„Cred că mântuirea lumii se face prin Biserica Ortodoxă.
Biserica Ortodoxă e întotdeauna așa cum a fost Iisus Hristos, răstignită.
Și noi suntem răstigniți, nu răstignitori.”
(Pr. Sofronie Saharov)
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Atmosfera întregii societati este
schimbata. Mos Craciun cel minunat,
înmiresmat, bun si sfant e înlocuit cu
[…] o paiata fardata a materialismului.
Nu mai plutesc îngeri în aer, ci fum, ura
si dispret. Nu se mai crede în minuni,

ci în satiu nelimitat, care nu este
niciodata satisfacut.[…] Toti tinerii
sunt angajati în actiuni ateiste ori
distractive, pentru a nu se gandi la
sarbatori.[…]. Nimic nu mai e sfant în
noi, nici un ideal nu ne mai anima, nici
o limita nu mai îngradeste constiintele
noastre.
S-au
spulberat
toate
legaturile sufletesti dintre oameni. Un
egoism feroce, indiferent, sadic a pus
stapanire pe noi. Fiecare alearga, […]
sa speculeze totul în interes personal:
unii sunt mai perfizi si o fac public […];
altii o fac prin abuzuri si crime, sfidand
legile; iar cei mai multi o fac
inconstient, animalic, asmutindu-se
unul împotriva celuilalt, încat
societatea a devenit o mocirla a
imoralitatii, o albie a ilegalitatii si o
scena a minciunii.

Cand noi nu vrem sa muncim, cum sa
fie prosperitate? Cand noi nu dorim
binele, cum sa fie o lume buna? Cand
noi nu ravnim neprihanirea, cum
poate exista o lume frumoasa? Cand
noi nu avem nimic sfant în cugetele
noastre, cum sa existe o viata curata?
Cand noi ne batjocorim propriile
suflete, cum putem fi multumiti? […]
Suntem o societate perversa si am
învatat sa mintim, sa ne înselam pe noi
însine,
sa
fim
slugarnici
si
meschini.[…] Simturile au fost
supraexcitate si fie n-au fost
satisfacute, fie – daca au fost, totusi,
satisfacute, ca de pilda în libertinaj –
senzualismul a anulat sensibilitatea si
frumusetea sufleteasca. E admirabil sa
traiesti tacand, dar noi n-o putem face
nici cel putin conform proverbului cu
capul ce se pleaca, caci acela era
izvorat din iscusinta cu care vitregia
vremurilor l-a învatat pe roman sa se
strecoare istet, fara a se da cu paganii,
asteptand cu întelepciune cotitura
istorica. Astazi însa suntem siliti […] sa
ne pervertim. Este dezgustator.
Oamenii sunt epuizati sufleteste si
fizic.[…] Familia însasi este practic
dizolvata de principiul amorului liber
[…]. Redusa la aspectul economic,
familia si-a pierdut rolul spiritual,
moral si social de odinioara. Au
disparut relatiile sufletesti, de
încredere si ajutor reciproc dintre
rude.[…] Treptat însa familia va
dispare si poporul va fi o apa si un
pamant. Dezastrul moral este
colosal.[…] Oameni goi, oameni fara

Dumnezeu suntem si înspaimantam
lumea cu nefericirea noastra si o vom
preface în iadul în care noi însine
traim.
Am rabda cu drag de foame, am munci
si am lupta daca în inimile noastre s-ar
naste azi Hristos; dar noi nu mai avem
constiinta bucuriilor sfinte ale
sufletului si ale vietii. Ne sinucidem
sufleteste. Ne descompunem sub
imperiul deznadejdii materialiste.
Înspaimantatoare este asemanarea
societatii întregi de astazi cu aceea a
temnitei din Pitesti!
Oare visez la lumea care a trecut? Oare
îmi e dor de mama si de tata? Sunt
prizonier al amintirilor din copilarie?
Ori al viselor mistice? Nu, sunt un
observator lucid si liber. Stiu ca si
societatea trecuta era viciata, stiu ca si
atunci oamenii erau imperfecti si se
predau la toate josniciile, dar acum
totul
e
infect,
insuportabil,
dezgustator.
Regret colindele de altadata, care
sfinteau sufletele si noptile de Craciun.
Ele ramaneau un reper si un îndreptar
peste tot raul lumii. Regret datinile din
strabuni, în splendoarea lor de poezie
si sfintenie, caci datorita lor mi-am
salvat sufletul din mocirla decadentei
materialiste.
Regret
caldura
sufleteasca a familiei de odinioara,
unde revarsam tot ce era bun si
frumos în noi.
Sursa: Ioan Ianolide, Întoarcerea la Hristos.
Document pentru o lume nouă, Editura
Bonifaciu, București, 2012, pag. 292-294.

În patul de alaturi îsi dadea sufletul
arhimandritul Gherasim. Venise în
stare grava de la Canal, unde fusese
unul dintre stalpii rezistentei. În seara
aceea a Nasterii Pruncului Îisus el a
fost luat la cer. A plecat neclintit în
credinta. Neavand cu ce-l îmbraca, caci
rufele sale erau ude de transpiratie,
Valeriu a oferit hainele lui si a pastrat
pentru sine pe ale parintelui. Acestea
sunt hainele mele monahale! a zis el
emotionat. Cu ele să mă înmormântați!
În camera 4 erau atunci asezati,
printre altii, arhimandritul Gherasim
Îscu, langa el un evreu si fost politruc
sovietic, acum sionist, în fine, Îon,
prietenul meu din Pitesti, care era
foarte bolnav. Pe partea dreapta a
camerei, într-un pat era Valeriu,
fratele meu cel mai drag. Îon si
parintele Gherasim se gaseau în stare
grava.[...] M-am apropiat usor de
parintele Gherasim, care sedea cu
ochii închisi. Era slab ca o aratare.
Fusese la Canal, unde se muncea
saisprezece ore pe zi, urmate de alte
patru de program administrativ.
Fusese repartizat în brigada speciala
pentru preoti, cu un regim de
exterminare rapida. La Canal parintele
Gherasim îsi îmbarbata prietenii, pe
multi îi ajuta la munca si tuturor le
statea la dispozitie cu serviciile
religioase. Practica rugaciunea inimii

si avea mari resurse sufletesti, care lau tinut puternic peste toate mizeriile.
Delatorii l-au turnat însa de mai multe
ori ca oficiaza spovedanii si
cuminecari si drept urmare a fost
batut, izolat, înfometat, terorizat peste
teroarea generala. Omul e din carne si
oase, duhul nu poate ignora legile
vietii, astfel ca ascetul îmbunatatit
întru cele sfinte s-a îmbolnavit de
tuberculoza, a cazut la pat si, aproape
muribund, a fost adus la Targu-Ocna,
ca sa moara „umanitar”.
Prezenta lui în sanatoriu se facuse
simtita prin maiestria cu care stia sa
umble în sufletele oamenilor si sa-i
îmbarbateze. Era deci cautat ca
duhovnic. Se daruia cu bucurie
detinutilor care-l solicitau, cu toate ca
se epuiza pe el însusi. Dadea si
îndrumari isihaste, nu numai din
lecturi, ci si din bogata lui experienta
mistica. Fiindca în camera 4 din TarguOcna mistica nu numai ca era
reabilitata ca notiune si ca realitate
practica, ci era si vie, densa, intensa so prinzi cu mana. De fapt, nici nu era
nevoie sa o prinzi cu mana, caci acolo
Dumnezeu era prezent si te cucerea
imediat, patrunzand în sufletul si fiinta
ta ca o mireasma binefacatoare. Nu
negam nici o clipa Tainele savarsite pe
Sfintele Altare, doar marturisim ca
harul este intens manifestat si prin
sfintii Sai. Asa simteam în preajma
parintelui Gherasim.
Cu sfiala deci m-am apropiat de el, ca
sa vad cum îi este. M-a simtit si a
deschis ochii mari, negri, adanci: Ai

venit?... Mă bucur... Eram departe, în
locuri de verdeață, de cântec și
mireasmă, făurite din lumini. Acolo e
minunat. E pace. De fapt, nu se poate
exprima ce e acolo. E atâta fericire,
încât chiar bucuria de a te vedea e o
suferință prin contrastul dintre cele
două lumi. Voi pleca în curând, poate
chiar cum, în noaptea de Crăciun. Și
acesta e un dar al Domnului. Nu știu
cum să-I mulțumesc... Nu știu cum să-i
fac pe oameni să-L trăiască pe
Dumnezeu, deplina bucurie... Am
certitudinea vieții veșnice, particip deja
la ea. Nu mă sperie nici Judecata, căci
merg cu cuget smerit și cu nădejde
numai în mila și darul Domnului...
Duhurile întunericului stăpânesc acum
pe oameni, dar să nu vă temeți, Hristos
este aproape, cercetează lumea; iar
lumea are nevoie de multă suferință...
Dușmanii cred că am fost învinși, dar ei
neagă lucrarea lui Dumnezeu în istorie
și nu cunosc căile Lui...
S-a oprit putin, a respirat adanc, apoi a
reluat: Aici va fi într-o zi pelerinaj... Azi
suntem puțini, dar încă mai există
credință în lume, încât lumea va fi
izbăvită. Acum pare cu neputință, dar
dincolo de mijloacele omenești există o
iconomie divină și ea va renaște
omenirea. Fiți deci binecuvântați!... Am
cunoscut aici oameni în fața cărora
cugetul meu se smerește. Spune-i lui
Valeriu să se roage pentru mine...
Rugați-vă și voi! Sunt fericit că am
ajuns în ceasul acesta...

Vorbise stins, dar cu mare putere,
încat eram profund impresionat. A
închis din nou ochii si s-a retras în
pragul vietii vesnice.[...]
A adormit întai Îon, ca un pui de om, el
care era un om cu suflet atat de
mare.[…] Abia terminasem cu Îon,
cand am fost chemat la parintele
Gherasim. A deschis iarasi ochii
adanci, dusi în fundul orbitelor. Să vă
mai privesc o dată, dragii mei, copiii
mei, frații mei, părinții mei! a spus el
stins. Apoi a tusit si, în fine, a adaugat:
Plec! Dumnezeu să vă binecuvânteze!
A respirat adanc, scurt, s-a contractat
un pic si si-a dat sufletul. Î-am închis
ochii.[…]
Arhimandritul Gherasim a fost un
stalp al rezistentei sufletesti în
temnita. La Canalul mortii Dunare Marea Neagra a fost repartizat în
brigada speciala pentru preoti, unde
tortura
prin
munca,
nesomn,
înfometare si bataie a cunoscut forme
de maxima bestialitate. Batjocoriti,
chinuiti, torturati, arhimandritul
Gherasim si ceilalti preoti au suportat
cu cinste calvarul. Mai tarziu parintele
s-a îmbolnavit de T.B.C. si a fost adus la
Targu Ocna, unde a murit ca un înger
în trup.
Sursa: www.fericiticeiprigoniti.net
Ioan Ianolide, Întoarcerea la Hristos.
Document pentru o lume nouă, Editura
Bonifaciu, București, 2012, pag. 326.

Pentru mai multe informații: www.sfantul-ilie.ro

