
 

 

„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 î ntregii societa t i este 

schimbata . Mos  Cra ciun cel minunat, 

î nmiresmat, bun s i sfa nt e î nlocuit cu 

[…] o paiat a  fardata  a materialismului. 

Nu mai plutesc î ngeri î n aer, ci fum, ura  

s i dispret . Nu se mai crede î n minuni, 

ci î n sat iu nelimitat, care nu este 

niciodata  satisfa cut.[…] Tot i tinerii 

sunt angajat i î n act iuni ateiste ori 

distractive, pentru a nu se ga ndi la 

sa rba tori.[…]. Nimic nu mai e sfa nt î n 

noi, nici un ideal nu ne mai anima , nici 

o limita  nu mai î ngra des te cons tiint ele 

noastre. S-au spulberat toate 

lega turile sufletes ti dintre oameni. Un 

egoism feroce, indiferent, sadic a pus 

sta pa nire pe noi. Fiecare alearga , […] 

sa  speculeze totul î n interes personal: 

unii sunt mai perfizi s i o fac public […]; 

alt ii o fac prin abuzuri s i crime, sfida nd 

legile; iar cei mai mult i o fac 

incons tient, animalic, asmut indu-se 

unul î mpotriva celuilalt, î nca t 

societatea a devenit o mocirla  a 

imoralita t ii, o albie a ilegalita t ii s i o 

scena  a minciunii.  



 

Ca nd noi nu vrem sa  muncim, cum sa  

fie prosperitate? Ca nd noi nu dorim 

binele, cum sa  fie o lume buna ? Ca nd 

noi nu ra vnim nepriha nirea, cum 

poate exista o lume frumoasa ? Ca nd 

noi nu avem nimic sfa nt î n cugetele 

noastre, cum sa  existe o viat a  curata ? 

Ca nd noi ne batjocorim propriile 

suflete, cum putem fi mult umit i? […] 

Suntem o societate perversa  s i am 

î nva t at sa  mint im, sa  ne î ns ela m pe noi 

î ns ine, sa  fim slugarnici s i 

meschini.[…] Simt urile au fost 

supraexcitate s i fie n-au fost 

satisfa cute, fie – daca  au fost, totus i, 

satisfa cute, ca de pilda  î n libertinaj – 

senzualismul a anulat sensibilitatea s i 

frumuset ea sufleteasca . E admirabil sa  

tra ies ti ta ca nd, dar noi n-o putem face 

nici cel put in conform proverbului cu 

capul ce se pleaca , ca ci acela era 

izvora t din iscusint a cu care vitregia 

vremurilor l-a î nva t at pe roma n sa  se 

strecoare istet , fa ra  a se da cu pa ga nii, 

as tepta nd cu î nt elepciune cotitura 

istorica . Asta zi î nsa  suntem silit i […] sa  

ne pervertim. Este dezgusta tor.   

Oamenii sunt epuizat i sufletes te s i 

fizic.[…] Familia î nsa s i este practic 

dizolvata  de principiul amorului liber 

[…]. Redusa  la aspectul economic, 

familia s i-a pierdut rolul spiritual, 

moral s i social de odinioara . Au 

dispa rut relat iile sufletes ti, de 

î ncredere s i ajutor reciproc dintre 

rude.[…] Treptat î nsa  familia va 

dispare s i poporul va fi o apa  s i un 

pa ma nt. Dezastrul moral este 

colosal.[…] Oameni goi, oameni fa ra  

Dumnezeu suntem s i î nspa ima nta m 

lumea cu nefericirea noastra  s i o vom 

preface î n iadul î n care noi î ns ine 

tra im.  

Am ra bda cu drag de foame, am munci 

s i am lupta daca  î n inimile noastre s-ar 

nas te azi Hristos; dar noi nu mai avem 

cons tiint a bucuriilor sfinte ale 

sufletului s i ale viet ii. Ne sinucidem 

sufletes te. Ne descompunem sub 

imperiul dezna dejdii materialiste. 

Î nspa ima nta toare este asema narea 

societa t ii î ntregi de asta zi cu aceea a 

temnit ei din Pites ti!  

Oare visez la lumea care a trecut? Oare 

î mi e dor de mama s i de tata? Sunt 

prizonier al amintirilor din copila rie? 

Ori al viselor mistice? Nu, sunt un 

observator lucid s i liber. S tiu ca  s i 

societatea trecuta  era viciata , s tiu ca  s i 

atunci oamenii erau imperfect i s i se 

predau la toate josniciile, dar acum 

totul e infect, insuportabil, 

dezgusta tor.  

Regret colindele de alta data , care 

sfint eau sufletele s i nopt ile de Cra ciun. 

Ele ra ma neau un reper s i un î ndreptar 

peste tot ra ul lumii. Regret datinile din 

stra buni, î n splendoarea lor de poezie 

s i sfint enie, ca ci datorita  lor mi-am 

salvat sufletul din mocirla decadent ei 

materialiste. Regret ca ldura 

sufleteasca  a familiei de odinioara , 

unde reva rsam tot ce era bun s i 

frumos î n noi.  
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Î n patul de ala turi î s i da dea sufletul 

arhimandritul Gherasim. Venise î n 

stare grava  de la Canal, unde fusese 

unul dintre sta lpii rezistent ei. Î n seara 

aceea a Nas terii Pruncului Îisus el a 

fost luat la cer. A plecat neclintit î n 

credint a . Neava nd cu ce-l î mbra ca, ca ci 

rufele sale erau ude de transpirat ie, 

Valeriu a oferit hainele lui s i a pa strat 

pentru sine pe ale pa rintelui. Acestea 

sunt hainele mele monahale! a zis el 

emot ionat. Cu ele să mă înmormântați! 

Î n camera 4 erau atunci as ezat i, 

printre alt ii, arhimandritul Gherasim 

Îscu, la nga  el un evreu s i fost politruc 

sovietic, acum sionist, î n fine, Îon, 

prietenul meu din Pites ti, care era 

foarte bolnav. Pe partea dreapta  a 

camerei, î ntr-un pat era Valeriu, 

fratele meu cel mai drag. Îon s i 

pa rintele Gherasim se ga seau î n stare 

grava .[...] M-am apropiat us or de 

pa rintele Gherasim, care s edea cu 

ochii î nchis i. Era slab ca o ara tare. 

Fusese la Canal, unde se muncea 

s aisprezece ore pe zi, urmate de alte 

patru de program administrativ. 

Fusese repartizat î n brigada speciala  

pentru preot i, cu un regim de 

exterminare rapida . La Canal pa rintele 

Gherasim î s i î mba rba ta prietenii, pe 

mult i î i ajuta la munca  s i tuturor le 

sta tea la dispozit ie cu serviciile 

religioase. Practica ruga ciunea inimii 

s i avea mari resurse sufletes ti, care l-

au t inut puternic peste toate mizeriile. 

Delatorii l-au turnat î nsa  de mai multe 

ori ca  oficiaza  spovedanii s i 

cumineca ri s i drept urmare a fost 

ba tut, izolat, î nfometat, terorizat peste 

teroarea generala . Omul e din carne s i 

oase, duhul nu poate ignora legile 

viet ii, astfel ca  ascetul î mbuna ta t it 

î ntru cele sfinte s-a î mbolna vit de 

tuberculoza , a ca zut la pat s i, aproape 

muribund, a fost adus la Ta rgu-Ocna, 

ca sa  moara  „umanitar”. 

Prezent a lui î n sanatoriu se fa cuse 

simt ita  prin ma iestria cu care s tia sa  

umble î n sufletele oamenilor s i sa -i 

î mba rba teze. Era deci ca utat ca 

duhovnic. Se da ruia cu bucurie 

det inut ilor care-l solicitau, cu toate ca  

se epuiza pe el î nsus i. Da dea s i 

î ndruma ri isihaste, nu numai din 

lecturi, ci s i din bogata lui experient a  

mistica . Fiindca  î n camera 4 din Ta rgu-

Ocna mistica nu numai ca  era 

reabilitata  ca not iune s i ca realitate 

practica , ci era s i vie, densa , intensa  s-

o prinzi cu ma na. De fapt, nici nu era 

nevoie sa  o prinzi cu ma na, ca ci acolo 

Dumnezeu era prezent s i te cucerea 

imediat, pa trunza nd î n sufletul s i fiint a 

ta ca o mireasma  binefa ca toare. Nu 

nega m nici o clipa  Tainele sa va rs ite pe 

Sfintele Altare, doar ma rturisim ca  

harul este intens manifestat s i prin 

sfint ii Sa i. As a simt eam î n preajma 

pa rintelui Gherasim. 

Cu sfiala  deci m-am apropiat de el, ca 

sa  va d cum î i este. M-a simt it s i a 

deschis ochii mari, negri, ada nci: 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 put in, a respirat ada nc, 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, 

î nca t eram profund impresionat. A 

î nchis din nou ochii s i s-a retras î n 

pragul viet ii ves nice.[...]  

A adormit î nta i Îon, ca un pui de om, el 

care era un om cu suflet ata t de 

mare.[…] Abia terminasem cu Îon, 

ca nd am fost chemat la pa rintele 

Gherasim. A deschis iara s i ochii 

ada nci, dus i î n fundul orbitelor. Să vă 

mai privesc o dată, dragii mei, copiii 

mei, frații mei, părinții mei! a spus el 

stins. Apoi a tus it s i, î n fine, a ada ugat: 

Plec! Dumnezeu să vă binecuvânteze!  

A respirat ada nc, scurt, s-a contractat 

un pic s i s i-a dat sufletul. Î-am î nchis 

ochii.[…]  

Arhimandritul Gherasim a fost un 

sta lp al rezistent ei sufletes ti î n 

temnit a . La Canalul mort ii Duna re - 

Marea Neagra  a fost repartizat î n 

brigada speciala  pentru preot i, unde 

tortura prin munca , nesomn, 

î nfometare s i ba taie a cunoscut forme 

de maxima  bestialitate. Batjocorit i, 

chinuit i, torturat i, arhimandritul 

Gherasim s i ceilalt i preot i au suportat 

cu cinste calvarul. Mai ta rziu pa rintele 

s-a î mbolna vit de T.B.C. s i a fost adus la 

Ta rgu Ocna, unde a murit ca un î nger 

î n trup. 
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