii greco-catolici o pirisiseri

dupi revenirea unitilor la ortodoxie. Mai erau doar doi

cilugiri care se ocupau cu cazanul de rachiu, adici fl-

ceau rachiu pentru giranii din imprejurimi. Pirintele le-a

zis ci pot rimine la ministire, cu condigia si renunge la

flcut rachiu, pentru ci nu e o indeletnicire ci.lugileas-

ci. Au ales si ia cazanul;i si plece. Ministirea Prislop a

gisit-o in paragini. Se apropiaiarna gi, dqi ii era foarte

greu, a rimas. L-a luat cu el pe fratele Nicolae Zaharie de

la SAmbita, viitorul ieromonah Nicodim, care are mor-

mintul chiar lingi mormAntul Pi.rintelui Arsenie. Frate-

le Nicolae era gi cintireg bisericesc, fbcuse scola de cAnti-
reti, ;i tAmplar de meserie. $i s-au pus amindoi la lucru.

Au reparat chiliile gi biserica. Prin pilda lui, Pi.rintele;tia

si mobilizeze;i pe ceilalgi la lucru. $i a fbcut din Minas-

tirea Prislop o gridini a Maicii Domnului, o guri de rai:

flori gi alei frumoase, lac;i clopotni;i, de toate. Pe unde

a fost Pirintele, s-a cunoscut. Togi credinciosii lui mer-

geau si-l caute, incAt lumea zicea ci.s-a mutat S6.mbi.ta la
Prislop. Acest lucru a alertat Securitatea si Pirintele a fost
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retinut de doui ori pe perioade mai lungi. De aceea, la
Prislop activitatea lui a fost mai restrinsi. Era mult.mai
retras. Stia ci e mereu urmirit.

Cuvintul Pirintelui este viu

Multe cuvinte de folos ne-au rimas de la Pirintele
Arsenie. Iati cAteva:

Lini;tirea uneifurtuni de g,ind e mdrturisirea.
Tiupul trdiegte daca e locuit de sufl,et, iar sufletul tdie;-

te daca e locuit de Dumnezeu.
Fdrd cruce nu e mhntuire. Cine Are cruce are prin ce se

mintui.
Hristos cel adeuarat este Hristos cel cu cruce.
Tbyi cre;tinii sunt botezayi, dar nu toli se mintuiesc.
Dumnezeu nu mhntuieste pe nimeni cuforya.
Postul este renunlarea la ceea ce tyi place.
Rdul;i haosul nu sunt literaturd, sunt realitayi care i1i

manhncd echilibrul.
Fiecare om ajunge sa-L cunoasca pe Dumnezeu pe calea

lui unicd.

Pirintele vorbea oamenilor din suflet ci.tre suflet si ii
cutremura cuvi.ntul lui. A lucrat cu o forti de neinchi-
puit pentru regenerarea neamului nostru rominesc prin
credinti si viagi. curati. Lucra cu spor, pentru ci avea un
har deosebit, care diinuie si va diinui si dincolo de mo-
mentul p€ care ni-l dorim cu rolii, ca Parintele Arsenie
Boca si fie canonizat. Va fi risplata penrru lucrarea sfhnti
pe care a desfl;urat-o in slujba Sfintei Biserici ;i a oame-
nilot va fi risplata pentru toate suferingele ;i nedreptigile
pe care le-a indurat de la oamenii cei fhri de Dumnezeu.
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in discuEiile cu doamna preoteasi, ne intrebim ade-

sea: Ce ar-fi fost daci Pirintele Arsenie Boca nu ar fi

lucrat la Simbita zece ani, ci si fi stat 40-50 de ani?!'..

Cum ar fi fost poporul romin astizi, daci Pirintele Arse-

nie ar fi fost lisat si slujeasci?... Unde ar fi fost nivelul de

credinEi ortodoxi in gara noastri, daci timp de 50 de ani

Pirintele Arsenie ar fi fost duhovnic?... Altfel ar fi aritat

poporul romin astazi. Ce putem face?... Si-i citim scrie-

rile gi si-i urmim invi;iturile, cici prin Pirintele Arsenie

ne vorbe;te Dumnezeu.
Lucrarea duhovniceasci a Pirintelui Arsenie nu a

fost omeneasci, ci dumnezeiasci.

Ion-Costin MANOLIU

Simion Gheorghili
Slobozia, Neamg

,,Ce deosebire este intre smerenie gi neputingi?
Rispunde la intrebare!"

Simion Gheorghi;i s-a mutat la cele vegnice acum
ciEiva ani,'la aproape 90 de ani de vieguire, ani pusi in
slujba lui Dumnezeu, intr-o perioadi grea, cu bucurii ;i
biruinge care au fXcut din cei asemenea lui oameni de
cotituri pentru cei care vor si se orinduiasci pe Calea
ci.tre Cer.

+In tinerete, Simion Gheorghi;i il intilne;te pe Pr.
Arsenie Boca, iar aceasti intAlnire va rimine incrustati
cu litere de foc in inima sa. Ani de-a rindul, de atunci, il
va ci.uta pe Pr. Arsenie, pentru sfat;i povali. Din aceasti
frumoasi conlucrare dintre ucenic ;i duhovnic, Simion
Gheorghigi ne-a istorisit c6.teva crAmpeie de bucurie.



100 P,irintele Ars enie B o ca

,,Tu, mi', ila de colo!"

Eu-eram in Brasov, necisitorit, si mi duceam la adu-
narea Oastei Domnului din Brasov. Cit am fost concen-
trat in armati, am gisit o femeie care mergea la intilnirile
Oastei. Eu nu gtiam unde e adunarea Oastei Domnului.
I-am spus ci;i eu vreau si merg la Oaste. Cind aauzit cd,
un soldat cauti lucrurile astea, a fost bucuria ei. M-a dus
la intilnirile Oastei Domnului. Erau doi preogi acolo,
amAndoi oameni deosebiti, credincio;i... Pe urmi, mer-
gAnd la adunare, intr-o zi, o alt| femeie mi-a zis: Du-te
la Mdndstirea Sdmbata de Sus ;i ai sa uezi acolo un preot,
un om al lui Dumnezeu!Eu nu am luat seama prea mult,
dar ea atAt de tare a stiruit, incAt mi-am spus ci trebuie
si ajung Ia Mini.stirea Simbita. De fiecare dati cind mi
vedea, mi intreba Ei, nu te-ai dus? Pdi du+e, du-te, du-te!
PAni m-am enervat, aga, gi i-am spus, cam supirat: Bine!
Am sa md duc!$i cum aveam eu felul meu de a mi gine de
fhgiduieli, duminica urmitoare m-am pregitit, am luat
trenul din Brasov spre Voila, spre Fi.girag, ;i am plecat
spre SAmbita. Am coborit la Voila. Era iarna lui 1942.
Am pornit-o pe jos. Merg cam trei kilomeri. imi vine in
minte: Mdi, ce prost sunt cd am plecat singur pe drum! E
iarnd, nu cunosc drumul!... $i imi venea si m5. intorc in-
dirit. Dar am stat pufin si gAndul bun a biruit: Ce imi ua
spune femeia? E;ti un netrebnic, un om ftrd cuuknt!Si am
plecat mai departe. Mai merg ce mai merg si intilnesc un
om. il intreb: E departe pina h Mandstire? Dar ce cauyi
la mdnastirel imi spune el. Uite-o acolo!... Si mi-a aritat
muntele. Cred ci a fost un om tot din ista, flri credinti,
lituralnic... Iar m-a pus pe ginduri si mi intorc indi-
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r5.t. M-am oprit, m-am uitat in jur si am judecat: Mai,
am uenit plnd aici, cum sd md intorc tnapoi? Md duc,-fe
ce-o f! A fost ultimul gAnd. $i am plecat. Am frcut vreo
16 kilometri pe jos, pini la mini.stirE Am ajuns acolo.
Era duminici. Slujba era deja pe la jumitate. Am intrat
si eu in biserici gi m-am asezat si eu aproape de ugi. Pe
atunci biserica nu avea nici usi impi.ri.tegti, era numai
despirtire, era inci. in constructie. Mi-am gisit un loc, la
cigiva metri de altar. Lume multi. nu era. Mi. asez si eu
acolo gi stau la slujbi. in timpul slujbei, ceva s-a peuecur
in mine, fh.ri si ;tiu ce. M-am simgit cu totul altfel de
cum intrasem. Apoi am ascultat predica si urma si se
dea anafori si si ne miruiasci Pi.rintele Arsenie. PAni si
inceapi si miruiasci, Pirintele se uiti citre mine. Avea
ni;te ochi ca de foc! Tu, md, dla de colo! qi md.aratl.cu de-
getul. Mai era lume in spatele meu. M-am intors si vi.d
cui i se adreseazi., cu cine are treabi.. Pentru ci eu nu l-am
intilnit niciodati, nu l-am vLzut niciodati. Ce si aibi cu
mine? Se uiti iar spre mine: Tu, tu, tu!Atunci am stat pe
loc ;i am asteptat si vorbeasci mai departe. Ce deosebire
este - m-a intrebat - intre smerenie fi neputinya? Raspunde
la intrebarelEu nu am putut ani de zile si rispund la
aceasti intrebare. $i nici acum parci n-o deslugesc a;a
cum ar trebui, cum e adevi.rat. Am stat si nu am putut si
rispund un cuv6.nt. Mi mai intreabi inci o dati, aceeagi
intrebare: $tii tu ce deosebire este tnte smerenie;i neputin-
yd? Rdspunde dumneata, dacd poli, la intrebarea aceAstt.
Iar am rimas frri glas, ca mut. Cum yi-a; spune eu tie ale
tale - continui Pirintele -, da, nu pot de lumea asta din
bisericd!C)tnd am auzit cuvintele acestea, mi s-a flcut ini-
ma cit un purice si mai bine a; fi intrat in pimint decit
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si stau in faga Pirintelui. Avea niste ochi ca de foc!Totugi
imi vine in minte o curiozitate. Ia si stau pAni la urmi,
+i vid cd-mi spune!... M-am dus gi m-am miruir, mi-a
dat anafori, ;i m-am intors la locul din care am plecat.
Au trecut fiecare - cam 20 de persoane - si, ca mAnati de
o putere, toti au ie;it afari. Am r5.mas eu, Pirintele si un
biiat cu un an mai mic ca mine, in biserici. Mi-a luat gri-
mada pe care o aveam pe sufletul meu, mi-a zvirlit-o in
fa95., ca;i cum ai zvirli o grimadi. de murdarii pe cineva:
Uite, md, ce aificut tu!'Sd nu maifacilCAnd am auzir asa,
m-a podidit plnnsul, am iesit afari din biserici si m-am
dus la un loc mai dosnic, m-am pus pe genunchi si am fh-
cut - imi aduc aminte - urmi,toarea rugiciune: ,,Doam-
ne, Tu, Care cunosti cele ascunse ale oamenilor, tu ;tii
cit sunt de picd.tos, ci mi s-a spus ror adevirul, ror ce am
fbcut! lga cum a zis samarineanca de MAntuitorul: Mi-a
spas tot ce amficutlAjuti-mi si nu mai plec de aici a;a
cum am venit! Schimbi-mi, Doamne, inima, toati fiinga
mea, ajuti-mi si pot trdi si implini voia Th cea sft.nriJ"

,,Doamne, daci exigti, arat5.-mi calea adevi.rati
gi voi merge pe ea toati viaEa!"

Dar inainre de asra, inci inainte si ajung aici, ajun-
sesem inu-o stare ci., dupi. ce am cunoscut credinra de
la Pirintele Iosif Ti'ifa, in Lucrarea Oastei, eu nu am ti-
nut asa cum cerea Pirintele, ci daci. vedeam un baptist,
eram gi eu baptist, daci. vedeam un adventisr, eram si eu
adventist... Erau sectele care pitrundeau atunci in tara
noastri.. Daci era un sectar, eram si eu sectar. ii iubeam
asa pe tori care pureau si ne spun5. un Cuvint din Evan-
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ghelie. Pini la urmi se fhcuse moari in capul meu, ci nu
mai puteam deosebi acum Adevirul, ce este adevirar;!
ce nu. $i am pus genunchii la pimint. Nu m-am l5.sat
a;a, stipenit. Nu gtiam ce si mai inteleg, care credinti
e mai buni, adevirati. Am pus genunchii la pimA.nt ;i
am zis: ,,Doamne, daci exigti, arati-mi calea adevirati si
voi merge pe ea toati viaEa!" Mi infior si acum de aceste
cuvinte, pe care le-am rostit in rugiciunea aceea. Ci am
ajuns si mi indoiesc gi ci existi Dumnezeu. Dupi aceas-
ta s-a intimplat intilnirea aceea cu femeia care, pAni la
supirare, a steruit de mine si merg la Pirintele Arsenie,
la Simbita de Sus. Acum vedeam eu cum mi-a ascultat
Dumnezeu rugiciunea. Nu m-a lepi.dat gi m-a adus pini
la starea aceasta. Mi-a implinit dorinta, si vid un om al
lui Dumnezett care si imi arate calea. Am zis: Donmne,
sunt un pacdtos si un ticdlos, dar iyi mulpmesc cd m-ai
adus pina aici!M-am ridicat de la rugd.ciune. tebuia si
plec, si mai merg 24 de kilometri, pAni la Figi.ra;, prin
vreo trei comune, si. prind trenul, ca si mi intorc la Bra-

;ov. Eram acum in serviciu, nu puteam si intArzii. Am
mulgumit lui Dumnezeu. $i ii multumesc;i acum, pen-
tru toate cite aficut cu mine, ci eu nu implinisem ce imi
cerea credinga cea buni;i stribuni, ci dunecasem in alte
pirEi, in alte ciriri, pini pierdusem cS.rarea curati, care
merge cu adevirat la Dumnezeu. $i slavi Lui!

M-am tot dus mereu pe urmi la Mini.stire. Cind
aflam prilejul, mi duceam. Daci nu am fost de vreo sute
de ori aproape, nu m-am dus niciodati! $i indemnam;i
eu pe algii, gi aceia, la rindul lor, pe algii, ;i ne ajutam,
stiruiam unii cu alfi.
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,,Eu nu fac slujbi de mintuiali, ci de m6.ntuire!"

- Am plecat atunci acasi. Cu alti ocazie, alegea Pirin-
tele la spovedit. Era iarni si lume multi nu era. Alegea
patru-cinci cel mult penrru o zi intreagd. Eu nu fac sluj-
ba de m,Lntuiak - spunea Pirintele -, ci de mintuire! $i
am asteptat si eu o si.ptim6.ni si-mi zic| si mie Vino ;i
tu!Abia termina, de la noui dimineata, cind se rermina
utrenia, pini seara, la vecernie, abia termina de spove-
dit trei-patru, rar cAte cinci. Cu deosebire ci didea cite
un ceas pentru masi. $i apii venea lume de prin sate si
aducea prescuri. CAte un kilogram, c6.te doui... Pirintele
Arsenie le lua si le impi.rgea. Rupea si didea: Na;i yie, na
;i yie!PAine si api. erau indeajuns. Am ajuns ;i eu, dupi
o sipti.mini,, adici sipti.mina cealalti, si mi cheme si
pe mine Pirintele. Api.i m-a luat de la inceput. Au trecut
cam vreo doui ceasuri. Mi le spunea, de parci le citea de
undeva. Parci inima mea era o carte deschisi., in care era
scrisi toati viara mea, cu roare picatele mele. Ai ftcut
li cutare, fi cutare... Pe urmi., dupi ce a terminat, mi-a
zis Te pregatesti pennu impdrtd;anie la Adormirea Maicii
Domnului. Mai erau citeva luni bune. $i am asreptar, si
am tot asteptat, si m-am tot dus, si am tot venit, pini
a venit si ziua aceea.' Mi intreabd: ,,!i-e dor de Sfdnta
Impartd;anie!" ,,Mi-e dor Pdrinte!... "Nu mi mai impir-
tfuisem de nu;tiu cind. Apoi, slavi Domnului, am fost
atAt de luminos, de linigtit, de bucuros...

Nu am putut mentine mereu acea stare. Dar mila lui
Dumnezeu m-a purtar prin toate. Nu mi pot liuda ci am
slujit ceea ce am fost dator si fac, dar mulgumesc lui Dum-
nezeu pentru toate lucrurile. Ci gi cind am cizur in vreun
fel si mustrarea Lui mi-a fost tot spre bine;i spre bucurie.
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A trecut, si.racul Pirintele, prin fel de fel. L-au arestat,
l-au chinuit!... Pe 4 decembrie 1989 a fost inmormdhta-
rea. L-a chemat Ceausescu - mi-a spus ;i mie cineva -, si
i-a spus: Mdi popd, tu ltii lururi ctre sz uor tntimpla mai
tirziu. Ce imi spui despre mine? Si a rispuns Pi.rintele:
Daca ua spun, md omoriyL Dacd nu ua spun, tot ma omo-
rlpi. Atunci mai bine ua spun. Veyif tmpu;cayi amindoi k
zid. Cind a auzit Ceaugeasca , a zis citre gardie ni Luapi-l

;i faceyi ce ureli cu el! L-au chinuit pini l-au omorit! Ce
i-au pus in circi... Cumpirase Pi.rintele Arsenie o casi
la Sinaia. Ei au spus ci de aceea a cumpirat Pirintele casa
in Sinaia, pentru ci are legituri cu partizanii din mungi.
Nici vorbi nu a fost, pentru ci el nu a flcut niciodati
politici. NeavAnd ce scoate de la el, l-au bitut pini cind
a murit. Pe 4 decembrie 1989 a fost inmormintarea, pe
25 decembrie, acelagi an, au fost impqcagi Ceaugqtii.

,,Va trece tivilugul ro$u peste toati fara"

Eram odati, in'43. Armatele noastre erau cine gtie
unde iri Rusia. Si vine Pirintele Arsenie la Bragov gi gine
o predici. $i spune aga: Numai o pocainya sincerd, de la tot
poporul, ua mai face sa intoarcem ceeA ce se ua abate peste
yar,i!$ia adiugat, dupi o pauzd.micl: Dar ua trece tdualu-
gul ro;u peste toata yara. Asta a fost in 1943, cAnd armata
era departe-departe. Cine se gAndea ci se vor intoarce
inapoi, pini la Iagi, armatele rusesti? A fost o vinzare in

armata germani gi s-a ajuns unde s-a ajuns. $i aga a fost.

A fost inci o incredintare, deplini, asupra mea, a tot ceea

ce se intimplase cu mine pini atunci, cu privire la tot ce

ne invitase pdni atunci.
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Pi.rintele Arsenie a fost un om al lui Dumnezeu pen-
tru tara noastri", pentru poporul nostru, pentru Biserica
noastri. Slavi Domnului, El mi-a frcut parte de oameni
sfinti in viara mea. $i nu gtiu cum voi rispunde in faga lui
Dumnezeu penrru toate cAte mi-a dat! $tiu gi mi. recu-
nosc ci sunt un biet picitos, mai mult ca toti, insi daci
nu a inliturat pe toti picito;ii cAgi au venit la El, poate
nici pe mine nu mi va lepida. Pentru cd e mare lucru si.
fii lepidat de Dumnezeu. Sau chemat de El. El cheami.
pe togi, dar nu to;i il primesc. Unii se leapidi de El.

Romeo PETRA$CIUC

BogdanJuncu
Figirag, jud. Bra;ov

,,Eu nu pot si-i spun acestui
minunat om al lui Dumnezeu altfel decAt aga:

Sfintul Pirinte Arsenie Boca!"

A pierdut o familie, ins5. a cAgtigat Cerul

Pe domnul Bogdan Juncu l-am intilnit undeva in
miez de iarni, intr-o dupi-amiazi. cu multi. zLpadl, gi ful-
guralie de alb. infoaierul cisugei sale din Figilag, in jurul
unui semineu pilpiind a bucurie, Bogdan Juncu mi l-a
adus pe Pirintele Arsenie Boca atit de aproape, cum pu-
tini cred ci. reusesc si o faci...

Si aceasta, pentru ci Bogdan stie ci Pirintele Arsenie
- Sfrntul, cum cu atit mult drag ii spune el -, de Acolo,
de unde e, orAnduie mereu dor qi binecuvintare citre fiii
si.i duhovnice;ti.
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Pe Pirintele Arsenie Boca l-a intilnit, prima oari, in
1983. Si aceasta, dupi un cumplit necaz, in care nimeni

-si nimicnu ii mai puteau aduce linistirea. Bogdan Juncu
era un tinir plin de viagi, cu principii sini.toase gi bine
consolidate. Teleorminean de loc, cu tatil ofiger in ca-
drul Ministerului Apiririi Nationale, ajunge - cu lucrul
tatilui - in Figirag. Aici se cisitore;te gi, la pugini vre-
me, in ciminul lor se ivesc doi copilasi, care vor deveni
de acum sens ;i deplini.tate a familiei lor.

Din cAnd in cAnd; foarte rar, de altfel, lui Bogdan
Juncu ii plicea si iasi la vini.toare. Avea permis penrru
purtare de armi si, cind simtea ci grijile il nipidesc cu
totul gi avea nevoie acuti de a scipa cumva de ele, de a
se elibera, oarecum - micar pentru o vreme, cdt si se
remonreze pentru a-si relua viata in forgi -, mai obiqnuia
si se lini;teasci. iesind la vinitoare.

Intr-una din zile, ii spune sofiei: ,,LJire, tu, fati dragd,,
eu in ziua curare imi iau liber. Te rog frumos, daci vrei,
ia-gi gi tu liber si stai cu copiii pini seara, cind vin eu de
la vi.nitoare. Daci se poate..." ,,Da, cum si. nu! Se poa-
te!", ii rispunde sotia.

,,Domnule - i;i continul Bogdan Juncu povesrirea
-, plec in ziua stabiliti, la ora cinci dimineatd, gi mi-am
propus si rim6.n asa, prin pidure, pAni pe la patru dupi-
masa. N-am putur si stau pini la patru insi! Daci mi
intrebi de ce, nu por si-;i spun! Cert este ci am simtit in
toati, fiinta mea, flri si pot si imi explic de ce, ci trebu-
ie si mi intorc acasi. Nu stiam de ce - ci timp aveam,
vremea era foarte buni. $i m-am intors acasi., dar in loc
si ajung pe la patru-cinci, la ora 12 amfost acasi. No, si
atunci, domnule, astepram copilasul. Unul dintre ei, feti-
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\a, care era mai mici, avea obiceiul ca, atunci cind auzea
ci se umbli Ia usi, si fugi gi si strige: tati, tdti, tatj!$tia
ci vine tati... De data asta, nu am mai auzit tati, tdti, tati.

$i, cA.nd am deschis u$o. .., casa era vraigte! Mobilierul era
luat, copiii nu mai erau niciieri. Mii, omule, dar ce o fi
in casa mea? Dar unde sunt copiii? Unde este ea, solia?
Nici.ieri!Am inceput si tremur, ci mi gindeam la toate
ororile posibile! Undeva, in camera mici sau dormitor,
era usa aproape inchisi. si zic: Doamne, fereye, oAre curn o
gdsesc?!Md duc sd o udd acolo, moarta?lTot felul de prostii
imi imaginam... Deschid uga incet-incet. Nu, nimic, ni-
meni! Doar un plic pe masi, o scrisoare lisati de mama
copiilor, prin care mi ingtiinga cd. a plecat, ci ce o fhcut o
ficut bine si si nu mi duc dupi ea. Ea era din Brasov. Eu
tremuram tot. Zic: Mdi, dar de ce aficut-o? C-aficut-o, A

ficut-o, dar de ce aficut-oil Domnule, tremuram tot, de
parci. eram bolnav de parkinson! Si nu ex^gerez citnd zic
asta. Eram asa, cum sizic, pierdut!"

Nenorocirea eta cu atat mai mare cu cAt, pini
atunci, niciodati, in familia lor, nu avuseseri loc certuri,
situatii grele, care si o poati determina pe sofie si ia o
asemenea decizie.

,,Mergeam, birbat in toati firea - gi nu mi-e rugine
si. zic: zic, domnule, ci asta am fost, prin aceasta am tre-
cut! -, ciutam strizi lituralnice, si nu mi inti,lnesc cu
oamenii, isi continui istorisirea Bogdan. Stiteam pe dig,
pe lingi Olt, plA.ngeam gi mi intrebam gi il intrebam
pe Dumnezeu: Doarnne, de ce mi s-a intkmplat mie asta?
Pennu ce, DoArnnei $i plingeam cAnd mi intrebam.

Eram intr-o tulburare sufleteasci extraordinari., cu
atat mai mult cu cAt, repet, intre mine gi ea, mama copi-
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ilor, nu a fost niciodati vreun conflict, nici micar verbal,
in asa misuri, incdt si o determine si plece de acasi.. Cu
atAt mai p-ugin alte chestii... Nu aveam de la cine si. cer un
cuvint de intirire, nu aveam pe nimeni care si-mi spuni.
ce si fac. Eram pierdut cu adevirat! pini 

"m 
uorbit cu

unii, cu altii, cu preoti, cu oameni..., cum si spun eu?!
Cu oameni inteligengi. Fiecare si-a spus pi.rerea lui, dar
nu m-a linigtit niciunul."

ce podte s,i-mi zica omul ak mai mub decdt mi_au zis aStia
cu cAre am discutatpdna acumi$i el zice: Mai, nu ai nimic
de pierdut. Du-te, m,i!$i zic: Bine, mai, bine!

Nu m-am dus gi am gi uitat: ce si mi duc?! Nu mi
duc, domnule, la nimeni! Ci la cXti am fost, nu mi_a
zis nimeni ceva ca si se linisteasci sufletul meu. Si_l iau
martor pe Bunul Dum.nezeu si tot Cerul ci., degi nu_l vi_
zusem in viaga mea pe Pirintele _ subliniez asta _, intr_o
noapte, l-am visat. Si iati cum: se Facea cd. intram intr_o
cameri mare. in ."m.." aceea, era plin de lume si in faga
tuturor era Sfrntul Pirinte Arsenie Boca, iar .,., .r"- .ri_
timul. Abia intrasem. $i din multimea pe care o vedeam
eu acolo, voiam si-l vi.d pe Sflntul pirinte, si vi.d mi_
car cum arati. Le vorbea oamenilor, dar nu stiu ce. Stiu
doar ci le vorbea. Si, la un moment dat, eu, ciutAnduJ

cu cap ur u, ., r,,:,Y:,' J,K',: :l"0.,., o, - ",,, il,l
l-am vizut pe Sfrntul Pirinte cd. face un semn cu cap_uJ,
mL antd, pe mine cu degetul ;i zice: Md', tu, ala de acolo,
uino aici!

M-a aritat pe mine si m-a chemat la el!
Domnule, m-am trezil. imi bitea inima in moalele

capului!Aga tri.isem visul de real, incit nu am cuvinre si
iti povestesc!

Vin acasi gi ii spun mamei:
- TiJ, mami, eu l-am visat pe Pi.rintele Arsenie ci

m-o chemat.

$i ea mi. intreabi:
- Dragul mamei, cum zici ci l-ai visar, ci. tu nu l-ai

vizut in viaEa ta?!

$i eu ii spun indati.:
- No, stai si-ti povestesc cum l-am visar.

$i-i spun cu lux de ami.nunte mamei:
- Uite, mii, mami, ariltaaga, aga, aga, avea un costum

maro pe d6.nsul, ochelari de vedere cu rami aurie la ochi.

$i mi-a zis aga: Md', tu, dla de acolo - nici micar nu griam,
la vremea aceea, cum se adteseazi. Sfbntul persoanelor cu
care vorbea -, uino tncoAce, md', uino aici!

Mama, dri.guga, inspirati de Dumnezeu - far|
gregeali spun -, mi-a zis aga:

- Dragul mamei, daci e aga, ne urcim in tren gi
plecim. Si gtii ci Pi.rintele te cheami...

Ci nu intotdeauna il g5.seai. De multe ori mergeai gi
te intorceai inapoi acasi ftri si fi vorbit cu dinsul.

Domnule, ne urci.m in tren - n-am mai intrebat
pe nimeni de-l gisim, de nu-l gisim - gi mergem. No,
dragul meu, eu iti spun gi rlspund inaintea lui Dumne-
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zeu gi a Sfhntului Pirinte Arsenie Boca de ceea ce spun:
exact ca in visul meu a fost Sfrntul Pirinte in Biserici la
DriganeasJu! Diferenga dintre visul meu si realitate era
ci in visul meu fusese o cameri. foarte mare, nu o biseri-
ci, iar in realitate era biserica. Dar Sfbntul Pirinte era cu
costumul acela maro pe d6,nsul, in care l-am visat eu, cu
rama aceea aurie, cu care l-am visat eu... Domnule. am
rimas uimit, perplex, de asemanarea formidabili, pdni la
cele mai mici detalii, dintre visul meu si realitate! Si acum
igi spun ceva care pe unii,'probabil, ii va surprinde: eu nu
am vi.zut niciodatl un om atAt de frumos ca Pirintele
Arsenie! Domnule, sunr birbat in toati firea, dar n-am
vizut niciodati un om ater de frumos!Am vi.zut oameni
frumosi, amvlzut femei frumoase, birbagi frumogi, dar
ca Sflntul Pirinte Arsenie n-am vizut niciodatil $i mi
simt obligat si mi explic intr-un fel: nu e vorba numai
de frumusegea lui ca om. Avea o frumusege in adAncul
lui, care emana in afara lui si se completa cu frumuse-
tea chipului siu ;i a structurii lui de om. Era ceva care,
pentru mine, om de lume, era pesre a;repri.rile mele de a
vedea, de a intilni. Extraordinar de frumos! $i avea ni;-
te ochi Sfintul Pirinte... Distanta dintre mine si Sft.ntul
era de o jumitate de metru, deci l-am vlzut foarte bine.

$i, domnule, nu mi mai si.ruram privindu-i ochii care,
intr-adevar, erau cum se spune - dar pe drept, domnule!
- ci, daci-i vezi o dati, nu-i mai pogi uita niciodata! N-ai
cum! Nu numai ci era albastrul ila pe care nu stiu daci
cineva il poate descrie cu adevirat in realitate, care vedea
dincolo de tine. Un albastru pur, un albastru curar, mdi,
oameni buni. Si acum vi. spun ceva - arenlie la ce spun!
Fiind atit de aproape de dinsul, nesiturAndu-mi sd-i
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privesc frumusegea lui de om, mi-am zis ceva in mintea
mea. Domnule, in mintea mea! Pirintele privea undeva-
sus, intr-un colg al bisericii, dar cu o privire rugitoare.
Nu pot si descriu chiar exact, dar vi. zic cum m-a dus pe
mine mintea atunci. Pirea ci se uiti la ceva extraordi-
nar, la ceva ce numai el vedea, astfel incit in mintea mea
mi-am spus a;a: Precis i se aratd acum ureun Sfint sau ure-
un inger Parintelui ;i il tn;tiinpeaza ca l-am uisat / ca m-a
chemat. Pirintele zimbeqte, se uiti tot sus, acolo, si zice
tare, in auzul tuturor, dar adresAndu-mi-se mie:

- Nu, ma', mi uit asa, ca pictorul, mi!
Deci eu numai am gindit-o, gi el mi-a rispuns tare,

in auzul tuturor. Sigur ci m-a luat cu fiori, ci gtiam ci
mi-a zis mie, ci era in faga mea, chiar daci nu se uita
atunci la mine. A mai stat putin, se uita tot acolo, sus,
in colgul acela al bisericii, dupi care m-a privit pe mine.

$i a fhcut un gest care a uimit pe toate lumea, pe mine si
mai mult chiar, pentru ci lumea vorbea in spatele meu,
auzeam atatea glasuri care spunea:u Uite, dmga, cum il
tine, uite, dmga, ce tiface!Eu mi minunam de minunarea
lor, a oarire nilor: Mai, dar ce se minuneazd lumea A;a, cd,
la urma urrnei, ce fmi face?!Sfhntul Pirinte i;i luase mAi-
nile sale si si le pusese pe mAinile mele, asa, de la umeri
in jos, si nu si-o dat drumul, nu si-o luat miinile sale de
pe m6.inile mele pina nu o terminat si-mi spuni tot ce o
avut de spus referitor la viata mea.

$i a zis asa, in timp ce, cum !i-am spus, tinea miinile
sale pe miinile mele:

- No, mii! Care e baiul?
Domnule, inci o dati;i pentru a nu;tiu cita oari iti

spun: nu mi situram sa-l privesc, nu mi situram si vid



ll4 P,irintele Arsenie Boca

chipullui! Ochii aceia extraordinari! Si am zis eu, in min-
tea mea, inainte de a mi porni si-i povestesc: DoAmne, ce
ochifrumi;i are Pdrintele! Ar Fr trebuit si-mi fie destul ca
si-mi dau seama ci Parintele gtie ce gi.ndesc, dar Pirinte-
le zimbeste si zice: Md! qi iari mi lua asa de miini ;i mi
friminta in mAinile sale. Lumea iarisi se minuna...

Fac aici o precizare pe care e musai si o fac, chiar
daci ar surprinde intreaga lume! Pirintele mi-o zis aga:

- No, mi, spune, mi, care e baiul?
Dar, inainte de a milua pe mine lavorbit, la sfhtuit, o

vorbit cu o femeie. O vorbit, vorba vine. O moldoveanci.
Mi-am dat seama ci e moldoveanci, pentru ci. mie imi
plac moldovenii aga, in graiul lor, dupi dialect. Femeia
aceea o scos o fotografie din pogeti, i-a dat-o - era fiica
ei -; i  i -a zis:

- Pirinte, uitaqi, asta e fata mea. Ce si fac? Si o mirit
sau si nu o mirit? Ce zice;i?

Dar Sfbntul, ca din tri.snet, a strigat:
- Iesi, mi! Drumul! Eu nu sunt vrijitor, nu sunt ghicitor!
Pe moment, atunci, n-am ;tiut de ce o avut reaclia

asta Sfintul Pirinte. Abia mai tirziu mi-am dat seama de
ce i-o zis aga. Siraca femeie, in negtiinta ei sau in pugina
ei gtiinqi, de acolo de unde venise, le-o fi zis consi.tenelor
ei cL: Uite, ma duc la ghicitorul ala, la urajitorul acela,
sd-mi zica ceua defatd...

Sigur ci gi eu plecasem de acasi cu o fotografie unde
eram eu, mama copiilor gi copilagii, ci aga mi sfituise
mama. Dar, vlzA.nd ce i-a spus femeii de dinaintea mea,
mi-am zis Nu i-o ardt pennu nimic tn lume, ca ma da Si
pe mine afara!

Si ii spun:
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- Pirinte, uitagi ce am pitit: m-a lisat sotia, a plecat
de acasi in lipsa mea, mi-a luat lucrurile... Mi-a lisat.ulr-
plic pe masi cu o scrisoare in care mi ingtiinga ci. ce a
ftcut a fhcut bine;i si nu mi duc dupi ea. Ce si. fac? Ce
mi sfituigi si fac?

$i Pirintele zice:
- Da, mii, ce gi-o zis gie, mi.i, inainte de a pleca?
- Pirinte, ea tot imi spunea in ultimul timp ci e si-

tula de viati, dar nu gtiu de ce zicea aga, i-am rispuns eu.
- Mii - zice citre mine -, n-ai tu la tine o fotografie

cu ea? Aga, mii, numai aga si o vid, mi, ca pictor, mi.
Pii, cind m-o luat aga, i-am dat-o, degi inainte avu-

sesem acea relinere ci, daci i-o arit, poate mi di gi pe
mine afari, ca pe femeia aia. Totugi, mi-am fbcut curaj gi,
la un moment dat, i-am zis:

- Ba da, Pirinte.
- D5.-o, mi., incoace.
Se uiti..
- $i ce gi-a zis, mi?
- Ci e situli de via;i. Dar pricina pentru care o ple-

cat nu o stiu.

$i Plrintele, dupi ce o privit bine fotografia, intens
de tot, vreo doui-trei minute, mi-a zis:

- Minte, mi, minte! Astea-s doui femei cu mintea
goali. Si stii care?

Api"i clar ci nu aveam de unde si ;tiu, ci femeie era
numai ea in fotografie.

- Nu gtiu, Pirinte.
- Ea, mi, gi cu mi-sa. Dar lasi., mi, ci va veni o vre-

me in care va da socoteali pentru tot ce a flcut.
inainte de a-mi da fotografia inapoi, imi zice aga:
- Mi. se va imbolnivi. mi. riu de tot!
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Mi-a dat fotografia inapoi, m-o luat din nou de
mAini si o inceput si-mi spuna ce si fac cu viata mea si
cum si fac cu viaqa mea."

L-am intrebat pe domnul Bogdan, peste ani, ce mai
sde de sotie. ,,Fosta mea sotie s-a recisitorit de doui ori.
De la to;i birbagii a luat biti.i cumplite. Stiu ci. nu este
bine deloc."

,,Lasi, m5.', principiile, tu asculti. ce spun eu!"

Imediat dupi acest episod, Parintele Arsenie ii spune
domnului Juncu:

- Mi, vezi, si nu cumva si te apuci si bei!

,,Ei! Eu beam, cum si. zic, ca omul..., un pahar la cine
stie ce eveniment; niciodati nu am fost un incr6.ncenat in
biuturi, isi continui" el povestirea. Dar eu, mai sigur, aga,
mai sfhtos, de data asta, am zis:

- Pi.i, Parinte, eu nu beau din principiu!
Dar el mi-a spus:
- Lasi, mi, principiile, tu asculti ce spun eu!
Bun. Am venit acasa. La aproximativ vreo doui.luni

dupa aceea, nu spre mirarea mea, ci spre implinirea cu-
vAntului SfAntului; am inceput si, beau... Eu, care nu
beam! O bere pe zi, doua, trei, patru, pini. la. marea per-

formanya de cinci beri pe zi. $i inci imi mai cerea supapa,
ci mai voiam si. mai beau. Pini intr-o dimineati...

intt-o dimineati de iulie a anului 1983. Dragul
meu, niciodati nu mi-am propus si mi. las de biuturi!
Domnule, niciodari! in dimineara aceea de iulie 1983,
insi., eram treaz lumini. Un lucru foarte ciudat pentru
mine: cu o zi inainte nu biusem, desi pAni. atunci beam

l

i
$
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in fiecare zi. $i am auzit glasul SfAntului Pirinte Arsenie

Boca in casa mea, lingi mine, mai clar decAt ma auztpe

mine dumneata acum:
- Mt! Mi! Mi!
De trei ori mi-o zis asa, iar mie mi s-a tradus in min-

tea mea cum spun eu: Mai, sd. tncetezi sa bei, ma!
No, dragul meu, de atunci, din iulie 1983 - suntem,

iati, in 2012 -, niciodati. nu am mai biut nici micar

un strop de alcool! Domnule, niciun strop! Nu conteazi
evenimentul - e ziua mea, e ziua lui, e ziua nu $tiu cui,

e An Nou, Pa;ti, Criciun -, nu conteazi! Niciun strop

de alcool!
Dar n-am nici cel mai mic merit, mii, oameni buni,

aici! Nici micar cel mai mic. Nu mi-am propus si mi

las de biuturi.. Daci mi intrebi: Pai cum e posibil?, eu
zic a;a; intrebayi-l pe Sfantul, cd eu nu ;tiu! Eu yiu cd de

atunci n-am mai baut...
Un lucru care trebuie spus neapirat: acei ochi fru-

mogi, alba;tri, ai Sflntului Pirinte, pe care, asa cum am
zis, nu mi situram si.-i privesc, s-au preschimbat deoda-
ta, in timp ce se uita la mine cu privirea dinsului, extra-
ordinari"! Nu puteai si ascunzi nimic de dinsul, nu, mai
bine spuneai tu tot, cAt erai de ticilos, ci, dacd. nu, iti

spunea dinsul gi te fbceai de toati minunea. Cel pugin
asa, cind spuneai tu, si daci te mustra, cAnd plecai de la

dAnsul, plecai impicat sufleteste.
La.un moment dat, albastrul acela al ochilor s-a

transformau nu mai erau albagtri, se fhcuseri negri gi, ui-
mindu-mi de ceea ce vad, zic in gindul meu: Pai Parinte-
le nu mai are ochi albayri, acum ii are negri!Dar Pirintele
iard. a zdmbit la mine si cu mAinile sale pe mAinile mele a
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zis: Mai!, ca si c6.nd ar fi spus: Mai, eu yiu ce ginde;ti tu!
Eu;tiu tot ce g,inde;ti tu!
' La s6urt timp dupi aceea, in timp ce imi spunea ce
si. fac cu viata mea, iarigi s-au f).cut albagrri ochii si.i pi eu
mi-am zis: Doamne, ACum iarEi sunt albastrilNu intAm-
plitor am fhcut aceasti. precizare. Atentie la ce povestesc.

Dupi cum ri-am zis, indati. ce am auzit glasul Sfin-
tului, am incetat si. mai beau si, dupa o vreme) m-am
hoti.r6.t si incep o viati pe care, pAni atunci, am crezur-o
pufin de domeniul;tiintifico-fantasticului: si fiu mai re-
tinut in cele lumesti, si. fiu mai mult cu rugiciunea, cu
citirea cirtilor sfinte, si fiu, intr-un cuvAnt, mai aproape
de Dumnezeu. Domnule, hai sa duc si eu o uiaya a;a. Sa
incerc sd o duc..., ca eu;tiu daca pot?!Dragul meu, eu iEi
spun cu mAna pe inimi - nu cu mi.na, ci cu mAinile pe
inimi -, inainrea Cerului, ci pe Dumnezeu il ;tiu nu din
cirti, desi mi-s de mare folos. Dar pe Dumnezeu nu-L
cunosc de acolo. Eu pe Dumnezeu il .u.rorc din mila
Sa, prin descoperirea pe care mi-a ficut-o, prin care am
cunoscut existenta Sa, bunitatea Sa cu adevirat de nei-
maginat din punct de vedere uman. CAt de bun poate si.
fie Dumnezeu si ci.t de minunati e roata lucrarea lui!,'

,,O si. te punem la incercare"

De acum, Bogdan Juncu igi incepe o viaqi total
noui, cu Hristos. Iar Sfrntul Pirinte Arsenie Boca ii va fi
normi gi ajutor de nidejde pe Cale.

,,Dragul meu, cum tot imi duceam viata aga, triiam
intr-o sd,ricie aproape lucie. Aveam pi.ringii in viati,
aveam frati, dar din firea mea - gi intr-un fel m-a ajutat
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mult incapiginarea aceasta - n-am vrut si cer nimic de la

nimeni! imi ziceam ci, daci e si mor de foame, si mor de
foame, numai si nu cer. I)ar duceam lipsi foarte mare.

Lipsi de alimente gi de toate celelalee. Era iarni, abia

incepea si se imprim|vilreze. Dimineaga, plecam pe jos,

veneam pe jos, nu-mi permiteam altfel, n-aveam bani de

masini! Domnule, n-aveam bani de-un covrig, n-aveam

bani de pAine! N-aveam cizme, n-aveam bocanci. Yezi-gi

de treabi, era un lux ista! Aveam pantofi de vari, gi iia

sparti amindoi. Mergeam pe jos, veneam pe jos de la

serviciu. Cind veneam, timpul se mai inmuia putin - su-

ficient cit si iau api din plin la picioare. $i aveam o viati
anume: mi retrigeam acasi, n-aveam treabi cu lumea,

mi. odihneam o ori, apoi treceam la cele ale mele: citirea
cirfllor sfinte, ale Sfingilor Pirinti, Scriptura, mi rugam.

Asta era viap mea! Niciodati n-am fost ri.cit. Niciodata

n-am fost ricit, n-am stiut ce e aia ri.ceali!Algii, care erau
in blinuri, cu cizme imblanite pe din afari., pe interior,

erau ricigi cobzi. adeseori! Eu n-am avut nicio problemi"!
Ei, intr-o zi, citind din SfAnta Scripturi, eram la

Evanghelia dup5. Ioan, capitolul 14, unde zice, printre

altele, chiar Domnul nostru Iisus Hristo s, c5. cel care crede

in Mine Eu uoi ueni impreuna cu Thtal fi ne uomface local
in inima lui, tn casa lui. Domnule, nu puteam si cred:

cum e aia de uine la mine Dumnezeu, in cAsa meA, in ini-

mA meA, sd-$i faca hca;?l Domnule, nu puteam si cred,

si. in;elegl $i mi fri.mintam intr-un fel, dar stiam de la

Sfingii Pi.ringi, din ci.rgile pe care le-am citit - de aceea

am;i zis ci m-au ajutat mult ci.rgile, dar ci pe Dumnezeu
totusi nu L-am cunoscut prin cirgi - ci, in momentul

cAnd incepi si te rogi, orice gind il dai deoparte. Esti tu
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si Dumnezeu, atat!Nu-gi mai imaginezi in mintea ra cum
ar fi Durpnezeu, cum e un inger, cum e Maica Domnului
sau mai stiu eu cine... Nul Nu e bine! De aceea si zice in
Scripturd ci lui Dumnezeu ii plac acei inchinitori care
se roagi in duh si-n adevi.r. Domnule, dupa ce am citit
capitolul 14 ;i ajunsesem la verserul de care am spus, am
lisat totul deoparte ;i-n gind mi. frimAntam: Mai, dar
cum e asta? Sa uina Dumnezeu la mine... Icoane aveam,
asa cum am si acum, ci mi-s dragi, dar nu aveam obi-
ceiul si mi rog inaintea icoanelor! Aveam un geam care
didea spre risirit si acolo ma rugam. Stingeam lumina,
aveam o candeli. care zi si noapte ardea in continuu si
asa md rugam, cu privirea spre cer. Domnule, pot si,-gi
spun ceva si-o spun inaintea lui Dumnezeu: mi s-a dat
si vid ceva in prima noapre cAnd mi rugam. Am vizut
cu ochii acestia de tini lucruri extraordinare, pe care nu
le-am zis la nimeni si cred ci., intr-un fel, bine am ficut
ci nu le-am zis, dar ce por si. zic si zic si cred ci trebuie sa
zic, dacd. tot am pornit, este ci", in urma acelei vedenii de
noapte, dimineata urmi.toare simteam o dragoste fagi de
oameni de neimaginat si de neinchipuit si de nedescris,
mii, oameni buni! Eu cred ci acum pot si spun ce in-
seamni. a iubi fhri diferenre de neam si de spigi, de cit e
de bine imbricat sau de prost imbracat, Fard.sa ma intere-
seze daci miroase a deodorant frumos, plicut, de Farmec
sau, mai stiu eu, a nespilat. Nu existi asa ceva, domnule!
Pe togi ii iubeam la fel! Nu exista iubire mai mare fagi de
mama mea - Dumnezeu si. mi ierte ;i miicuta mea -,
decit fari de omul pe care il intilneam pe stradil pe toti
ii iubeam la fel, la aceeasi intensitate. Asa iubire simteam
fagi de toti, incnt imi venea si strig in gura mare, ca ne-
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bunul, pe strada: Vd iubesc, mdi, oameni buni, ua iubesc
din toata inima mealDomnule, numai cAnd mi" gAndearn
la oameni, la iubirea pe care o are Dumnezeu fata de noi,
de toqi, imi dideau lacrimile! Si, in acgasti triire extraor-
dinari - Slavi.lui Dumnezeu pentru toate! -, m-am dus
la Sfbntul Pi.rinte Arsenie Boca. Aveam nevoie de un ase-
menea om, pentru cazice chiar CuvAntul lui Dumnezeu
ci. gi dracul se ffansforma in inger de lumina. Nu pogi si

;tii. Daci n-ai bine inoculat de Bunul Dumnezeu acest
duh al Dumnezeului celui Viu, si faci diferenga daci de
la Dumnezeu este lucrarea sau e de la vrajma;ul, atunci
poate fi riu de tine...

$i mi duc la Sfbntul Pirinte Arsenie Boca. Domnule,
triiam din plin evenimentul, triiam iubirea aceea intensi
fagi de toli oamenii 9i cred acum si zic: chiar se poate trii
acea iubire formidabili. de care zice CuvAntul lui Dum-
nezeu, care spune ci dragostea adevirati suferS. totul, iar-
ti totul, ingiduie totul, nu se mindreste, nu se ffufe;te,
nu se minie, nu vorbeqte necuviincios!... Domnule, cred
ci aceea e iubirea pe care Dumnezeu ne cere si o avem
unul fali de altul;i pe care noi nu prea o avem. Nici mi-
car cea pe care o stim teoretic nu seamini cu aceasta, cu
atat mai pufin cea pe care o aplicim practic. $i eu merg
la Sfbntul si zic asa, c6.nd ajung in faga dinsului:

- PS.rinte Arsenie, am venit la dumneavoastri nu
sa mi plAng de lucrurile astea piminte;ti, lumesti. Am
gi eu greutitile mele, dar nu pentru asta am venit la
dumneavoastri.

Pi.rintele se uiti la mine gi zice:
- Nu, mi? $i atunci pentru ce ai venit?

$i zdmbea. Mi-au dat lacrimile cAnd am inceput si-i
spun! $i i-am zis asa, printre lacrimi:
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- Pirinte, am venit si va rog si mi ajuta;i si pot si
tin credinta in Dumnezeu pi,nd,la moarte, ci eu stiu ci
cste Durinezeu!

AtAt de mult i-a plicut cuvAntul meu... Firi si-mi
fac textul de acasi, mi-am zis ci. o si-i spun Pi.rintelui ce
mi s-o aritat 9i dAnsul va sti ce si-mi spuni. Deci nu cu
un text de acasi, m-am dus, nici vorbi! Pirintele - par-
ci acum il vad -, domnule! CAnd am vorbit asta, eram
acolo, la Dri.ginescu, unde e Biserica pictati de Sfhntul
Pirinte. Cum intri, pe dreapta, se aprind lumAniri - daci
mai e ;i acum tot a;a, cum era atunci - ;i pe stanga era
o cameri.. In acea cameri, era o mi.suti, un scaun. Acolo
ne biga pe cite unul. Iar cAnd n-o mai putut, pe roara
lumea, cAte un grup intreg.

Si zice citre mine Pirintele:
- Mi! Frumos, mi!
De trei ori mi-o zis aga. $i apoi zice:
- Deschide u$a, mi, pini.la zid, di tare si. zici, ca sa

te audi, toti igtia de aici!
Era nu numai biserica arhiplini,, ci gi toari curtea.
Apoi, Pirintele imi spune:
- Mi, eu igi spun cum pogi si tii credinta: gine-o,

mi, in inima ta gi lasi ru propaganda aia pe care o faci
la serviciu, ci si gtii ci togi colegii ti.i au inceput si te
vorbeasci... Daci noi, care suntem in drept si facem
propagandi., nu suntem lisati, apii tu cine egti, mi?

$i zimbea la mine...
Domnul meu, apoi mi-a zis un lucru - nici nu $tiu

daci e bine si-l zic, poate ci. nu e bine, ci. mi l-a zis mie...
Dar ce cred ci pot si" zic, zic. Mi-o spus asa, printre altele:

- Mi, fii atent ce-ri spun, ci mari incerci.ri o si ai tu
in viata ta, dar tu cu si mai multi putere si le infrunti, mi!

uSfantul Ardealului,,

Apoi, mi-a zis un lucru care m-a uimit si pe care nu

l-am ingeles, desigur. Mi-a zis aga:
- O si te punem la incercare.
Sigur ci n-am inEeles cuvAntul. Nici eu nu l-am in-

trebat: Cum adica, sa ma puneyi la incercareiNici nu mi-a

trecut prin minte si,-l intreb a;a ceva.

$i Pi.rintele m-o mai intrebat a;a, printre altele:
- Mi, dar tu cAnd te rogi, cum te rogi, mi?

$i am zis:
- Pi.rinte, am gi eu la mine in casi icoane la care 1in

tare mult, dar nu mi rog inaintea lor.
Eu spun sincer ci mi a$teptam si-mi dea vreo replici.

Nici vorbi.! Mi asculta.

$i zice:
- Da' cum te rogi, mi?

$i zic:
- Pirinte, am un geam care di spre risirit gi eu in-

cerc si transpun in viaga mea ceea ce zice Sfintul Apostol
Pavel, cd, eu spun barbatului sd se roage tn orice loc, sa ri-
dice miinile curate spre cer, neindoielnice, Si aga si se roage
la Dumnezeu.

Dar Sfintul Pirinte, ca gi cum ar fi fost lAngi mine,
zice;

- Cum, mi, aga cu miinile?

$i igi ridici bratele spre cer, a$a cum mi rugam eu. $i
eu confirm. Iar Pirintele spune:

- Mi, si nu te mai rogi aga, ci nici eu nu am curaj
sa ma rog a$a.

Euzic- gi sunt convins ci am dreptate - ci Pirintele
a zis aga din marea smerenie pe care a avut-o dinsul.

Zice:
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- Mi, nici eu nu am curaj si mi rog asa! $tii cine se
roagi asa?, mi intreabi.

Nir stiu, Pirinte!, ii rispund.
- Mi, numai oamenii despatimigi, numai pustnicii,

numai ei se roagi a;a! $i noi, preotii, in SfAntul Altar, in
anumite momenre de la Sfrnta Liturghie. Tir, de acum
incolo, si. te rogi cu miinile uite-asa, mi., vezi cum igi
arat eu?

- Da, Parinte!, ii zic.
- $tii ce inseamna asta?, mi intreabi.
- Nu stiu, Pi.rinte.
- CAnd oamenii fac asa cu mAinile, cAnd;i le impre-

uneazd, asa, asta inseamni smerenia ta, a omului, fagi de
Dumnezeu.

$i mi-o zis ceva gi-mi pare riu ci mi-o scipat de cAte
ori am fost la conferinte invitat, dar spun acum. A zis un
lucru care pe mine m-a uimit de-a dreptul! De fapt, tot
ce spunea dinsul era pentru a te uimi, dar gi pentru a te
vindeca, pentru a te lumina, penrru a te indrepta.

Domnule, imi zice asa, dupi ce i-am povesrir de vedenie:
- Mi, si-I ceri lui Dumnezeu si-gi dea Duh dumne-

zeiesc, mi., nu Duh Sfint! Duh duhmnezeiesc! Ci Duhul
SfAnt este o expresie.simbolici. a Duhului lui Dumnezeu.
Tir si ceri cum iti spun eu, ma!

V-am redat cuvAnt cu cuvAnt ce mi-a zis Sfhntul qi
vi pot spune ci m-a luat din toari fiinfa un fior arunci,
cdnd am auzit!Aqa mi-a zis Sfintul si fac!"

uSfantul Ardealului,,

Oaspetele din Cer

Ajuns acasi, Bogdan Juncu aleargi la Pirintele TeoRl
Piriian, la Ministirea S6.mbata de Sus. Pi.rintele il intim-
pini cu toati dragostea, aga cum numai el gtia si o faci:

- Bogdane, ai fost la Pirintele?
- Am fost, Pirinte Teofil!
- $i ce ti-o zis, Bogdane?
- Pii poate ci putegi si-mi tilmiciti dumneavoastri,

c5, eu nu l-am inteles pe Pirintele.
- Dar ce !i-o zis, Bogdane?
- Pii o zis ci mi va pune la incercare.
- Nu gtiu, Bogdane. Aia vezi tu.
Am venit acasi. Dupi ani gi ani de la sfatul Sfhntu-

lui Pi"rinte Arsenie Boca despre faptul ci trebuie si-I cer
lui Dumnezeu si-mi dea Duh Dumnezeiesc, gi nu Duh
Sfrnt, care este o expresie simbolica a Duhului lui Dum-
nezerr, gisesc intr-o carte despre Sfintul Siluan Athonitul
cum Sfbntul Siluan ii cere cuiva, unui credincios, si-I
ceari lui Dumnezeu si.-i dea Duh Dumnezeiesc. Dom-
nule, niciieri nu am gasit - atat cat am citit eu, putinul
lla -,'in nicio carte, asemenea expresie decAt din gura
Sfbntului Parinte Arsenie Boca, spusi. mie - poate gi la
altii, dar atunci mi-a spus-o mie - gi de la SfAntul Siluan
Athonitul, care a spus-o cuiva, cindva, pe vremea aceea...

Sigur ci este un subiect cu Duhul Sflnt care poate
da o porneala la orice teolog, la orice duhovnic, la ori-
ce preot, la orice ierarh. Cine poate si o ingeleagi, si o
inteleagi.! Eu nu am fbcut altceva decit si redau cuvint
cu cuv6.nt ce mi-a spus Sfhntul Pirinte - niciunul de la
mine, ci mi-e frici. -, pentru ca cine are minte si ia amin-
te si fiecare si faci ce crede el.
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Ei, dragul meu, am venit acasi. Era ceasul 13:20,
intr-una din zile, dupi ce mi-a spus Sfrntul Pirinte ci

-mi 
va pune la incercare. Si eram la mama, aici. La un

moment dat, cAnd s-a frcut ora 13:20, sigur ci. m-am
ridicat - la 13:30 aveam autobuz care mi. ducea la servi-
ciu. Si zic:

- Mami, am plecat, ca si prind ma;ina.
- Dragul meu, te conduc pini la poarti.
- Cum vrei matale, dar eu $tiu poarta oricum, nu

trebuie si te mai deraftjezi.
- Lasa, dragul meu, ci. viu...
CAnd am ajuns in faga porfii, Romeo, era ora 73.20,

deci la pfi.nz, intr-o zi de vard., frumos afari, cerul era
atit de albastru, ci nu era pic de nor. Firi. si am nicio
explicatie, m-am uitat spre cer. De undeva din inaltul
cerului - si mi-e martor tot cerul ce vorbesc! -, un nor, o
ceali - nici nu stiu exact termenul, dar luati-o cum vreti
-, un nor-ceagi de culoarea albi. cobora din inaltul ceru-
lui intre sti.lpul din faga casei gi teiul ista pitic. O coborit
intre cele doui gi o fhcut de trei ori un du-te-vino stAlp-
tei-casi. Asa, de trei ori: stAlp-casi.-stAlp-casi. Acum, eu

;tiam ci am probleme cu ochii...
Eram cu faEa spre stradi, deci cu fata spre cet cum

am spus, iar mama bra cu fata spre mine gi mi-am zis:
- Domne, dar ce-i cu ochii mei?
Ci mi s-a mai pus mie ceale din cAnd in cAnd, dar

asa ceva niciodati n-am pi.git! Dar mama zice:
- Ce-i cu tine, dragul mamei?
Zic:
- Nu stiu. Vid ceva foarte curios!
Si dau si vid ce-i cu ceata aia, aici, linga casi. Ei,

de acolo, din ceaga aceea, a apirut un tanir. Domnule,
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am zis: mi-e martor tot cerul de ceea ce afirml Un tinar
- cum si spun eu -, care avea o fagi' atit de min-u911i,

atit de frumoasi! Albi, curati! Pirea transpirati, ca 9i
cind, vezi tu Doamne, cine ;tie de unde o alergat pini

aici. Tuns scurt - vi spun a;a' cum pot eu si descriu - si

imbricat foarte simplu. A frcut o inclinare ugoari de cap,

a zimbit qi a intrebat:
- N-aveEi un loc de gizduit?
N-avea nimic in m6.ini. Mama zice:
- Draga, n-avem, dar du-te aici, la cetate' ci e un hotel.

El zi.mbegte pi rispunde imediat:
- Am fost, dar n-am gi"sit niciun loc.

Eu ii spun mamei:
- T[, mami., gizduiegte-l undeva aici, ci la cAt e casa

asta de mare, gisegti tu un loc.

Dar ea imi rispunde:
- Dragul mamii, tu $tii bine cum e taici-tiu...

Eu mi. indrept cu privirea spre aceasti - nici nu $tiu
cum si-i zic, dar numigi-o cum vreli -' sPre aceasti fiinti

extraordinarS. gi o intreb:
-'De unde vii?
Se uiti in ochii mei - si nu mi. intrebi ce am simgit,

domnule!- gi-mi zice:
- De departe viu.
Eu n-am fost mulgumitde departeleLsta, ca nu gtiam

localitatea, gi accentuez:
- De cAt de departe vii? Adici spune' mi, omule, de

unde vii.
Ce inseamni omul naiv' ca mine, aqat Zic:
- Cit de departe?
Rispunsul - dar cu privirea ginti in ochii mei - a fost:
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- De foarte departe.

Eu ti spun exact expresia aceluia.

Am inteles in mintea mea ca-mi zice: Ai inyeles tu

bine de unde uiu. de ce ma mai innebiil N-am mai avut

curaj sa-i mai zic nimic. Era cu ochii negri - acei ochi ne-

gri, asupra cirora am tras atenlia in timp ce povesteam,

acei ochi negri din Sfbnta Biserici. de la Driginescu, pe

care i-am vazut in ochii Sfd.ntului Pirinte Arsenie Boca.

Nu-mi inspira nici cea mai mici. teami, dar era ceva ce

mi bloca! Nu pot si spun altfel, si nu gre$esc, si nu se

interpreteze altfel, cine gtie ce minuni.

Eu ii spun mamei:
- Tir, mama, gizduiegte-l undeva!

N-aveam putere si-i zic altceva, nu puteam sa-i zic

ci am v5.zut sau am simtit ceva... Nu, nu puteam si ii zic

asa ceva mamei.

Ea imi zice:
- Dragul mamei, tu $tii... imi pare riu, dar nu am unde!

TAnirul di din cap u$or, ca mulgumire pentru

bunavointi, ci am incercat, degi nu se poate, zA.mbegte gi

face doi pagi. Dragul meu, am zis doi, nu zece, c5. poF si

zici doi gi doi si insemne $apte, opt, nou5., zece... Domnu-

le, doi pagi: unu, doi! Suficient cAt si iasi din aria noastri"

vizuali. Iar eu ii spun mamei, dar lara si-i spun de ce:
- Tir, mami, i.sta nu e om!

Ea mi-a raspuns:
- Dragul mamii, cum vorbe$ti a$a ceva?!

Dar se fi.cuse, si.raca, albi ca varul la fagi! Cred insi

ci nici eu nu aveam alta culoare... Numai ci. avantajul
meu era ca nu mi vedea. $i ma intreabi mama:

- De ce vorbegti aga?
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Iar eu ii spun:
- Mami, hai si vezi ci' nu e nimeni! ' --

Domnule, nu era tipenie de om pe toata strada! Nu

fhcuse decAt doi pagi: unu, doi. $i am zis:
- Mami, nu e om!

Ne-am uitat in jur, dar nu era nimeni!

Domnule, mi duc a;a, bulversat de ceea ce mi s-a

intAmplat, Ia Parintele Teofil si-i zic:
- Pirinte, sa mi iertagi ci. vi deranjez!

Zice:
- Bogdane, prietenii adevi.ragi - si tii minte! - niciodati

nu se deran jeazil; ei totdeauna se aranjeazl.. Zi-i,Bogdanet

$i  i i  spun:
- Parinte, eu prostesc!

Iar Parintele, tot aga, mai glumel, zice:
- Pii, Bogdane, eu $tiu ci un cre$tin se inteleptegte,

nu proste$te.

Zic:
- Da, Parinte, dar la mine se Petrec lucrurile exact

pe invers!

Mi intreabi:
- Dar de ce zici aga?

Iar eu incep si-i povestesc. Sigur ci dinsului i-am

povestit mai aminuntit decAt povestesc in general cu oa-

menii. Mi agteptam sa zici. orice: gi ci" am avut o iluzie

optici in grup - adici eu cu mama - sau orice altceva.

Am vizut ci. ma ia, m5. strdnge tare de mAna- se flcuse la

faga vinegiu, trlia nigte momente, dupi cAt mi-am dat eu

seama, deosebite - gi zice aga:
- Bogdane, Bogdane!

Iar eu i-am zis:
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- Pirinte, atit de riu imi pare! Eu nici nu gtiu ce a fost
in c4pul asta al meu, ci. zici cd,-i gol" Si-i fr. zis: Domnule,

Stii ceua? Stai linistit, uite, uino la mine, uite, dau un telefon
la Sef, ca nu-i nicio problema Si uii la mine Si stai o noapte la
mine. Care e problema?! Dar nu mi-a trecut prin minte!

Dar Pirintele Teofil zice:
- Bogdane, Bogdane, nu-gi fi probleme, ci nici nu

venea. O vrut numai si vi incerce bunivoinla voastri.
Dar nu mi-a zis cine e, nici ce a fost, nici cum a fost!

Dar spun eu acum - acum cred ci pot si. spun -, sunt
convins ci a fost SfAntul Pi.rinte Arsenie Bocal Domnule,
eu nu pot sa-i spun acestui minunat om al lui Dumnezeu
altfel decAt aga: Sf,Lntul Parinte Arsenie BocAt"

Celor care vin la Prislop, gi pagii li se vor numS.ra!

in cele ce urmeazi., vom reda cAteva din minunile
Pi.rintelui Arsenie Boca, relatate de domnul Bogdan, asa
cum le-a triit el sau dupa cum i-au fost mirturisite de
cltre cei care s-au bucurat de milostivirea Pirintelui.

,,Domnule, atitea mirturii despre acest om nemai-
pomenit si nemaiintAlnit au fost, inc6.t pot si zic si zic:
Domnule, acest'neam al nostru rominesc a fost binecu-
vAntat de Bunul Dumnezeu cu un asemenea om. Credin-
ta vine din auzire, a;a spune Scriptura, nu?! Ei, Sfintul
a fost Glasul lui Dumnezeu. Cine o avut urechi si audi.
foarte bine! Cine nu, e treaba luil

Dar cAnd incepi si-l minimalizezi, sa-l ponegresti,
si-l faci in tot felul, si-l eclipsezi, intr-un fel, si dispari,
nu se poate si nu o iei pe cocoa;a, domnule. Nu existi!
Dumnezeu e drept gi nu-l ingaduie pe omul care e prins

de pacat *,,-,,,:'::::::::i::e! Ca si,. ,''0,::l
te, nu si te distrugi, e adevirat!

Uite, iti spun ceva, un moment de dupi moartea
dAnsului. De fapt, dAnsul nici nu-i mort, ci e viu - e mai
viu ca oricAnd! Chiar spunea dinsul - am auzit gi eu asta:
Md acum ua ajut mai puyin, dar cdnd uaf sa trec Dincolo,
ma, Si in gfrnd sa ma chemayi, ca eu ua aud Si o sd ua ajut.
Apoi, mi-a zis un lucru extraordinar: cd.la toti cei care
mergem la dinsul, gi pagii ni se vor numira! Toti cei care
vom merge la dAnsul acolo, la Prislop."

Izbiviti, din moarte

Sora mea nu l-a cunoscut niciodati pe Sfintul Pa-
rinte. O auzit aqa, din casa, cAnd mai discutam cu mama
despre el. $i i-am zis intr-o zi asa:

- frfo, daci vreodati egti la necaz, tu line minte ce
igi spun eu, daci vrei. Daci. nu, e treaba ta..., uiti! Dar
daci vei fi vreodati. la necaz mare, de orice naturi., tu
strigi-l pe Pi.rintele, roagi-l sa te ajute! $i daci nu vei fi
ajutat5.... Uite, si nu crezi nimic din tot ce ti-am zis eu
despre SfAntul Pi.rinte.

Domnule, se duce la Bucuresti - il are pe fiul ei aco-
lo, care lucreazi.in criminalistici. isi ia nepotul ;i-l plim-
bi prin parcul Herastrau. Cu telefoanele mobile la ei, fiul
ii spune: Cdnd e sa ua intoarcepi Aclsd, ma sunayi si uin sd
ua iau. Si, la un moment dat, sori-mea simte c5. i se face
riu - dar riu ci moare! Ficuse o tahicardie, ii bitea ini-
ma prosteste... Nu mai putea nici si respire. Simgind ci
se duce, apuci, ia telefonul si asa, in disperare, il cheami.
pe fiu-siu ;i ii de niste puncte de reper, ca si poati si o
gi.seasci mai usor in parc. $i ii spune:
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- Hai, ci eu mor!
El o intreabi:

CE ai?
Dar ea spune:
- Nu gtiul Nu mai pot respira!
Baiatul porne$te repede spre parc, iar in drum

intr-acolo di un telefon la nigte colegi, la nigte priete-
ni buni de-ai lui, care sunt doctori in Bucuregti, oameni
deosebiti, bine cunoscufi $i recunoscuri in orag. Printre ei
era gi un cardiolog. $i'ii di un telefon aceluia gi ii spune
ce e cu mama lui, in timp ce se grabea si o ia din parc. $i
ii spune prietenul acela:

- Mii, ia-o repede gi adu-o la mine, ci eu sunt chiar
de gardi.

Lucru zis gi fhcut. O ia, o duce, ii face rapid o
electrocardiograma, ii gisegte nigte fibrilatii foarte urAte
la inimi gi ii spune:

- Doamna, din acest moment, nu mai parasiti spita-
lul. Si vedem ce rezerve am, mi. duc personal si caut gi vi
bag intr-o rezervd.. Nu vi faceti probleme, nu vi alarmati,
dar trebuie sa vedem ce e cu inima, ca nu e in regula.

in timp ce doctorul merge si vada de rezerrre, sora
mea rimine singuri in cabinet. Plingea cind imi poves-
tea asta. Si-mi zice:

- Mii, frare-meu, niciodati n-as fi crezur ci poate
fi adevarat! Eram singuri acolo, in cabinet, simteam ci
mor, ca nu mai ajung acasi. si am zis asa - nu mi-e rusine
sa spun in faga oricui: Parinte Arsenie - nu i-a zis Sfinte
Pirinte -) eu nu te-am cunoscut niciodata si nici tu nu m-ai
cunoscut. Dar daca este adeuarat tot ceea ce se spune dupre
tine, te rog, fa-ma sa mafac bine ;i sa pot sa plec acasd.
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$i imi spune:
- Mii, frate-meu, cind am pomenit numele Pirin-

telui Arsenie si am continuat: Fa-ma sa ma fac bine daca
e adeuarat tot ceea ce se uorbeste despre tine, am simtit ci
nu mai am nimic! in secunda aceea dejanu mai simteam
niciun bai.

Coboari. doctorul de pe sciri si intre din nou in ca-
binet; i  i i  spune:

- Veniti, doamni, ci v-am gi.sit o rezervd. buni..
Sora mea zAmbeste, dar cu lacrimi in ochi - ci era

plinsa de disperare ca moare pAni. in momentul cind a
pomenit numele Sflntului - gi ii spune:

- Domnule doctor, nu mai este nevoie, ci sunt bine!
El i-a rispuns, mirat:
- Doamni. acum zece minute v-am fbcut electrocar-

diograma. Nu-i de joacd!
Ea a rispuns linistiti:
- Eu gtiu ci nu e de joaci, dar mi simt foarte bine!
- Nu se poate!
- Ba se poate! Nu mai am nimic!
- VL mai fac un EKG.
- Faceti-mi.
Nu mai avea, fragilor, nimic! Doctorul i-a spus ca e

surprinzitor, dar sora mea spune:
- Nu, nu! Nu e surprinzitor nimic, domnule doctor!

Eu ingeleg ceea ce dumneavoastri nu ingelegegi acum!
Nu i-a zis problema cu SfAntul, nu i-a zis nimic mai

mult decAt am zis eu acum.
Asta a fost acum trei ani, poate patru. De atunci,

sora mea nu a mai avut absolut nimic, niciun simptom,
absolut nimic!

Si acesta e unul din atitea alte cazuri!
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Thina celor trei lumAniri

Hai si-gi spun un lucru exrraordinar. in memoria
SfAntului, cei de la Editura Agaton, domnul Cismileanu
si echipa sa, s-au hotarXt si m-au chemat gi pe mine si
mergem sa ridicim o cruce mare intre poalele munre-
lui ;i chilia de la Simbata, unde a locuit Sfintul Pi.rinte.
Si, din grupul acela, erau;i doi brasoveni, unul care a si
sculptat crucea aceea minunati. care a fost comandata si
inci unul, care venise'cu el, un tAnir de 38 de ani. $i figi
atenti ce imi poveste;te omul, auzind ca eu l-am cunos-
cut pe Parintele. TAnirul din Braqov imi zice:

- Domnule Bogdan, eu sunr om la 38 de ani. Mi-a
plicut viata, mi-au plicut femeile, biutura, dar eu n-am
tigaduit niciodari existenta lui Dumnezeu. Nu, eu n-am
zis asta niciodati, dar tot imi vedeam de ale mele. $i
acum, in ultima vreme, am rot auzit despre Parintele Ar-
senie gi am inceput sa citesc cite o carte, apoi alta, in
memoria Pirintelui Arsenie. $i intr-o zi m-am hotirAt sa
merg la Prislop. $i m-am dus.

Am ajuns acolo pe sear5. in fata mea era un om care
a aprins trei lumi.ni"ri gi a star pe o bincuta, acolo, lAnga
mormAnt. Am stat gi eu pe acolo, am vi.zut cine mai vine,
cine mai pleaci.. Ma invArteam pe acolo, ma uitam la om,
m-am uitat la luminiri cAnd le-o aprins gi, dupa vreo ori"
gi jumatate, amvdzut ci doui din cele trei lumAniri se mai
mistuiseri.. una, nu. Aceea pirea ca atunci fusese aprinsi.

Iaragi se invd.rte, se sucegte, se invArtegte gi, dupi vreo
patru ore, acea lumAnare era tot de parci in acel moment
ar fi fost aprinsi. Celelalte doui arseseri binigor deja. $i
omul de pe banca il vede pe tinirul acesra, se uiti la el gi
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zAmbegte. Acesta o prins curaj cind avlzut ci este privit

gi ci striinul ii zXmbepte, astfel ci a intrebat:
- Nu te supira, vreau sa te intreb ceva.
- Cu drag, cum sa nu.
- Domnule, m-am uitat la tine mai devreme $i am

vlzut cL ai aprins trei lumAniri.
Omul confirmi. zAmbind.
- Domnule, una dintre ele e nemistuiti,! Celelalte

doui uite cAt sunt de mistuite.
- Domnule, daci vrei sa vezi un lucru si mai minu-

nat decAt ceea ce imi spui mie acum, daci vrei, stai cu
mine toata noaptea, pAna dimineati la ora opt. Dimi-
neati la ora opt vei vedea ca oricum acestea doui nu mai

existi si aceea una e ca gi cum as fi pus-o acum;i arde. Si
la ora opt fix se stingel

- Domnule!... Lasi-mi, domnule!
- Domnule, stai cu mine?!
- Stau, domnule, si stiu ca patesc orice!
- Nu pigegti nimic, stai lini;tit cu mine aici.
Si-acum spun taina celor trei lumd.niri. Domnule, la

ora opt fix, lumAnarea s-a stins gi era nemistuiti! Celelal-
te doui. nu mai existau. $i ii spune tAnirul:

- Domnule, acum explice-mil Eu nu l-am cunoscut

pe cel ce e inmormAntat aici. Am auzit despre dinsul si
faptul ci. l-am cunoscut prin cirti m-a determinat sa vin
p6.ni aici.

- Domnule, uite care e taina: eu aici cind vin, vin
sa-i multumesc pentru ci m-a ajutat intr-o problema ex-

traordinar de grea din viata mea si i-am spus ci at6.t timp

cit triiesc gi sunt sinitos, in fiecare an voi veni si voi

aprinde trei luminari. $i, in timp ce le aprind, mi gAn-
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desc la persoana pentru care o aprind. Nu intotdeauna
zic ca prima e pentru Parintele Arsenie. Zic: asta e pentru

- familie, 
-"rt" 

. pentru toti cunoscugii mei si asta, pentru
Pirintele Arsenie. Sau prima e penrru Pi.rintele Arsenie
sau a doua. Aceea care mi. gindesc eu ci e pentru Pirin-
tele Arsenie, aceea rimi"ne pXni la opr dimineati nemis-
tuiti. deloc ;i apoi se stinge singuri..

$i imi spunea tAni.rul acela cu lacrimi in ochi:
- Domnule Bogdan, am vizut cu ochii mei! Ca daci

imi spunea altcineva,'hu credeam! Dar cu ochii mei am
vizut asta! Atunci, m-am convertit cu adevarat si am zis:
este Dumnezeu si existi Sfingi ai lui Dumnezeu! $i c5.aco-
lo, in mormintul acela, al Pirintelui Arsenie Boca, acolo,
intr-adevir, e trupul unui Sfdnt. Nu se poate altfel explica.

Domnule, daca mie mi-au plicut femeile, gi bautura,
si viata, ei, acum, chiar daci imi place ceva, nu mi mai
gAndesc cu patimi. in niciun caz. Singurul lucru pe care
mi-l doresc, daci va fi si fie - daci nu, si. nu fie! -, este sa
imi gi.sesc o sotie, dar nu si.le probez pAni a fi si ma insor,
ci sa pot si imi fac familia mea, in curitie. Asta e tor, pen-
tru ci stiu ci Dumnezeu existil E un lucru extraordinar!

Fotografie / fotografii

IntAmplari cu SfAntul Pirinte Arsenie Boca sunt
multe care se leagi de un om, Moraru Gheorghe, un om
la75 de ani, care l-a cunoscut pe vremuri pe SIh.ntul Pi-
rinte Arsenie. L-a vizut de doua ori, mi se pare. Si iatl
ce piteste: dupa ce Sfbntul Pirinte se duce catre Dum-
nezeu, la nu stiu cAti ani, acest Gheorghe Morar ii spune
virului siu:
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- Bii, vericule, hai si mergem la Prislop!

S-au dus amAndoi la Prislop, la mormAntul Sfhntu-

lui, gi ii spune virul lui Gheorghe:
- Mii, vericule, eu mi duc pini jos, Ia pangar, sa imi

iau ceva ca amintire ci am fost la Prislop.

$i mai zice:
- Mei, dar tare mult as vrea si gisesc o fotografie cu

chipul Pirintelui.
- Du-te.
- Nu vii?
- Nu viu. Uite, te a;tept aici, la mormint. Nu plec

de aici pini nu vii tu.
Si asta, virul, cam intA.rzie o tAri. Iar cind vine, vine

bucuros gi spune:
- Uite, fii atent. Am ciutat gi n-am gisit pozi aga

cum am vrut eu: o fotografie numai cu chipul Pirintelui,

dar format cam 61 4. N-am gisit. Dar intAmplarea face cL

o venit chiar atunci o maici gi eu i-am zis ei ci" imi pare

tare rau ci mi-a zis maica de la pangar ci nu are aseme-

nea fotografie. $i m-a intrebat maica aceea care trecea pe

linga'mine ce caut, ci auzise ci am spus ci"-mi pare rau.

$i i-am zis ci imi doresc o fotografie numai cu chipul

Pi.rintelui, de marimea 416, s-o port la mine. $i imi zice

maica: Stayi aici, ma ayeptapi, cd u-o aduc eu. $i s-o dus

maica si, uite, mi-a dat;i mie una.

$i Gheorghe zice:
- Mi.i, vere, di-mi si vid.
Tot ceea ce-gi povestesc acum se petrecea in faga crucii

mormAntului SfAntului. CAnd i-a intins fotografia si se

uite la ea, aceasta cade l6.nga crucea Sfhntului. Gheorghe

se apleaci, ia fotografia gi o gterge de praf. Era vara, era
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cald. O scuturi., pe o parte, pe cealalta apoi. $i vede ci, in
loc si fie o fotografie, erau doui. Si Gheorghe intreaba:
- - Mfr, vericule, cum ai zis ca e una?! Ca uite ca sunt
doui.

$i varul sau zice:
- Eu nu gtiu, ci mie una mi-a dat! Poate or fi fost lipite...
Asra a fost explicagia lor. Fari minuni, fhra interpretari

de alt gen...
S-au dus acas5.. CAnd au ajuns acasi., nevasta lui

Gheorghe Morar zice: '
- Mii, birbate, ai fost la Pirintele la mormint, nu?
- Am fost, tu, femeie, sigur ca am fostl
- Si ce ai adus de acolo?
- Ce si aduc?l N-am adus nimic. Mi-a dat numai vi.-

rutul o fotografie cu chipul Parintelui, ci i-a dat o maici
o fotografie, dar vor fi fost lipite precis una de cealalti.,
ci atunci cAnd o intins-o, ca eu si o iau si mi uit la
chip, a cizut lAngi crucea Pirintelui. Eu m-am ridicat,
am luat-o, am sters-o de praf pe o parre si pe alta si in loc
de una erau doui.

- Hai, mii, omule! Di-mi sa vid gi eu.
- Uiti-te. Daci nu mi crezi pe mine, intreabi-l pe el.
Domnule, cAnd a scos din buzunar si ii dea fotogra-

fia, erau iar doui, nu era una!
- Hai, mii, ci asta e prea de tot! Doui ingeleg ci

erau lipite, dar trei?! Nu se poate! Tir, femeie, cheami-l
pe virul, ci daci nu, mi. duc la el.

- Lasa, mii, omule, dar cum iti poti explica?
- Tir, eu am zis ci au fost lipite, dar daci au fost trei,

iaciti, apli nu stiu ce fel de lipituri o fost aia de nu am
sesizat niciunul ci e prea groasi fotografia. Ce gtiu eu,
ia-o cum vrei tu.
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Dar sogia zice:
- Mei, omule, da-mi mie una.
- Ia una, ce si fac cu amAndoui?! Ia una;i pe cealalta

o pistrez eu.
Omul i;i bagi in buzunar fotografia, ea isi ia fotogra-

fia aia care a apirut asa cum a apirut si o pune rezemata
de o vazi. de flori in cameri. No, vin doui rude de-ale lor,
care o intreabi pe sogie:

- O fost Gheorghe al tiu la Prislop?
- O fost, mii.
- $i-apai ce o zis?
- Ce sa zici?! O fost fain...
- Pii ;i ce o adus de acolo?
- N-o adus cine stie ce.
- Dar ce o adus?
- Pii uite, o fotografie cu Pirintele Arsenie, dar or fi

fosr lipite intre ele, ci o zis ci o fost una, dar o fost doui,
ba au fost trei, de fapt, ca una e la viru-siu.

-Tir, femeie, uite, eu tot am vorbit cu birbatul meu, pe
drum, venind incoace, de Pirintele Arsenie si chiar ziceam
ca am Vrea si avem si noi o fotografie, si o purtam la noi.

- Mei, eu nu pot s5. v-o dau, dar pot si v-o arit,
daci vregi.

- Ia, arati-ne-o.
Si cAnd o ridici..., mai gise;te inca doui! Mii, omu-

le, atunci s-au speriat togi! Nu mai ca si vezi, ci lipite, ci
nelipite.:. Acum nu mai tinea! Ce lipituri?! Nu existi ex-
plicatie, decAt cu adevirat minune de la Sfintul Pirinte!
Asta, si legine, nu alta! Nu se poate aga ceva! il strigi ca
disperata pe birbatul ei, care era in curte:

- Mii, Gheorghe, vino incoace, si vezi ce s-a intAmplat!
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Dar, s5.raca, abia respira de emogii. Si el cXnd vine,
ii arata:

Uiie inci doui, pe lAngi aia.
- Cum, tu, femeie?!
- Nu gtiu!
No, vezi?! $i le-o dat celelalte doui oamenilor care igi

doreau tare mult sa il aiba gi ei pe Pirintele Arsenie.

Cu Pirintele Arsenie, la examenul de goferi

Mi duc la scoala de goferi si dau examen. Problema e
ci eu nu am mai prins timpul cu treizeci de ore, ci fusese-
ra reduse la douizeci de ore. $i am zis aga la un moment
dat: Eu il am pe Sfantul Pdrinte, nu plec jhra el. il am lknga
mine mereu. CAnd m-am dus la examen, se didea mai
intdi sala, apoi poligonul gi traseul. La goferit imi plicea sa
bagviteza. No, la sali mi-o dat chestionar maiorul Cretu,
ci el era la circulatie atunci, la Bragov. $i a zis:

- Nimeni si nu aibi nimic pe banci, decAt pixul sau
stiloul. Atit! $i eu vin gi va dau chestionarele.

De unde! Eu aveam chipul SfAntului, marime 416.
L-am pus in faga mea, m-am rugat la Sfintul gi am zis aga:
Sfnte al lui Dumnezeu, te rog din toata inima, ajuta-ma
sa iau examenul, Si daca nu o sd am masina in uiata mea.
Vreau numai sa iau carnetul!$i am li,sat icoana pe banci,
nu sa mi feresc ci mi. vede politaiul.

Vine politaiul, imi di chestionarul, se uita la chipul
Pirintelui - nu mi-a zis nimic, absolut niciun cuvA.nt,
nici cine e, nici de ce e pe banca. S-a uitat si a ticut. No,
la cronometru, la sali. Pac! Aveam ueizeci de minute.
Bine. Eu am intrat printre primii, aga a fost si fie. $i am
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Facut 26 de puncte din 26. Dar nu ci eram

cAt de bun - pur gi simplu, aga a fost!

Zice politistul:
- No, acum hai si te vedem la poligon!

r4r

eu cine stie

Erau cinci poligai. Aga de bine am fhcut, ca daci m-ar

fi pus de un milion de ori, cred ci. niciodati nu imi mai

iegeau aga. Mi minunam, domnule, parci nu conduceam

eu! Sigur ci pogi si interpretezi cum vrei, dar eu zic ce am

simtit eu! $i zice politaiul:
- O, daca ai fost apa de bun la sali gi la poligon, mu-

sai trebuie sa fii gi la traseu!

$i eu, ca sa arit vitejia mea gi cAt de grozav sunt eu,

cAt e Figaragul de mic - de parci ar fi o comuni mai

mare -, bag viteza a pltra. Dar maiorul care era in dreap-

ta mea, maiorul Cretu, zice:
- Mai incet, mai incet, ca mai sunt si copii pe aici!

irrtr-r'r.r cuvint, l-am luat! Carnetul il am, dar ma;ina

n-am avut niciodata! E exact cum m-am rugat: si ma

ajute si-l iau, gi daci. ar fi si. n-am masini in viaga mea'

Ei, sunt lucruri extraordinare, dar cAte n-ar mai fi

de spus!

Thinicul pS.rinte Nicolae...

Uite, la Oradea, c6.nd am fost invitat la o conferinqi,

crede-mi ci inci mai aveam doringi si vorbesc, desi vor-

ba multi e cam siracia omului, chiar daci vorbegti despre

lucrurile mari, lucrurile deosebite. E bine totuqi si ai o

misuri in toate, si nu exagereziin nimic! Domnule, pa-

tru ore am vorbit acolo!A mai vorbit un preot bitrAn - a

fost pentru prima dati cind am auzit un Preot in public
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vorbind frumos la adresa Sfbntului Pirinte Arsenie Boca!
Pentru prima dati! Cind un preor cilugir a avur curaj si
vorbeasci despre Sfhntul Pirinte Arsenie Boca.

Eu spun aga: nimeni care il roaga pe Sfintul pirinte
nu va ramine neajutat. In niciun caz! $i ca si va limuresc
despre ce vorbesc, vi spun ci eram la receptie la Acade-
mie la SAmbira gi, intr-o zi, cred cd. era ceasul 13, 13 gi
ceya, a venit un batr6.n preor, de optzeci de ani - gtiu ci
avea optzeci de ani, penrru ci l-am intrebat eu -, cu pre-
numele de Nicolae. A;a mi s-a recomandat, ftra nume.
Numai cu prenume. Si m-a intrebat, rotind a;a privirea,
daca vreau sa ii arit aula.

- Cu drag, i-am zis.
Domnule, nu cred ci.l-a interesar aula, pentru ci am

vizut ce reactie a avut, cu toare ci aula de la Simbita e
deosebiti, mare, e frumoasi, spatioasi... Se uiti la mine
gi-mi zice:

- Dragi., l-ai cunoscut pe Pi.rintele Arsenie?
Si zic citre el:
- Pirinte, I-am cunoscur personal. Arit cXt l-am cu-

noscut, dar l-am cunoscut!
Si imi zice:
- No, dragul meu, hai si iti spun ceva, daci.l-ai cu-

noscut. Cind eu erarn mai tAnir, am vorbit cu plrintele
Arsenie si mi-a zis asa Pirintele: Md, parinte, sd ytii cd
unde sunt doi-trei si uorbesc despre mine, eu sunt acolo, in
mijlocul lor dar ei nu md u,id. $i cel care ma uorbeste in
uidta aceast*, c,ind uaf sa treacd Dincolo, eu Am sa ma arat
lui ;i am s,i-l ajut sa neaca Dincolo. Dar eu am sa mai vin
gi vom mai vorbi.

N-o mai venit. Nu gtiu cine o fost... Eu spun numai
ce mi s-a intimplat: Pi.rintele Nicolae era a$a suplu - Ia
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80 de ani, nu mai poti sa fii cine $tie cum, gi daci ai fost
halterofil in tineretea ta. Dar un om deosebit, extraordi-
nar! Pirea atit de bun gi de minunat, incdt, atunci'iAhd
o plecat, mi-o p5.rut riu, ci voiam sa mai stea si-mi mai
povesteasci orice!

PS,rintele Arsenie, pe holurile spitalului

Domnule, ca si vezi ci nu-i nimic intAmplator - e

doar o expresie lumeasci aceasta, ce nu face parte din

realitatea existentei noastre -, la doui zile dupi" int6.lnirea

mea cu acest preot, a venit o familie din Brapov, pe nume

Ungureanu - el lucra la Gaz Metan, mare gef. $i gtiau gi

ei despre Pirintele Sfint Arsenie Boca pi gtiau gi despre

mine, ci discutasem cu ei cAnd se mat cazau la Academia

Simbita. $i nevasta lui ma intreaba:
- Domnule Bogdan, veniti cu noi miine la Prislop?

Ca tot miine ne si intoarcem.
- Cu drag.

$i la Prislop e maica Filoteea, care la 12 ani a intrat

acolo, in mani.stire. Ei, de cite ori mi intAlnesc cu dinsa,

schimbim cAte ceva din ceea ce am auzit eu sau din ceea

ce am triit eu ;i din ceea ce mai ;tie dAnsa. $i iata ca am

zis cd. nu este nimic intAmpli.tor gi nici nu este, ci toate

sunt cu un rost! Maica, de cum mi. vede, imi zice:
- Frate Bogdan, hai si.-gi povestesc ceva.
- Ticegi, maici, ca si eu am ceva savd. zic.
- Aici, la ministire, a fost o sori cu care m-am inge-

les asa de bine, cum nu m-am ingeles cu nimeni altcine-

va si nimeni nu mi-a fost asa la inimi si asa de aproape

cum mi-a fost sora asta. dar s-a imbolni.vit de cancer.
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Am fost cu ea la spital si, intr-o duminica, m-am gAndit
eu asa: dupi sfAnta slujba, minAnc si mi, duc in vizitl,
la ea. Si ma tot rugam la Dumnezeu, pentru ci, atunci
cAnd o mai vizitam, o vedeam adesea ca pe un canceros
in ultima faza. D|duse in metastaze si era pe duci. Dar
stiam ci aceasti. maici are evlavie mare la SfAntul Pirinte
Arsenie Boca. $i mi tot gAndeam si ma rugam la Dum-
nezeu: Doamne, /i cumua sa nu aiba dureri a;a de mari
cdnd ajung eu acolo, cq mi se rupe inima cind o uad ay in
suferinya si nu pot sa o ajut cu nimic". No, m-am dus la
spital, am ajuns la ea. Cind am deschis usa, maica radia
de bucurie! Eu iti spun sincer ce am gAndit eu: am crezur
ci boala i-a afectat si mintea, creierul. $i am intrebat-o:
Ce-i, sord? Mi-a rispuns: Cum ce-i? Abia te-ai tntilnit cu
motiuul bucuriei mele! M-am uitat la ea asa, serios, si in
mintea mea mi-am zis: Clar i-a afectat ;i mintea. Am
intrebat-o: Cu cine sa ma int,ilnesc, sord? $i ea mi-a ris-
puns: Cum cu cine? Acum a ie;it din camera mea Parintele
Arsenie Boca. A stat cu mine de uorba si dtAtea mi-a spus!...

$i despre lumea dceAstlt, ;i despre lumea de dincolo. Cum se
poate sa nu te f tntdlnit cu ddnsul, cd acum a ie;it, inainte
de a deschide tu u;a?!$i atunci am zis: Dar tu, sora, ce ti-a
zis? $i ea indati mi:a raspuns: Vai, dar atktea mi-o zis!....
Dar niciun semn de durere nu vedeam pe chipul ei, ci ra-
dia toata de bucurie. Dupa doui zile, s-a dus la Domnul.

Aceasta maici., aQa cum am zis, avea mare evlavie la
Pirintele Arsenie si iati ca e adevirat ci nu e nimic in-
tXmplator! I-am spus si eu maicii:

- Ce voiam eu si-gi spun esre ci., acum doua zile, a
venit la SAmbata un preot, care mi s-a prezentat drept
Nicolae si care l-a cunoscut in tineretea sa pe Sfhntul Pi-
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rinte Arsenie Boca, care i-a spus aga: Mai, Parinte, sa ;tii
c,i unde sunt doi-trei;i uorbesc despre mine, sunt in rnijlacul
lor dar ei nu ma uad. $i cel care ma uorbelte in uiapa Acels-
ta, cknd o f sa teacd dincolo, eu dm sa ma arat lui ;i am
sa-l ajut sa treaca dincolo. $i a;a s-a fi tnthmplat cu maica
despre care mi-ai pouestit tu.

Or, maica Filoteea n-avea cum si ;tie de povestea
asta, ci o gi ri.mas maica stupefiati, si.raca, atunci cind o
auzit ce mi-a spus parintele Nicolae. Pirinte care, repet,
nu gtiu de unde este. Era imbricat in preot, era un om
deosebit. Se vedea asa, prin tot felul lui de a fi. $i mi-a zis
intdmplarea aceasta cu Sflntul Pirinte.

,,Spune-i si vini la Prislop,
la inmormAntarea mea. . ."

E aici, in Figilag, unul Nicolae. Care are un frate ci,-
lugar. Ei bine, el mult il avea la inimi pe SfAntul Pirinte
si l-o rugat odati, cind o fost la dAnsul:

- Parinte, te rog, eu nu stiu care plecim primul din
lumed aceasta, dar daci. o fi sa plec...

Dar Pirintele i-a retezat-o scurt:
- Lasi, ma, ci eu plec inaintea ta!
Si el atunci a raspuns:
- Parinte, daca plecagi inaintea mea, si nu ma lisagi

mult sa mai stau in lumea asta.
A stat pulin Pirintele, s-a gAndit gi i-a zis aga:
- Me, la scurt timp dupi. ce plec eu, te iau la mine.

$i fii atent ce se intimpla, domnule!Asta, calugS.r;i
el, si-o vLzut de ale lui. $i, la un moment dat, vizavide
chilia lui, era un alt cilugir, prieten bun cu el, cu care
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mai vorbea despre SfAntul Pirinte Arsenie Boca. Si acelu-
ia i se arate ir) vis Sfintul Pirinte gi ii spune:

- Mi, eu am murit. Spune-i fratelui - si a zis numele
cilugarului - si vini la mine, la Prislop, la inmormAnta-
rea mea.

Ala se scoali zilpicit din somn, se duce la acest calu-
gir care I-o rugat pe S{hntul Parinte sa nu-l mai lase mult
in lume cdnd va fi si treaca dincolo, si ii zice:

- Mii, eu nu gtiu. Crezi ce vrei tu, dar eu iti spun ce
am patit  asti  noapte. '

- Ce ai pagit, mai?
- Mi s-o ari.tat Pi.rintele Arsenie ;i mi-o zis si iri

spun sa te duci la Prislop, ca el a murit.
- Du-te, bii, de aici, cu prostiile tale. Sunt vise de

la vrijmagul.
Dupi o ori. si ceva, primeste telefon staretia si-l in-

stiinteze pe ci.lugirul respectiv, pe care-l gtia toati obstea
ci-l are la inimi pe Parintele Arsenie Boca, si se duci" la
Prislop, ci Pirintele e mort acolo.

Se duce, conform poruncii Sfdntului din visul priete-
nului sau. Vine acasa si, exact la sase luni - el era si elec-
trician de profesie, fusese in viata civili. electrician - i se
arati Pirintele Arsenie Boca, SfAntul, in vis gi ii zice asa:

- Mi, sa te pre$ate$ti, ci peste trei zile vin si te iau.
Asta, ci.nd s-o trezit, siracul, povestea la toat5, obstea:
- M5.i, uite, l-am visat pe Pirintele! Oare o fi adevi-

rat visul ista?

$i o zis asa cineva mai intelept din obste:
- Mii, daci e de la Dumnezeu si daci e de la SIhntul,

daci el o fost, intr-adevir, si gtii ci se implineste negresit.
Dar daca nu, daci e de la vrijrna;ul, vor trece nu trei zile,
ci trei ani si nu o si ai nimic.
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Domnule, a treia zi, staretul i-a spus si se duci si repa-
re ceva la un stAlp. S-a dus, s-a electrocutat si a murit 4c1qlo.

inci o dati spun: sigur ci pentru destui in lumea ftri
de Dumnezeu, in care triim - chiar daci pare c5, parcl.
lumea s-ar indrepta putin, e numai aparenti, dar nu si
realitate, si asta se vede din comportamentul nostru, al
tuturor -, tot ceea ce s-a spus ;i oricite s-ar mai spune
pot si para de domeniul irealitigii. Nu se Poate sa fe ci-
neuA Asa!, vor spune unii. Daca mie mi-ar fi spus cineva
atatea cite gtiu acum, spun si eu cu toati sinceritatea: de
multe mi indoiam. Dar n-am cum si mi mai indoiesc.

Sunt si prea multe!... Nu se poate!

Flori de ceai pentru Pirintele Arsenie

imi aduc aminte ci cineva de la SAmbata mai mergea
la Pi.rintele si ii duci nigte ceaiuri. La un moment dat,
persoana aceea nu a putut merge personal, asa ci a trimis
pe altcineva la SfAntul Pirinte, la Driginescu, si azis asa:

- Pi.rinte, vi roagi respectiva si o iertagi, ca s-ar pu-
tea si mai fie gi ceva buruieni, ci s-o gri"bit si culeagi
florile alea de pe cAmp.

$i SfAntul, zAmbind, spune:
- Zi-i, mi, a;a: si nu-si faci probleme, mi, ci eram

deasupra capului ei c5.nd ea culegea florile.

,,Mi, Gheorghe, si-ti faci toate bagajele, m5.,
' cd. o si faci o ci.litorie lungi..."

Sau era unul, Gheorghe, din SAmbita de Sus. $i
Gheorghe ista avea douizeci si ceva de ani prin anii '40,

cAnd era Sfhntul Pi,rinte Arsenie aici, la SAmbita, si a avut,
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la un moment dat, de dus un mesaj, o scrisoare, Sflntului
Pi.rinte. Pe atunci, si bicicleti daci aveai, era lucru mare.
Nu oricine avea! Cert este ci omul si-a fhcut rost de o
bicicleta, si-a legat picioarele de pedale, ca si nu-i sari si
si aibi spor la pedalat pind,la mini.stire, si le-a zis la alti
doi prieteni, care aveau o sticli. de un litru de vin:

- Mi.i, si nu beti tot, ci mi supir pe voi! Si-mi
lisagi ;i mie o EAri! Eu mi duc numai si ii dau asra la
Pirintele Arsenie.

Ei i-au raspuns:
- Du-te, mai, l inigt ir,  ca i t i  lasam!
AjungAnd la ministire, cdnd s-a apropiat de biserici

- biserica era una mici", nu ce s-a fhcut acum -, Pirintele
Sfbnt Arsenie iese din biserici gi zice:

- Mii, Gheorghe, aici sunt.
El ii spune:
- Pii pe dumneavoastri vi ciutam.

$i Pirintele spune:
- Di-mi, md.i, ce ti-o dat si-mi dai.
Gheorghe di si plece, dar Parintele ii spune:
- Stai, ma, Gheorghe, nu pleca nicaieri, stai ci am o

treaba cu tine.
Ia plicul, il citegte, se uiti. apoi la Gheorghe, il privegte

de sus in jos, gi zice:
- Mii, Gheorghe, nu te mai grabi, mi.i, aga, ca sa gtii

ci prietenii aia ai tii i9i lasa gi gie o giri de vin. Dar, mai,
si mai $tii un lucru: ci inainte de a muri, vei fi ingtiinlat
ci mori.

El a intrebat mirar:
- Pai de cine, Pirinte?
Iar Pirintele i-a spus scurr:
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- Lasa, mii, ca vezi tu!
S-a dus acasi, a tras el cu ale lui, cu viaga lui. Tlesu-

seri zeci de ani de la aceasti vorbi a Sflntului si iati. ci se
construia cetatea noui", clidirea noui, care acum e gata.
El era de pazi, acolo. Avea74-75 de ani. Si trece pirintele
Ieronim, care e in viati acum, la ministire, pe lingi el.
Se cunosteau. $i pirintele il intreabi:

- Mii, Gheorghe, ce e;ti asa pe gAnduri dus?
Si el raspunde:
- Mei, Pirinte, ma gdndeam a;a... Nu;tiu ce. Mi-a

venit un dor si mi duc pe la Pirintele Arsenie, dar nu
stiu de ce!

Parintele Ieronim indati i-a spus:
- Pii du-te!

$i Gheorghe a rispuns:
- Si gtii, Pirinte, ci mi gi duc!
S-a dus omul. S-a dus la Sfhntul Parinte - sigur ci l-o

chemat SfAnrul, ci de aia o simtit ceea ce a simtit. CAnd
l-a vazut, i-azis:

- Mi.i, Gheorghe, ce mai faci?

$i el ii spune:
- Pirinte, fac bine, uitati. Fac acolo parte...
Dar Pirintele i-a spus:
- Mii, Gheorghe, sa te pregitesti, m5.i, si-gi faci toa-

te valizele, ci o si faci un drum lung, mii, lung de tot.
El s-a aparat:
- Nu plec nici"ieri, Pirinte, c5" sunt om batrXn.
Dar Pirintele zice:
- Mei, Gheorghe, pleci, mii!Te duci, mii, Gheorghe.
Dar el insista:
- Nu mi duc, Pirinte!
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$i Parintele, din nou:
- Te duci, mi, Gheorghe, mi! Tu fl-gi toate bagajele.

- Vine-i.sta acasa zilpicit, gi seara, cum era tot in pazi,,
trece din nou Pirintele Ieronim - nu e nimic intAmplitor,
mii, fratilor, vedegi?! - gi iar il vede dus pe gAnduri pe ista
gi il intreabi:

- Ce e, mdi, Gheorghe? Ce faci?
El ii spune:
- Mei, Pi.rinte, bine ci. ai venit, ci,, uite, eu nu pot si

imi explic ceva.
- Pii ai zis ci mergi la Pirintele Arsenie.
- Am fost.
- $i ce ti-a zis?
- Pii asta e, ci nu il ingeleg.
- Pij ce ti-o zis?
- Mi-o zis aga: Ma, Gheorghe, sa-yi faci toate bagajele,

md, cd o sdfaci o calatorie lungd, md, lungd. $i eu i-am zis:
Nu plec, Parinte, nicaieri, cd eu sunt om batrdn. [Jnde sa ma
mai duc acum?! Dar Pirintele iar a zis: Ma, tu fa-yi toate
bagajele, cafaci o cdlatorie lunga-lunga. Pirintele zicea cd.
mi duc, eu ziceam c5. nu mi duc. Unde si mi duc, mii,
Pirinte, ca nu mi duc niciieri?! Oare ce o fi insemnind?l

- Nu gtiu, mii, Gheorghe, aia vezi tu!
Si a treia zi a murit! Di-ti seama, mi.i, omule, ci.

au trecut zeci de ani de la momentul acela din tineretea
lui, cAnd l-a pus in gardi.: inainte de a muri, o sa fi in-
giinlat ca ai sa mori. De cine, Parinte? Lasa, ma, cd uezi
tu... $i dupi zeci de ani - ci atunci avea vreo douizeci si
ceva de ani, iar acum avea saptezeci si ceva, n-avea chiar
optzeci -, uite ci asa a fost: a fost instiintat.
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,,Atunci, cum si tac, mii, fralilor? Cum?"

Am fost chemat cAndva la Oradea la o conferingl 
-d-u-

hovniceasci de niste preoli de acolo, pe considerentul ci
a fost un teolog - cred ci are ;i doctoratul, dar nu stiu
de unde, in orice caz, nu intr-o tari ortodoxi - care scrie
c5.rti, a fost pe la televiziuni ;i mai apare la televiziune ca
si spuni despre Dumnezeu si despre credinta in Bunul
Dumnezeu, care le-a zis aga bihorenilor: c5. Pirintele Ar-
senie Boca a fost un eretic, Parintele Cleopa Ilie a fost un
mincinos, iar Pirintele Ioanichie Bilan a fost un nebun.

$i de ce a zis asa despre Sfbntul Pi.rinte Arsenie Boca, ci a
fost un eretic, sirmanul om?l Pentru ci acolo, la biserica
la Dri"ginescu, undeva pe dreapta, cum intri prin st6.n-

ga in biserica, existi un grup de sfingi pictat de SfAntul
Pirinte Arsenie Boca, unde este incadrat gi Slbntul Pi-
rinte Serafim de Sarov, dar gi doi sfingi catolici: SfAntul
Francisc de Asissi si un papi., dar nu stiu care. Si - asta
e deducgia mea - pebaza aceasta si a altora pe care nu le
stiu, pe care doar le intuiesc sau incerc si. le intuiesc, a zis

desprq Slb"ntul Pirinte Arsenie Boca ci a fost un eretic,
uitAnd, sirmanul teolog, ca pini in 7054, cind a avut
loc marea schisma, invigltura era la fel - nu conta ci era
Biserici. de Risirit sau Biserici de Apus. Ei, invigitura
Sfhntului Francisc de Asissi si a respectivului papi era,
desigur, invititura cea adevirati, primiti. de la vechii gi
adevi.ratii cregtini. Sigur ca pe mine m-au bulversat in
mod deosebit cuvintele lui si, dacl. ar fi fost la noi, in
Figiras, nu puteam sa tac! Nu pot si tac, domnule, si nici
nu ai voie! Daci l-ai cunoscut personal pe Sfhntul Pirinte
Arsenie, nu poti si nu spui un cuvint deosebit la adre-
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sa dAnsului, chiar daca n-ai cunoaste cuvinte deosebite.
Ele gi le inspira Cel Care inspira Adevarul, flra si vrei ru
neapirat sa le scoti, asa, ca si pari interesant. Dar realist
trebuie si fii, daci esti om adevirat. De aceea, sigur ci nu
puteam si tac si, pe considerentul acesta, ei aveau nevoie
de un om care l-a cunoscut personal pe Parintele Sfhnt
Arsenie Boca. Ei bine, din om in om, s-a ajuns la persoa-
na mea, pentru ca eu l-am cunoscut personal pe Sflntul.
Eu nu pot si-i spun Parintele Arsenie, simplu, de;i a fi
preot nu e simplu deloc, dar eu nu por sa-i spun altfel
decirt Sftntul Parinte Arsenie Boca;i, daci ii zic asa, eu am
toate argumentele si o fac, mi.i, oameni buni! Am roare,
pentru ca spun: din omul de nimic care ajunsesem, acest
om al lui Dumnezeu, Prierenul lui Dumnezeu - ca Sfin-
gii sunt casnicii lui Dumnezeu, sunr Prietenii lui Dumne-
zeu.-, acesr Om al lui Dumnezeu mi-a schimbat destinul
in mare mi.suri, daci. nu in totalitate. Dumnezeu stie!
Oricum, mi l-a schimbat exrraordinar. Asti.zi poate nici
nu mai eram sau, daci mai eram, poate era vai Ei amar
de capul meu, asa cum am zis si am povesrit. O luasem
ri.u de tot razna cu betiile. $i Sflntul a fost cel care m-a
oprit, dar nu ma intrebati cum, ci nu tine de mine. in-
trebati-l pe Sflntul, si vi rispundi el, ci. eu nu stiu. Cert
este ci, de atunci, eu n-am mai biut nici micar un strop
de alcool. N-am niciun merir, repet gi subliniez: nici cel
mai mic merit, pentru ci nu mi-am propus nici micar o
dati, si fr zis: Ma, neisprduitule, ajunge! (Jite ce ai ajuns!
Nu uezi ca e;ti gata?!Nu! Sfintul stie! Eu i-am auzit doar
glasul in casa mea... Si, pentru ceea ce am afirmat, il iau
inci o data pe Dumnezeu martor asupra sufletului meu
si tot cerul ci. este adevirat. Nimic n-am exagerat, cit de
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pulin! Nimic n-am exagerat! Atunci, cum si tac, mii,
fragilor? Cum? Daca eu ag fi ticut, n-ag fi fost complice
cu acela care cu adevirat era eretic? Ba da! Indiferent daci.
am avut posibilitate sau n-am avut posibilitate, ei, uite ci
Dumnezeu gi SfAntul m-au ajutat si am posibilitatea si
merg gi sa pot si le vorbesc. Ba mai spun ceva: n-am ple-
cat nici.ieri unde am fost invitat si vorbesc despre Sfintul
Pirinte Arsenie Boca p6.ni nu am cerut binecuvAntarea
lui Dumnezeu si mi-o dea si pot si merg gi numai daci.
imi ingiduie El si merg. Daci nu, si mi opreasci, indife-
rent prin ce modalitate crede ci. mi poate opri: ori boali,
ori ceva sa mi se intimple, ori la iia si se intAmple ceva,
si se schimbe spre altceva sau alt subiect. in doua digi
am fost chemat la Bucuregti, la un post de televiziune,
si vorbesc despre Sfhntul Pi.rinte Arsenie Boca gi am zis
in rugiciune - i-am zis gi Sfdntului gi l-am rugat: Sfnte
Parinte, daca nu e dupa uoia ta, opreste-ma. Fa ceua, ce Stii
tu! Sa-mi dai mie de inpeles, aSa de neinpelegator cum sunt
eu Si cum prea bine ma Stii, sa nu merg. Doamne, au por-
nit oamenii si. vina la Figarag, la mine acasi, si mi ia, si
mi. duci acolo. Au pigit un grav accident cu magina - s-a
ficut zob la iegirea din Bucuregti, dar n-au pitit nimic,
nicio zgArieturi n-au avut. Dar de venit n-au mai venit!
Mi-au dat doar un telefon, gi-au cerut iertare gi mi-au
spus ca ii multumesc lui Dumnezeu ci au scipat cu viaEa,
pentru ca magina s-a fhcut praf. CAnd m-au chemat inci
o data; am zis:

- Nu mai viu, mii, oameni buni. Nu pot.
Ei au insistat:
- PiJ cum? Uitagi, va plitim noi...
Dar le-am spus:
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- Nu imi trebuie mie bani! Nu vin! Eu nu vin pe bani,
mai, fratilor, si vorbesc in memoria S{h,ntului Pirinte Ar-
senie Bocl. Eu vin pentru ci acel om al lui Dumnezeu a
avut un efect deosebit pentru destinul meu. Ce-o fi pini
la sfArsit nu stiu, dar stiu ci i-am cerut si mi ajute si-mi
tin credinta pini.la moarte. Asta qtiu!

A;a ci., apropo de acest recunoscut teolog, am si vi.
spun totusi pirerea mea;i il rog pe Bunul Dumnezeu si
mi ierte daci vorbesc ceva necuviincios la adresa acestui
nevinovat, si ii zic asa.'Nu vreau sa spun nimic prin ce
si-L supi,r pe Dumnezeu sau pe SfAntul Pirinte Arsenie
Boca, si mi fereasci Dumnezeu! Dar nu vid alti. cauzd.
decAt aceea ca fie a fost informat gresit de cine l-a infor-
mat asupra unor chestii, fie a spus tot ce a spus in mod
intentionat, la fel cum, pe vremuri, comunistii incercau
sa-l eclipseze pe Sfhntul, f).rl a sti ci., de fapt, cu cAt in-
cercau sa-l eclipseze mai mult, cu atAt strilucea mai tare
acest om minunat al lui Dumnezeu prin sfaturile sale,
prin invS.titurile lui, prin intreaga sa viati. Acum, de cine
si te feresti, domnule? Ci se spune ci nu mai sunt comu-
ni;ti... Da, dar acum sunr masoni. Si gtim foarte bine ci
aga e. Si, daci vrei, igi spun ceva, ce a afirmat pirintele
Paisie Aghioritul, care nici el nu esre canonizat, dar se
stie ci a fost un sfint. Prin 1991 sau 1992, intrebat fiind
despre lumea de astizi ce pirere are, Parintele Paisie a
spus: Nu popi s,i fi ;ef de stat, nu poli sa fi prim-minis*u,
nu poli sd fi minisnu, daca nu efti rnlson. Daca, printr-o
absurditate, sa zicem ca ajungi pe aceste posturi fara a f
mAson, masoneria interuine in uiaya ta. Daca joci cum spun
ei, ramdi acolo. Daca nu, Ai dispArut. Nu conteazd mij-
loacele de disparipie, dar dispari! Ori iyi pierzi fotoliul, ori
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uiapa. Domnule, pentru cine a lucrat acest om nevinovat,

siracul, nu Qtiu. Cert este ci a spus-o ;i ci a fhcut o afir-

matie extrem de gravi. in public. Eu nu gtiu cigi barir'eni

au fost acolo, dar gtiu ci a fost sala arhiplini si chiar am

intrebat: Mai, oameni buni, de ce nu ayi luat macar unul

ailtudine? Si. fi zis cineva: Mai, omule, uezi ca eu nu {tiu
de unde uii, nu ftiu ce ai mkncat - Poate ai mkncat ceua ;i
yi-a afectat pulin sistemul neruos sau sistemul uorbirii -, dar

uezi ce uorbe;ti. Pai daca spui ca Parintele Arsenie afost un

eretic, Pdrintele Cleopa afost un mincinos, parintele loani-

chie Bdlan a fost nebun, tu ce crezi cd e;ti, mai, omule? Ca

ei, aceyi trei enumerayi Pe care tu i'ai ftcut cum i-ai facut,
sunt, intr-un fel, chiar stklpi ai Bisericii Ortodoxe Romine!

imi aduc aminte cum zicea Pirintele Teofil Piri'ian
- Dumnezeu si-l ierte! - ci Pi.rintele Arsenie Boca (cu

toate ci gi Pirintele Teofil a avut niste probleme mai de-

rutante in a interpreta ceea ce se scria in cirtile despre

Pirintele Arsenie) a fost virful de lance al Ortodoxiei ;i
ci n-a cunoscut niciodati un alt om mi.car la nivelul Pi-

rintelui Arsenie Boca.
Eu ag mai spune ceva, aproPo de Pirintele Teofil, dar

mi abqin, ca si nu supir memoria lui, ci oricum mie

mi-a fost drag gi am avut m:rre nevoie de el gi mi-a fost

de mare aiutor. inainte de a pleca ultima dati sI vorbesc

cu Sfrntul Pirinte Arsenie Bclca, am trecut pe la Pirintele

Teofil, si-i spun, dqi stiam eu ce stiam, ci existi ceva in

inima.lui, o retinere. Si gtiu ;i de ce, ci eu am discutat

cu Parintele Teofil ;i mi-a zis a;a: ci de cite ori a incercat

si vorbeasci cu Pirintele Arsenie, niciodati nu l-a ginut

de vorbi. Singurul lucru pe care i l-a zis a fost: Spune

rugaciunea inimii 9i gata. $i mi-a mai zis ceva Pirintele
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Teofil: cind s-a hotarAt sa dea la gcoali, si faca ;coali,
liceul, faculqatea, s-a dus la Pirintele Arsenie si i-a zis: Pa-
riite, m-am g,indit sa fac scoala mai departe. Si Pirintele
i-a raspuns scurt - asta mi-a zis-o mie Pi.rintele Teofil -

asa: Md, du+e ;i ft-o, dar sa gii ca nu yoala te mkntuie;te!
Pirintele Teofil imi spusese ci, sigur, Parintele Arsenie
Boca avea faima deosebiti faqi de toata lumea. Lumea il
vedea caceea ce, de fapt,;i era: un Sfhnt al lui Dumne-
zeu. Bine, Pirintele Teofil nu mi-a zis aqa, ci doar ci avea
faime mare. Dar pe el nu l-a linistit niciodati Pirintele
Arsenie - mi-a zis mie Pirintele Teofil -, ci era o fire mai
apriga, mai aspra. Pe el il linistea mult Parintele Serafim
Popescu. $i vin acum si zic: domnule, eu l-am vizut in
mai multe rinduri pe Sfhntul Pirinte Arsenie Boca, am
vorbit de mai multe ori cu dAnsul. L-am atzit, l-am vi-
zut, am triit ceea ce am triit in preajma dinsului, si in
preajma d6.nsului, gi cind am plecat de la dAnsul. Sunt
multe pe care nu le-am zis nimanui. Nu gtiu daci am
fbcut bine sau n-am fhcut bine. Habar n-am! Cert este ci
n-am spus tot, dar nici SfAntul nu cred ci se supiri, ci
oricum spun altii, ca si completeze ceea ce eu nu vreau
si spun, dintr-o anumita retinere. Nu pentru cd, vezi tu,
Doamne, ar fi spus ceva rau despre mine. Cu drag a$ spu-
ne asta. $i gtiu cAt de netrebnic sunt inaintea lui Dum-
nezeu. Dar nu spun asta f).cd.nd pe smeritul, mi,i, oameni
buni, ci pentru ci asta e realitatea!

$tii, daci mie mi-a zis Sflntul ceva anume si fac sau
cum si fac, poate la altul nu se potrivegte gi daci altul face
sau incearci si faci ceea ce mie mi-a spus Sfrnrul si fac, ii
poate iegi pe dos lui. I'Sa ca trebuie sa iei aminte. Dai din
cAte gtii doar cit te lumineazi Dumnezeu gi faci doar ce

nsfantul ArdealulD' I57

crezi tu ci gi se potrivegte. Nu exagera, ffiii, omule' cu ni-

mic. Calea de mijloc- aia e sinitoasi! Nu te du pe extreme'

ci e deosebit de periculos Pentru suflet. Nici si fii invArtog-at

in cele sfinte, ci pogi si innebunegti. Acolo ili trebuie un

duhovnic iscusit deosebit, ci altfel te pierzi cu totul.

,,Sunt urm5.rit de Securitate"

Acolo, la fintini, la izvorul Pirintelui, la Simblta, a

frcut un om ceva deosebit de fain: a araniat, a acoperit'

Eu mi intilnesc cu omul si am auzit cl' I-a cunoscut pe

Parintele. $i - ce si mai?! - cind aud de cineva ci l-a cu-

noscut, nu se poate si nu-l intreb:
- Mii, omule, zi-mi, Povestegte-mi tot ce simti si

crezi cL pogi sa-mi zici. Cum l-ai cunoscut?

$i-mi spune:
- Abia terminasem armata; am cunoscut o fata fru-

moasi si am zis: Domnule, eu cu astu ma insor!Si m-am

dus la Pirintele Arsenie pi i-am zis: Parinte, uitayi, eu Am

terminat armdta 5i ureau sd md insor / am gasit o fata tare

faind. Mie imi place mult de ea. O iubesc. Pirintele mi-a

zis; Ma, casatore;te-te, dar yine minte ce tyi spun: timp de

doi ani sa nufaci coPii. D4, pdrinte, i-am zis eu. Dar cine

o tinut cont ie ...".. o zis? M-am dus acasi 9i... in doi

ani, am avut o fati. Nici pini azi nu pot si-mi explic de

ce, cind fata a implinit 16 ani, s-a spinzurat' Nimeni nu

poate s4 stie de ce, cu atAt mai putin cu c6.t noi i-am acor-

dat toati dragostea noastri de paringi. $i eu, ca tati, si ea,

ca mami. Ei, dupa o vreme, m-am dus iarfui la Pirintele,

ci am divorgat de sotie. $i intre mine si Parintele era o

distangi mici, nici o jumitate de metru, ;i Pirintele mi-a
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zis: Mai, plecayi repede, cd eu sunt urmdrit acum de Secu-
ritate. H7i, duceyi-ua, uorbim ahadata. Dar eu i-am spus:
-Nu, Parinte! Mai stayi pulin, mai spuneti-ne ceua. $i am
intins mAna si-l prind, sa-l trag spre mine, sa nu-l las si
plece. Dar, domnule, mAna mea a trecut prin mina lui,
a$a cum incerci si prinzi o umbra! Parci n-ar fi avut oase,
parci n-ar fi avut nimicl MAna mea a trecur prin mA.na
lui! $i iarisi am incercat gi aceeagi stare: m6.na mea rrecea
prin mAna lui! Ei, cind am ftcut a treia oari si am pitit
la fel, m-a luat frica si am plecat. N-am mai spus nimic.

Uite asa mi-a zis omul acesta, care e inci in viagi si
care aproape zilnic se duce pe acolo si vadi cum e, ce e,
daci mai trebuie ceva reparat sau innoit.

,,Si gtii ci eu am dat mA.na in duh
cu SfAntul Ioan Botezitorul"

Deci eram la biserici - nu prima datl; Dumnezeu
stie a cAta oara. La Driginescu, in sfhnta biserici, sus,
este pictat Sfintul Ioan Botezitorul. Grupul cu care mer-
sesem era in biserica cu pi.rintele Ri.zvan Lupescu, care
sluje;te acum. O fost penrru prima daci cAnd, parci, ui-
mit - doar nu vedeam penrru prima data pictura, dar
Dumnezeu stie ce s-a intimplar cu mine, cu sufletul meu
- am vizut o asemi.nare izbitoare intre chipul Sfhntu-
lui Ioan Botezatorul gi chipul Sfintului Pirinte Arsenie
Boca. Si tot privind asa, minunindu-mi ci parci Pi.rin-
tele e pictat acolo, Pirintele Rizvan mi vede, ca era usa
deschisi, si zice:

- Domnul Juncu, la ce vi uitaqi, ci zimbiti?
Si ii raspund:
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- Parinte, mi uit si ma minunez. Doar etl am mai

fost la biserici aici ;i m-am uitat la picturi, dar niciodati

nu am vizut o aseminare aga de izbitoare ca acum intre

chipul Sfintului Ioan Botezatorul gi cel al S{lntului Pi-

rinte Arsenie Boca.

$i atunci pirintele Ri.zvan, zimbind, mi-a spus:
- No, haidegi si vi spun ce mi-o zis mie Pirintele

Arsenie despre Sfintul Ioan Botezitorul.

$i a zis la tot grupul ca Pirintele Sflnt Arsenie i-a

spus dAnsului: Sl Stii ca eu Am dat m,Lna in duh cu Sfantul

Ioan Botezatorul, iar picturile - spunea pirintele Rizvan
- cAre sunt in sftnta biserica de la Draganescu sunt Picturi
profetice. Sunt destule dintre ele cirora nici acum nu li se

poate da un inteles - probabil a$teapta sa vini momentul

potrivit sa se descopere. De exemplu, pe stanga, cum se

intri in sfAnta biserici, existi doi zgirie-nori lovigi din

plin, pimintul cum arde undeva in spate gi doi de ,1 cu

capul intors pe fiecare bloc. Un bloc cu un I cu capul in-

tors gi celalalt la fel. Adici, intorcAndu-le, e data de 11...

$i sunt multe alte lucruri extraordinare, de-a drep-

tul extraordinare! Sigur ci e o picturi in biserici absolut

unicat in toata Ortodoxia, nu numai a noastri, ci pe tot

pamAntul unde existi Ortodoxie! Nicaieri nu vei vedea

chipul Preacuratei Nisci.toare de Dumnezeu si al Dom-

nului Iisus Hristos asa cum vezi acolo! NicS"ieri!
in acelasi context, al picturii, imi amintesc de o alti

intArnplare in care actualul mitropolit al Ardealului, inalt-

preasfintitul Laurentiu Streza, pe atunci preot, l-a intrebat

pe SfAntul Pirinte de ce picteazaaltfel decit in canoanele

picturii Bisericii bizantine, iar Pirintele Arsenie i-a ris-

puns: Mai, Parinte, eu ii pictez AsA cum mi se arata mie!
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Intrarea trupelor sovietice in Rom6.nia

- Si va mai spun o intAmplare extraordinari., care ne
arati smerenia formidabili a Sllntului Pirinte Arsenie
Boca, intAmplare pe care mi-a povestit-o Pirintele Bu-
nescu chiar in anul in care a trecut si el la Domnul, poa-
te cu doui-trei luni inainte de a muri. Avea deja 92 de
ani impliniti, dar era cu mintea extraordinar de limpede,
chiar daci era neputincios cu trupul. $i imi zice Pdrintele
Bunescu asa:

- Dragul meu, hai si-ti spun ceva.
ii rispund ca pentru asta am si venit, ca sa imi spuni

cXte ceva:
- Cici cincisprezece ani, cAt o gi.zduit pe la dumnea-

voastri., cd.t o durat si pictura in biserici., nu se poate si.
nu stiti lucruri pe care nimeni altul nu le gtie.

Atunci, mi-a povesrit cum, adeseori, Pirintele Arse-
nie il chema in biserici. si-l intreba:

- Mii, parinte, ce zici? E pictat bine aici? Culorile
astea sunt bune?

Si pirintele Bunescu mi-a zis cu lacrimi in ochi, ca
un copilas:

- Eu am fbcut pe slltosul, pe grozavul, eu, care habar
n-aveam de arta picturii, si i-am zis: Mai, Pdrinte, nu e
bine, uite aici. Griul asta trebuie mai descltis, ca l-ai ftcut
prea inchis. Ala acolo *ebuie a;a, dla a;a, celalalt altfel.

Mi-a zis ca Pirintele se uira la el ;i-l intreba: Mai,
Parinte, chiar asa?

Si Pirintele Bunescu, horirAt: Cum sa nu?!
A doua zi, era pictura cum spusese Parintele Bu-

nescu, cu nuanta respectiva!
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Mi-a mai zis ceva si vi spun si si. spuneti la toati
lumea. Mi-a zis asa:

- Dragul meu, in 1968, cind trupele sovietice au
intrat in Cehoslovacia de atunci, no-i aveam o ori foarte
bine stabiliti pentru mdncarea de prinz, ci mAnca Pirin-
tele cu noi, cu mine si cu preoteasa. Dar in ziua aceea,
Pirintele nu a venit la ora stabiliti, ceea nu se mai int6.m-
plase niciodati. Niciodati nu in$trzia! Era exact, era un
om extrem de disciplinat!

Parci numai atd,ta!... Dar el zicea din punctul acesta
de vedere. Si, la un moment dat, sogia pi.rintelui Bunescu
ii spune:

- Mii, omule, du-te gi vezi ce e cu Pirintele! E ceva!

$i zicea PS.rintele:
- M-am dus. Era uga bisericii deschisi, dar nu era ni-

meni in toati biserica. M-am dus incet spre Sfrntul Altar
gi am dat numai pulin perdeaua, si vi.d daci nu cumva e
in Altar. Era in SfAntul Altar, era in genunchi, cu mAinile
rezemate de SfAnta Masi gi cu capul de miini rezemat,
semn ci. se roagi, ci ceva se intimpli, dar nu aveam eu de
undejsi $tiu ce e gi cum e. M-am retras ugor, m-am dus in
casi gi i-am zis la preoteasa mea:

- Tir, femeie, nu stiu ce se intAmpli, dar Pirintele se
roagi. Era in genunchi, in faga Sfintei Mese, cu miinile
rezemate de Sfbnta Masi gi cu capul in mAini. Dar lasi
ci.-l intrebim cAnd vine.

Si; la scurt timp dupi discugia asta, Pirintele a apirut
la masi si - zicea Pirintele Bunescu - avea lacrimi in ochi
si l-a intrebat:

- Pirinte, ce s-a intAmplat?
Pirintele Arsenie i-a rispuns:

r61



162 Pirintele Arsenie Boca

- Lasi, mii, Pirinte, cl auzi tu miine dimineagi.
Darlirintele Bunescu a insistat:

Zicegi-mi, Pirinte, ce s-a intimplat? Ce si aud mAi-
ne dimineagi? De la cine?

$i Sfintul Pirinte i-a rispuns:
- Mei, m-am rugat la Dumnezeu si nu-i lase pe agtia

si intre in tara noastri. acum.
Parintele Bunescu a insistat:
- Cine si intre. Pirinte?
Iar Pi"rintele Arseriie i-a raspuns:
- Rusii, mai, gi cu ailalgi...
Parintele Bunescu, exasperat:
- Cu care ceilalti, Pirinte?
Dar Pirintele Arsenie zicea:
- Lasi, mi, ci auzi tu mAine!
Si a doua zi dimineati, comunicat din cinci in cinci

minute: Tiupele Souietice impreuna cu aliayii sai - gi enu-
merau celelalte state foste socialiste - au intrat in Ceho-
slouacia si nori negri s-au adunat deasupra Romhniei. Se
asteptau, desigur, ca Rusia si intre in RomAnia, cu atAt
mai mult cu cit Ceausescu, atunci, nu stiu cum, a fost cu
adevirat ca un erou in felul lui. Ru/ne! Rryine intregului
lagar socialist!, a;a striga el. Eu gin minte foarte bine anul
1968. Si la radio dlduseri un comunicat cu ceea ce azis
Ceaugescu. No, toate posturile de radio striine - BBC,
Europa libera si Dumnezeu mai stie cite mai erau - spu-
neau, alarmate, ci nori negrise aduni deasupra teritoriu-
lui Romi.niei, adici rusii ne-au inconjurat, si pitrundi
si la noi. Ei, iati cum un om al lui Dumnezeu adevi"rat
salveazi un neam intreg!

Dumnezeu mi-este martor ci ce v-am zis acum sunt
cuvintele Parintelui Bunescu, care mi le-a zis din gura Pa-
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rintelui SfAnt Arsenie Boca. $i, daci vreli, mai zic ceva,
ca o completare la ceea ce am zis acum. U;or mi se, poate
reprosa ca da, da, acum poli sa zici ce urei tu, ca Bunescu
nu mai naiepte. Aga este, dar triiegte Preasfintitul Daniil
Partosanu, care mi-o zis multe cu cdtiva ani in urmi, cind
aveam de gAnd si plec in Italia. Era atunci preot in Densq.

Pustnicul Ioan gi PS.rintele Arsenie

Si vi povestesc si despre asta. Ei, am fost acolo, la
dAnsul. I-am zis ci am de g5.nd si. plec in Italia si l-am
intrebat daci. imi di binecuvAntare sau nu. Si ce-mi zice
dAnsul? Mi-a zis atunci pirintele Daniel, astizi Preasfin-
gitul Daniel, un om extraordinar, care mi-e tare drag, un
om pe inima mea:

- Uitati, eu vi dau toati binecuvdntarea mea, mer-
gegi! Dar vreau si vi. intreb ceva: l-ati cunoscut pe Pirin-
tele Arsenie?

I-am spus ci da, ci am si vorbit cu d6.nsul de c6.teva
ori. Iar PreasfinEitul a zis:

- O, daci asa stau lucrurile, atunci eu va spun sa nu
plecagi in Italia pini. nu vi duceti la mormintul Pirin-
telui sa cereti binecuvAntare sa vi. lase si plecagi. Si nu
cumva sa plecati fbra si cereti binecuvAntare!

I-am zis ci aga voi face. Cu grupul acela cu care am
fost atunci la Densq, urma si. mergem si la Prislop, dar
problgma a fost ci n-am ajuns. Cum-necum, nu am
ajuns! in schimb, ne-am dus la o minastire de maici cu
hramul Taierea capului Sfintului loan Botezatorul, deun-
deva din Alba. Eu, supirat foc ci n-am ajuns la Prislop

;i ci mi se apropia timpul sa plec in ltalia, am fost vizut

l
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de maica stareli ci sunt ingdndurat tare. A venit la mine

,si m-a intrebat:
- Nu vi supirati: de ce sunteti supirat?
Zic:
- Maici., nu sunt chiar asa de supirat, dar oricum

nici vesel nu sunt.
- Dar de ce?
- Uitagi: am fost la pirintele Daniel si am vrut si

mergem ;i la Prislop pi a;a a fost frci"tura ci s-a stricat
masina si n-am mai ajuns la Prislop, dar am ajuns la
dumneavoastrS", aici.

- O, pentru asta nu vi supirati. Mergegi acolo, pe deal,
la cimitir. Noi am avut aici un pustnic, Ioan, asa-l chema.

Eu ii spusesem maicii ci pirintele Daniel mi-a zis si
merg la Prislop ;i si cer binecuvintarea Pirintelui Arse-
nie, mai ales ca eu l-am cunoscut pe Sfintul Pirinte cind
era in viagi gi-am vorbit cu dAnsul. $i mi-a zis maica:

- Mergegi acolo si vedeti ci scrie Pustnicul Ioan pe o
cruce gi ceregi binecuvdntarea lui.

- Pii da, dar nu e Sfintul Pirinte Arsenie Boca.
- Mergegi si-i cereti lui. $i apoi am si vi spun o in-

tAmplare, dar dupi ce veniti de la mormAnt.
Bine. Ma duc, ii cer binecuvi.ntare, dar nu era... Mi

simteam ca gi cum nu ag fi fhcut nimic. Doamne, iarti-mi
gi si. mi ierte gi Pustnicul acela. Nu l-am cunoscut perso-
nal, dar iti spun ce am simtit eu. N-am simtit nimic. Eu
voiam si ajung la mormAntul Sfintului!

No, ci.nd m-am intors, maica mi agtepta gi, zim-
bind, mi-a zis aga:

- Haidegi si vd spun o poveste adevirati despre
Pustnicul Ioan pi Pirintele Arsenie Boca. intr-o zi, s-a
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hoti.rAt si meargi Pustnicul la Pirintele Arsenie, ci tot
auzise despre dAnsul. $i cAnd o ajuns in dreptultlii bi-
sericii, Parintele picta. La un moment dat, Ioan Pusr-
nicul, Sfintul acesta, vi.zuse cu ochii sii induhovniciqi,
indumnezeigi - ce o fi vi.zut la Sfrntul Pirinte Arsenie
Boca - gi s-a intors gi voia si fugi. Sfbntul Arsenie, insi,
tot om al lui Dumnezeu, cu daruri peste daruri de la
Bunul Dumnezeu, i-a zis pe nume, degi era prima dati
cind venea Pustnicul la el.

- Mii, Ioane, mi.i, unde fugi, mii? De ce fugi?
Pustnicul se intoarce sfios ;i rispunde:
- Pirinte, te-am vi.zut la rei coti deasupra pimintului.
Pirintele Arsenie i-a rispuns:
- Ioane, eu te vid la cinci co;i deasupra pim6.ntului.

Stai aici, si sti.m de vorbi..
Niste lucruri extraordinare ce mi-au fost date si le

aud! $i cite nu sunt ci.te nu-s vorbite! Extraordinar!
Am ajuns la Prislop. Ningea ca in basme! Dar lucru

extraordinar de curios pentru mine si de neinteles chiar si
acum, cAnd vorbesc, jos era frig de-gi cripa capul gi vint
aspru, si sus, Ia mormint, parci era in alti lume. Deloc
nu bi.tea vintul si ci.deau fulgi mari, ca in povesti! O zi
de iarni. extraordinar de pli.cuti! ingenun chez, md" rog gi
cer binecuvAntarea.

Dumnezeu si SfAntul Pirinte stiu ce spun eu acum;i
tot ce am zis pini acum. Eu n-am simtit ci imi di bine-
cuv6.ntare, dar am zis: mdi, mi se pare mie... Eu am simgit
in toiti fiinta mea: Nu pleca, md, nicdieri! Stai acasa!Eu
spun ce-am simtit... Dar gtiu ci daci spun cuiva, zice c6"
nu-s intreg...

Pirintele Daniel, dupi ce mi-a zis si cer binecuvin-
tarea de la mormintul Sfintului, mi-a zis ni$te lucruri
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foarte adevirate. De fapt, tot ce mi-a zis a fost foarte ade-
vi.rat. Mi-a zis asa: Daca rezistayi pknd in 15 august - am
plecat prih iulie in Italia -, cd ud ua f greu, daca suportayi
pkna atunci, din l5 august ua uaf. a;a dz bine, ca nu o sd
ureli sa ua mai intoarceyi. Si exact aga a fost.

PS.rintele Pantelimon gi Pirintele Arsenie

Sunt multe, m5.i, omule, si as tot vorbi despre Sfrn-
tul Pirinte Arsenie... Pirintele Pantelimon. care a fost la
Ghighiu, a tinut tare mult si ajungi cAndva la Prislop sa
slujeasci gi dAnsul la o Sfhnta Liturghie acolo. il avea la
inimi de mult, din tineretea lui, pe Sfb.ntul Pirinte Arse-
nie Boca. Si s-a dus. Distanta dintre Ghighiu si Prislop
a fbcut-o cu masina in sapte ore si jumitate. AtAt o fhcut
pAni acolo! Acolo, a participat la SfAnta Liturghie, a fost
printre preorii care au si.virsit SfAnta Liturghie. CAnd a
plecat de acolo, era numai dinsul cu soferul; spre Prislop,
mai era cineva in spate, dar cAnd s-au intors, nu mai era
decAt el cu ;oferul. insi. tot drumul a simtit ci. e cineva
in spatele lor, zicea Pirintele Pantelimon. Dar nu i-a spus
soferului nimic, doar din cind in cAnd mai inrorcea ca-
pul si. vadi daci e cineva. Nu era nimeni! Cind o ajuns
in fata porgii ministirii, o auzit;i el, ;i soferul acelagi
glas, care le-a zis: No, pkna aici u-am adus eu. De aici in-
colo, mergeyi singuri. Si o precizare musai: distanra, zicea
Pi.rintele Pantelimon, de la Ghighiu la Prislop e de gapte
ore si jumi.tate. CAnd au revenit, au fhcut-o in trei ore gi
jumitate. Zicea: masina nu mai merryd pe asfah; plutea!
Nu Stiu cfrt ma credepi - zicea Pi.rintele Pantelimon -, dar
am ajuns in trei ore Si jumatate, itr cknd am ajuns tn fata
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porfii, chiar inainte de a opri masina, am auzit glasul tn
spate, unde mie imi facea mereu impresia ca e cineua. $i a
confirmat gi goferul dupi aceea, ca pi el a avut senzalia,
c6"t o mers cu magina, ci a fost cineva in spate, dar i-a fost
rugine sa-l intrebe pe pi.rintele daci nu simte gi el acelapi
lucru. $i au auzit glasul amindoi: No, pina aici u-am adus
eu. De aici, mergeyi singuri. Deci distanta de gapte ore gi
jumitate dus, au fbcut-o in trei ore gi jumitate intors.
Dar cum zicea pilrintele: Nu ftiu cum mergedm, ca dacd-l
intreb pe Sofer nici el nu mai Stie. Pluteam! Nu mai auze-
am nimic, nici motorul, de parca eram intr-un uis. $i a fost
intrebat: Parinte, mai ziceyi-ne ceutt. $i zicea Pilrrntele: Nu
mai zic nimic, ca daca d{ sPune ckte Stiu Si cdte mi s-au
intimplat referitor la Sfintul Parinte Si la mine, lumea
n-ar mai rede. Nu ar mai fi nimic...

Romeo PETRASCIUC



Sora Sanda Spinu
Hunedoara
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tr negustoresei de cele ceregti se prelungeste in discuEii
folositoare ;i ziditoare de suflet, in puneri pe gind_u-ri ;i,
dupi cum am putut afla, chiar in cercetarea, dupi piati,
a Bisericii lui Hristos

Oricum, nimeni nu pleaci cu mAna sau sufletul gol
dupi ce se opre;te, fie doar si pentru moment, in faga
tarabei Maicii Sanda.

La cei aproape 80 de ani ai sii, imbricati mereu in
negru, mai precis in haine monahale - de unde gi apela-
tivul de Maica Sanda, cu care o ,,cheamf' multi lume -,

prczen\a sa in mijlocul unei piege cu zarzavattlli nu poare
trece nicicum neobservati...

i r
,,Il cauEi pe PS.rintele Arsenie?"

Si ea, ca mulgi altii care s-au apropiat oarecind de
Hristos, l-a cunoscut pe Pirintele Arsenie Boca, de la
care a aflat linistire si putere de a merge mai departe.

in miezul celei mai fragede tineregi, fiul ei, singurul
ei fiu, Dorel, intri intr-un cerc extrem de vicios, din care
nu va mai putea iesi. Maica Sanda, intre lacrimi si sus-
pine, istoriseste detalii cumplite. O poveste cu farmece,
vrijitori ;i vrijitorii, cu diavolul luptind cu extremi per-
fidie spre a prinde in mrejele sale si a-i distruge familia.

Aflati in pragul disperirii, sora Sanda incearci so-
lugii de neimaginat. ,,Eu umblam la Biserici - ne spune
sora -, dar, pentru ci voiam si il salvez pe Dorel, f).ceam
orice pentru asta. De aceea am ajuns ;i pe la vrijirori, gi
am fost gi la femeia care vorbeste cu morlii, in Oltenia.
Eram in stare si fac orice, si mi vind vrijma;ului, numai
si il scap pe Dorel! $tiam ci triieste cu farmece. A vindut
masina. a frcut inchisoare..."

I
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,,Ai grijl, ci pe el l-a cAgtigat diavolul"

Cu ci4ile Pirintelui Arsenie, i" pr"E" de zarzavawn

Am intilnir-o pe sora Sanda SpAnu... in piaga de le-
gume si zarzavaturi din Hunedoara. Sunt ani buni de
ci.nd, intre tarabele gem6.nd de cartofi, dovlecei, ceapi si
o multime de alte aseinenea bucate, Maica Sandasti si ea
statornici., cu taraba ei, care te imbie cuminte si semeati
cu ci.rtile Pirintelui Arsenie Boca, ale Pirintelui IosifTli-
fa, suveniruri religioase, cirti de rugaciune, acatiste, pa-
raclise, mir, metanii etc. O tarabi-altar, in care oamenii
nimeriti, cu treabi sau nu, prin piagi, vrind-nevrdnd dau
cu ochii ;i de bucatele oferite de Maica Sanda. $i, nu de
putine ori, curiozitatea celor care se opresc sd. vadd, ofer-
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In acea vreme, il intilneste pe Pi.rintele Arsenie Boca,
iar aceastS" intilnire ii va rimAne una din minunile cele
mai vii pdcare le-a triit vreodati.

,,Am fost la Pr. Arsenie impreuna cu inci cineva. L-am
ciutat la Cernica, apoi la Driginescu, dupi care ne-a fl.cut
cineva legitura cu el, la Sinaia. Cuno;team pe cineva, un
croitor, \a care am ficut doua rd.nduri de vqminte pentru
Mi"nastirea Frisinei. Am nimerit din intimplare in acel
bloc, unde locuia, pentru ci am simtit ci ne urmirea ci-
neva gi ne-am ascuns acolo, in acel bloc. Croitorul acela,
cind m-a vizut, m-a intrebat: il cauyi pe Parintele Arsenie?
inseamni ci a fost tot un Duh al lui Dumnezeu care stia,
care imi cunostea gindul. Mi-a dat un plic. Ia plicul asta,
te duci unde te trimit eu ;i il dai personal, tn m,Lna, Parin-
telui Arsenie. Te duci la Sinaia, in locul cutare... Am plecat
cu trenul la Sinaia. Era cilduri mare. Am aiuns la Sinaia,
am luat un taxi si am intrebat pe o doamni. unde e vila
cutare. Si ne-a spus: Acolo, ca uine muba lume la uila ace-
ea..., ;i a spus vorbe urAte. Eu nu am zis nimic si ne-am
dus la vili. Urcind asa, pe trepte, sora a ajuns la repede,
la u;a din spate. Pirintele Arsenie era acolo, iar sora mi-a
ficut semn cu mAna si vin mai repede. CAnd am ajuns,
am intrat amAndoui.. Sora, cind l-avdzut tuns, bi.rbierit,
a spus: Cred ca am gresit... Parintele s-a uitar la noi Ei a
rispuns: Nu, nu ai gre/t. Exact asa a spus apoi Pirintele:
Uite, mdicu{a Sanda. Eu nu sunt vrednici si fiu miicuti,
ci sunt o ticiloasi, si sunt cea mai picitoasi! Nu am pir
pe cap cAte picate am ftcut si sunt nevrednici si mi se
spuni maicuya! Dar port cu drag haina neagri.. Si conti-
nui Pirintele Arsenie: Uite, maicuya Sanda are be/ci pe
ulpa de cknd ma cautd. $i a;a era... Aveam o gentuti" mici

nSjhntul Ardealului,,

in mAni.. imi spune: Wzi ca in gentuya aceea ai o batista,
un pomelnic fl ni;te bani. Da-i incoace. Eu m-am d,ug gi_eu,
ca omul care nu srie, cu un kilogram de fiini. si un litru
de ulei, cum se duce la minastire. De,parci Pirintele avea
nevoie de fhini si ulei de la mine.

,,Pirinte, ce si fac?
Daci va fi s5. mor, odat5. tot trebuie si mor..."

O femeie de aici, din celilalt bloc, mi-a dat un po-
melnic si niste bani, intr-o batisti. Acel pomelnic mi-a
spus Pi.rintele Arsenie si i-l dau. A luat pomelnicul si
mi-a dat batista inapoi. Si mi-a zis: Cine yi-a dat batista
asta, sd i-o dai inapoi in mkna. Ca nici o saptamkna nu du-
reaza;i praful se alege dinfamilia asta!Are blestem pkna la
al;aptelea neam si e;ificatura. Si stringea din batisti... $i,
intr-adevir, asa s-a intAmplat! La trei zlle, eaa murit, tati.l
s-a apucat de fete, fetele au sd.rit pe geam... Praful s-a ales!

Se uiti la mine si ma intreaba: Cine este Dorel? ii ras-
pund: Esteful meu. Si imi zice, mai departe: Ai grija, ca
pe el l-a cd;tigat diauolul. Mirturisesc cu mina pe SfAnta
Biblie ci nu spun nimic de la mine! Ai grxJa de tine, ca pe
Dorel l-a cQtigat. L-am intreb at: Parinte, ce safac? Daca ua

f sa mor, odata tot trebuie sd mor... Mi-a zis Pirintele: N-ai
sd mori, pe jumatate esti nebund! E;ti in stare sd faci orice
pentru el sa il saluezi. Ai fost ;i la femeia care uorbeste cu
mortul pentru asta. Dar nu-l mai poyi salua. Ai grryd de tine.

$i inci o dati imi spune Pirintele: Ai grqd de tine, ca
pe Dorel l-a ci;tigat. in cur,ind nu-l mai ai".

intr-adevir, nu dupi" multi. vreme, Dorel va sfbrgi
intr-un groaznic accident rutier...

17r
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De atunci, Pi.rintele Arsenie o va insoli, intr-un fel
sau altul,$ereu pe Maica Sanda. Nu a ezitat, uneori, in
momente de cumpini, si i se arate si in vis, povituind-o
ce si faci sau imbirbi.tind-o penrru momentele grele ce
aveau si se ni.pusteascS. asupra ei. insi, din orice incerca-
re, sora Sanda a reuqit, cu ajutorul Pirintelui Arsenie, si.
iasi biruitoare. ..

Romeo PETRA$CIUC

Pr. Grigore Doru Gddea
Parohia Ortodoxi Bunauestire Medias, iud. Sibiu--

Ri.spunsuri duhovnicegti.
Se intAmpli minuni? Cum le ingelegem?

Prin seva pimintului, pe scara ridicinilor Cuviosu-
lui Ioan de la Prislop spre inaltul cerului, esti cuprins ca
intr-o palmi. de bolta pegterii sale, unde te regise;ti, ali-
turi de pS"rintele Arsenie, cercetat de Bunul Dumnezeu la
vreme de bucurie sau restriste, deopotrivi in rugiciune,
intre file de acatist si parfum al crinilor pimA"nrului.

Cuvintele sunt si vor fi pufine si neindestulitoare si.
exprime sentimentele;i triirile celor ce poposesc la inter-
seclia dintre cer si pi.mdnt, unde, nevi.zut, dar triit, simti
indemnurile si cuvintele putine, dar atA.t de incircate spi-
ritual ale pirintelui Arsenie, cuprinse in scrierile sale, in
mi.rturiile consemnate sau nu de evlavia poporului, ;tiu-
te sau nu, dar triite de cei ce l-au ciutat la nevoi multe gi
poate la pu;ine bucurii.

La vremea Sfintei Liturghii, in bisericuta de piatri, a
credingei strimosesti, mingiiati de aripi de ingeri, insu-
flegiti de glasul mi.icutelor abia perceput gi de chemarea
Euharistici a pirintelui duhovnic, am pomenit in ruga
fierbirite numele celui ce este ciutat cu nesaf de ati;ia
gi atigia credinciosi ce impodobesc semnul trecerii pi-
mintqti spre cele ale cerului, cu ni.dejdea in dragostea
pirinteasci cu care ne-a inconjurat in anii grei ai comu-
nismului, diruind din iubirea Mdntuitorului Hristos fie-
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caruia dintre cei ce-i cilcau pragul, cu misura doctorului
de sufletre, intuchipin d pe Omul imbracat in haina de in.

Atunci cAnd mireasma rimeiati de ingerul cu ca-
delniya de aur a incheiat procesiunea Darurilor de dupi
impirtasanie, doui dintre miicuge primind tupul si
SAngele MAntuitorului nostru Iisus Hristos, am realizar
folosul Cuuintelor uii ale invitaturii Sfintei Evanghelii,
care ne poarti de doui mii de ani pe aceeasi Carare a
imparapiei despre care. ne vorbea si Pirintele Prislopului
qi al nostru, al tuturor.

Afirmam la inceput despre consemni.rile sriute si ne-
stiute in care-l intAlnim ca duhovnic gi doctor de suflete,
dar mai ales impreuni-rugitor, pe pirintele Arsenie, cu
gindul la o relatare ulterioarS. a momentelor minunate
petrecute la Prislop, relarare ce poare fi trecuti in rindul
acelor nestiute minuni pe care le purem intAlni si recu-
noaste ca atarc atunci cind ele ni se dezvi.luie cu voia
Bunului Dumnezeu.

in anul 1955, o tAnari mama dinrr-un sat de munre
isi lasi omul, gospodiria si ale familiei, pornind cu rrenul
spre Hateg si in brate cu un prunc bolnav de ani buni,
care nu mai mergea si nu mai rationa de cind a fost ripus
de necrutatoarea - de atunci ;i de astlzi - meningiti si
nu numai. De la Hageg porneste pe jos spre Ministi-
rea Prislopului, infruntind oboseala trupului, greuratea
pruncului, urcugul si coborisul dealurilor cu dimensiuni
nebinuite, dar intrecute de un singur gi.nd: ,yA.colo, pi-
rintele m5. poate ajuta, nu pe mine, ci pe cel caruia i-am
dat viata!"

Ajunsi. aici, a fosr intimpinati - surprinzator - cu
multi dojani din cauza vremurilor tulburi, dar mai ales

nSJkntul Ardealului,,

a faptului ca miicugele ciutau cu ardoare si-l ocroteasci
pe pirintele lor de ochii vigilenti ai securiri.rii, binuind
in fiecare pelerin un potential dugman al lor, al minasti-
rii, al duhovicului si chiar al Bisericii. Dar dupa puline
vreme au recunoscut jeftfa mamei si durerea fiului si au
fost adapostigi la Sfinta Mani.stire. Aici au fost insi ne-
voiti sa implineasca o conditie majori: toati noaptea sa
ramini pe inuneric si si. nu-l deranjeze prea insistent pe
parintele lor.

Minunea avea si se implineasci a doua zi, in pre-
zenta si a tatalui copilului, care sosise de departe si-si
ajute ,,muierea", minune care avea si fie atit de simpli;i
smeriti in ticerea ei, incAt nici chiar cei in cauz| nu au
realizat-o atunci si aproape pAni astizi a ri.mas ascunsi
mingii lor de mama;i de tati, care-si doreau fiul sinitos.
Pirintele a venit, a vlzut, a ascultat, a mingiiat copilul
pe crestet intr-un abia perceput semn de binecuvAnta-
re, nestiind de boala lui, a mdngiit cu privirea pe mama
acestuia si s-a indepirtat fbri niciun cuvAnt, intr-un mur-
mur usor de rugi.ciune a inimii. AtAt!'Ceea 

ce s-a implinit mai apoi a venit de la doctorul
sufletelor si al trupurilor, Care a asezat sufletul pruncului
in latura celor drepti, usurd.ndu-i suferinta trupeasci, in-
ti.rindu-i pe piringi si mai apoi mAngAindu-i cu celelalte
doui vlistare, alituri de care si-;i petreaci de acum viaga

;i bitrinegile. Parintele, care ;tia ce va urma cu voia lui
Durnnezeu si nu dorea, prin cuvinte frumoase, si-i ami-
geasci,, dar nici sa-i amarasca prin duritatea unei sendnge,
i-a binecuvAntat;i i-a diruit pe fiecare Proniei Divine.

Acestea sunt adeviratele semne si minuni dumneze-
iesti intAlnite doar pe Calea imparayiei, ingelese cu aju-
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torul credingei celei adevi.rate, de folos intru nidejdea

invierii la judecata de apoi, ca in iubire regisindu-ne, pe
-Hristos fi-L mirturisim.

Prin seva pimAntului, pe scara radicinilor Cuviosu-

lui Ioan de la Prislop, spre inaltul cerului egti cuprins, ca

intr-o palmi, de bolta pqterii sale, unde te regisqti ali-

turi de Pi.rintele Arsenie, cercetat de Bunul Dumnezeu Ia

vreme de bucurie sau restriste deopotrivi in rugiciune,

intre file de acatist ;i parfum al crinilor pami.ntului...

Gheorghe Alimpescu
Hunedoara

,,P5.rintele Arsenie Boca este

intruparea moralei cre$tine in fiinta umani"

De profesorul de istorie Gh. Alimpescu din Hune-
doara am aflat de curind. in copilirie, il cunoscuse pe Pi-
rintele Arsenie Boca, Sfrntul fudealului, cum e cunoscur
Pirintele. De aceea am descins spre Hunedoara, rugdndu-l
si ne spuna cite ceva din aceasta binecuvAntati. cunoa4tere.

,,Oamenii spovedif de Pi.rintele Arsenie
Il int6.lniseri. pe Hristos prin Pirintele"

Cine este, pentru dumneauoastrd, ParinteleArsenie Boca?

Pentru mine, ca, de altfel, pentru togi cei ce l-au cu-
nosiut, Pirintele Arsenie Boca este un om deosebit: un
preot si un monah crestin ortodox model, un mare lup-
rator pentru adevirurile crestine ortodoxe, cu vorba, cu
fapra, cu intreaga sa viati.. A fost un invdqi.tor al tinerilor
si al vd.rstnicilor, triitor al invatiturilor evanghelice, mo-
del gi modelator de suflete. Pentru togi rominii cu care
a fost-contemporan - dar si pentru cei ce-l vor afla din
cirti -, Pirintele Arsenie Boca esre intruparea moralei
crestine in fiinga umani. Daci am o oarecare inclinaEie
spre Biserici, istorie si carte, aceasta este datoriti. Pirinte-
lui Arsenie. Avea obiceiul Pirintele si dea spre citire celor
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care voiau si se cilugireasci cite un braE de cirgi' Fiind

copil gi-voind si ajung gi eu cilugar ca Pirintele, trebuia

si citesc. Si;tigi ci am mulgi colegi care imi spun - unii

l-au cunoscut pe Pi"rintele, altii, pe algi duhovnici - ci

citeau Filocaliile si chiar lucririle PirinteluiArsenie (cir-

culau bitute la maqina; mi refer la Cararea impdrayiei)

si ale Pirintelui Stiniloae, iar apoi acestea se discutau cu

ocazia intrunirilor metodice de la Deva (bineinteles, nu

in plen). Pi.rintele Arsenie Boca a fost, este si va rimlne

un modelde om de cultur5", de sfingenie si de ribdare, de

comportament crestin.

Cum l-ayi cunoscut?

Pe Pi.rintele Arsenie Boca l-am cunoscut la SfAnta

Ministire a Prislopului Silvasului, prin anri 1948-1949,

dupa ce Prislopul a revenit la ortodocgi. $i pini atunci

mergeam la praznicele (hramurile) Sfintei Mini"stiri, de

la 8 mai si 14 septembrie, cAnd se aduna multi lume,

atrasi de povestirile despre SfAntul Ioan si casa sa sipati

in piatri, despre izvorul frcitor de minuni care o vinde-

case pe Domnita Zamlrra, fiica unui voievod muntean;i

al doilea ctitor al ministirii. Mai ales veneau oamenii si

se roage insi Maicii Domnului din icoana fhci.toare de

minuni, despre care se sPune ci ar fi plins cind, in anul

1762, generalul austriac Bucov, arzind mani'stirea, a dat

ordin ca icoana si fie dusi la Blai.

Pini, in lg4S,praznicele erau adevirate tArguri, unde

veneau oamenii din jur dupi diferite cumpirituri' Erau

insi 9i prilejuri de intAlnire intre tineri.

in 1949, cu ocazia praznicului din 8 mai, s-a adunat

si mai multi lume. Manistirea revenise la ortodocgi ;i

se ana "i.i 
pa,i,,t.i:::::::::'*," ru-o u,^.::,

devenise deja cunoscur, in doar citeva luni, in to4!i Jhra
Hagegului. La inceput, se aflau aici mai mulgi cilugiri si
preofi. De numele unora imi amintesc: Nicodim, Ghera-
sim, Antonie (viitorul mitropolit al Ardealului), care au
stat putin aici. Mai mulci vreme a slujit ca preot pirin-
tele Dometie.

De la inceput, Pirintele Arsenie a fost bine privit de
preogii si credinciosii ortodocgi din zoni. Personalitatea
dAnsului s-a impus de la inceput prin seriozitare, rinu-
ta gi prin cuvintele sale de invitituri. in scurt timp, se
adunau la Prislop mari mulrimi de oameni. Veneau de
departe fXgiri.senii, dar veneau multi oameni si din zo-
nele din jur. Vestea ci la Prislop esre un preot gi ci.lugir
deosebit s-a ri.sp6,ndit repede...

Eu sunt dintr-un sat de lingi Prislop, numit Cur-
penii Silvasului. Azi, satul este pirisit. Aveam biserica in
sat, dar preotul nosrru, Adrian Boticiu, slujea la 7 biserici,
a;a ci la noi ajungea la o luni gi jumitate, doui. Cind
au vizut oamenii ce slujbe frumoase se fac la Prislop, au
inceput si vini foarte des la mind.stire. Cel mai des venea
aici cAntiregul de la biserica noasrri., fratele bunicii mele.
il chema Alimpesc Apostol. Cu bunica si cu acest unchi,
mergeam la Prislop in duminicile gi sirbitorile in care nu
era slujbi la noi in sat.

Acest unchi dorea si ma inveqe cintirile bisericesti
ale stranei, ca si-l pot ajuta la slujbe, asa ci mi. purta cu
el pe la toate bisericile pe unde mergea, deci si la Prislop.
La strani., la Ministirea Prislop, slujeau cilugirii, dar gi
diecii din satele din jur, deci si unchiul meu. De multe
ori, slujea la strani Pirintele Domerie, tAnirul preot cu
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parul de aur si cu voce de inger. Fiind ;i eu un oare-
care printre cei mari, mi puneau sa citesc Thtal nostru
si CrezuL Dupi un timp, mi s-a dat si citesc Apostolul.
Aveam vreo 10 ani, eram foarte firav si, de aceea cred ci
Pirintele Dometie a stat in spatele meu, si nu scap din
miini Apostolul, care era o carte prea mare pentru mine.
in u;ile impiritesti stitea Pirintele Arsenie. De citit am
citit cumva; nu stiu daca a fost bine sau riu, dar, cAnd am
ridicat ochii de pe carte, i-am vizut pe amindoi Piringii
plAngAnd. Dumnezeu $tie de ce au pl6,ns!

in general, oamenii se ingrimideau dupa slujbi in
jurul Pirintelui Arsenie, chiar ;i copiii. Eu eram reprezen-
tat pe lAngi Parintele de acel unchi, astfel ci, fiind mai
rusinos, sti.team mai la o parte. imi era suficient zimbe-
tul si.u blind din privirea sa inalta! Chiar daca stiteam la
o margine de mulgime de oameni, il simteam pe Pirinte-
le foarte aproape, lAngi mine.

O alti amintire este legati de prima mea spovedanie
individuali. Pe la 10-11 ani, am mers la Prislop cu pirin-
tii la spovedanie. Era seara ;i foarte multa lume. Pe copii,
Pirintele Arsenie ne-a dat in primire Pirintelui Dometie.
De maturi s-a ocupat Parintele Arsenie, care a spovedit
pina spre ziud,.Eraceva deosebit! O spovedanie ami.nun-
titi. Ieseau de la scaunul spovedaniei ca de la o baie puri-
fi catoare. Aitfel vorbeau, altfel se comportau. Deveniseri.
mai seriosi, mai credinciogi. Azi, imi dau seama ci acegti
oameni, spovediti de Parintele Arsenie, il intAlniseri pe
Hristos prin Pirinrele.

it 
".." 

noapte de spovedanie, am fost gizduit in chi-
lia unui cilugir, fratele Gheorghe. L-am urmirit pe acest
cilugir in intregul siu comportament. Mi-a plicut viata

monahari o",,,.,)(i,':#:::.'::.",,. ̂,,,u ;::-
ric. Arn cerur-o si mi-a imprumutat-o. Citind-o, amaflar
despre pustnici gi luptele acesrora cu diavolii. in mintea
mea, Pirintele Arsenie era unul dintre acegria, iar diavolii
erau cei ce-l urmireau si il arestau.

,,Obisnuiam si ii salut pe cilugiri sau pe mS.icute
ca Skait sd.fie Dornnul'

Prin 1951, Prislopul a devenit mini.stire de maici,
care s-au organizat intr-un fel de cooperarie, avind ateli-
ere de covoare, croitorie etc. Cum tata primise pe carteli
de la mina Teliuc o srofh, s-a gdndit si-mi faci mie un
costum. Dar croitorii din satele noastre nu stiau si faci
haine domnesti. Atunci, mama a apelat la miicuge, care
s-au oferit si-mi faci costumul. intr-o dupi-masi, ve-
nind la probi si trecind pe lingi Sfinta Biserici, l-am
vilzut pe Pirintele Arsenie impreuni cu un alt preot in
fata intri.rii in Biserici, rugi.ndu-se penrru un paralizat
care era arezat pe o targi si care fusese adus aici cu vreo
doui sipti.mini inainte, penrru slujbe. La un moment
dat, Pirintele Arsenie ii cere bolnavului si se ridice. Aces-
ta se ridici incet, incepe si meargi. Am rimas minute in
sir incremenit! M-am trezit din acea stare, simtindu-mi
privit de Pirintel.. in..r, m-am retras spre casa. Eram si
sunt si acum convins ci Hristos il vindecase pe paralizat
prin Pirintele Arsenie.

Aceasta a fost o cunoastere directi. Indirect, l-am
cunoscut prin atmosfera duhovniceasci de triire in ru-
gi.ciune si ri.bdare, de ordine si curirenie ireprosabi-
ld ce domnea in ministire, de bucurie duhovniceasci.
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Bucurie ;i speranga giseai la orice miicugi cind, venind
- la slujbi, intrebai: Ce face Pdrintele Arsenie? Cdnd uine
de la inchisoare (sau Canal)? Maicile spuneau ci au stiri
despre Pirintele, care e bine, si.ni.tos ;i ci se va intoarce
cur6.nd. Aveau maicile un fel de a vorbi, incAt te convin-
geau ci aceasta este voia lui Dumnezeu (adicl" arestarea
Pi.rintelui), ci este spre slava lui Dumnezeu. Nimeni nu
invinuia pe nimeni. Pluteai intr-o atmosferi de dragoste
si bucurie. Cred ci aceasta era bucuria suferintei pentru
Hristos, pe care o transmitea Pi.rintele Arsenie prin uce-
nicele sale!

Dupi ce a revenit de la Canal, Pi.rintele n-a mai pre-
dicat, nu mai vorbea cu oamenii, nu mai spovedea. Tice-
rea ;i rugiciunea se instalaseri in Mini.stirea Prislop. Si
totusi s-a interesat de mine...

i.ttr-o zi, am fost vizitat acas5. de Pi.rintele Dome-
tie, sigur, trimis de Pi.rintele Arsenie. Cred ci era prin
1953-1954, cind eram in clasa a VII-a gi cAnd se punea
problema ;colii pe care o voi urma. Pi.rintele Dometie
s-a interesat de situatia materiali a familiei, a discutat cu
piringii despre seminarul teologic, dindu-mi speranta ci
voi putea fi ajutat de ministire. A dat insi. gi de inteles ci
pot urma Liceul teoretic si apoi teologia. Ultima varianti
am acceptat-o si la sfatul pirintelui paroh, care spunea
mereu cd. uremurile sunt grele pentu preoli si teologie.

Am urmat liceul la Hunedoara, termindndu-l in
1959. in acel an, aflindu-mi la Prislop, dupi Sfbnta Li-
turghie, am fost oprit de maica srarefi Zamfta, cu care
am stat de vorbi si care a vrut si afle intentia mea. Mi-a
vorbit ;i dAnsa despre uremurile grele, dar voia si gtie pi-
rerea mea. Am cerut maicii starete si mi sfituiasci ce si
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fac. S-a ferit a-mi da vreun sfat. Atunci, am zis ci o si
incerc la istorie, la bursi, fiind fiu de minet iar-daci nu
reusesc, voi incerca la teologie la Sibiu, intre cele doui.
admiteri fiind diferengi. de o luni. Maica Zamfira a ticut
mult timp. Mi-am dat seama ci sperase la alt rispuns.
Dupi o vreme, care mi s-a pirut foarte indelungati, a
ridicat privirea si mi-a spus:

- Biiete, du-te unde crezi si unde te ajuti Dumne-
zeu, dar si nu uiti niciodati locurile acestea, oamenii de
aici gi acegti trei brazi.

Cei trei bnzi argintii de sub clopotnigi erau atunci
mici ;i subgiri. Azi, sunt mari ;i falnici. Ei ;i-au urmat
drumul lor spre ini.lgime. Eu am intrat la istorie. Prin
Decretul 41011959, maicile si Pirintele au fost alungati
din minS.stire. Se spunea ci toti cilugirii au fost trimigi
la munca de jos.

Dupi cAwa timp de la intrarea mea la istorie, am
trecur pela frizeria de lAngi Institutul de Istorie din Cluj
- azi, strada Napoca -, unde am vizut un frizer care mi
se pirea ci este Pirintele Arsenie. De;i nu avea decit
rnustati, fizionomia, finuta, faptul ci ticea tot timpul
m-au flcut si cred ci este Pirintele. Nu am discutat cu
el. $tiam de la Prislop ci este spre binele Pirintelui si nu
se vorbeasci cu el.

in anul V de facultate, slaba mea sperangi ci frizerul
meu era Pi.rintele s-a spulberat. Intri.nd la tuns, frizerul
meu vorbea ungure;te cu cineva. Dupi. tuns, l-am in-
trebat daci gtie ungure;te. Mi-a spus ci ;tie, ci este un-
gur. Aceasti. intimplare m-a convins ci tri.isem o iluzie si
mi-am pus intrebarea: unde este Parintele Arsenie?

Mai tA.rziu, afld,ndu-mi in excursii prin tari gi pe la
mi.nistiri, am fbcut doui gafe. Obisnuiam si. ii salut pe
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cilugiri sau pe miicute cu Slauit sa fe Domnul, cum se
saluta la Prislop. Maicile se uirau la mine ca la un extrare-
restru. Ifu stiam ci. Oastea Domnului a fost interzisi. Iar
cA.nd intrebam daca;tiu ceva despre unde se afla Parinte-
le Arsenie Boca, fie imi intorceau spatele, fie primeam un
raspuns negativ categoric.

Dupi redeschiderea Sfintei Manistiri a Prislopului,
mergeam la slujbe - era slujitor pi.rintele Nicodim -, dar
n-am indriznit si intreb niciodati de Pi.rintele Arsenie.

in 1989, la 4 decembrie, dupi ora 12, a venir un
bunic dupi nepotica sa la scoali. Mi-a spus ci e gribit,
cI merge la inmormAnrarea Parintelui Arsenie Boca, ce
urma sd aibi loc la ora 14. Neavind ma;ini. si negisind
pe nimeni care si mi poati duce, nu am mers la inmor-
m6.ntare. Poate ci e mai bine ci nu l-am vilzut in sicriu.
Pentru mine, a ri.mas viu, ca odinioari... in mintea mea,
Pirintele Arsenie nu mai are acel zXmbet aprobator. Fata
lui e plina de lacrimi si de rugiciune pentru copilul firav
de ieri, pentru bitrinul de azi, penrru care s-a striduit a
fi model si care nu a fost urmar, nici de mine, nici de cei-
lal;i copii care veneau la Prislop prin 1950-59. De unde
este, Pirintele Arsenie se roagi pentru noi si acum.

,,Fugi din aceasti.lume sodomicS.
in Biserica OrtodoxS.!"

Puteyi preciza cdteua din insu;irile Parintelui Arsenie
care u-Au rdmAs, ca amintire, peste timp?

insusirile Pirintelui Arsenie, cele fizice, se vid din
poze, iar cele morale se observi din scrierile sale si din
ceea ce s-a scris despre dinsul. I-a iubit pe cei ce l-au urit.
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A acceptat voia lui Dumnezeu. N-a reprosat ceva cuiva,
nu a cArtit, nu a criticat sau judecat pe cineva. A vizut
totul prin prisma Evangheliei gi s-a striduit si diplice in
viaga personala ;i a celor din jurul siu. Sunt multe, dar
pot fi grupate in doui: rugiciune si sfingenie.

Ce credeyi ca ar spune (fi o spune cu siguranya) Parinte-
le Arsenie lumii de azi?

Dupi atatea decenii de ticere, Pirintele Arsenie ar
spune ca Pirintele Arsenie cel din Pateric: Fugi, taci, linig-
te;te-te!Fugi din aceasti lume sodomici in Biserica Or-
todoxi. Thci gi asculti. cuvAntul Evangheliei, flcAnd voia
Domnului. Ticind, bucuri-te de viaga triiti in Domnul
si vei avea liniste gi va fi pace in lume. Cred ci si-ar incepe
invigiturile gi le-ar termina cu indemnul Pocdiyi-ua, aga
cum a fhcut Sfhntul Ioan Botezitorul sau MAntuitorul.

Numiyi alte cdteua modele duhounice;ti pe care le-ayi
cunoscut ;i pe care le-ayi puted alatura personalitayii Parin-
telui Arsenie.

Sunt multe: Maica Zamfira - starela autoritari si
'blindi, 

cea care l-a apirat pe Pirintele ;i l-a urmat, ca
si soborul maicilor de la Prislop, de la cele cu studii su-
perioare, pini la cele ce aveau cele mai umile ascultiri.
Apoi, preotii cilugi.ri aflagi la inceput in jurul dinsului:
Nicodim, Gherasim si, mai ales, Dometie. Mai aproape
de noi - ucenicul PS.rintelui;i slujitor la Prislop - PS Da-
niel Partoganul. Apoi, pirintele Serafim de la Cfuiel. $i,
mai aproape de Prislop, de Hunedoara;i de familia mea,
parintele Oprea Criciun de la Cincig.

Romeo PETRA$CIUC
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