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INTRODUCERE

Cine poate ,,picta” chipul tainic al unei fiinţe, aşa cum a fost?

Dar, dacă cutez, este pentru că am convingerea că m-a iubit, că ne-a iubit deopotrivă, cu o 

dragoste dumnezeiască şi va privi gângăvirea mea cu drag părintesc, mai presus de orice aleasă 

filozofie.

În prezenţa părintelui Ioan, orice om simţea acut o nevoie  de-a tăcea, de-a aspira flămând 

,,licărul” de Dumnezeire ce sălăşluia într-însul. S-ar fi putut tăcea cu privire la această luminoasă 

personalitate  a  peisajului  românesc  duhovnicesc,  însă  zestrea  unică  a  acestui  neam ar  fi  fost 

compromisă. Părintele Ioan este un om care nu s-a temut nicicum a se avânta în larg, dar şi care i-

a  aruncat  şi  pe  fiii  duhovniceşti  în  largul  iubirii  hristice,  o  iubire  care  nu admite  riscuri,  ci 

reprezintă unică certitudine.

Nu pentru părintele Ioan, deoarece acesta nu jinduia a se arăta lumii întregi, dimpotrivă, 

pentru Hristos pe care ceas de ceas, l-a propulsat, l-a arătat. ,,Hora” supremă l-a care cu toţii am 

primit invitaţie, în măsura în care am dorit, cu adevărat, Îl are în centru pe însuşi Hristos. Ea se 

traduce printr-o înaintare mână-n mână, umăr la umăr a tuturor spre ,,albastru”,  spre absolut, 

având conştiinţa neîndoioasă a darului suprem primit, Dumnezeirea,  singura capabilă a se avânta 

în adâncul plin de tenebre al fiecăruia.

Este  limpede  că  acest  demers,  acela  de  a  reda  în  cuvinte  OMUL  de  o  simplitate 

copleşitoare şi, totuşi, în ciuda apropierii fizice constante, cu atâtea faţete ale spiritului rămase 

tainice,  pare  zadarnic.  În  realitate,  nu se  doreşte  a  convinge  pe nimeni  de nimic,  ci  doar,  în 

măsura în care există interes a penetra măcar cu mintea, dacă nu şi cu sufletul, o existenţă reper 

pentru Ortodoxie. 

De  fapt,  unicul  obiectiv  de  atins  ca  urmare  a  scrierii  acestor  rânduri  este  acela  de-a 

semnala  o  prezenţă  perpetuă a  Mântuitorului  Iisus  Hristos  în viaţa  fiecăruia,  o  prezenţă care 

uneori este indicată de părintele Ioan printr-o voce care trezeşte definitiv şi iremediabil, iar alteori 

printr-una duioasă ce sună a muzică: „Oameni buni,  Dumnezeu este cu noi!  Hristos este pe 

Sfânta Masă, aici la doi metri de noi, real și substanțial în Sfântul Potir”. Această prezenţă odată 

conştientizată, plineşte, fericeşte fiinţa.

Părintele Ioan Iovan este, în realitate, ctitor de biserici vii. A pus la temelia fiecărei fiinţe 

pe Hristos prin care el însuşi a respirat, a gândit, a trăit. El îndemna odinioară, îndemn care este 
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valabil continuu : ,,Când voi trece la Dumnezeu, să vii la mine la ,,garsonieră” (mormânt), să-mi 

spui toate, iar dacă am trecere la Dumnezeu, te voi ajuta, că nu va mai fi trupul acesta bolnav, 

putregăios care mă opreşte!” Părintele Ioan trăieşte, nu s-a stins! El se continuă în fiecare dintre 

noi prin dragostea pe care ne-o poartă, dar şi prin dragostea pe care i-o purtăm. 

Noutatea lucrării de faţă rezidă în consemnarea exactă a predicilor părintelui Ioan, care 

sunt pale reflectări în oglindă ale personalităţii duhovniceşti ale acestuia. 

Astfel, conţinutul scrierii este unul bogat, evidenţiindu-se următoarele:

CAPITOLUL I -  Părintele Ioan Iovan – biografie intelectuală şi duhovnicească.  Acest 

prim capitol redă aspecte esenţiale ale vieţii părintelui Ioan: naşterea, şcolile urmate, modelul 

părinţilor, modelul Nicolae Popovici, călugărirea, personalitatea;

CAPITOLUL  II  -  Părintele  Ioan  Iovan  –  ieromonah   misionar  în  preajma  venirii  

comunismului, recrează contextul bisericesc şi politic specific şi consemnează misiunea părintelui 

Ioan la Vladimireşti;

CAPITOLUL  III  -  Părintele  Ioan  Iovan  –  duhovnic   rugător  şi  figură  mistică  în  

închisorile  comuniste oglindeşte  o  perioadă  semnificativă  din  viaţa  părintelui  Ioan,  cea  a 

închisorii, dar şi modul în care părintele şi-a asumat rolul de preot, duhovnic şi liturghisitor în 

aceste condiţii aprige;

CAPITOLUL IV - Părintele Ioan Iovan – predicator şi cuminecător fervent al cuvântului  

lui  Dumnezeu  prezintă  perioada  de  după  eliberare  şi  consemnează  predici  ale  duhovnicului 

neobosit Ioan Iovan.

Părintele  Ioan  i-a  purtat  prin  Sfânta  Liturghie  pe  fiii  duhovniceşti,  făcându-i  a  intui 

dezmărginirea, dar, în acelaşi timp, s-a constituit, spre finalul vieţii acestuia într-o apariţie aflată 

sub  semnul  bolii  şi  limitărilor  fireşte  ale  fiinţei  umane.  A vorbit  răspicat  despre  adevărurile 

credinţei,  slujind  neobosit  Biserica,  iar  unii  clerici  s-au  dezis  de  el.  Astfel,  nu  atât  puterea 

comunistă, cât colegii l-au acuzat şi interpretat eronat. Dumnezeu să-i ierte, că părintele i-a iertat 

demult!

În concluzie, consider că existenţa mea scriitoricească se justifică, dat fiind că mi s-a dat 

a-l  aduce la viaţă pe cel care, de fapt, m-a născut în Hristos.
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CAPITOLUL I

PĂRINTELE IOAN IOVAN – BIOGRAFIE INTELECTUALĂ ŞI 

DUHOVNICEASCĂ

1.1.NAŞTEREA

Părintele Ioan, pe numele său întreg Ioan Iovan, a văzut lumina zilei pe 26 iunie 1922, în satul 

Husasău de Criş, într-o zonă de o coloratură unică, înfrumuseţată prin varietatea formelor de 

relief:  şes  traversat  de  apele  Crişului  Repede,  podiş  cu  plantaţii  de  viţă  de  vie  şi  cu  pomi 

fructiferi, dealuri împădurite ce ,,îmbrăţişau” satul1.   

Fiind cel de-al  optulea copil al familiei,  Părintele Ioan începe a agonisi cu migală bunuri 

spiriruale, aflat fiind sub platoşa dragostei mistuitoare a părinţilor: preotul Gavril şi prezbitera 

Maria.  Părinţii  săi  au  dus  o  viaţă  curată.  Mama sa,  Maria,  a  fost  urmaşă  vrednicelor  mame 

creştine prin care a rezistat atâtea secole Biserica.  Ca urmare a unei sănătăţi  şubrede, a încolţit în 

mintea prezbiterei Maria ideea pruncuciderii. Înainte însă de a ajunge la doctor, oprindu-se lângă 

cântarul comunal din piaţa oraşului, aceasta a ales a vieţui, cu orice preţ, creştineşte2. De altfel, cu 

privire la acest episod semnificativ, părintele Ioan mărturisea în predica din 26 iunie 1994: ,,Dator 

sunt, că mi-e aici sora de trup prezentă, dator este să spun tare, în prezenţa Lui Hristos,  nu am 

absolut niciun merit. Meritul este al Lui Dumnezeu şi al Maicii Domnului şi al mamei mele, care 

m-a  salvat  de  la  avort!  Acesta  este  meritul  şi  cred  până  voi  închide  ochii!  Am zis:  Maica 

Domnului m-a salvat şi mi-a zis: «eşti al meu, fac cu tine ce vreau, te trimit unde vreau, dar te 

trimit pe urmele Fiului meu şi să te aştepţi şi la Cruce, şi la suferinţă, şi la lanţuri, şi la batjocoriri, 

şi la defăimări , dar îţi voi da şi bucurii cum sunt astăzi, care nu se pot măsura»”3.

1  Cristina  Stavrofora,  Părintele Ioan Iovan,  Mănăstirea  ,,Naşterea Maicii  Domnului”-  Recea de Mureş,  Târgu-

Mureş, 2010, p. 9.
2  Idem, op. cit., pp. 9-10.
3 Predică înregistrată audio, Mănăstirea Recea, 26.06.1994.
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1.2. ŞCOLILE URMATE

Silviu Cornel Iovan a urmat studiile primare în satul natal,  unde a frecventat  primele trei 

clase, iar clasa a patra a urmat-o la Oradea. Stând  în altar cu tatăl său, copilul Silviu Cornel 

Iovan a intuit de mic adevărul în esenţialitatea sa. Începuse să înţeleagă ,,ce înseamnă Sfânta 

Prefacere, că este momentul sublim din actul liturgic”4.   

În ziua luării bacalaureatului, tânărul a mers la Catedrala din Oradea, unde a simţit imboldul 

de  a  se  ruga  în  faţa  icoanei  Maicii  Domnului.  Acesta  a  cerut  ca,  după  terminarea  studiilor 

teologice, şi după ce va ajunge preot, să i se  rânduiască o biserică frumoasă, cu cântăreţi şi 

paracliser devotaţi, tot astfel cum avea tatăl său, cu cărţi de slujbă şi numeroşi credincioşi. Maica 

Domnului l-a binecuvântat pe Părintele Ioan, oferindu-i cu prisosinţă toate cele cultice, dar şi 

prilejul  de a se dărui cu jertfelnică bucurie mulţimii de credincioşi, atât în mănăstiri, cât şi prin 

închisori5.    

 După ce a absolvit liceul în 1942, Silviu Cornel Iovan s-a înscris la Facultatea de Teologie 

Ortodoxă din Cluj. Din clipa în care a devenit student la teologie, tânărul a trăit marea fericire de 

a  descoperi  o  realitate mai adâncă decât realitatea vremelnică de fiecare  zi.  Cursurile erau o 

adevărată  încântare  sufletească  şi  mentală,  dat  fiind  că  erau  ţinute  de  oameni  de  excepţie: 

rectorul, profesori cu studii la Cernăuţi, ,,leagănul celei mai autentice şcoli teologice din lume”, 

dar şi  de însuşi Î.P.S. Nicolae Colan6.    

 În  primul  an  de  studii,  Silviu  Cornel  Iovan  a  avut  dârzenia  de  a  refuza  să  participe 

împreună  cu  trei  colegi  cu  o  viaţă  imorală  la  cursuri,  astfel  fiind  sancţionat  cu  calificativul 

,,suficient” la purtare. În 1945, odată cu revenirea românilor, aceşti studenţi au părăsit facultatea 

şi au denigrat-o7.    

După revenirea nordului  Ardealului  la  Patria  Mamă,  părintele  rector  Galaction  Liviu 

Munteanu îl numeşte pe tânărul Silviu Cornel Iovan secretar al facultăţii şi profesor la şcoala de 

cântăreţi bisericeşti, în ciuda faptului că era doar în anul al treilea de studii8.     

4
 Cristina Stavrofora, Părintele Ioan Iovan, Mănăstirea ,,Naşterea Maicii Domnului”- Recea de Mureş, Târgu-Mureş, 

2010, p. 11.
5  Idem, op. cit., p. 12.
6 Idem, op. cit.,  p. 14.
7 Idem, op. cit.,  pp. 14-15.
8
 Idem, op. cit., p. 15.
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 În 1946, absolvind facultatea, şi-a susţinut teza de licenţă intitulată ,,Sfânta Euharistie şi 

viaţa mistică” la Catedra de Mistică condusă de fostul Mitropolit al Ardealului, Î. P. S. Nicolae 

Mladin9.    

Preotul Nicolae Bordaşiu redă în Părintele Arsenie Boca – Fost-a om trimis de Dumnezeu  

bucuria regăsirii, după multă vreme, a părintelui Ioan Iovan. Grupul venit de la Bucureşti, din 

care făcea parte şi părintele Nicolae Bordaşiu, fusese găzduit într-o micuţă cabană, similară unei 

şure, unde s-a dormit pe fân. Părintele Ioan terminase facultatea şi stătea de vorbă cu Părintele 

Arsenie. Cu acel prilej, Părintele Arsenie l-a prezentat pe studentul de atunci, Silviu Iovan. Astfel, 

entuziasmul revederii este real, fiindcă Ioan Silviu Iovan era, de fapt, colegul de liceu, prietenul 

din copilărie al părintelui Nicolae Bordaşiu, fiind botezat de bunica acestuia. Cei doi erau foarte 

apropiaţi şi aşa de bine cunoscuţi, dat fiind că bunicii părintelui Nicolae Bordaşiu erau gard în 

gard cu casa parohială unde locuia părintele Gavriil Iovan, tatăl lui Silviu Iovan10.

Totodată,  în  lucrarea Doamne,  strigat-am,  Aspazia  Oţel  Petrescu  rememorează  clipe  unice 

petrecute  în  prezenţa  tânărului  Silviu  Cornel  Iovan:  ,,Mi-l  amintesc  într-un  amurg  de  primăvară 

timpurie, într-un Cluj în care nu bântuiau încă strigoii arestărilor. Ne întorceam  de la Zorica unde 

clujenii legaţi de Sâmbăta şi de părintele Arsenie ne-am adunat să sărbătorim ziua de aniversare a 

poetei, despre care profesorul nostru, Dimitrie Popovici, spusese că ea a reuşit să atingă cerul 

poeziei pure. Fusese o zi minunată, în spiritul Sâmbetei, încheiată cu acel sublim «lumină lină», 

cântat atât de frecvent la vecerniile de la mănăstire. La plecare, Silviu mi-a propus să ne plimbăm 

puţin prin primăvară. Era momentul în care ziua se scufundă în noapte şi cerul capătă  un albastru 

intens.  Ningea rar,  cu fulgi mari,  care,  pe fondul albastru,  păreau fluturaşi  albi sau petale de 

floare. Silviu era într-o vervă de zile mari. Îmi povestea despre poezia lui Ducici, despre poeme 

albastre, despre flori albastre, despre ceruri şi ape albastre, era o revărsare de azur în cuvintele 

sale ce dădea o anume feerie clipei. Am numit această clipă «ora albastră» şi am identificat-o cu 

personalitatea părintelui Ioan. În  anii  lungi de temniţă,  acolo unde obloanele sau varul de pe 

geamuri îmi permiteau să văd cerul, contemplam acest  moment al zilei în declin, după care se 

instalează «ora albastră». Reuşisem cu timpul să deosebesc, după nuanţele de albastru ale acestei 

ore,  cum va fi ziua următoare:  geroasă sau caldă,  ploioasă sau senină, calmă sau bântuită de 

vânturi. Pe părintele Ioan aveam să-l reîntâlnesc în libertate, după 1989. Doamne, ce emoţie, ce 

regăsire!” 11

9 Idem, op. cit., p. 16.
10 Petraşciuc, Romeo, Părintele Arsenie Boca – Fost-a om trimis de Dumnezeu, Editura Agnos, Sibiu, 2012, p. 77.
11  Oţel Petrescu, Aspazia, Doamne, strigat-am, Editura Platytera, Bucureşti, 2008, pp. 56-57.
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În urma obţinerii licenţei în teologie, cu distinctive, şi a absolvirii Seminarului Pedagogic 

Universitar de doi ani la Cluj, tânărului Silviu Cornel Iovan i se oferă cea mai bună catedră de 

profesor  de religie,  la Liceul Gheorghe Bariţiu şi  la Liceul Comercial  de fete.  În  acelaşi  an, 

decide  să  se  înscrie  la  doctorat,  la  catedra  de  Dogmatică  a  părintelui  Dumitru  Stăniloaie.  A 

frecventat cursurile pentru doctorat timp de un an, perioadă în care a susţinut lucrări variate iar, în 

paralel, a studiat Dreptul la Facultatea din Cluj12.  

1.3. FORMARE

1.3.1. Părinţii săi ca prime modele

 Marta Petreu, o reputată  scriitoare din Cluj, redă, în una din scrierile sale despre Eugen 

Ionescu, înrâurirea negativă a tatălui, care manifesta constant atitudini implacabile faţă de fiu. În 

latură pozitivă, tatăl părintelui Ioan este cel care l-a inspirat spre misiunea preoţească13. Totodată, 

dragostea neţărmurită a părintelui Ioan pentru Sfânta Liturghie, din care acesta face un ideal, este 

în strânsă corelaţie cu imaginea tatălui: ,,Îmi plăcea foarte mult să fiu în altar cu tatica, să mă 

învârt în jurul Sfintei Mese. Cu toate că eram mic, observam că tata, atunci când oficia Sfânta 

Slujbă,  nu mai era tatica meu. Era acolo, atunci nu ştiam cuvântul acesta ce-l  spun acum, o 

personalitate aparte. Nu îndrăzneam să mă gândesc că este tatăl meu. Vedeam şi stima şi cinstea 

credincioşilor, nu părea că este tatăl meu şi vă rog să mă credeţi că, din când în când, tatica 

observa, adică mă vedea că râvnesc, că-mi place, că vin cu drag la altar. El nu mă obliga, dar îi 

era  drag  de  mine,  aşa  credeam eu,  probabil  şi  datorită  faptului  că  fraţii  mei  erau  mai  laici. 

Dragostea de părinte. Observam că se întâmpla ceva special, mai ales la prefacere, la rugăciunea 

de invocare. Se ruga aşa fierbinte, profund, transformat, transfigurat şi îndată i se umezeau ochii. 

Acum zic retrospectiv, ce evlavie a avut dânsul dacă m-a cucerit. Niciun patriarh, niciun Sfânt, 

niciun cuvios nu mi-a dat atât imbold spre Liturghie, spre Euharistie, ca şi tatica!”14 De asemenea, 

în Tatăl meu, preotul care s-a urcat la cer – Amintiri dintr-o copilărie teologică, Virgil Gheorghiu 

redă imaginea tatălui care rămâne perpetuu în conştiinţa fiului: ,,Dintre toate icoanele, cea mai 

frumoasă în ochii mei este faţa tatălui meu, aşa cum mi s-a imprimat în memorie întâia oară când 

am deschis ochii în această lume, în leagănul meu. După cum mi-am dat seama mai târziu, ea era 

12 Cristina  Stavrofora,  Părintele  Ioan Iovan,  Mănăstirea  ,,Naşterea Maicii  Domnului”-  Recea  de Mureş,  Târgu-

Mureş, 2010, p. 16.
13 Remus,Onişor, editorul  volumului  şi  realizatorul  interviurilor,  Cuvinte împărtăşite  de părintele Ioan şi  Maica  

Stareţă Cristina, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2007, p. 34.
14 Idem, op. cit., pp. 31-32.
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întru totul conformă canoanelor şi regulilor severe ale iconografiei bizantine. Faptul că întâia oară 

când am deschis ochii am văzut în faţa mea o icoană atât de frumoasă, a fost hotărâtor pentru tot 

restul vieţii mele”15.

 În  Cuvinte  împărtăşite  de  Părintele  Ioan  şi  Maica  Stareţă  Cristina,  părintele  Ioan 

,,creionează” ,,chipul lăuntric”  al  mamei,  relatând o întâmplare  de odinioară.  Astfel,  după ce 

mama se îngrijise a le dărui copiilor haine, cu care să meargă la biserică, pentru că nu începuse 

Sfânta Liturghie, au decis ,,a proba gheaţa”. Experimentul realizat doar de părintele Ioan, copil 

zglobiu şi însetat a cunoaşte tot, s-a sfârşit subit. Acesta a căzut în apă, năpădit fiind de mâl. 

Mama i-a oferit alte haine pentru a putea merge la biserică, dar, în acelaşi timp, l-a dojenit: ,,Ce-

ai făcut, Silviule? Acum tu ştii că tatica intră în Liturghie. Hai repede să te dezbrac”16. 

1.3.2. Modelul Nicolae Popovici

Episcopul Nicolae Popovici este cel care ,,l-a hirotonit şi marcat pozitiv şi plenar”17. ,,Era 

episcopul plaiurilor sale de baştină, dar şi omul căruia i  se asemăna prin râvna pentru Biserică şi 

intransigenţa  faţă  de  puterea  comunistă  ce  se  instala.  Această  atitudine,  episcopul  Nicolae 

Popovici  a plătit-o cu înlăturarea din scaun şi moartea în condiţii umile, iar părintele Ioan cu 

temniţa”18.

Episcopul orădean adoptă o atitudine fermă, radicală faţă de autorităţi, în ciuda faptului că 

fusese sfătuit de prieteni să adopte o strategie prevăzătoare. El declară cu acest prilej: ,,Biserica 

nu se poate umili nici unui regim politic, ea fiind superioară oricărui guvern vremelnic. Ştiu, a 

spus Nicolae Popovici, că sunt acuzat de legionarism, că am făcut propagandă pe frontul rusesc şi 

că,  cu ocazia sărbătorilor  Paştelui (1948),  aş fi  predicat contra regimului. De asemenea, sunt 

acuzat că la sfârşitul anului şcolar 1947-1948 aş fi distribuit ca premii şi distincţiuni la religie 

cărţi  interzise.  Împotriva  oricăror  surprize  sunt  pregătit  şi  gata  să  mă  retrag  la  Mănăstirea 

Sâmbăta de Sus – Făgăraş şi să sufăr ca unul din puţinii  buni români, pentru Evanghelia lui 

Hristos,  fără  niciun fel  de  ezitare”19.  Textul evidenţiază percepţia  episcopului  orădean asupra 

15 Gheorghiu, Virgil,  Tatăl meu, preotul, care s-a urcat la cer – Amintiri dintr-o copilărie teologică,  Ediţia a III-a, 

Editura Deisis, Sibiu, 2008, p. 24.
16 Remus,Onişor, editorul  volumului  şi  realizatorul  interviurilor,  Cuvinte împărtăşite  de părintele Ioan şi Maica  

Stareţă Cristina, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2007, pp. 34-35.
17

Gomboş,  Stelian,  ,,In  memoriam  -  Părintele  Ioan  de  la  Recea,  (19  mai  2008)”, 

http://laurentiudumitru.ro/blog/2008/05/19/in-memoriam-parintele-ioan-iovan-de-la-recea/, accesat în 31 mai 2013.
18 Andreicuţ, Andrei, Mărturisitori pentru Hristos I, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2005. pp. 48-49.
19 Enache, George, Petcu, Nicolae Adrian, Despre curajul de a rosti: episcopul Nicolae Popovici al Oradiei, Editura 

Partener, Galaţi, 2009, pp. 23-24,  apud ACNSAS, fond Informativ, dosar 2669, vol.2, f. 81.
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rolului fundamental al Bisericii, asupra propriei misiuni, dar şi un mijloc de exprimare a revoltei, 

predica. Conştientizând faptul că puterea dorea manipularea şi compromiterea Bisericii Ortodoxe 

Române, a preferat a-şi exprima deschis opoziţia. De altfel, convingerea episcopului orădean era 

aceea că puterea nu va dori doar subordonarea Bisericii, ci şi nimicirea ei. Până la îndepărtarea sa 

din scaun, în decembrie 1950, Nicolae Popovici a afirmat răspicat drepturile Bisericii. Biserica 

Ortodoxă are în vedere,  îndeosebi, înflorirea vieţii religioase, fără a se amesteca în chestiunile 

statului.  În  cazul  încălcării  autonomiei  Bisericii  în  sfera  deciziilor  de  ordin  ecleziastic  şi  a 

libertăţii  de  a  face  cunoscută  învăţătura,  Biserica  e  îndreptăţită   să  riposteze20.  Atitudinea 

manifestată de episcopul Nicolae Popovici era una de frondă, demascând modul perfid în care 

statul comunist căuta a opri exercitarea liberă a credinţei: ,,Preoţii noştri, iubiţi şi mult încercaţi, 

trecând  în  multe  locuri  peste  ironiile  ieftine  şi  peste  criticile  inconsistente  ale  unor  pretinşi 

intelectuali de la sate şi oraşe, ca şi peste piedicile unor extremişti prea zeloşi şi provocatori, au 

adunat în jurul altarelor străbune copiii neamului – nădejdea de mâine a ţării – pentru a-i învăţa 

legea lui Dumnezeu, legea vieţii, legea virtuţii, legea sfinţeniei”.  În acestă ordine de idei, ne 

oprim  atenţia  pentru  o  clipă  şi  asupra  credincioşilor  noştri  majori,  îndeosebi  de  la  oraşe, 

funcţionari, profesori, militari şi aşa mai departe. Dorim şi cerem ca şi pe seama acestora să fie 

asigurat  în  mod  real  –  prin  înlăturarea  oricăror  presiuni  morale  şi  a  oricăror  impedimente 

artificiale  cum  sunt:  muncile  voluntare,  conferinţele,  cinematografele,  programe  artistice  şi 

sportive,  cu  participare  obligatorie  fixată  în  timpul  orelor  de  slujbă  –  repausul  duminical  şi 

exerciţiul nesupravegheat şi nesupărat al îndatoririlor religioase”21.

Cu prilejul Adunării eparhiale din 15 mai 1949, episcopul Nicolae Popovici a manifestat 

aceeaşi  atitudine  fermă,  când  a  ţinut  o  cuvântare  consacrată  prefacerilor  recente  ce  privesc 

Biserica Ortodoxă română: ,,Biserica a trebuit să lupte adesea în cursul istoriei pentru apărarea 

autonomiei sale, din care curg ca dintr-un izvor drepturile şi libertăţile ei imprescriptibile. Căci 

stăpânirile de stat de pretutindeni au încercat, adeseori, prin măsuri arbitrare şi abuzive să subjuge 

Biserica, să o stingherească în misiunea ei sublimă şi să o degradeze la rolul unui auxiliar politic 

fie intern, fie extern. Biserica, nicicând, n-a consimţit şi nu poate consimţi să-şi trăiască viaţa în 

cămaşa de forţă a unor asemenea măsuri şi a luptat întotdeauna pentru distrugerea sau abolirea 

lor”22. 

20
   Idem, op. cit., pp. 24-25. 

21
  Idem, op. cit., pp. 28-29,  apud ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 2669, vol.1, f. 32; vol. 2, f. 104.

22
 Idem, op. cit.,p.27, apud ACNSAS, fond informativ, dosar 2670, vol.2, f. 104.
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Nicoae Popovici ţine o predică cu prilejul Anului Nou, pe 1 ianuarie 1950, aceasta fiind 

considerată la vremea respectivă ,,cea mai zdrobitoare predică a episcopului faţă de regim”23. Iată 

cuvintele episcopului: ,,O jumătate de veac care a trecut peste noi a fost veacul păcatului şi al 

ateismului.  Mintea  omenească  a  inventat  multe  lucruri,  arme  ucigătoare,  tancuri,  avioane  şi 

atomul ca urgia războaielor să nimicească sute de mii de vieţi omeneşti şi tot ce s-a clădit. Ştiinţa, 

cultura, în această epocă, a fost şi este în slujba omului pământesc, şi nu în slujba Celui de Sus, 

pentru care motiv a suferit şi suferă lumea. Nu avem lipsă de ştiinţă, de cultură, dar avem lipsă de 

Hristos, de mântuire, de libertatea trupească şi sufletească. Nu plângem după aceşti 50 de ani, dar 

nădăjduim că cei 50 de ani care vor urma, şi îndeosebi anul 1950, anul sfânt, va aduce după 

Sfânta  Scriptură slobozenie,  iertare şi  mângâiere  oamenilor  care  şi-au pierdut moşiile,  casele, 

libertatea şi care au pierdut sufletele. Noi am dat şi vom da ceea ce este al cezarului, dar nu vom 

lăsa să fie luat de la  noi ceea ce este al  lui  Dumnezeu, vom da braţele  de muncă, sudoarea 

noastră, averea şi ultimul cojoc dacă e nevoie, dar credinţa şi inimile noastre le vom păstra pentru 

Dumnezeu.

Părinţi! Să aveţi grijă de copiii voştri; creşteţi-i în spiritul Evangheliei, pentru că aveţi 

răspundere în faţa  lui  Dumnezeu,  nu-i  lăsaţi  în cinematografe  şi  pe  terenurile  sportive,  unde 

tineretul este dus cu forţa şi unde primeşte o educaţie antireligioasă. Aduceţi-i în biserică, că aci 

primesc educaţia care-I place lui Hristos. Păstraţi sufletele lor de ideile străine de neamul nostru 

şi  vă  veţi  mântui  şi  voi  şi  tot  neamul  nostru.  În  pragul  Anului  Nou,  Biserica  trimite 

binecuvântarea pentru tot poporul şi, îndeosebi, tineretului nostru, trimite corpului didactic care 

este răspunzător pentru educarea tineretului nostru. Curaj învăţători, să nu uitaţi că veţi răspunde 

şi voi pentru tineretul nostru care a păşit  pe calea rătăcirii.

Trimitem binecuvântare ostaşilor noştri care nu sunt lăsaţi în Biserică ca altădată, ca să 

primească binecuvântarea la începutul anului.  Să nu uitaţi şi  să vă rugaţi şi să aveţi curaj  să 

urmaţi pildele marilor înaintaşi ai nostri, a lui Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, Horia, Cloşca şi 

Crişan, Avram Iancu şi alţi mari luptători ai neamului nostru. Ei să fie pentru voi izvor de vitejie 

în toată viaţa voastră. 

Trimitem binecuvântarea Bisericii stăpânirii ţării şi îi rugăm  să ne ocrotească în spiritul 

iubirii frăţeşti prin fapte, şi nu prin vorbe ca stăpânirea să fie iubită de fiii ţării, aşa cum iubeşte 

tatăl  pe fiul  şi  reciproc,  cu atât  mai  mult  cu cât  numai o  stăpânire  iubită  de popor poate să 

guverneze etern.

23
 Idem, op. cit., p. 44,  apud ACNSAS, fond Informativ, dosar 2669, vol.1, f. 42.
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Trimitem  binecuvântarea  Bisericii  neamului  nostru  de  pretutindeni,  neamului  care  a 

suferit şi suferă pentru că mulţi au părăsit pe Hristos. Îi rugăm pe ei, în pragul acestui an sfânt, să 

nu urmeze căile rătăcirii, ci să se reîntoarcă la Hristos, ca speranţele lor şi dorinţele lor să fie 

ascultate de Dumnezeu.

Trimitem  binecuvântarea  celor  întemniţaţi,  celor  în  suferinţă,  celor  care  au  pierdut 

speranţele în viitor, trimitem îmbărbătare alături de binecuvântare şi le spunem lor: «Sus inimile; 

că este mântuire, dar numai atunci când există binecuvântare şi veţi cere».

Totul am spus ce am putut să spun, iar dorinţele noastre fiebinţi, nevăzute, numai simţite, 

pot să fie citite în lacrimile noastre, care reprezintă graiul viu şi care vorbesc mai bine ca oricine. 

Ştergeţi-vă lacrimile şi să aveţi nădejde, fiindcă anul acesta sfânt va aduce mântuire şi pentru noi 

şi  pentru  toţi  aceia  care  cred  în  Hristos  -  Domnul  Dumnezeul  nostru”24.  Reacţiile  au  fost 

impresionante. ,,Atât bărbaţii, cât şi femeile, se spune într-o notă informativă, au plâns în urma 

predicii episcopului, «trăind clipe de prefacere sufletească»”25.

Acelaşi discurs virulent apare în memoriul adresat Conducerii Statului şi Bisericii de către 

părintele Ioan Iovan, ca urmare a atitudinii abuzive: ,,Partidul are reprezentanţi în Biserică pe 

domnii împuterniciţi. Bisericii de ce nu i se acordă dreptul de a merge prin şcoli şi în cazărmi, 

unde, sub masca atacării misticismului, se neagă credinţa în Dumnezeu? Oare asta este libertatea 

cultului şi metoda ideologică în R.P.R.? Categoric, nu! Aceasta este metoda cea mai perfidă de 

prigoană religioasă. Este deghizată în articolul 84 şi oarecum planificată în intensitate, dar tot 

prigoană se cheamă. Unii au spus că suntem reacţionari. Da, suntem reacţionari până la moarte, 

împotriva diavolului şi a ucenicilor săi. Alţii ne-au spus că am fi un centru mistic în coasta Rusiei. 

De  fapt,  mănăstirea  constituie  un  centru  duhovnicesc  aşezat  de  Dumnezeu  în  coasta  lui 

Antihrist...”26

1.3.3. Călugărirea

24
 Idem, op. cit., pp. 44-46, apud ACNSAS, fond Informativ, dosar 2669, vol.1, f. 71-72.

25
 Idem, op. cit., p. 46, apud ACNSAS, fond Informativ, dosar 2669, vol.1, f. 7.

26
 Cristina Stavrofora, Părintele Ioan Iovan, Mănăstirea ,,Naşterea Maicii Domnului”- Recea de       Mureş, Târgu-

Mureş, 2010, p. 34.
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Cu privire la  acest  subiect,  Aspazia Oţel Petrescu mărturisea  în  Fost-a om trimis de 

Dumnezeu că  a  fost  rugată  de  Părintele  Arsenie  să-i  înmâneze  părintelui  Ioan  o  scrisoare. 

Părintele Ioan locuia, la vremea respectivă, la mitropolie. Astfel, părintele Ioan a primit cu emoţie 

vestea chemării ca duhovnic de către părintele Arsenie la Vladimireşti.  Cu ceva timp înainte, 

Părintele Ioan îi spunea Aspaziei Oţel Petrescu că ezită între a se face călugăr şi a se face preot de 

mir.  Nu  a  mai  apucat  să  finalizeze  doctoratul,  întrucât  Părintele  Arsenie  l-a  trimis  la 

Vladimireşti27. ,,Între părintele Arsenie şi Ioan Iovan s-a stabilit o relaţie puternică de prietenie şi 

de apropiere duhovnicească, în ciuda diferenţelor de fire şi de abordare  a fenomenului spiritual. 

Este doar unul din multele cazuri în care părintele Arsenie Boca a jucat un rol hotărâtor în viaţa 

unor  tineri,  mulţi  dintre  aceştia,  sub  puterea  exemplului  marelui  duhovnic,  alegând  calea 

monahismului”28.

După  ce  fusese  mesagerul  care-l  înştiinţase  că  Părintele  Arsenie  îl  aşteaptă  pentru 

călugărire,  într-o  seară,  cu  puţin  înainte  de  arestare,  Aspazia  Oţel  Petrescu  primeşte  vizita 

Părintelui Ioan. În legătură cu acest moment semnificativ relatează: ,,Era înveşmântat călugăr; îl 

vedeam pentru prima oară în această postură. Avea barbă, mai să nu-l recunosc dacă nu i-aş fi 

văzut  ochii  inconfundabili.  Trebuia  să-l  conduc la  profesorul  Ştefan  Paşca  pentru  a  prezenta 

demisia  Zoricăi.  A fost  o  seară  de  neuitat.  Mi-a  povestit  cum  a  fost  trimis  duhovnic  la 

Vladimireşti după ce părintele Arsenie l-a călugărit alegându-i numele prin care îl însărcina să fie 

un apostol al iubirii”29. 

Acesta va fi călugărit de către Episcopul Antim Nica, în Mănăstirea Sihastru, ca urmare a 

unei râvne arzânde de a fi plenar în slujba lui Dumnezeu. Mai apoi, în 1948 este hirotonit diacon, 

pentru ca în 1949 să devină ieromonah la Mănăstirea Vladimireşti. Episcopul Nicolae Popovici 

este cel care l-a hirotonit, dându-i binecuvântare 30.

Cuvântul P. S. Nicolae, cu prilejul hirotoniei părintelui Ioan Iovan, a rămas în conştiinţa 

acestuia pe tot parcursul slujirii semenilor: ,,Iată, te pun duhovnic în acest Sfânt şi Sfinţitor locaş 

şi îţi poruncesc să deschizi cerul la oameni, nu să-l închizi!” 
31

  

1.3.4. Personalitatea

27
 Petraşciuc, Romeo, Părintele Arsenie Boca – Fost-a om trimis de Dumnezeu, Editura Agnos, Sibiu, 2012, p. 64.

28 Enache, George, Petcu,  Nicolae Adrian, Părintele Arsenie Boca în atenţia poliţiei politice din România, Editura 

Partener, Galaţi, 2009, p. 17
29 Oţel Petrescu, Aspazia, Doamne, strigat-am, Editura Platytera, Bucureşti, 2008, p. 54.
30 Andreicuţ, Andrei, Mărturisitori pentru Hristos I, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2005, p. 48.
31

 Cristina Stavrofora,   Părintele Ioan Iovan,  Mănăstirea ,,Naşterea Maicii  Domnului”-  Recea de Mureş, Târgu-

Mureş, 2010, p. 22.
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Personalitatea părintelui Ioan Iovan, este reflectată şi în următoarele interviuri:

„Până aici avem de-a face cu un proces de dumirire întru credință. Erați un ortodox care 

nu trăia până atunci credința, iar câțiva oameni v-au făcut să vreți să o trăiți. Însă, până la preoție 

e cale lungă. Ce anume v-a determinat să deveniți preot?

Nu m-am gândit la preoție, până când nu m-a încurajat pe calea aceasta, părintele Ioan 

Iovan de la Mănăstirea  Recea -  Mureș.  Iar  îndemnul părintelui  Iovan a  venit  pe fondul unei 

întețegeri comune a Euharistiei. L-am cunoscut pe părintele când am ajuns inginer la Târnăveni. 

Acolo am fost foarte surprins să văd că oamenii erau împărtășiți foarte rar, față de ce se întâmpla 

în satul meu. Nici măcar de Paști nu se cuminecau oamenii - ceea ce pentru mine a devenit de-a 

dreptul un scandal, căci la Găești se împărtășeau de Paști aproape toți credincioșii. La Târnăveni, 

ca în majoritatea țării, se dădea doar acea anafură pascală, numită "Paște". O prietenă mi-a spus 

atunci că trebuie să-l cunosc pe părintele Ioan de la Recea. Am mers la părintele Ioan, împreună 

cu soția mea, și i-am rămas ucenici până când s-a mutat la Domnul, adică zece ani. Era frumos ca 

un voievod si un duhovnic plin de har, de bunătate, de blândețe. Predica lui era o comunicare 

frontală, fără floricele. Stătea in scaunul de spovedanie până era doborât de oboseală. Îi cumineca 

pe credincioși după rânduială. Când am auzit că a făcut și închisoare sub comuniști, mi-au crescut 

și mai mult respectul și dragostea pentru sfinția sa. După părerea mea, a fost unul dintre cei mai 

importanți  duhovnici  ai  României.  Părintele  Ioan  Iovan  de  la  Recea  este  corespondentul,  în 

spațiul românesc, al Sfântului Ioan de Kronștadt. Trebuie spus răspicat.

Părintelui Ioan i s-a reproșat "fenomenul Vladimirești" și faptul că împărtășea foarte des 

chiar și mulțimi întregi...

În proiectul meu de cercetare dedicat Euharistiei, una dintre componente este monografică 

și e legată de părintele Ioan Iovan, care merita o abordare cu discernământ. Vă vorbesc, deci, în 

cunoștintă de cauză. La Vladimirești, acele mii de oameni nu veneau doar pentru Maica Veronica, 

ci majoritatea pentru părintele Ioan și pentru partea aceasta curat ortodoxă pe care o reprezenta el.

Părintele Ioan a fost ucenicul unui episcop martir, Nicolae Popovici al Oradei, și a mers 

pe  urmele  acestuia.  Nu  a  făcut  niciun  compromis  cu  regimul  comunist.  Pentru  asta  a  făcut 

închisoare  și  a  rămas  preot  și  în  temniță,  fiind  cel  care  l-a  cuminecat,  prima oară,  pe  Nicu 

Steinhardt. Dau mărturie până azi și catolicii, și greco-catolicii. Purtarea lui a fost ireproșabilă în 

pușcărie.

16



În ce privește împărtășania, părintele Ioan ținea vechea rânduială ortodoxă și împărtășea 

zilnic. Legătura noastră cu Hristos, pe care o făgăduim la botez, se împlinește Euharistic, deci 

prin cuminecare. Reținerea de la împărtășanie a mirenilor s-a produs, nu numai la noi, ci și în 

Occident, datorită unui clericalism exagerat. Preoții au devenit paznicii sfântului potir, cum zice 

părintele  Roman Braga.  Liturghia  înseamnă sărbătoarea legământului nostru cu Dumnezeu și 

acest legământ este Euharistic. Dacă excludem acest lucru și punem problema numai pe plan 

moral, riscăm să pierdem esențialul”32.

„IPS Andrei al Alba Iuliei ne-a vorbit despre misiunea şi curajul Părintelui Ioan Iovan:

Părintele Ioan Iovan, duhovnicul nostru de la Recea, a fost un mărturisitor al lui Hristos. 

Cu orice risc şi în temniţă şi în libertate şi-a exprimat crezul său şi pe lângă faptul că a fost un 

mărturisitor, a fost un mare misionar şi misiunea lui şi-a tras seva, puterea din convingerea pe 

care o avea şi anume aceea că se poate regenera viaţa noastră duhovnicească printr-o regăsire a 

comuniunii cu Hristos în Sfânta Euharistie.

A fost un misionar care l-a propovăduit pe Domnul Hristos euharistic şi în jurul potirului 

i-a adunat pe toţi necăjiţii şi pe toţi doritorii de Hristos şi de mântuire.

Acum că pleacă la Domnul Hristos, pe care L-a slujit o viaţă, noi nădăjduim că Domnul 

Hristos îl va face părtaş al  Ospăţului Credinţei  cel  veşnic şi  neapus,  acolo unde nu este nici 

durere,  nici  întristare,  nici  suspin,  ci  viaţă  fără  de  sfârşit.Mai  sunt  puţini  mărturisitori  din 

generaţia lui, de fermitatea lui, care şi-au pus viaţa pentru misiunea pe care au îmbrăţişat-o.

Chiar aşa monah fiind, era dârz şi neînfricat pentru că la urma urmei definiţia pe care i-o 

dă Părintele Stăniloae călugărului este aceea de „cavaler al Duhului Sfânt”, luptător neînfricat în 

lupta cu răul. Un asemenea om a fost Părintele Ioan Iovan, duhovnicul de la Recea. Şi plecarea 

lui dintre noi va lăsa un mare gol, nu numai în Mănăstirea de Recea, unde a fost preţuit de maica 

stareţă şi de soborul de maici, ci în toată zona şi la urma urmei în toată în ţara, pentru că mulţi 

ucenici l-au preţuit, l-au iubit şi au încercat să-i pună în practică învăţămintele.

Părintele Profesor Ilie Moldovan din Sibiu ne-a vorbit despre câteva trăsături duhovniceşti 

ale Părintelui Ioan Iovan:

Prea Cuviosul Părinte Ioan Iovan a aflat pentru sine calea învierii lui Hristos. Două lucruri 

pot să spun acum în legătură cu acest ceas surprinzător al morţii Părintelui: cel dintâi priveşte 

32Nicolae, Jan:”La altarul Lui Dumnezeu, stai cu orice neam creştin, dar vii cu haina de sărbătoare a neamului tău”, 

în Formula AS nr.963, anul 2011, p.39

 http://www.formula-as.ro/2011/963/spiritualitate-39/parintele-jan-nicolae
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tocmai această vreme în care iubitul nostru părinte şi-a făcut anunţată plecarea pentru veşnicie: ne 

aflăm în această perioadă deosebit de luminoasă dintre Paşti şi Rusalii; porţile iadului, în această 

perioadă, după Tradiţie, sunt deschise, biruinţa Învierii este transmisă ca un sunet înalt în cer şi pe 

pământ, este un anunţ al îngerilor Domnului. Nu cred că poate fi alt testament al prea cuvioşiei 

Părintelui Ioan, altul decât acela de a crede cu tărie în învierea neamului, adevăr pentru care nu 

numai a trăit în această lume, dar şi a pătimit. Preacuviosul Părintele Ioan este cel care şi-a înscris 

viaţa pe portativul acestei credinţe supreme în Învierea lui Hristos.

Al doilea lucru de care ţine semnificaţia anunţului de a cunoaşte trecerea Preacuvioşiei 

Sale a Părintelui Ioan la cele veşnice, nu poate fi decât acela care priveşte certitudinea absolută, 

care a fost  şi programul duhovnicesc al  Preacuvioşiei Sale:  Sfânta Cuminecătură, pentru care 

Hristos Domnul S-a Întrupat, a pătimit, a murit şi a înviat pentru noi în a ne rândui viaţă veşnică, 

zic, a fost programul Părintelui celui adormit.

Sufletul Părintelui Ioan se îndreaptă acum spre împărtăşirea bucuriei de a dobândi această 

viaţă veşnică, pe care tocmai Sfânta Cuminecătură, este cea care ne-o prilejuieşte şi tot această 

viaţă veşnică care e sărbătorită încă în această a treia săptămână după Paşti.

Să-l însoţim cu rugăciunile noastre pe acest drum, care nu poate să-nsemne decât loc luminat, loc 

cu verdeaţă, loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea şi suspinul. Amin.

Părintele  Jan  Nicolae,  un  ucenic  al  Părintelui  Ioan  Iovan,  ne-a  vorbit  despre  chipul 

luminos al Părintelui Ioan Iovan:

Părintele Ioan Iovan a avut o viaţă de mărturisitor adevărat pentru Hristos, o viaţă de 

părinte  duhovnicesc pentru toţi  românii,  acest  părinte,  eu socotesc  un fel  de Sfântul  Ioan de 

Kronştadt al românilor, un părinte pe care nu mi-l pot închipui decât cu potirul în mână sau stând 

pe acel scăunel la sfat duhovnicesc până la epuizare, ore şi ore întregi zâmbind, binecuvântând, 

dezlegând plin de voie bună, după mai bine de zece ani petrecuţi în închisorile comuniste.

Dacă Eminescu a fost modul voivodal de a fi al limbii române, modul acesta voievodal, 

maiestos, cu adevărat românesc de a fi duhovnicesc îl văd întruchipat în Părintele Ioan de la 

Recea. Un părinte al cuvântului cald, al întâmpinării adevărate, un părinte care a încurajat, înainte 

de închisorile comuniste, în închisoare, în aceste catacombe prin care au trecut românii în vremea 

comunistă a încurajat comuniunea autentică cu Hristos. Un părinte care, când predica arăta către 

Sfântul Altar şi către potir, un părinte cununat cu Altarul lui Hristos, un părinte pentru care ar 
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trebui să mulţumim lui Dumnezeu şi să socotim trecerea aceasta a lui deplină la Hristos ca o zi de 

Paşti.

Îl socotesc un adevărat părinte pascal al românilor, dăruit de Dumnezeu într-o vreme de 

mare cumpănă.

Hristos este viu în Părintele Ioan în acest moment în care el a trecut deplin către Hristos, 

viaţa sa a fost plină de dragostea lui Hristos, de râvna aceasta pentru Biserică. Cuvintele sale au 

fost  semănate  în  atâţia  şi  atâţia  oameni  de  toate  rangurile.  Am  văzut  episcopi  venind  la 

spovedania părintelui, am văzut patriarhi; cu câtă dragoste l-a îmbrăţişat pe Patriarhul Teoctist şi 

pe Patriarhul Petros al Alexandriei când s-a sfinţit Mănăstirea Recea. L-am văzut bucurându-se ca 

un  copil  când  s-a  pus piatra  de  temelie  a  bisericii,  văzând cum se  înalţă  biserica,  cum i  se 

umezesc ochii de bucurie văzând tineri în curtea mănăstirii, la Universităţile de vară, însoţiţi de 

Părintele Ilie Moldovan. Sunt multe bucurii strânse în aceşti  ani,  dar o să rămânem mulţi cu 

privirea aceasta a Părintelui Ioan plină de lumina lui Dumnezeu.

Este poate unul dintre cei mai importanţi predicatori populari, cu cuvinte simple de înţeles 

pentru tot poporul, cu cuvinte adânci. Este unul dintre cei mai iubiţi părinţi care au pătimit în 

închisorile comuniste” 33.

CAPITOLUL II

PĂRINTELE IOAN IOVAN – IEROMONAH MISIONAR ÎN PREAJMA 

VENIRII COMUNISMULUI

2.1. CONTEXT BISERICESC ŞI POLITIC

33
 http://www.agnos.ro/blog/2008/05/19/ips-andrei-pr-prof-ilie-moldovan-si-pr-jan-nicolae-despre-parintele-ioan-

iovan/
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 În general, se admitea că ,,încă din primăvara anului 1945, în cercurile bisericeşti,  se 

vorbea  de  o  iminentă  epurare  a  ierarhiei”34, iar  rostul  vacantărilor  îl  reprezenta  ,,ocuparea 

scaunelor  ierarhice  de către  arhierei  devotaţi  noului  regim”35. Întâmplările  cu privire  la  viaţa 

Bisericii Ortodoxe Române din acea perioadă pot fi ,,descifrate” în  două moduri distincte: pe de-

o  parte,  se  aduc  învinuiri  crâncene  instituţiei  ecleziale,  ca  urmare  a  unor  atitudini 

compromiţătoare a noilor arhierei, ignorându-se martiriul Bisericii Ortodoxe Române, iar pe de 

altă parte, o altă percepţie dominantă, fie consideră compromisul ca fiind salutar pentru Biserică, 

fie tăgăduieşte orice posibilă părtăşie a arhiereilor nou numiţi cu regimul comunist. În realitate, 

Biserica a rezistat în pofida compromisurilor36. 

  În   intervalul  1948-1953, organele  de represiune ale Securităţii  au derulat  o amplă 

acţiune de nimicire a tuturor oponenţilor noului regim, într-un mod organizat şi la dimensiuni 

năucitoare.  Celor   socotiţi  fără  perspective  de  reeducare  (foşti  ,,capi”  din  variate  sfere  de 

activitate  ale  României  interbelice,  refractarii  sau  cei  bătrâni  şi  ,,încremeniţi”  în  vechile 

convingeri) li s-a pregătit un regim de distrugere. Li se crea contextul prielnic ,,reeducării” şi 

,,reabilitării”, prin muncă şi instruire în spirit totalitarist tinerilor sau acelora care erau percepuţi 

ca  fiind  prea  puţin  ,,vinovaţi”:  ,,chiaburi”,  membrii  obişnuiţi  de  partid,  ,,capi”  locali  de 

organizaţii politice. Deseori, totul se concretiza prin pieirea celor ,,reeducaţi”.  

Odată cu anul 1954, are loc liberarea unei anume părţi din cei întemniţaţi. Aceştia, deşi la 

o primă vedere ,,încadraţi” noii ordini, în realitate,  se căznesc a afla în suflet un chip de izbăvire, 

mai mult de mântuire.  În închisori sau în colonii de muncă, cei privaţi  de libertate, în rarele 

momente  când  aveau  posibilitatea  de  a  comunica,  căutaseră  să  schiţeze  programe   de  luptă 

anticomunistă, uneori iraţionale, în care acţiunile de ordin politic se îmbinau cu cele culturale şi 

spirituale. Membrii de odinioară ai Mişcării Legionare, înspre care Securitatea îndrepta perpetuu 

un ochi vigilent, se constituiau în unii dintre cei mai zeloşi urzitori de planuri. În ciuda faptului că 

la o apreciere minuţioasă aceste uneltiri nu se constituiau în temeiuri de frământare majoră pentru 

puterea  comunistă,  aceste  urzeli  legionare,  bine-cunoscute  securităţii,  prin  mijlocirea 

informatorilor, încă din perioada  reţinerii autorilor, ajung pricini de îngrijorare majoră îndeosebi 

după 1956 şi revolta din Ungaria. ,,Conspiraţia legionară” devine un argument solid pentru putere 

34 Gabor, Adrian, Biserica Ortodoxă Română şi regimul comunist (1945/1964). O imagine a relaţiilor Stat-Biserică,  

Bucureşti, 2006-2007, p. 27.
35 Idem, op. cit., p. 29.
36 Iovan, Ioan, A fost frumos la Gherla, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2009, pp. 9-11.
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ca să dezlănţuie o nouă acţiune de represiune, în 1958, astfel ca nicicum să nu cuteze a se îndoi 

de puterea comunistă autohtonă după ce trupele sovietice s-au retras37.  

,,Planurile legionare” nu reprezintă simple puneri în scenă ale Securităţii, ci ele pleacă de 

la întâmplări adevărate. De altfel, anumiţi legionari chiar plănuiau a utiliza mănăstirile ca spaţiu 

al refugiului şi, prin crezul religios, care era asimilat greşit principiului legionar, năzuiau a face să 

dăinuie ,,licărul” legionarismului. De altminteri, Securitatea se va opri asupra acestei idei, fără a 

se  apleca  asupra  celorlalte  idei  vehiculate  de  foştii  legionari  care  plănuiau  abandonarea 

militantismului legionar şi redefinirea sinelui prin exercitarea culturii sau revenirea la credinţă şi 

angajarea deplină pe calea monahismului. Ca urmare a acestui fapt, organele represive vor ţinti 

îndeosebi mănăstirile, ,,punctul de întoarcere” în percepţia Securităţii constituindu-se din cazul 

mănăstirii ,,Tudor Vladimirescu” (Vladimireşti)  din comuna cu aceeaşi denumire, actualmente în 

judeţul Galaţi38.

2.2. MISIUNEA PĂRINTELUI LA VLADIMIREŞTI

 ,,Vladimireştiul” reprezintă şi astăzi o problemă ce iscă aspre controverse, fiind poate cel 

mai  dificil  dosar  din  istoria  Bisericii  Ortodoxe  Române  din  perioada  comunismului,  în  care 

chestiunile  politice  şi  cele  de  ordin  teologic  interferă  într-o  măsură  care  face  anevoioasă 

deosebirea celor două aspecte. Deocamdată, se vor indica câteva aspecte care înfăţişează maniera 

în care autorităţile s-au raportat la Vladimireşti39.

În urma vedeniilor pe care susţine că le are tânăra Vasilica Barbu, care va ajunge maica 

stareţă ,,Veronica”,  s-a ctitorit în 1939 Mănăstirea ,,Tudor Vladimirescu”40.

Maicii Veronica i se vor alătura maica Mihaela (Maria Iordache) şi părintele Ioan Silviu 

Iovan, persoane ce vor deţine un rol fundamental în dezvoltarea Mănăstirii Vladimireşti. Maica 

Mihaela   se  manifestă  activ  în  cercul  legionar,  fiind sora  celebrului   lider  legionar  Iordache 

Nicoară, răpus în lagărul de la Miercurea Ciuc, în 1939. Securitatea, aflată continuu în situaţia de 

a dibui  eventualele conspiraţii, va considera prezenţa acesteia la Vladimireşti un motiv 

suficient pentru a-şi îndrepta atenţia cu seriozitate asupra mănăstirii41. 

În  1947, tânărul  Ioan Iovan venea la  Vladimireşti.  Acesta  este  hirotonit  ierodiacon de 

Episcopul  Nicolae  Popovici  în  decembrie  1949.  Părintele  Ioan  izbuteşte  să  realizeze  o 

37
 Enache, George, Petcu, Nicolae Adrian, Monahismul orthodox şi puterea comunistă în România anilorʼ50, Editura 

Partener, Galaţi, 2009, p. 38.
38

 Idem, op. cit., p. 39.
39

Idem, op. cit., p. 63.
40

 Ibidem.
41

 Ibidem.
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impresionantă  mişcare  de  mase,  ca  urmare  a  unei  credinţe  înfocate,  susţinute  fără  a  se 

compromite, dar şi dată fiind iscusinţa de a predica şi afirmarea  unor modalităţi de expresie la 

nivel religios  cu  efect  real  asupra  oamenilor  (mărturisirea  în  grup,  deasa  Împărtăşanie)42.  De 

altfel, la acuzaţiile că spovedea în bloc, părintele Ioan  răspundea: «Şi diavolul fură sufletele tot 

în bloc!»43

Vladimireştiul se preface într-un nucleu spre care ,,apucă” o multitudine de pelerini ce fac 

parte din categorii sociale variate44.  În ceea ce priveşte  elanul popular extraordinar de la vremea 

respectivă, părintele Ioan mărturiseşte: ,,Ştii ce ziceau ei? Ce ne facem, măi, cu Vladimireştiul, că 

scârţâie osiile trenurilor de câtă lume merge acolo”45.  La Vladimireşti, veneau ,,revărsări” de 

oameni. La un hram, se estimase un număr de treizeci de mii de pelerini. Numărul biletelor ce se 

vânduseră  în halta Tudor Vladimirescu era de patru ori mai mare decât al celor vândute în Gara 

de Nord. Părintele Ioan era tânăr şi de nestăvilit în ceea ce priveşte credinţa. Oamenii prezenţi în 

număr considerabil la Vladimireşti veneau aici pentru că aflaseră că mănăstirea fusese închinată 

Maicii Domnului, ca urmare a viziunii maicii Veronica, dar,  mai ales, deoarece jinduiau a se 

spovedi şi a se împărtăşi. Ideea că în acel loc se arătase Maica Domnului fusese fructificată în 

sensul prefacerii fiinţei. Astfel, părintele Ioan îndruma, povăţuia, alina, dar îndeosebi dezlega de 

păcate şi împărtăşea. Predicile se constituiau în imbolduri spre căinţă autentică şi înnoire a vieţii. 

Referitor la acest moment semnificativ, părintele Ioan afirma: ,,...aş vrea să ştiţi că unii au avut 

dreptate când au zis că am fost şi un pic mândru. Recunosc. Atunci era o ocazie să-L preamăresc 

pe Dumnezeu, să înfrunt ateii.  Asta era în capul meu. Nu mă consideram un trimis. Am avut 

ocazia, şi sincer vă spun, doream să mor pentru Hristos. Şi în închisoare am regretat că nu am 

rămas acolo. Mă scuzaţi, astea sunt amănunte. Aş fi vrut să îmi dau viaţa pentru Hristos; sunt 

amănunte intime. [...] Cinstit vă spun acum, când e finalul, că n-a fost la mijloc nicio dorinţă de 

mărire  personală,  ci  de  mărire  şi  preaslăvire  a  lui  Hristos  şi  a  Maicii  Domnului”46.  Când 

Episcopul Chesarie Păunescu l-a prevenit că va fi necesar a alege din trei variante: a pleca din 

proprie iniţiativă,  a nu mai împărtăşi  sau a fi  izgonit,  părintele Ioan a replicat:  ,,Ce fac Prea 

42 Remus,Onişor, editorul  volumului  şi  realizatorul  interviurilor,  Cuvinte împărtăşite  de părintele Ioan şi  Maica  

Stareţă Cristina, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2007, p. 54
43Bucuria  de  a  fi  .Ediţie  specială.  Părintele  arhimandrit  Ioan  Iovan  de  la  Recea (18  mai 

2013),www.radiomures.ro/emisiuni/bucuria_de_a_fi/editie_specialaparintele_arhimandrit_ioan_iovan_de_la_recea.h

tml, accesat în 25 mai 2013.
44

 Enache,  George,  Petcu,  Nicolae,  Adrian,  Monahismul  orthodox  şi  puterea  comunistă  în  România  anilorʼ50, 

Editura Partener, Galaţi, 2009, p. 63.
45 Remus,Onişor, editorul  volumului  şi  realizatorul  interviurilor,  Cuvinte împărtăşite  de părintele Ioan şi  Maica  

Stareţă Cristina, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2007, p. 54.
46 Idem, op. cit., pp. 52-57.
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Sfinţite?  Vedeţi  comunismul,  vedeţi  ateismul,  părăsim  poporul,  abandonăm  credinţa?  Nu  se 

poate!”47 Ideea a venit tot de la Episcopul Chesarie care l-a îndrumat astfel: ,,Îi spovedeşti după 

carte, să citeşti toate păcatele şi-i dezlegi pe toţi pentru că vin pregătiţi cu post şi nu poţi să-i 

trimiţi  acasă!”48 Cu binecuvântarea Vlădicăi,  la praznice mari veneau şi alţi preoţi care procedau 

în aceeaşi manieră49.  În cei şapte ani de slujire la Vladimireşti, a luptat pentru o viaţă spirituală 

vie, fundamentată pe deasă împărtăşanie. Făptuia lucrul acesta potrivit cu Scriptura şi Tradiţia, 

deşi unii l-au răstălmăcit, iar alţii l-au săvârşit fără chibzuinţă50. 

Propagarea modelului de religiozitate promovat de  părintele Ioan şi la alte mănăstiri a 

presupus şi mai ascuţit, pentru puterea politică,  problema imixtiunii ca fenomenul să se curme51. 

Dat  fiind  că  obiectivul  puterii  comuniste  era  stăvilirea  fenomenului  religios,  abundenţa  de 

pelerini  la  Mănăstirea  Vladimireşti  şi  mişcarea  duhovnicească  ce  se  forma  în  jurul  acestui 

,,edificiu” de spiritualitate a displăcut puterii comuniste. Astfel, s-au ivit atitudinile şicanatoare. 

Pelerinajele  la  mănăstiri  deveneau acte  oarecum ilicite,  atitudinile  pioase ale  creştinilor  erau 

ironizate, erau limitate drepturile şi libertăţile religioase52. 

Contradicţiile dintre Ortodoxia oficială şi ,,înnoirile” de la Vladimireşti ajung să fie de 

netolerat odată cu amestecul politic. Iniţial,  i  s-a sugerat părintelui Ioan să fie cât mai reţinut. 

Acesta  însă  a  adoptat  o  atitudine  radicală  în  discurs,  cuvântând  lămurit  despre  ,,demonul 

comunist” care urmăreşte să mistuie Biserica lui Hristos, însufleţind oamenii a-şi păzi credinţa 

strămoşească. Autorităţile au recurs la o nouă strategie, asaltând mănăstirea de călugări Sihastru, 

o mănăstire legată strâns de Vladimireşti53.

Părintele Ioan s-a vădit a fi un potrivnic al sistemului de câte ori a avut prilejul, chiar şi în 

liceul ,, Gheorghe Bariţiu” din Cluj, unde, o perioadă, a activat ca profesor de religie. 

S-a  manifestat  ca  vrăjmaş  al  sistemului  de  câte  ori  a  avut  ocazia,  inclusiv  în  liceul 

,,Gheorghe  Bariţiu”  din  Cluj,  unde,  o  vreme,  a  fost  profesor  de  religie.  Atitudine  bravă,  în 

adevăratul  sens al  cuvântului,  a  arătat  sprijinindu-i  pe combatanţii  comunismului  refugiaţi  în 

munţi.  Se  cunoaşte  că  o  serie  de  idealişti  cutezători  îşi  închipuiau  că  vor  răpune  structura 

47 Idem, op. cit.,p. 53.
48 Ibidem.
49Idem, op. cit., p. 55.
50

 Andreicuţ, Andrei, Mărturisitori pentru Hristos I, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2005, p. 49.
51

 Enache,  George,  Petcu,  Nicolae,  Adrian,  Monahismul  orthodox  şi  puterea  comunistă  în  România  anilorʼ50, 

Editura Partener, Galaţi, 2009, p. 64.
52

 Andreicuţ, Andrei, Mărturisitori pentru Hristos I, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2005, p. 49.
53 Enache, George, Petcu, Nicolae, Adrian, Monahismul orthodox şi puterea comunistă în România anilorʼ50, Editura 

Partener, Galaţi, 2009, p. 65.
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diabolică şi opresivă, organizându-se prin munţi. Chiar anumiţi călugări şi preoţi, ca urmare a 

faptului că erau supravegheaţi de securitatea comunistă, au evadat în munţi54. 

Unul dintre  cei  care  luaseră  drumul pribegiei  era  Lupeş Ion.  În urma investigaţiei,  la 

confruntarea cu părintele Ioan, a mărturisit că ,,la Mănăstirea Vladimireşti am fost de două ori, 

prima oară la 15 august 1954 şi a doua oară la 27 august 1954… I-am spus părintelui Ioan că 

trăiesc prin munţi împreună cu alţi fugari  şi după aceea părintele Ioan m-a împărtăşit… M-a 

întrebat dacă am alimente, bani şi acte, eu răspunzându-i că nu am nici alimente, nici bani şi nici 

acte. S-a dus în altar, de unde mi-a adus 300 de lei… După ce mi-a dat banii,  părintele Ioan mi-a 

spus că, ducându-mă înapoi, să nu ne pierdem curajul, deoarece stăteam în munţi. De asemenea, 

mi-a spus că dânsul urmează să fie caterisit, iar prin predicile pe care le ţine vorbeşte oamenilor 

să ducă acţiuni împotriva comunismului”55.   

 Un alt pribeag era călugăr, şi se numea Teodosie. L-a ajutat, la recomandarea părintelui 

Gherasim. Referindu-se la acest moment, Părintele Ioan afirmă: ,,A revenit călugărul Teodosie în 

vara anului 1952, şi am fost chemat de părintele Gherasim în chilia lui, spunându-mi că e la el 

părintele Teodosie, că e îmbrăcat civil şi că vrea să vorbească ceva numai cu mine. Am intrat în 

chilia părintelui Gherasim şi ieşind părintele Gherasim, am rămas numai eu cu Teodosie... Mi-a 

spus să nu mă surprindă faptul că este îmbrăcat civil, deoarece el este fugar şi trăieşte undeva prin 

Munţii Vrancei, nespunându-mi unde anume, cerându-mi cu această ocazie ceva încălţăminte şi, 

în acelaşi timp, şi bani... I-am dat o pereche de bocanci de-ai mei şi cca. 200 de lei” . 

Este  sesizabil  un  anume fapt:  nu s-a  putut  afla,  prin  intermediul  părintelui,  Ioan  nici 

numele celor cu care vieţuia prin munţi, nici ce discuţii a purtat cu Gherasim după ce acesta s-a 

retras56.  

Pe  parcursul  anchetei,  a  fost  interogat  şi  cu  privire  la  doi  duhovnici  cunoscuţi  ai 

României: Ilie Cleopa şi părintele Arsenie Papacioc. Părintele Ioan istoriseşte următoarele: ,,Prin 

anul 1949-1950, nu-mi amintesc precis când, a venit la Mănăstirea Vladimireşti, unde mă aflam 

ca preot, părintele Ilie Cleopa, în acea perioadă stareţul Mănăstirii de călugări Slatina, însoţit 

fiind de către părintele Arsenie Papacioc”57. 

Înainte de a-i cunoaşte personal, aflase de renumele acestora: ,,Despre Arsenie Papacioc 

auzisem cu mult înainte de a-l cunoaşte personal, respectiv atunci când a venit la Mănăstirea 

54
 Andreicuţ, Andrei, Mărturisitori pentru Hristos I, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2005, p. 55.

55
  Idem, op. cit.,pp. 55-56.

56
 Idem, op. cit., pp. 56-57.

57 Idem, op. cit., p. 57.

24



Vladimireşti,  pentru faptul că stareţul Ilie Cleopa se bucura de oarecare influenţă în rândurile 

celor ce se dedicau monahismului, lucru ce a făcut ca atunci când acesta l-a solicitat pe Arsenie 

Papacioc de la Institutul Biblic –unde lucra ca sculptor –dovedi că e cunoscut de către multe 

persoane dedicate monahismului. Astfel, am auzit şi eu despre aceştia”58.

S-au perindat pe la Vladimireşti şi alţi bărbaţi renumiţi, unii dintre aceştia fiind legionari, 

toţi cu simţăminte ostile regimului comunist  ce se instaura. Sosirea acestor ,,elemente ostile” la 

Vladimireşti:  ,,a  fost  posibilă  în  urma  faptului  că  întregul  personal,  în  frunte  cu  conducerea 

Mănăstirii Vladimireşti, respectiv, subsemnatul, Iovan Silviu Corneliu, stareţa Veronica, secretara 

Mihaela, precum şi călugăriţele: Teodosia, Fevronia, Tiberiada şi Epiharia, am creat o atmosferă 

naţională şi potrivnică comunismului. Pe unii dintre aceştia i-am ajutat cu bani, iar altora le-am 

procurat buletine de identitate, medicamente, încălţăminte. Prin predicile pe care le ţineam, îmi 

exprimam duşmănia împotriva comunismului şi sub această formă atacam regimul democrat din 

ţară”59.

În  data de 5 decembrie  1955,  Tribunalul  Militar  Teritorial  Bucureşti,  sub ,,patronajul” 

maiorului Branovici Ion, în sentinţa nr. 1655, va declara următorul fapt:  ,,Iovan Corneliu Silviu, 

preot  la  Mănăstirea  din Tudor  Vladimirescu,  şi-a  manifestat  ostilitatea  sa  faţă  de  regim prin 

predicile  şi  cuvântările  pe  care  le  ţinea...,  fie  în  mod  făţiş,  fie  folosind  cuvinte  cu  două 

înţelesuri..., a întreprins acte de favorizare pentru bandiţii Lupeş Ion şi Ghiţă Păiş, deşi cunoştea 

actele  teroriste  săvârşite  de  aceştia...  a  favorizat  întreaga  activitate   a  călugăriţei  legionare 

Iordache Mihaela”60.

Forţa cuvântării părintelui Ioan a condus la surescitarea autorităţii politice. Sub acţiunea 

constrângătoare a acesteia, patriarhul Justinian a interzis în mai 1954 ca părintele Ioan să mai 

slujească la Vladimireşti  şi i-a pretins acestuia a veni la Bucureşti, pentru a sluji la Catedrala 

Patriarhală.  Refuzul  acestuia  a  avut  ecouri  drastice:  acţionarea  în  judecată,  caterisirea  şi 

excluderea din monahism pe 27 ianuarie 1955. În predica intitulată Înmulţirea pâinilor şi Sfânta 

Treime, părintele Ioan lămureşte: ,,Dacă veţi înţelege şi dumneavoastră: « ca să faci o instituţie, şi 

să  o  conduci,  şi  să  meargă  bine,  trebuie  să  întâmpini  şi  răstălmăciri,  neînţelegeri  şi  să  faci 

greşeli», cum zicea patriarhul Justinian când mă judeca la Patriarhie, că el m-a caterisit, dar a fost 

cinstit: «Bă, nu vă legaţi de Ioan! Toţi greşim, măi!  Numai  cine nu munceşte, nu greşeşte!» 

Parcă-l aud: «El ce face?! Dezleagă o mie... sau unul... Darul e al lui! Are voie! Aici nu greşeşte! 
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 Ibidem.

59 Idem, op. cit., pp. 57-58.
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 Idem, op. cit., pp. 58-59.
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Aici, zicea Patriarhul, el a greşit numai că nu m-a ascultat şi a dat scrisoarea aceea la conducerea 

comunistă, că dacă n-o dădea,  eu aranjam cu statul. Asta n-am vrut eu să o aranjez cu statul ateu, 

ci  să  fiu  deschis,  cinstit:  «Domnule  ateu,  domnule  stat,  eşti  păgân,  eşti  îndrăcit  scoateţi  pe 

Dumnezeu din sufletele a mii şi milioane de oameni! Aici e greşeala. Deschis, nu pe ascuns»61.

            Închipuindu-şi ce se va petrece, părintele Ioan scrie un memoriu încă din 25 ianuarie, în 

care sunt incriminaţi ierarhii Bisericii: ,,Toate hotărârile sunt luate din ordinul unor atei apostaţi 

sau renegaţi din partid sau guvern […] De ce vindeţi interesele lui Dumnezeu şi ale Bisericii 

statului  ateu  pentru  interesele  menţinerii  unui  salariu  şi  renunţaţi  la  truda  de  a  mărturisi 

credinţa?”62 Părintele Ioan apreciază că vedeniile, expresii ale prezenţei Duhului Sfânt, sunt cu 

putinţă  permanent.  El  ,,simte  şi  aleargă  unde  credinţa  e  vie"63.  Totodată,  învinuirea  de 

,,misticism” adusă acestuia este extrem de imprecisă. Mărturisirea crezului adevărat se face la 

Vladimireşti,  chiar  cu  riscul  martiriului.  Dată  fiind  calitatea  de  mărturisitori  ai  credinţei  şi 

mădulare ale Bisericii lui Hristos, călugării de la Vladimireşti sunt îndreptăţiţi a atenţiona ierarhii 

că nu adoptă o atitudine corectă. Argumentul oferit de părintele Ioan  este cel care vizează  o 

anumită chestiune, cea a libertăţii religioase îngrădite. ,,Statul, prin Ministerul Cultelor, tolerează 

pe reprezentanţii săi să întreprindă o prigoană uneori făţişă contra credinţei. De ce, dacă lupta 

împotriva credinţei se face numai ideologic, sunt pedepsiţi cei ce merg la biserică? Libertatea 

religioasă ,,se rezumă treptat numai la suflet şi nici în Biserică nu se poate refugia creştinul[…] 

Dacă este  o colaborare  între  Biserică  şi  Stat,  atunci de ce statul  are  drepturi  nelimitate  şi  se 

amestecă grosolan în toate ale Bisericii, iar Bisericii să nu i se îngăduie deplina libertate spre 

îndeplinirea misiunii sale de sfinţire a sufletelor?”64. 

           Biserica se impune a fi capabilă să reziste contra constrângerilor statului: ,,Ortodoxia vrem 

s-o mărturisim nu numai cu inima şi cu buzele, ci la nevoie chiar cu sângele”65. În vederea acestui 

fapt, el cheamă pe ierarhi a se încumeta să rişte ,,până la sânge pentru a-l mărturisi pe Hristos”66. 

Compromisul şi pevederea nu sunt admise: ,,Pactizarea cu lupii duce la risipirea oilor”67.

           Ca urmare a deplinei fraternizări a mănăstirii cu părintele Ioan Iovan, puterea totalitară a

61 Predică înregistrată audio, Mănăstirea Recea, Înmulţirea pâinilor şi Sfânta Treime.
62 Enache, George, Petcu, Nicolae Adrian, Monahismul orthodox şi puterea comunistă în România anilorʼ50, Editura 

Partener, Galaţi, 2009, pp. 66.
63 Ibidem.
64

 Idem, op. cit., pp. 66-67.
65

 Idem, op. cit., p. 67.
66

 Ibidem.
67 Ibidem.
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intervenit direct, reţinând în noaptea de 30 martie 1955 pe părintele Ioan, pe maica Veronica şi pe 

maica Mihaela. În ciuda acestui fapt, soborul nu s-a dezis de stareţă şi de părintele Ioan, adresând 

memorii Patriarhiei şi autorităţilor în vederea izbăvirii celor trei. Apreciindu-se situaţia ca fiind 

inadmisibilă, în anul 1956, autorităţile au iniţiat o acţiune de proporţii, la care au participat 220 de 

ofiţeri de Securitate68. Socotite inamice ale poporului, călugăriţele (în total, 318) au fost săltate în 

noaptea de 14 februarie 1956. Perioada ce a urmat a fost dificilă, de claustrare şi domiciliu forţat 

pentru port ilicit de uniformă69.

Prin intermediul părintelui Ioan, s-a exprimat cea mai lămurită şi, în acelaşi timp, cea mai 

teologică  rezistenţă  la  adresa  totalitarismului  asupritor  al  religiei.  Cu toate  că  au  fost  aduse 

învinuiri  despre  ,,legionarismul”  vieţuitorilor  mănăstirii,  ele  nu  au  un  temei  valid,  ideile 

răspândite  de  părintele  Ioan,   izvorând  de  la   episcopul  Nicolae  Popovici70.  În  realitate,  la 

Vladimireşti, părintele Ioan Iovan prilejuieşte dezvoltarea unui anume gen de conduit, insuflat de 

atitudinea îndrumătorului său, episcopul de Oradea, Nicolae Popovici, întemeiat pe mărturisirea 

făţişă  a  credinţei  în  Hristos  şi  pe  relevarea  manierei  în  care  autoritatea  comunistă  limitează 

manifestarea acesteia. Este limpede faptul că şi în alte locuri credinţa era lucrată cu toată tăria, 

însă niciunde nu era reliefată atât de clar  nepotrivirea dintre declaraţiile autorităţilor cu privire la 

garantarea autonomiei  credinţei   şi  realitate.  ,,Acest  echivoc  păstrat  în  alte  zone nu însemna 

neapărat trădarea idealurilor creştine, ci o strategie menită să nu aducă în atenţia autorităţilor 

chestiunile bisericeşti”71.

Chiar dacă  ,,Vladimireştiul”  va fi zdrobit şi în final,  ferecat, invocându-se pretextul 

,,conspiraţiei legionare”, cu prilejul cercetărilor ce vizau problema în cauză,  organele represive,  

ajung  să  aibă  conştiinţa  vigorii  credinţei,  dar,  îndeosebi,  a  mănăstirilor.  Astfel,  acestea  se 

îndepărtează de modelul ideal al regimului, cel de organizare neputincioasă72. S-a spus, de pildă, 

că ,,experienţa de la Vladimireşti a convins autorităţile statului că se confruntau cu o veritabilă 

«armată neagră a călugărilor şi a călugăriţelor», pe care patriarhul Justinian o susţinea şi o proteja 

ca pe un bun de mare preţ al Bisericii”73.

68
 Ibidem.

69Munteanu, Pantelimon, Părintele Arsenie Boca - Mărturia Părintelui Pantelimon, Editura  Cristimpuri, 
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Enache, George, Petcu, Nicolae Adrian, Monahismul orthodox şi puterea comunistă în România anilorʼ50, Editura 

Partener, Galaţi, 2009, p. 67.
71 Idem, op. cit., p. 39.
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 Idem, op. cit.,  pp. 38-39.
73 Ariton,  Ion,  Biserica  „Sfântul  Ierarh  Nicolae“  din  comuna  Corod,  judeţul  Galaţi  1818-2013,   Editura 

Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2013, p. 88.
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Vladimireştiul se preface într-un argument valid care a determinat autorităţile să practice 

metode crâncene contra monahismului în ansamblul lui. Conştientizarea urmărilor valabile pentru 

toate  mănăstirile,  l-a determinat pe patriarhul Justinian să solicite celor  de la Vladimireşti  să 

abandoneze această atitudine intransigentă şi să consimtă ca mănăstirea să se închidă74.

,,Istoria” consemnează  că,  mai apoi, unele feţe monahale,  care la momentul respectiv 

condamnaseră ,,divagările” de ordin teologic de la Vladimireşti,  ajung a fi vizate de Securitate. 

Printre aceştia, părinţii Arsenie Papacioc, Cleopa Ilie, Roman Braga sau Sandu Tudor, însărcinaţi, 

în repetate rânduri, de patriarhul Justinian a merge la Vladimireşti pentru a afla un mijloc de 

conciliere.  Dat  fiind  că  toţi  aceştia  îşi  aveau  obârşia  la  mănăstirea  ,,oficială”  a  patriarhului 

Justinian,  ajung  a  fi  suspectaţi  de  Securitate   că  sunt,  în  realitate,  în  complicitate  cu 

Vladimireştiul.  Supravegherea  acestora  a  condus  în  ultimă  instanţă  la  finalizarea 

,,experimentului” Slatina, cel  ţintit de Justinian şi la închiderea unui grup însemnat de oameni ai 

Bisericii,  grup supranumit ,,Rugul  Aprins”75.   De altfel,  părintele  Justin  Pârvu,  recrea într-un 

articol apărut în revista  Atitudini  contextul istoric specific şi menţiona importanţa fenomenului 

Vladimireşti în peisajul orthodox: ,,Noi ştim că Germania avea planul să se extindă în Balcani cu 

toată  forţa  lor  politică  şi  economică;  tânjeau  după  petrolul  şi  grâul  din  Balcani.  În  aceste 

momente grele pentru noi de a ne păstra echilibrul a avut un rol important curentul religios, care a 

început prin mănăstirea Vladimireşti  şi a continuat cu Rugul Aprins şi a avut un efect foarte 

pozitiv asupra creştinătăţii noastre. În pofida tuturor controverselor, începutul maicii Veronica a 

fost bun şi prin ea s-a dus mai departe o lucrare; e altceva cum a deposit ea ispitele şi greutăţile 

de mai târziu”76.

Arestarea  părintelui  Arsenie  este  asimilată  largului  cadru  al  episoadelor  ce  vizau 

închiderea reprezentanţilor ,,de seamă” ai Mănăstirii ,,Tudor Vladimirescu” din judeţul Galaţi. El 

nu a intrat în vizorul Securităţii ca urmare a unui raport nemijlocit cu cei de la Vladimireşti, deşi 

legăturile  acestuia  cu  maica  Veronica,  părintele  Ioan  şi  maica  Teodosia  (Zorica  Laţcu)  erau 

strânse. Părintele Arsenie Boca ajunsese să fie privat de libertate, deoarece, între timp, Nicolae 

Bordaşiu şi monahul de la Slatina, Antonie Plămădeală, pribegi de ani buni, studenţi legionari, 

mărturisiseră, închişi fiind, că stătuseră o vreme la Prislop. Ampla conspiraţie legionară se dorea 

a  fi acreditată.  Astfel,  aceşti  arestaţi,  dar şi mulţi alţii  trebuiau să recunoască,  cu orice preţ, 
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raporturi conspirative cu Vladimireştiul. Ancheta viza culegerea de mărturii compromiţătoare de 

la părintele Arsenie, cu privire la anumiţi arestaţi77.

Măsurile variate revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române au făcut ca sinodalii, clerul 

de  mir  şi  monahal,  dar  şi  credincioşii  să  resimtă ,,un aer  de prigoană”.  Guvernul şi  Partidul 

Muncitoresc  se  lipseşte  de  colaborarea  cu  Biserica  şi  purcede  a  practica  o  doctrină 

antireligioasă78.

,,În această atmosferă – creşte aureola de martiri a celor de la Vladimireşti, despre care zic 

că au văzut lucrurile clar de la început – cât şi a tuturor celor arestaţi care-şi aşteaptă osânda, fără 

să aibă altă vină, decât aceea de a fi sinceri apărători ai credinţei în Cristos”79.

CAPITOLUL III

PĂRINTELE IOAN IOVAN – DUHOVNIC RUGĂTOR ŞI FIGURĂ 

MISTICĂ ÎN ÎNCHISORILE COMUNISTE

Despre suferinţa cumplită resimţită în închisoare, părintele Ioan mărturisea: ,,Suferinţa mea 

n-a fost o suferinţă,  a fost tot un dar!”80 ,,O socotea academie, locuri de elită, anii aceia l-au sfinţit, 

77 Enache, George, Petcu,  Nicolae Adrian, Părintele Arsenie Boca în atenţia poliţiei politice din România, Editura 

Partener, Galaţi, 2009, p. 61.
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l-au verificat, l-au dovedit, în ciuda tuturor umilinţelor, a suferinţelor, n-a vorbit niciodată cu 

osândă,  darămite  cu  duh  de  răzbunare.  Nici  pe  departe!”81.  Totodată,  părintele  Ioan  preciza 

importanţa păstrării neîntinate a conştiinţei: ,,Eu nu înţeleg o preoţie ruptă de popor. Vă spun 

aceasta ca să învăţaţi că dacă stăruieşti şi ai răbdare şi rezişti cu caracterul, cu conştiinţa să nu te 

întinezi,  să nu te pătezi,  să nu te faci  vânzător de suflet  şi  de oameni, atunci tot  răzbeşti  cu 

ajutorul  lui  Dumnezeu şi  Doamne,  scumpă este  mulţumirea  sufletească.  Aţi  văzut  când citiţi 

acolo,  în Acatistul  Domnului: «Iisuse,  veselia conştiinţei!»  Nu este o mai mare veselie decât 

conştiinţa curată, care nu te acuză!”82

Aspazia Oţel Petrescu scria în Doamne, strigat-am: ,,Dintre toţi închişii care, într-un fel 

sau altul, s-au bucurat de binecuvântarea părintelui Arsenie, cea  mai    mare   condamnare    a 

avut-o părintele Ioan, 25 de ani. Cred că niciun preot român n-a fost mai calomniat şi mai insultat 

decât acest preot, exemplu de trăire creştină. Acuzaţiile cele mai aberante, minciunile cele mai 

josnice i-au însoţit calvarul. Dacă am în vedere o aserţiune rostită de Mama Sica, pe părintele 

Ioan l-a iubit mult Dumnezeu pentru că l-a găsit capabil să poarte o cruce atât de grea83. Aspazia 

Oţel  Petrecu  îl  cunoscuse   pe  părintele  Ioan  mai  mult  în  ipostaza  de  Silviu  Iovan.  Aceasta 

mărturiseşte: ,,A venit spre mine în ziua în care  îmi terminasem lucrarea susţinută la F. O. R. S. 

Mi-a dăruit atunci «Urmarea lui Hristos», această sublimă «osana» adusă dumnezeirii, acest imn 

de iubire neegalat încă. Numele părintelui Ioan mi-a rămas legat de această carte. Silviu avea un 

suflet  cu limpezime de copil,  o puritate ce nu putea fi  coruptă de niciun demon flămând de 

pervertirea sufletelor mari. Uneori, în temniţă, când mi se oferea spectacolul trist al omului ne-

om, mă gândeam la Silviu ca la o reabilitare a Omului”84.      

            Prezenţa sa în spaţiul carceral comunist a fost pentru foarte mulţi o reală binecuvântare. 

În temniţă fiind, Părintele Ioan Iovan a făcut misiune.  A spovedit, a împărtăşit, a călăuzit, 

a  mângâiat,  dar  îndeosebi  s-a  rugat.  Un  informator  consemnează,  într-un  raport  despre 

conversaţiile purtate cu preotul Iovan Silviu Corneliu, datat 17 iunie 1955: ,,Discuţiile cu sus-

numitul  preot  sunt  foarte  anevoioase,  din  cauză  că  e  foarte  tăcut  şi  se  ocupă  toată  ziua,  de 

dimineaţa de la deşteptare şi până la stingere, numai de rugăciuni. Pot să discut cu el numai seara, 

după ce luăm masa de seară, şi numai în cazul când şi-a terminat rugăciunile”85. 
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În  celebrul  său  Jurnal  al  fericirii,  monahul  Nicolae  Steinhardt  mărturiseşte:  ,,Încă  de 

mult, Marinică P. ne-a spus lui Sile Cătălinoiu şi mie că are, perfect cusute într-un colţ de batistă 

câteva  fărâme  de  Împărtăşanie,  date  lui  cu  vreo  trei  ani  în  urmă  de  părintele  Ioan  Iovan, 

duhovnicul Vladimireştilor”86.

Părintele  se  împrietenise  şi  cu  unii  gardieni.  O  astfel  de  prietenie  se  înnodase  şi  cu 

sergentul Gheorghe. Comunicau adesea., iar Târâianu, în rapoartele sale, nota convorbirile. 

Părintele avea prieteni şi printre gardieni. Un asemenea prieten îi era sergentul Gheorghe. 

Vorbeau îndelung. Numai că Târâianu, în rapoartele sale, prindea convorbirile. Astfel,  se indică 

faptul că ,,în seara zilei de 13 iulie 1955, după ora 22, după ce a luat în primire serviciul, domnul 

sergent  a  stat  de  vorbă  prin  vizetă  cu  părintele  Ioan.  Părintele  l-a  întrebat:  «-Ce  faci  frate 

Gheorghe, bine? Dar soţia şi Mihăiţă, copilul? Când am să fiu liber, am să vin să-l binecuvântez. 

Frate Gheorghe, mai am o rugăminte de la tine. Vezi cum poţi  să-i dai părintelui Gherasim nişte 

împărtăşanie, că şi dânsul săracul e grav bolnav. I se bagă aer în plămâni. Această împărtăşanie, 

pentru el, ca preot, foloseşte mult. Aşa că, te rog, fă cum ai putea. Nu te oblig, frate Gheorghe, 

vezi cum poţi, şi când e momentul. Eu îţi spun acestea pentru că am încredere în tine, şi de aceea 

ţi-am spus pentru ce suntem aici, şi ce mă întreabă la anchetă. Când vom scăpa de aici şi vom fi 

liberi... te vom ajuta şi noi cum ne-ai ajutat tu aici»”87.

În realitate, pe 21 iunie 1955,  părintele Ioan îl povăţuise pe Gheorghe  ,,să nu mai stea în 

Securitate, că omul pe pământ nu-i fericit, ci să-şi pregătească un trai mai bun, cât trăieşte pe 

pământ, pentru lumea cealaltă care e veşnică”88. Sergentul a admis întru totul, precizând ,,că el a 

fost forţat să se încadreze în Securitate, după ce şi-a terminat armata. Atunci i-a spus unui domn 

locotenent,  care-l  întrebase de  ce  e  credincios,  lucrul  următor:  «dumneavoastră  nu credeţi  în 

Dumnezeu că aveţi două stele pe umăr,  dar eu, chiar dacă o să le am, tot voi crede»”89.

Între  gardieni  şi  deţinuţi,  era  astfel  posibilă o  desăvârşită  comuniune.  Conversaţia  s-a 

sfârşit astfel: ,,Părintele i-a mai spus domnului sergent că a fost scos la anchetă şi că aceştia vor 

să-l facă legionar, ceea ce nu e adevărat; după aceea,  i-a dat noapte bună şi s-a culcat, fără să mai 

stea de vorbă cu domnul sergent, până a ieşit din serviciu”90. Râvnind  a-i împărtăşi pe deţinuţi, 

părintele Ioan uza de  toate mijloacele, inclusiv de complicitatea gardienilor91. 
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Cu privire la taina mărturisirii, Târâianu relatează: Părintele Ioan ,,recunoaşte că a greşit 

în faţa legii prin faptele pe care le-a făcut, dar ca preot nu. Ca slujitor al lui Dumnezeu trebuie să 

facă ceea ce a făcut; iar în ceea ce priveşte taina mărturisirii, chiar dacă ar fi pus să semneze 

declaraţie pentru pedeapsa capitală, de divulgat, nu va divulga nimic”92.

S-a  perindat  prin  mai  multe  închisori.  Vătămându-şi  serios  sănătatea  la  Galaţi,  este 

transportat la Văcăreşti. Şi în acest loc, ca şi la Galaţi, liturghisea. Potirul era ,,închipuit” de o 

cutiuţă  de  ebonită,  iar  vinul  era  adus  în  sticluţe  de  vin  tonic.  De  la  Văcăreşti,  ajunge  la 

penitenciarul  de  tranzit  -  Jilava.  Periplul  carceral  a  continuat  la  Gherla,  penitenciarul  cu 

straşnicul comandant Goiciu. În urma evenimentelor petrecute în Ungaria, deţinuţii consideraţi 

mai ,,periculoşi”, au fost mutaţi la Aiud93. 

Mai crâncenă decât închisoarea este o anume constatare, aceea că după ce a fost eliberat, 

dorind a fi primit din nou în rândul clerului,  ,,toată spuma călugărilor care au fost şi ei închişi” 

au mărturisit împotriva sa: ,,Ştiau că eu fac în închisoare Liturghie – îşi aminteşte părintele. Ei nu 

făceau, ca să nu se afle şi să nu le dea drumul. Bucuria mea în temniţă a fost Sfânta Liturghie. 

Toate declaraţiile la adresa mea erau negative. Toate aveau ca un fel de leitmotiv, faptul că nu am 

ascultat, că nu m-am considerat caterisit, că făceam acolo Liturghie, predicam […]”94.

Penitenciarul Galaţi

În noaptea de 29 spre 30 martie 1955, Părintele Ioan este arestat de Securitatea din Galaţi şi 

încarcerat în penitenciarul din aceeaşi localitate. În chip voit, persoane îmbrăcate civil şi militar 

căutau compromiterea acestuia95.

Caznele la care este supus în această perioadă de către un anchetator evreu extrem de dur, 

nu îl determină pe părintele Ioan să renunţe la atitudinea dârză. Astfel, acest anchetator civil, care 

s-a prezentat a fi procuror, scoţând un pachet de biscuiţi, i-a oferit un biscuit  în care a înfipt un ac 

cu gămălie, grăind ironic: ,,Serveşte Părinte, direct, că ştiu că nu accepţi din mâna unui ateu!”96 
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Cu  un  alt  prilej,  încercând  a-l  stârni  pe  părintele  Ioan,  l-a  întrebat  care  este  cauza  scrierii 

memoriului, dat fiind că în ţară există toate libertăţile de cult, iar credinţei nu i  se face rău. 

Părintele  i-a  replicat  prompt,  indicându-i  ceea  ce  se  zărea  pe  geam,  un  podium pe  care  se 

aşezaseră ,,generos” instrumente pentru muzică uşoară, în locul vechiului altar al Bisericii Sfânta 

Maria. Totodată, la Brăila, din vârful Institutului Notre Dame, fusese aruncată dispreţuitor statuia 

Maicii Domnului. Realitatea cruntă, mărturisită ferm, a provocat reacţia violentă a anchetatorului 

care, iritat, a luat tamponul de sugativă de pe birou, aruncând spre Părintele Ioan. Totodată, a 

împins biroul în acesta, întrebând revoltat: ,,Cine eşti tu, ca să judeci ce se face?” I s-a  replicat 

brav:  ,,Când v-aţi  prezentat  ca  procuror,  cu  biscuiţi,  aţi  fost  domn,  acum sunteţi  securist...” 

Atitudinea demnă a părintelui n-a rămas fără ,,răsplată”, acesta fiind prins de barbă şi târât fără 

milă prin cameră. În  răstimpuri,     anchetatorul      arunca câte-o privire terifiată pe geam, una ce 

amintea de aceea a personajului Leiba Zibal din O făclie de Paşte97. 

Bucureşti – transferarea pentru anchetă

 După ce şi-a petrecut Sfintele Sărbători în penitenciarul Galaţi, părintele Ioan Iovan a fost 

transferat la Bucureşti în vederea anchetei. Aici, Părintele Ioan a fost pus în situaţia teribilă de a 

nu putea să-şi satisfacă nevoile fiziologice. Fire delicată, acesta nu admitea împlinirea acestora în 

celulă.  Consecinţele  acestui  fapt  au fost  tulburi:  nervi  mistuiţi  şi  organism vlăguit.  Totodată, 

modelul ,,de succes” urmat în vederea nimicirii morale şi fizice este cel al anchetelor de noapte. 

Realitatea era cu atât mai tenebroasă cu cât calvarul se relua de mai multe ori pe noapte98. 

 De asemenea, cu prilejul unui control săvârşit de însuşi ministrul de interne, generalul 

Alexandru  Drăghici,  părintele  Ioan  nu  a  permis  insultarea  credinţei  străvechi.  Acesta  îşi 

însemnase pe perete,  cu apă,  Sfânta Cruce.   Întrebat  fiind  de general  ce anume l-a făcut să 

îndobitocească lumea la mănăstire, ca să ajungă acolo, părintele Ioan a replicat: ,,Aş vrea să vă 

îndobitocesc  şi  pe  dumneavoastră,  domnule  general,  cu  intenţia  nobilă  de  a  vă  apropia  de 

Dumnezeu, aşa cum am făcut-o la mănăstire cu oamenii credincioşi”99. 

Readucerea în penitenciarul Galaţi pentru judecarea procesului
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 După  aspre  anchete,  s-a  judecat  procesul  în  care  sentinţa  dată  a  fost  condamnarea  la 

moarte, comutată în muncă silnică pe viaţă, din care au fost executaţi 9 ani şi jumătate, până în 

1964, data apariţiei Decretului de Amnistiere100.

Executarea sentinţei  a început la penitenciarul Semicerc din Galaţi. Realitatea carcerală a 

avut efecte devastatoare: contractarea unui TBC ganglionar, dar şi crăparea mâinilor până la os, 

ca urmare a mizeriei  şi  frigului acerb.  În  ciuda tuturor relelor,  zilele erau luminate de Sfânta 

Liturghie pe care Părintele Ioan o oficia zilnic. Cu ajutorul deţinuţilor de drept comun, se intra în 

posesia unei sticluţe de culoare închisă pe care scria vin tonic, dar care, în realitate, era vinul adus 

în mod nepermis de aceştia. Antimisul se regăsea cusut pe spatele maioului, iar ,,potirul era o 

cutie de medicamente din ebonită, sfinţită”101. Într-o noapte, cea de 5 februarie 1956, părintele 

Ioan a avut un vis covârşitor. Astfel, cum se schimbă brusc imaginile în vis, a văzut-o pe mama sa 

fără suflare, împrejmuită de o multitudine de flori, iar alături, cu o lumânare licăritoare, pe fratele 

acestuia, Aurel. Totodată, imaginea tatălui ce se perinda din cameră în cameră, plângând întristat, 

i-a rămas întipărită în minte102.   

Mai apoi, s-a dispus mutarea părintelui Ioan în celula cu numărul 26, o celulă ,,înzestrată” 

cu geam şi cu căldură. Venirea doctorului Schoferman de la Spitalul Central al Penitenciarelor, 

într-o vizită de rutină, a culminat cu trimiterea părintelui Ioan la Spitalul Închisorii Văcăreşti. 

Acesta părăseşte penitenciarul Galaţi într-o maşină pe care era scris ,,Caravana Cinematografică”, 

cu picioarele  înlănţuite şi  cu mâinile încătuşate,  lungit  pe podea103.  În  această situaţie  limită, 

părintele Ioan are certitudinea sprijinului solid, oferit de mamă: ,,M-a născut a doua oară, că m-a 

salvat! Din nou mă salvează! Cum? Moare ea ca să mă salveze pe mine?! Cred puternic: s-a dus 

la Maica Domnului. «Maica Domnului, salvează-mi copilul!»”
104

.

Văcăreşti

 În Închisoarea de la Văcăreşti, doctorul Schoferman şi doctoul Blidaru s-au îngrijit a-i 

restabili  sănătatea  părintelui  Ioan  Iovan.  Aici,  conjuctura  internaţională  modificată,  datorită 

relaxării  relaţiilor  politice  dintre  America  şi  U.R.S.S.  prilejuieşte  schimbarea  regimului  de 

detenţie. Astfel, părintelui Ioan i se permite să primească scrisori, pachete, dar şi să vorbească la 

100
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vorbitor. Dorul crâncen al părintelui Ioan de mamă urma să fie ostoit în 28 august. La scadenţa 

vorbitorului, a venit tatăl acestuia. Pentru a căpăta tărie la vederea fiului, tatăl părintelui Ioan 

renunţase a purta doliul şi băuse un pahar cu vin. Părintele Ioan arătă că nu este străin de cele 

întâmplate, întrebându-l ce s-a petrecut pe data de 5 februarie. Tatăl spuse mâhnit fiului că aceea 

fusese ziua piederii mamei. Aceasta, înainte de a trece la Domnul, a primit Sfântul Trup şi Sfântul 

Sânge al Mântuitorului Hristos105. 

Ferecat între ziduri, părintele Ioan  resimte intensitatea trăirii adevărate. De Sfintele Paşti, 

s-a reuşit unirea a trei confesiuni. Astfel, părintele Ioan a izbutit a-i convinge pe părintele vicar 

romano-catolic  de la  Iaşi,  Xaveriu  şi  pe  părintele  greco-catolic,  Nicolae  Opriş,  fost  paroh la 

Bonţida-Cluj,  să  oficieze  împreună  Sfânta  Liturghie.  Apoi,  a  urmat  împărtăşirea  tuturor 

deţinuţilor într-o atmosferă de nesfârşită bucurie. Totodată, însufleţiţi de entuziasm creştinesc, 

deţinuţii  au intonat  ,,Hristos  a  înviat”,  ceea ce  a  atras  atenţia  gardianului  din postul  turn  de 

observaţie. Ofiţerul de seviciu a fost informat, prezentându-se în celulă. Căpitanul Cucu, deţinut 

politic ca şi ceilalţi, fost ofiţer de grăniceri, a rânduit plasarea preoţilor în spate. De asemenea, 

ofiţerul de serviciu a impus ieşirea în faţă a preoţilor, suspectându-i pe aceştia că au făptuit slujbă 

religioasă. Căpitanul Cucu a răspuns ferm acestuia, rugându-l să nu profaneze religia ortodoxă. 

Acesta preciză că i se cântase ,,Hristos a înviat” cu prilejul zilei de naştere106.

 De altfel, după ce a stat în celulă cu părintele Ioan, ajungând să-l intuiască, să-i cunoască 

concepţia, părintele greco-catolic, Nicolae Opriş , se ataşase într-atât, încât mărturisea: ,,Îmi pare 

rău, însă dacă cineva îmi prezenta aşa Ortodoxia, alta era atitudinea mea faţă de ea”107.

Jilava

La închisoarea Jilava, un penitenciar considerat de tranzit, se căuta pervertirea morală, cu 

scopul de a te constrânge a tăgădui crezul, a trăda, a admite că ei sunt cei care au dreptate. Un 

deţinut politic osândit la moarte a năzuit a se elibera din spaţiul  carceral. Închipuindu-şi că nu-l 

vede nimeni şi aflându-se în braţele disperării, săpa adânc cu propriile mâini în celulă, pământul 

făcându-l ,,nevăzut” sub haine, într-o tinetă, pentru a putea fi dus afară. Gardianul însuşi, deşi ştia 

despre zadarnica încercare, îl lăsa să continue. Mai târziu, un deţinut politic l-a înştiinţat prin 
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Morse că fusese descoperit, ceilalţi amuzându-se cu dispreţ pe seama gestului său. Sfârşitul a fost 

unul tragic: ucidere prin împuşcare în Valea Piersicilor108. 

În vederea inducerii unei stări perpetue de spaimă, părintele Ioan Iovan era dus în locurile 

cele mai primejdioase. Acesta este dus în camera mortuară, unde era un condamnat la moarte. 

Părintele  Ioan Iovan a  izbutit  să îl  împărtăşească.  Referitor  la acest  moment,  mărturiseşte cu 

francheţe: ,,Şi l-am dezlegat, l-am împărtăşit. Ce s-a mai făcut cu el nu ştiu. Dar el face parte din 

n câţi au fost. Din ăştia, de la munte, de la Făgăraş”109. 

 Aici, părintele Ioan a trăit, cu adevărat, dureroasa frumuseţe de a fi creştin, dar, mai ales, 

preot. Astfel, fiind dus la fierărie, deoarece urma transferarea la Gherla, este ,,înzestrat” cu lanţuri 

şi cătuşe. Lanţul era unul  scurt şi uşor. Deşi mai uşor, acesta era mai strâmt, spre deosebire de cel 

mare, care în ciuda faptului că era greu, permitea mişcarea110. De altfel, părintele Ioan, alegând 

lanţul cel subţire, face un gest copleşitor, sărutându-l şi închinându-l totodată. Îşi aminteşte de 

Sfântul Apostol Pavel  şi exclamă plin de evlavie: ,,-Sunt pentru Tine, Doamne! Nu-s pentru 

imoralităţi, nu-s pentru hoţii, nu-s pentru nimic, numai pentru că te-am mărturisit şi nu vreau să 

mai trăiască mult între noi răul fără de Dumnezeu”111. Astfel, este stăpânit de o bucurie sfântă, 

evocând istorisirile Sfântului Pavel despre propria înlănţuire şi  chinurile răbdate în momentul 

lovirii  cu  vergele  de metal.  Părintele  Ioan  socotea  prin  gestul  închinării  şi  sărutării  lanţului, 

această  ferecare  ca  pe  o  încercare  a  tăriei  credinţei  în  Dumnezeu112.  Cătuşele  ,,americane” 

provocau dureri acerbe, deoarece se strângeau automat în momentul mişcării mâinii, iar fixarea 

niturilor a presupus sfâşierea cărnii picioarelor.  A urmat apoi o teribilă lovitură de cizmă  în 

regiunea  lombară,  asociată  unor  vorbe  ofensatoare  la  adresa  mamei.  Părintele  Ioan,  în  mod 

surprizător,  a  mărturisit  credinţa  străbună  exclamând:  ,,-  Domnul  Dumnezeu  şi  Mântuitorul 

nostru Iisus Hristos să te ierte pe tine, fiule duhobnicesc, după cum te numeşti, şi să-ţi şteargă ţie 

toate păcatele, inclusiv acesta de acum, iar eu nevrednicul preot duhovnic, cu puterea ce-mi este 

dată, te iert şi te dezleg de toate păcatele tale, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. 

Părintele Ioan nu numai că nu a cerut pedepsirea gardianului, ci s-a rugat sincer pentru iertarea 

acestuia113. 
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Gherla

 De la Jilava, împreună cu alţi deţinuţi politici condamnaţi la pedepse mari, Părintele Ioan 

este mutat la Penitenciarul Gherla. Închisoarea fusese clădită de împărăteasa Maria Tereza, fiind 

înzestrată cu 365 de celule114.

 În această perioadă, se săvârşea în Ungaria revoluţia maghiară din 1956.  În toamna acelui 

an, mai exact pe 23 octombrie, populaţia maghiară s-a răzvrătit împotriva regimului bolşevic, dar 

după  o aparentă biruinţă,  revoluţia  a  fost  stinsă cu ajutorul  tancurilor  sovietice,  la data  de  4 

noiembrie 1956115. 

 În ideea evitării unei eventuale acţiuni de protest, a avut loc o prigoană cutremurătoare. 

Episodul ce a urmat este fioros. Astfel, după ce deţinuţii au fost siliţi a se culca pe ciment în holul 

penitenciarului, Comandantul Goiciu cu toţi subalternii, dar şi împreună cu doctorii şi sanitarii, 

au pornit asuprirea. Imaginea era teribilă: lovituri, strigăte, injurii. Se încerca anihilarea oricărei 

iniţiative prin cuvinte intimidante:  ,,-  Hei, bandiţilor,  de încercaţi  şi voi să  faceţi  ce au făcut 

colegii voştri din Ungaria, vom trece peste trupurile voastre cu tancurile, nu cu cizmele!”116 Se 

imaginase  un  sistem  de  tortură  cumplit.  Prin  urmare,  al  cincilea  deţinut,  după  cum  cădea 

nenorocul, era rânduit a merge în camera şefului de secţie, unde fiind ,,dăruit” cu un cearşaf ud pe 

fund, primea cincizeci de lovituri cu ranga117. 

Totodată, părintele Ioan, înduioşat de faptul că fraţi români, foşti prizonieri la sovietici, 

n-au fost  împărtăşiţi de foarte mulţi ani, a trimis o punguliţă cu Sfintele Taine. Aceştia, deşi 

graţiaţi de sovietici, au fost  trimişi, fără drept de apel, la Penitenciarul din Gherla, având a ispăşi 

ani grei de închisoare. Aşa-numita ,,măgăriţă”,  o pungă ,,generoasă” în care se regăsea obiectul 

ce se trimitea, a fost reperată, ajungând, după o perchiziţie straşnică, în mâinile gardianului. La 

scurt timp, fiind solicitat a se prezenta pentru lămuriri la gardian, este iertat, deşi mărturiseşte 

ferm că punga cu Sfintele Taine îi aparţine. De altfel, părintele spunea  mai apoi: ,,Am văzut în 

acest gest puterea Sfintei Împărtăşanii, care m-a păzit şi despre care poporul nostru spune că Cele 

Sfinte  nu  se  spurcă”118.  Acest  gardian  era  considerat  unul  dintre  cei  mai  cumsecade.  La  un 

moment  dat,  când  părintele  Ioan era  aproape a  încheia  Sfânta  Liturghie,  o  Liturghie  la  care 

114
 Idem, op. cit., p. 51.

115 Iovan, Ioan, A fost frumos la Gherla, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2009, p. 100.
116 Cristina Stavrofora, Părintele Ioan Iovan, Mănăstirea ,,Naşterea Maicii Domnului”- Recea de       Mureş, Târgu-

Mureş, 2010, pp. 51-52.
117 Idem, op. cit., p. 52.
118 Idem, op. cit., pp. 53-54.
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cântăreţ era părintele Nicolae Opriş din Bonţida, greco-catolic nerevenit, acest gardian a deschis 

vizeta, împingând pe colegul de planton, care a şoptit consemnul ,,Apă”, tradus pericol. Slujba a 

continuat, iar, mai apoi, părintele Ioan a fost chemat la vizetă. Gardianul i s-a  adresat blând 

astfel: ,,-Pentru că n-ai întrerupt slujba şi m-ai considerat creştin şi pe mine, nu-ţi fac nimic”119. 

Chiar dacă era surprins de către un gardian că săvârşea în celulă Sfânta Liturghie, fapt întru totul 

interzis  acolo,  nu  se  oprea  până  nu  termina  rugăciunea.  Uneori,  această  îndrăzneală 

nemaiîntâlnită stârnea respectul gardienilor,  care îi  treceau cu vederea fapta,  cu toate  că erau 

datori să-l pedepsească aspru. Însă nu întotdeauna se întâmpla să aibă parte de asemenea gardieni. 

Într-un  raport  către  Comandantul  Unităţii  0606  Gherla,  redactat  de  către  serg.  maj.  Todea, 

supraveghetor, citim: ,,Fiind de serviciu pe secţie Et. 1 în ziua de 1 XII 957, orele 9, 45 am găsit 

pe deţi[nutul] Iovan Corneliu, condamnat M. S.V., camera 48, la controlul făcut pe la camere, au 

fost găsit cântând în cameră şi influienţând şi pe alţi deţinuţi din cameră cântând în cor. I-am atras 

atenţia ca să nu cânte dar nu au înţeles şi au continuat spunând căci are să cânte o viaţă întreagă. 

Propun să fie pedepsit cu 7 şapte zile de izolare cu regim sever şi tot odată cer să fie schimbat din 

aceiaşi cameră”. Comandantul a aprobat propunerea gardianului, aşa că părintele Ioan a executat 

pedeapsa în plină iarnă, între 11 şi 18 decembrie 1957120.

 În  detenţie,  indiferent  ce  profesie  ai  fi  avut:  profesor  universitar,  savant,  preot, 

împărtăşeai,  la  un  moment  dat,  celorlalţi  din  cunoştinţele  tale.  Astfel,  experienţa  carcerală 

devenea o adevărată şcoală121.  Cu prilejul sărbătorii Sfintelor Paşti, părintele Ioan Iovan grăia cu 

însufleţire  despre  Înviere  celorlalţi.  După  Sfânta  Liturghie,  gardianul  de  serviciu,  de  origine 

tătară, ce primise porecla ,,cap pătrat”, a dispus ducerea în camera şefului de secţie. Aici, întrebat 

fiind de ce nu şi-a tăiat barba, a replicat prompt: ,,-Sunt deţinuţi de alte confesiuni care nu şi-au 

tăiat barba. Am considerat că şi eu, călugăr ortodox, am acest drept”122. Mai apoi, i-au tăiat barba 

cu o foarfecă. În final, este supus de locotenent, un frate român, ,,fiu de ţăran din Mintiu Gherlei” 

la o altă umilinţă123. I se porunceşte să facă un gest nedemn, acela de a-şi arunca barba în W.C. 

Deşi profund tulburat, părintele Ioan a replicat cutezător: ,,-Dumneata eşti creştin ortodox, fiu de 

ţăran din Mintiu Gherlei şi eşti capabil să-mi faci această batjocură în prima zi de Paşti? Într-o zi, 

la percheziţie, ai lovit cu cizma în anafura provenită din pâinea pe care mi-aţi dat-o şi pe care am 

119 Idem, op. cit., pp. 54-55.
120Iovan, Ioan, A fost frumos la Gherla, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2009, pp. 22-23. 
121 Idem, op. cit., p. 101.
122 Cristina Stavrofora,  Părintele Ioan Iovan, Mănăstirea ,,Naşterea Maicii Domnului”- Recea de  Mureş, Târgu-

Mureş, 2010, p. 55.
123 Idem, op. cit., pp. 55-56.
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sfinţit-o eu. Un gest urât şi incorect, câtă vreme rabinului i-aţi adus personal pasca”124. În celulă, 

colegii, împreună cu părintele Ioan, au vărsat lacrimi amare, nu atât pentru suferinţă, cât pentru 

faptul că gestul dispreţuitor fusese făcut de un frate român. De asemenea, atitudinea bravă a 

părintelui a fost ,,răsplătită”, acesta fiind mutat în cea mai umilă celulă din Gherla125. 

Cu un alt prilej, plutonierul Şomlea, un adevărat tiran al Gherlei, a făcut o percheziţie 

minuţioasă. În urma acesteia, a dibuit ,,cojocelul” părintelui Ioan, ,,un cojocel” lucrat din frânturi 

de pufoaică de către deţinuţi. Un abur de tristeţe l-a învăluit pe părintele Ioan, aflând că acel 

obiect ,,valoros” va fi luat şi nicicând restituit. Cojocelul era preţios, deoarece în spatele unui 

nasture se regăseau cusute Sfintele (Împărtăşania primită de la tatăl părintelui Ioan la vorbitor). 

Neţinând cont de sine, ci temându-se ca nu cumva Sfintele să fie profanate, Părintele strigă din 

toată inima: ,,Maica Domnului, salvează Sfintele!”. Instantaneu, părintele Ioan a văzut minunea, 

deoarece înainte de a se termina rugăciunea, un gardian anunţă că tovarăşul Şomlea este convocat 

de comandant. Înainte, ordonă implacabil ,,banditului”, aşa cum îl numea deseori pe părintele 

Ioan,  să nu se  atingă de cojoc.  Gardianul Şomlea avea să  fie  mutat  la alt  etaj  şi  să  nu mai 

revină126. 

 Într-o după-masă, în timp ce părintele Ioan se ruga, primeşte pe gardian care, precipitat, 

deoarece făcea un act interzis, îi spune să facă ceva, dat fiind că părintele Mircea din Litenii 

Bucovinei, odată cu primirea veştii divorţului, s-a neliniştit teribil şi este cuprins de o hemoragie 

de nestăvilit127.  A fost  suficient ca părintele Ioan să-i  spună următoarele cuvinte:  ,,Nu te mai 

necăji, părinte Mircea, că nu este adevărat, doamna nu divorţează, este numai o metodă de tortură 

psihică a administraţiei, de a chinui pe deţinuţii cu pedepse mici spre a-i dărâma sufleteşte”, 

pentru ca hemoragia să se oprească128. Părintele Ioan a arătat acestuia că un astfel de gest n-ar fi 

însemnat decât evitarea pierderii serviciului şi a posibilităţii instruirii celor doi fii. Totodată, i-a 

spus acestea  ,,să  mai fii  sigur  că  un divorţ  aranjat  de comunişti  nu afectează cu nimic taina 

nunţii...”129 Sfatul duhovnicului a fost unul părintesc, de a nu mai condamna. Mai apoi, sfârşit, a 

adormit.  După  aproximativ  10  minute  a  strigat  frenetic:  ,,Părinte  Ioane,  am văzut  în  vis  pe 

Mântuitorul,  Care  mi-a  pus  personal  după  gât  un  epitrafir  plin  de  mărgăritare  şi  de  pietre 

scumpe!” Apoi, îndată s-a întins pe pat, stingându-se. Acesta fu sfârşitul unui martir130. 

124 Idem, op. cit., p. 56.
125 Ibidem.
126 Idem, op. cit., pp. 56-57.
127 Idem, op. cit., p. 58.
128 Ibidem.
129Ibidem. 
130Ibidem.
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Aiud

 După  ce  în  Ungaria  avuseseră  loc  disensiuni,  părintele  Ioan  Iovan  este  mutat  la 

penitenciarul din Aiud, făcând parte dintr-un lot de deţinuţi politici cu pedepse mari, osândiţi la 

20-25  de  ani  de  muncă  silnică.  Aici,  date  fiind  asprele  condiţii:  încăperi  mici,  cu  paturi 

supraetajate, lipsa aerului, s-au declanşat bolile, dizenteria fiind nimicitoare. ,,Mireasma” ce se 

resimţea de la tinetă şi ventilarea, care lăsa de dorit, pricinuiau un spectacol uman macabru: ,,ne 

chinuiam să respirăm sleiţi de puteri, cu gura deschisă. Abia dacă mai aveam putere să ne facem 

vânt cu cearceaful”131. În acele condiţii mizere, deţinuţii nu au avut parte de asistenţă socială sau 

medicală, iar medicul şi politrucul aveau priviri dispreţuitoare când efectuau vizita de rigoare. 

Aceştia  rămâneau  încremeniţi  la  uşă,  năuciţi  de  mirosul  insuportabil,  exclamând:  -,,Ăştia-s 

criminali!”  Mai  apoi,  scârbiţi,  plecau  fără  a  acorda o minimă atenţie132.  Retrăind acea  epocă 

neagră,  părintele  Ioan nu poate  decât  să  rostească  plin  de evlavie:  ,,Doamne,  este  o  minune 

dumnezeiască faptul că trăiesc!” 133 

Scenele  din  jur  erau  neverosimile,  ca  umbrele  unui  coşmar,  deoarece  zilnic  erau 

transportate  fiinţe  fără  viaţă  dintre  deţinuţi.  Gardienii  aveau  atitudini  inumane.  Astfel,  când 

deschideau uşa să ia pe cel fără suflare, întrebau sec: -..Aici numai doi au crăpat?” 134         

 Din  acea  perioadă,  părintele  Ioan  Iovan  poartă  tainic  în  suflet  chipul  unui  coleg 

dobrogean, macedonean din Baia. Acesta, după ce a fost împărtăşit, a cuprins mâinile părintelui 

Ioan, sărutându-le pios şi i-a cerut să spună alor săi că a murit ca un creştin, ca un român autentic, 

fără a-şi trăda propria conştiinţă135.  

În cartea ,,Mărturisirea unui creştin – Părintele Marcu de la Sihăstria”, se  consemnează 

următoarele:  ,,Altădată,  eram  cu  Părintele  Arsenie  Papacioc  şi  cu  părintele  Ioan  de  la 

Vladimireşti, despre care auzisem că avea Sfintele Taine la el. Şi pentru că mă spovedisem, mă 

pregăteam să mă împărtăşesc. Şi i-am cerut Părintelui Ioan să mă împărtăşească. Iar el, după ce 

m-a pregătit, m-a împărtăşit”136.

 Cu un alt prilej, sufletul învăluitor al mamei l-a salvat de la ,,marea trecere”. Suferea de 

dizenterie,  o  boală  ce  îi  pricinuia  dureri   grozave.  În  ciuda atmosferei  infernale,  a  impresiei 
131Idem, op. cit., p. 59.
132Ibidem.
133Ibidem 
134Ibidem.
135Ibidem.
136 Marcu de la Sihăstria, Mărturisirea unui creştin – Părintele Marcu de la Sihăstria , Ediţie alcătuită de Monahul 

Filoleu Bălan, Editura Petru Vodă, 2007, p. 59.
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constante  de  sufocare,  a  veştilor  teribile  despre  stingerea  colegilor,  părintele  Ioan  Iovan  nu 

încetează a se ruga, săvârşind zilnic Sfânta Liturghie. Într-o astfel de împrejurare, după ce se va fi 

săvârşit  Prefacerea  Sfintelor  Daruri,  în  timp  ce  colegii  intonau  ,,Cuvine-se  cu  adevărat...”, 

părintele Ioan s-a prăbuşit pe ciment. După ce colegii l-au întremat stropindu-l cu puţină apă, i-a 

încurajat a primi Sfânta Împărtăşanie, simţind că se stinge. Viaţa părintelui Ioan era rostuită, cu 

adevărat, numai atunci când putea înlesni contopirea celorlalţi cu Hristos. Între deţinuţi domnea 

un real spirit colegial, dar şi  cel de jertfă. Astfel, după ce i-a împărtăşit, a adormit, având un vis 

teribil. Regăsindu-se într-un amfiteatru în aer liber, de unde se putea distinge soborul mănăstirii, o 

voce a anunţat că va putea zări un exemplu de mamă preoteasă. Privirea se opri asupra propriei 

mame, pentru ca apoi să întrevadă chipul cu priviri scânteietoare al Maicii Domnului cu Pruncul 

Iisus în braţe. În timp ce părintele Ioan privea însetat de absolut pe pruncul Iisus în braţele Maicii 

Sale, mama acestuia, o umilă preoteasă de ţară se uita duios, o privire ce exprima uimirea de a-l 

afla  într-un astfel  de loc.  Mântuitorul  şi  Maica  Lui  împresurau cu harul Lor  pe cei  aflaţi  în 

amfiteatru. Când mama părintelui Ioan a ajuns în culise, acesta s-a deşteptat, chemând pe Maica 

Domnului cu pruncul Iisus şi mamica. Le-a redat întocmai colegilor visul, constatând cu toţii 

radioşi că se tămăduise. Sufletul mamei l-a re-aruncat în viaţă, ocrotindu-l137.   

La Aiud, ca şi-n alte închisori, se ducea o luptă stăruitoare  de ,,reeducare”, uzitându-se 

forme  de  presiuni  fizice,  dar  şi  psihice.  Cei  care  datorită  chinurilor  capitulau  psihic  şi  se 

,,reeducau”, negând formal convigerile proprii, beneficiau de  anumite înlesniri. Părintele Ioan n-

a cedat. A rămas ferm până la capăt138. 

 Închis fiind, părintele Ioan Iovan şi-a împlinit misiunea. Dumnezeu l-a apărat şi nu s-a 

stins în închisoare, pentru că avea un plan cu acesta. Dar şi în detenţie a rămas demn. Din acest 

motiv, comandantul Penitenciarului din Aiud, în caracterizarea pe care i-o realizează, spune că a 

avut o conduită ,,rea”: ,,în timpul deţinerii în penitenciare a avut o comportare rea, fiind pedepsit 

de mai multe ori disciplinar, totalizând un număr de 41 de zile izolare cu regim sever; pentru 

neîncadrare în program, deţinere de obiecte nepermise, a cântat  cântece religioase în cameră, 

influenţând şi pe ceilalţi deţinuţi din cameră să cânte”139.

 Petre Pandrea, comunist încarcerat, era surprins de numărul considerabil al  deţinuţilor de 

aici, care se rugau neîncetat, în ciuda faptului că actul acesta era interzis: ,,Aici erau oameni care 

recitau sute de rugăciuni zilnic. Se ajunsese la rugăciunea neîntreruptă, până în pragul somnului 

137 Cristina Stavrofora, Părintele Ioan Iovan, Mănăstirea ,,Naşterea Maicii Domnului”- Recea de       Mureş, Târgu-

Mureş, 2010, pp. 60-62.
138Andreicuţ, Andrei, Mărturisitori pentru Hristos I, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2005, pp. 50-51.
139Idem, op. cit., p. 59.
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şi reîncepută cu deşteptarea. Erau oameni cu 14 ore pe zi de rugă fierbinte. Nu greşesc când afirm 

că 95% din aiudeni îşi făceau, zilnic, rugăciuni. Cei mai slabi rugători aveau rugăciunea matinală, 

rugăciunea  de  noapte,  rugăciunea  de  terci,  de  prânz  şi  cină,  deci  minimum cinci  rugăciuni 

cotidiene”140.  Cu referire  la  acest  aspect,  în  lucrarea  intitulată  ,,Crez  şi  adevăr”,  N. Popescu 

Vorkuta mărturiseşte despre părintele Ioan Iovan: ,,Toţi vorbeau foarte frumos despre dânsul şi 

trăirea sa spirituală. Era considerat ca un ascet şi martir al credinţei  noastre creştine. Aici, în 

salonul cel mare de TBC-işti din închisoarea Aiud [1962], am avut ocazia să-l cunosc personal şi 

să mă încredinţez că, într-adevăr, era un preot călugăr plin de har şi un mare trăitor în Domnul. 

Dânsul  a  intrat  în  această  secţie  ca  un  real  bolnav  de  plămâni,  având  chiar  şi  o  cavernă 

pulmonară. Dar, cu toată seriozitatea bolii de care suferea, a refuzat tratamentul. Avea tratamentul 

său: RUGĂCIUNEA. Tot timpul cât am stat împreună, caverna pe care o avea nici nu a progresat, 

nici nu s-a închis. Era fiu de preot  din Oradea şi, în afară de viaţa sa duhovnicească, tot ce se 

întâmpla în jurul său îl interesa mai puţin… Dimineaţa se ruga, după-amiaza se ruga, la miezul 

nopţii se ruga. Despre acest lucru nu mi-a spus nimeni, deoarece l-am văzut eu, personal. După 

părintele Sofian, a fost al doilea preot căruia m-am spovedit în închisoare şi am făcut bine, căci 

m-am simţit foarte uşurat”141.  Părintele Ioan trăia prin rugăciunea celorlalţi, şi pentru rugăciune: ,,Am 

avut şi eu părinţi, am avut şi fraţi şi fii şi fiice care s-au rugat , eram după gratii şi obloane şi auzeam 

clopotele şi ziceam: Doamne, nu se poate  ca cineva să nu zică:  «Doamne, ajută-l pe părintele Ioan, acolo 

unde e!»  şi simţeam o uşurare , o revărsare de bucurie, că aş fi vrut să cânt acolo în închisoare,  şi-n 

lanţuri, dar erau lângă  mine părinţi de copii, cu soţii, cu greutăţi şi-mi stopam această dorinţă a mea, de-a 

zburda, de-a mulţumi Lui Dumnezeu”142.

 Comandantul  Crăciun,  printre  alte  metode  de  ,,reeducare”,  lectura  recalcitranţilor 

declaraţiile celor ce au consimţit a se  ,,reeduca”. Nici aceia nu pot fi condamnaţi. Numai cine a 

experimentat teroarea spaţiului carceral comunist cunoaşte ce  s-a petrecut, cu adevărat,  acolo. 

Iar  culmea  necuviinţei  a  fost  că  i-a  pretins  părintelui  Ioan  a  lectura  din  ,,Biblia  hazlie”. 

Bineînţeles că n-a săvârşit acest gest nedemn. Consecinţa a fost mutarea la Zarcă, cel mai cumplit 

loc de pătimire din închisoarea din Aiud. Această parte a închisorii era una de nimicire lentă, cu 

celule mici, tenebroase şi umede143.  

140
 Pandrea, P., Reeducarea de la Aiud, Editura Vremea, Bucureşti, 2000, p. 80.

141
 Popescu, Nicu Vorkuta, Crez şi adevăr, ediţia a doua a cărţii Un legionar dincolo de Cercul Polar, Bucureşti 2009, 

pp. 295-296.
142 Predică înregistrată audio, Mănăstirea Recea, 26.06.1994.
143 Andreicuţ, Andrei, Mărturisitori pentru Hristos I, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2005, pp. 50-51.
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În  ,,Mărturii...mărturii...-Din  iadul  temniţelor  comuniste-ʼʼ,  Gheorghe  Andreica 

consemnează mărturia  lui  Dimcică Sima despre  atitudinea demnă a  părintelui  Ioan  la  Zarcă: 

,,După alte două-trei  luni,  din nou am fost adunaţi, noi, cei de la Zarcă,  într-o cameră mare. 

Colonelul Crăciun cu suita lui,  au luat loc la masă  pe scenă. Toţi au luat loc pe scaune, în afară 

de colonel care a rămas în picioare.

 Întâi ne-a privit parcă analizându-ne pe fiecare în parte. Apoi a zis:

-Domnilor, am venit la dumneavoastră cu un ziar în care sunt o mulţime de articole foarte 

interesante. Dar unul e din cale afară de important. Cine dintre dumneavoastră vrea să vină aici 

să-l citească? Toţi deţinuţii căutau pe jos cu ochii, poate-poate vor găsi o crăpătură unde să se 

ascundă. S-a făcut o linişte de mormânt.

Comandantul Crăciun din nou a început să cerceteze din ochi masa de deţinuţi. Şi-a fixat 

ochii asupra părintelui Ioan, duhovnicul mănăstirii Vladimireşti din judeţul Tecuci. La rândul său, 

ieromonahul îl privea pe colonel sever, nemişcat, drept în ochi. Parcă nici nu clipea.

 - Părinte Ioane, hai dumneata şi citeşte.

 Zâmbetul, din colţul gurii comandantului, din ironic deveni viclean şi insistent. Dar părintele 

Ioan i-a răspuns demn, pe acelaşi ton aspru şi plin de sobrietate:

  - Domnule colonel comandant Crăciun. Eu nu citesc cărţile şi   ziarele     oferite     de 

dumneavoastră. Legea căreia eu mă supun îmi interzice să citesc cărţi eretice. Pur şi simplu, nu 

citesc!” 144

Cu  privire  la  acţiunea  de  reeducare,  ce  avea  scopul  de  a  stârpi  rezistenţa  morală  a 

deţinuţilor, părintele Nicolae Grebenea mărturiseşte în Amintiri din întuneric: ,,Într-o zi la un film 

eram aşezat tocmai în banca din urmă. Se stinseseră luminile spre a vedea filmul. Cineva l-a 

condus  pe  întuneric  la  mine  pe  marele  monah  Ioan  Iovan,  fostul  duhovnic  al  Mănăstirii 

Vladimireştii  Tecuciului.  Ştiam  că  e  în  temniţă,  că  e  bolnav  de  tuberculoză,  că  e  la  regim 

îmbunătăţit şi că mai toată mâncarea de regim o dă altora, încât te miri cu ce trăieşte. Îi admiram 

activitatea de la Vladimireşti, deşi fusese atât de contestat şi chiar caterisit. Totuşi, îl admiram 

încă. Şi iată-l acum lângă mine. Ne-am îmbrăţişat fără să ne vedem. Apoi tot timpul am discutat 

împreună. Mi-a descris pe larg toate marile şi minunatele întâmplări de la Vladimireşti. Acolo a 

fost  cel  mai  mare,  cel  mai  puternic  focar  spiritual  la  noi,  în  perioada  comunistă,  până  la 

desfiinţarea mănăstirii în 1954”145.

144
 Andreica, Gheorghe, Mărturii...mărturii...-Din iadul temniţelor comuniste-, Consultant: Dan Staicu, Editura 2000, 

Bucureşti, 2000, pp. 196-197. 
145 Grebenea, Nicolae, Amintiri din întuneric, Vol. I, Editura Scara, Bucureşti, 1997, p. 411.
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Totodată, în Raza din catacombă,  părintele   Liviu Brânzaş, îşi exprimă ferm convigerea 

că e esenţial a-i iubi îndeosebi pe asupritori, deoarece prin intermediul acestora se lucrează vrerea 

tainică a lui Dumnezeu. Astfel, colonelul Crăciun, devine adevărat binefăcător, trimiţându-l la 

Zarcă. Prin vrere providenţială, camaradul său de suferinţă devine părintele Ioan Iovan. Acesta îl 

întâmpină şi  ridicându-şi  privirea  îi  şopteşte  misterios  interpretarea numărului  celulei  în  sens 

creştin: ,,-Cinci! Numărul Maicii Domnului!” 146 

Aici, în teribila Zarcă, părintele Ioan Iovan îi bucura pe deţinuţi, dăruindu-le momente 

duhovniceşti unice: ,,Are pericope evanghelice preferate. Pune în ele atâta har, încât simţi cum te 

pătrunde farmecul lor tainic până în adâncul sufletului. Pericopa cu păcătoasa din casa lui Simon 

cel lepros, în gura părintelui Ioan, devine o poartă deschisă spre luminile cerului”147. 

Totodată,  Părintele Ioan venea spre cei  cărora li  se refuza libertatea,  istorisindu-le din 

Vieţile Sfinţilor, dar şi dezvăluindu-le Mărgăritarele din Pateric cu toată bogăţia lor148. ,,La marile 

Sărbători ne mărturisim şi suntem împărtăşiţi de părintele Ioan cu Sfintele Taine. Ca preot şi 

duhovnic, părintele Ioan Iovan a fost, cu predilecţie, misionarul spovedaniei. Mulţi nu au înţeles 

accentul  pus  de  el  pe  Taina  Spovedaniei,  deşi  lucrul  era  în  spiritul  celei  mai  autentice 

Ortodoxii”149. În Raza din catacombă, părintele Liviu Brânzaş recreează cu ochii minţii atmosfera 

tainică  din  acea  perioadă:  ,,A  venit  primăvara.  Deschidem  geamul  prin  care  se  furişează 

miresmele noului anotimp. Dimineaţa, în timpul Sfintei Liturghii săvârşite de părintele Ioan, vin 

vrăbiile şi se aşază pe oblon, stând cuminţi, fără să sporovăiască. Din când în când, câte o vrabie 

cântă un «cip-cirip» melodios, ca un răspuns la Sfânta Liturghie. Părintele aruncă din când în 

când. câte o privire spre enoriaşii înaripaţi. În mod miraculos, când se termină Sfânta Liturghie, 

vrăbiile dispar în linişte, una câte una”150. De asemenea, părintele Liviu Brânzaş mulţumeşte din 

adâncul sufletului Divinităţii, că a avut prilejul de a sta în celulă cu duhovnici în toată puterea 

cuvântului, care l-au îmbogăţit spiritual151. Despre rolul hotărâtor al acestora în creşterea în duhul 

curatei  ortodoxii,  se  vorbeşte  şi  în  cartea  semnată  de  Virgil  Maxim,  Imn  pentru  crucea 

purtată:  ,,Despărţirea  aducea,  în plan divin,  câştiguri  duhovniceşti  mai mari  şi  mai frumoase 

pentru Liviu Brânzaş: părintele Dumitru Stăniloaie, părintele Ioan Ageu, părintele Ioan Iovan, de 

146
 Brânzaş, Liviu, Raza din catacombă, Colecţia Document, Editura Scara, Bucureşti, 2001, p. 277.

147
 Idem, op. cit., p. 280.

148
 Idem, op. cit., p. 281.

149 Idem, op. cit., p. 284.
150 Idem, op. cit., p. 290.
151 Idem, op. cit., p. 290-291.
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la Vladimireşti, şi alţi duhovnici ai Ortodoxiei, pe care Dumnezeu înadins îi trimisese în temniţă; 

aceştia l-au crescut în duhul ortodoxiei strămoşeşti”152.

La Aiud, între numeroase personalităţi duhovniceşti ale vremii, îl întâlneşte şi pe teologul 

de excepţie, părintele Dumitru Stăniloaie. ,,Privindu-l îmbrăcat în pantaloni scurţi de zeghe, la 

statura  lui  impozantă,  nu-ţi  trebuia  alt  exemplu  de  batjocorire  şi  de  umilire  a  vârfurilor 

intelectualităţii româneşti de către regimul comunist”153. 

CAPITOLUL IV

PĂRINTELE IOAN IOVAN – PREDICATOR ŞI CUMINECĂTOR 

FERVENT AL

CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU

4.1. PERIOADA DE DUPĂ ELIBERARE

Dragostea ocrotitoare a lui Dumnezeu a făcut ca părintele Ioan, în urma Decretului de 

Amnistiere din anul 1964, să devină un om liber. Acesta a resimţit o bucurie ameţitoare, dat fiind 

că libertatea reprezintă, în  realitate, darul binecuvântat al Dumnezeirii, oferit încă de la creaţie 

fiinţei omeneşti154. De altfel, ca urmare a  impresionantului eveniment, acesta n-a putut decât să 

exclame: ,,Doamne, Maica Domnului, mare-ţi este puterea!”. Sufletul părintelui Ioan fremăta viu, 

desfătat la gândul că n-a abdicat, că nu s-a plecat fărădelegii. Nu admisese reeducarea. Dragostea 

de Hristos era mai presus de orice, o dragoste care nu putea fi compromisă nici măcar printr-un 

gest  aparent  nesemnificativ,  cel  al  lecturării  unui  articol  religios  scris  de  un  teolog  ortodox. 

152 Maxim, Virgil, Imn pentru crucea purtată, Ediţia a doua, Editura Antim, 2002, p. 333.
153 Andreicuţ, Andrei, Mărturisitori pentru Hristos I, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2005,  p. 51.
154 Cristina Stavrofora, Părintele Ioan Iovan, Mănăstirea ,,Naşterea Maicii Domnului”- Recea de       Mureş, Târgu-

Mureş, 2010, p. 71.
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Consecinţa  unei  asemenea  acţiuni  ar  fi  fost  credinţa  neîndoioasă  a  celorlalţi  deţinuţi  că  şi 

părintele Ioan cedase, iar acest lucru nu era de dorit155.

Topit de fericire şi coştient că doar mâna atotcuprinzătoare a lui Dumnezeu l-a ferit de 

rău, hotărăşte să mulţumească, mergând să se închine la Iaşi, la Cuvioasa Parascheva. Acest drum 

a fost făcut în tovărăşia preotului Dumitru Bejan, un  om cu o fire cuminte şi cu inimă blajină. 

Acesta fusese prizonier ani nesfârşiţi în  gulagul sovietic. Ajunşi la Mitropolia din Iaşi, cei doi 

atrăgeau  privirile  cercetătoarea  ale  tuturor,  însă  îndeosebi  ale  preoţilor  cunoscuţi.  Suferinţa 

încrustată pe chipurile lor stârnea consternarea şi compasiunea. După ce părintele Ioan, dar şi 

părintele Dumitru Bejan s-au închinat la Sfintele Moaşte, s-au despărţit  la staţia Hârlău. 

A urmat  un  moment  teribil,  cel  al  revederii  familiei.  Astfel,  fiorul  acelei  clipe  este 

rememorat de părintele Ioan mai târziu: ,,Ajuns acasă la Oradea, m-au întâmpinat: tatăl meu – 

preotul Gavril, fratele meu Tiberiu şi surorile Minerva, Viorica şi Victoria, însoţite de soţii lor. 

Momentul acela al întâlnirii a fost cutremurător. Arătam cu un cap mai mic, decalcifiat, tuns zero 

– în bătaie de joc – chiar înainte cu o jumătate de oră de  eliberarea din penitenciar, pentru că nu 

acceptasem reeducarea. Veneam dintr-o altă lume, a groazei, a terorii. O lume desfigurată, greu 

de descris în cuvinte. În faţa acelei viziuni sinistre, fratele meu m-a sărutat şi a ieşit din cameră 

pentru a-şi ascunde plânsul. Imediat, am plecat cu toţii la cimitir, la mormântul mamei şi, înainte 

de a ajunge acolo, copleşit de durere şi de emoţie, tata a strigat: «Mamica, a venit fiul nostru la 

tine»”156.

Mai  apoi,  în  consonanţă  cu  învăţătura  de  credinţă,  înainte  de  a  cere  să  i  se  ridice 

caterisirea,  părintele  Ioan  Iovan îngenuchează,  cerând iertate  membrilor  Sfântului Sinod.  Dat 

fiind că atât părintele Ioan, cât şi familia acestuia sunt controlaţi îndeaproape de securitate, se 

decide  mutarea  la  Bucureşti.  Astfel,  familia  era  protejată  de  neajunsuri.  Părintele  avea  să 

locuiască iniţial în cartierul Giuleşti. Locuinţa în discuţie aparţinuse unei surori de la Mănăstirea 

Vladimireşti, ce se stinsese157.

4.2. ÎNCERCAREA DE A ŢINE LEGĂTURA CU MAICILE DIN SOBOR

155 Remus,Onişor, editorul volumului şi realizatorul interviurilor,  Cuvinte împărtăşite de părintele Ioan şi Maica 

Stareţă Cristina, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2007,  p. 77.

156
 Cristina Stavrofora, Părintele Ioan Iovan, Mănăstirea ,,Naşterea Maicii Domnului”- Recea de       Mureş, Târgu-

Mureş, 2010, p. 72.
157

 Idem, op. cit., pp. 72-74.
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Părintele Ioan a avut grija mănăstirii în închisoarea Ministerului de Interne, dar şi atunci 

când era închis la Galaţi. În acest sens, Părintele Ioan îi dezvăluia lui Târâianu următoarele: ,,Să 

vezi, frate Ioane, aşa era şi la Galaţi cu scrisorile. Aveam pe Sergentul Major Ioan. Acesta făcea 

totdeauna gălăgie, ca să vadă ceilalţi că e activ şi e vigilent. Când mă întorceam de la anchetă, mă 

scoteau la W.C. şi acolo stăteam şi scriam măicuţelor tot ce mă anchetau şi ce declaram…şi se 

mirau cei de la anchetă că declaram la fel cu toţii…” 158

 Sergentul  Gheorghe  este  cel  care  l-a  înştiinţat,  la  un  moment  dat,  că  în  închisoarea 

Ministerului de Interne se află şi maica Veronica. Şi tot prin intermediul acestuia, Veronicăi, dar 

şi  altora,  le  trimitea  bileţele  şi  Sfânta  Euharistie.  Cu  privire  la  acest  fapt,  Târâianu  raporta 

următoarele: ,,În ziua de 26 iunie 1955,  preotul i-a spus lui domnul Sergent tot prin vizetă: Frate 

Gheorghe, nici nu ştii ce fericit sunt că mi-ai adus vestea că maica Veronica şi celelalte sunt aici 

tocmai  în  ziua  mea  de  naştere,  că  azi  împlinesc  33  de  ani…” Sergentul  Gheorghe  trimitea 

mesajele părintelui Ioan şi unei nepoate, care păstrase legătura cu Mănăstirea Vladimireşti, dar şi 

cu  celălalt  duhovnic  al  mănăstirii,  părintele  Gherasim.  Mai  apoi,  şi  Gherasim a  fost  închis. 

Faptele  acestea  se  săvârşeau  în  mare  ,,taină”,  însă  ,,taina”,  prin  Târâianu,  era  comunicată 

Securităţii”159. 

Un apropiat  al  părintelui  Ioan  era  şi  părintele  Dumitru  Fecioru.  Târâianu  informa  în 

această  privinţă:  ,,Cam pe  la  miezul  nopţii, i-am surprins,  iar  când  vorbeau  preotul  Ioan  cu 

domnul Sergent, în care părintele i-a spus că mâine, duminică, să se ducă la preotul Fecioru şi să-

i ceară Împărtăşanie. În tot cazul, după slujbă, să caute să vorbească, când e liber, şi să poată să-l 

întrebe şi pe el ce situaţie e la mănăstire”160.

Preotul  Liviu  Brânzaş,  colegul  de  suferinţă  la  Zarcă  al  părintelui  Ioan,  mărturiseşte 

următoarele: ,,Părintele Ioan are un program propriu, pe care îl realizează permanent. În fiecare 

dimineaţă, după programul comun de celulă, în colţul din dreapta (privind spre uşă), care este în 

unghi mort faţă de vizetă,  părintele Ioan săvârşeşte Sfânta Liturghie.  Noi,  ceilalţi,  asistăm cu 

respect şi evlavie, în tăcere, la momentul religios suprem. Scopul principal al acestui moment 

liturgic este invocarea harului şi ocrotirii lui Dumnezeu pentru călugăriţele de la Vladimireşti, 

risipite  în cele  patru vânturi  de către ,,braţul înarmat” al  revoluţiei  proletare.  Pentru cele  din 

închisoare se cere ajutor şi întărire în suportarea suferinţelor, iar pentru cele alungate în lume, 

158 Andreicuţ, Andrei, Mărturisitori pentru Hristos I, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2005, p. 68.
159Idem, op. cit., pp. 67-68.
160 Idem, op. cit., pp. 64-65. 
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ajutor şi ocrotire în biruirea ispitelor şi păstrarea întru curăţie. Părintele nu poartă zadarnic acest 

nume. Suferă cu toată intensitatea de grija fiicelor sale duhovniceşti”161. 

 Totodată,  neizbutind  să  o  împiedice  pe  fosta  stareţă  Veronica  a  se  lipsi  de  voturile 

monahale  prin căsătoria  cu George Văsii şi dorind a ocroti soborul, le căuta pe maicile de la 

mănăstire, arătându-le importanţa păstrării căii autentice, cea a monahismului. Astfel, le îndruma, 

se  ruga  pentru  ele  şi  de  asemenea,  în  ciuda  faptului  că  în  mod oficial  nu  îi  era  permis,  le 

spovedea. În aceeaşi manieră, s-a îngrijit şi de maicile şi surorile din mănăstiri care se refugiaseră 

în Bucovina162. 

4.3. RIDICAREA CATERISIRII

,,Că iată astăzi slujesc liber, dezinvolt şi fericit, pot să vă învăţ cuvântul lui Dumnezeu, 

fără să mă gândesc că asta m-ar costa”163.

Dumnezeu l-a ocrotit pe părintele Ioan, ajutându-l să nu piară, iar la amnistierea din anul 

1964 îşi recâştigă libertatea. Astfel, acesta se stabileşte în Bucureşti,  din dorinţa de a nu crea 

neplăceri apropiaţilor. În acest răstimp, părintele Ioan a fost urmărit de Securitate, bucurându-se 

totodată, de sprijinul inginerului Maria Chichernea, actualmente stareţa Cristina.  În 1979, a făcut 

un memoriu  ce a fost înmânat Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Antonie Plămădeală, la vremea 

respectivă,  secretar al Sfântului Sinod. Prezentarea şi susţinerea memoriului de către acesta a 

culminat cu ridicarea caterisirii pe data de 26 iunie 1979164. Despre acest moment semnificativ al 

existenţei  părintelui  Ioan,  acesta  mărturiseşte:  ,,Dacă  n-apărea  în  drumul  crucii  mele  Maica 

noastră Stareţă, eu nu mai eram aici şi poate nu mai eram nici în viaţă. După cei 24 de ani de 

caterisire, după aceea, văzând că tot insist şi totuşi nu-s înţeles, că se poartă cu atâta vitregie cu 

mine, am zis: «bihorean încăpăţânat!» Mi-am spus: nu mai cer iertare şi am şi spus celor în drept. 

161 Brânzaş, Liviu, Raza din catacombă, Colecţia Document, Editura Scara, Bucureşti, 2001, p. 279.
162 Cristina Stavrofora,  Părintele Ioan Iovan, Mănăstirea ,,Naşterea Maicii Domnului”- Recea de  Mureş, Târgu-

Mureş, 2010, pp. 74-75.
163

 Predică înregistrată audio, Vaslui,  Evanghelia bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr.
164

 Andreicuţ, Andrei, Mărturisitori pentru Hristos I, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2005, pp. 51-52.
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Şi  mi-a  spus  şi  doctorul:  nu  mai  insista,  băiete,  că  ai  să-ţi  pui  dezlegarea  pe  mormânt,  pe 

dumneata, pe piept, lat! Şi am apucat să zic şi eu: nu voi ieşi din ortodoxie, chiar de veţi vrea 

dumneavoastră altfel. Dar nu mai pot cere, am obosit, m-am îmbolnăvit. Şi din 3 în 3 ani iar 

venea câte o arestare. Şi cu toate astea...tinereţea... Maica Stareţă, inspirată de Duhul Sfânt, a zis: 

«Nu aşa, Părinte! Cereţi să slujiţi pentru liniştea sufletească». Deci, pentru că, într-adevăr,  Maica 

a văzut că mi se pregătea o izolare. Mai multă pedeapsă nici nu era pentru Biserică, pentru cel 

caterisit - eu ştiu;   şi aşa de înţelept a spus să cer numai să slujesc pentru liniştea sufletească. 

Lucru pe care Înalt Preasfinţitul Antonie - Dumnezeu să-i dea sănătate, să-l refacă complet, că 

merge spre îndreptare, spre refacere - l-a prins din zbor şi cum zicea el: «Măi, dacă tu ai scris 

asta, că nu vei supăra Biserica şi Statul şi vrei numai să slujeşti pentru liniştea sufletului, eu mă 

bat pentru tine!» A şi făcut-o. Cinste lui şi n-am cuvinte!” 165

Părintele Ioan Iovan este trimis la Mănăstirea Cernica, slujind aici o data pe săptămână. 

Mai apoi, la iniţiativa P.S. Roman va sluji la Mănăstirea Plumbuita în zilele de sărbătoare, dar şi 

în fiecare duminică166.

4.4. PERIOADA PLUMBUITA

Părintele Ioan Iovan a slujit la Mănăstirea Plumbuita aproape doisprezece ani, alături de 

preotul Simion Tatu,  stareţ,  preotul  arhimandrit  Narcis,  preotul Ioan Vasiliu,  preotul  Dumitru 

Manolache  şi  arhidiaconul  Constantin  Tulpan.  Cu  privire  la  acea  perioadă,  acesta 

mărturiseşte:  ,,La  această  mănăstire  am reînnodat  lucrarea mea  duhovnicească de  mântuire  a 

oamenilor prin spovedanie şi împărtăşanie mai frecventă”167.

4.5. REVOLUŢIA DIN DECEMBRIE 1989

Evenimentele  petrecute  în  decembrie  1989  sunt  semnificative,  schimbând  cursul 

României în ansamblul ei. De asemenea, acest moment fundamental, odată consumat, face a se 

crea contextul prielnic ajungerii părintelui Ioan la Recea. În data de 17 decembrie, când s-a iscat 

scânteia la Timişoara, părintele Ioan primeşte un telefon de la maica Veronica. Aceasta îl întreabă 

misterios dacă cunoaşte ce eveniment se petrece pe data de 18 decembrie. Părintele Ioan, un om 

165
 Predică înregistrată audio, Mănăstirea Recea, 26.06.2000.

166
 Cristina Stavrofora, Părintele Ioan Iovan, Mănăstirea ,,Naşterea Maicii Domnului”- Recea de       Mureş, Târgu-

Mureş, 2010, p. 89.
167

 Ibidem.
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de bună credinţă, îi răspunde că e vorba de  ziua hirotonirii dânsului. În realitate, maica Veronica, 

fusese informată direct de securitate despre evenimente sumbre ce se vor petrece168.

Părintele Ioan Iovan, înainte ca lucrurile să se precipite, merge la Oradea, iar, mai apoi, la 

Timişoara,  deoarece  dorea  să  se  închine  la  Moaştele  Sfântului  Iosif  de  la  Partoş.  La  acel 

momement, fusese urmărit. Astfel, în 1989, când anul era pe sfârşite, părintele Ioan este sunat şi 

acuzat că la Timişoara, s-a dus ca agent. Totodată, i se precizează că, în curând, va fi lichidat169.

În aceste condiţii delicate, părintele Ioan Iovan, invocând  că ar avea o problemă de sănătate, 

solicită ajutorul inginerului Mariana Chichernea.  Aceasta răspunde pozitiv chemării părintelui 

Ioan, în ciuda  ploii de  gloanţe pe care trebuie să o înfrunte. În final, la acea vreme, evenimentele 

au  fost  urmărite  cu  interes  de  către  cei  doi,  părintele  Ioan  refugiindu-se  în  sânul  familiei 

Chichernea170.

4.6. VENIREA LA RECEA, CTITORIREA UNEI MĂNĂSTIRI NOI

 

,,Să revin la pilonul ăsta din Ardeal. Am picat aici la Târgu-Mureş,  vrem să facem  un 

târg care să fie valabail nu numai pe Mureş,ci şi pe Târnave, şi pe Crişuri, şi pe Dâmboviţa, şi pe 

Dunăre, şi pe tot ce-i suflare românescă, adică bucuria noastră ar fi  aceea că din răsadul  Maicii 

Domnului, care vedeţi cum a lucrat! Ea lucrează, ce-ar putea  face maica stareţă fără mâna Maicii 

Domnului. La ora  aceasta  să vezi totul gătit, trebuie să vezi dincolo pe Maica Domnului, care  a 

concentrat  toţi îngerii, adică vreau aici să fac un locaş care, la rândul lui, locaşul  să dea alte 

locaşuri, alte pâlcuri sau nuclee, alte locuri sfinte în care oamenii să vină ca aici,  la dorul după 

Dumnezeu. Sunt, le văd, sunt persoane în doliu, eu sunt încredinţat că vin aici, fiindcă, venind  se 

agaţă sufletul celor trecuţi  de sufletul lor,  se uşurează  şi cred în ceea  ce am spus eu  că aici se 

întâlneşte cu  sufletul  celor  morţi. Ei văd  fidelitatea şi văd devotamentul  şi se  bucură,  iertaţi-

mă! Nu atât  pentru   fidelitatea faţă de  el sau de ea, cât faţă de Dumnezeu, că acest Dumnezeu îl 

ajută şi pe  cel răposat,  şi pe  cel sau cea vie. Iată pentru ce toată Sfânta Liturghie este o comoară, 

este o comoară. Astăzi am simiţit eu  că,  pe dumneavoastră, trebuie  să vă  îmbrăţişez aşa, în 

nişte  cuvinte,  pentru că Dumnezeu de data aceasta a spus  răspicat: «Cel care mă va mărturisi şi 

168
Idem, op. cit., p. 93.

169 Remus,Onişor, editorul volumului şi realizatorul interviurilor,  Cuvinte împărtăşite de părintele Ioan şi Maica 

Stareţă Cristina, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2007, p. 174.
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Eu îl  voi mărturisi, cel care nu, şi Eu mă  voi lepăda». Hai să-L mărturisim,  iubiţi credincioşi! 

Prin ce? Prin viaţa noastră  curată,  cu frică de  Dumnezeu, prin viaţa noastră  cinstită.  Să se 

cunoască că aceştia merg la mănăstire, chiar dacă  odată cu aceasta primesc şi afrontul sau ironia: 

«Sfinţii  aceştia,  pocăiţii  aceştia  merg   la  mănăstire!»  La  aceasta  am  primit   răspuns  de  la 

Mântuitorul: «Nu este  vrednic de Mine acela  care nu îşi ia crucea  să-Mi urmeze». Şi asta-i 

crucea: să fii defăimat începând cu soţiorul tău, cu soţia ta, cu copiii tăi, cu părinţii tăi, cu colegii 

tăi, cu superiorii tăi, cu inferiorii tăi! Iertaţi-mă, că vă  voi spune un lucru de care îmi pasă mie! 

Pentru   toţi  îi  valabil:  Ce  ne  pasă  nouă  că  ne  judecă  cineva  când  noi  suntem  alături  de 

Dumnezeu, când noi am aflat  credinţa cea adevărată,  am luat duhul cel ceresc,  am primit pe 

Dumnezeu, îl avem în noi, busola busolelor, lanternă a lanternelor! Scumpii  mei, cu această 

lanternă  să facem lumină şi în iadul vieţii noastre de aici. Nu disperaţi, nu vă deznădăjduiţi, vă 

rog,  că   ce-i  valabil  astăzi,  nu-i  şi  mâine,  poimâine,  peste  o  lună  sau  peste  un  an.  Nu  vă 

descurajaţi! În toate privinţele, cereţi ajutor lui  Dumnezeu şi Maica Domnului nu va înceta să  vă 

ajute!”171

În ,,Mărturisitori pentru Hristos”, Înalt Prea Sfinţitul Andrei Andreicuţ scria:  ,,În anul 

1991, întâmplător, l-am întâlnit la Patriarhie pe părintele Ioan şi văzând că doreşte să înceapă o 

lucrare  duhovnicească  şi  misionară,  l-am  invitat  să  facă  o  mănăstire  în  eparhia  noastră.  A 

acceptat,  împreună cu dânsul a venit  şi  Maica Stareţă Cristina Chichernea.  I-am îndemnat să 

meargă la Recea, judeţul Mureş, unde Părintele Ioan Lazăr, parohul satului, ridicase o bisericuţă 

şi o clădire”. 172  De altfel, cuvântul părintelui profesor Ilie Moldovan a fost unul hotărâtor, date 

fiind argumentele pertinente oferite: ,,Părinte, ştiu ce aţi făcut în închisoare, dar şi la Plumbuita. 

De aceea vă rugăm să faceţi şi în Transilvania o lucrare de înduhovnicire a neamului românesc. 

Neacceptând, nu ştiu ce veţi răspunde în faţa Dreptului Judecător!”173 Astfel, cu binecuvântarea 

entuziastă a arhiereului, s-a clădit un nou lăcaş sfânt, mănăstirea Recea,  în comuna Ungheni, 

lângă Târgu-Mureş. În toamna anului 1991,  pe acest tăpşan dăruit cu o multitudine de melci şi de 

scaieţi, s-a ivit o minusculă ceată, cercetând cu privirea ziduri odinioară începute, dar neterminate 

încă.  Cea  care  îl  secunda  constant  pe  părintele  Ioan  este  fiica  duhovnicească  dintotdeauna: 

Mariana Chichernea. Din acest moment, începe odiseea duhovnicească ce este dificil de egalat în 

România de astăzi174. La sfârşitul anului 1991, începe efectiv această odisee, însă, de fapt, cu mult 

171 Predică înregistrată audio, Mănăstirea Recea, Flămânzirea Apostolilor.
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timp în urmă, fusese aruncată sămânţa, de pe vremea când inginera Mariana Chichernea ajunge 

să-l cunoască pe părintele Ioan Iovan, la momentul respectiv, asuprit de regimul comunist175.

Obştea îşi găsise adăpost într-un corp de chilii modest. Aici frigul domnea, iar spaţiul era 

limitat.  Maica  stareţă  îşi  aminteşte  cu  privire  la  acel  moment  următoarele:  ,,Îngrijorarea  şi 

tristeţea pluteau peste noi. Frigul şi lipsurile puteau duce la îmbolnăvirea vieţuitorilor viitoarei 

mănăstiri”176. ÎPS Andrei a făcut un gest generos, oferind maicilor posibilitatea achiziţionării unei 

Dacii. Este vehiculul care a purtat-o pe maica stareţă prin întreaga ţară, astfel reuşind să găsească 

sprijin pentru mănăstire. De altfel, la un drum în vederea procurării proviziilor de iarnă, are loc o 

răsturnare impresionantă la Luduş, astfel salvându-se din grave accidente177.

Referindu-se  la  acel  moment  maica  stareţă  preciza  în  articolul  Căldura de  la  Recea,  

publicat în Lumea credinţei – Magazin ilustrat: ,,Mă respingea fără ezitare oraşul Târgu-Mureş. 

Veneam din Bucureşti, unde trăisem deja 58 de ani şi aveam o mamă de 80 de ani. În plus, îmi era 

necunoscut, pustiu şi vitreg. Durerea despărţirii de un oraş căruia îi lăsasem tot sufletul, apoi 

teama de necunoscut, multitudinea lucrurilor ce trebuiau făcute, schimbarea mediului social, toate 

erau de natură a-mi produce o mare îngrijorare. De cealaltă parte era părintele Ioan, pe care îl 

cunoşteam de aproape 35 de ani, timp în care i-am fost cea mai apropiată persoană în multele lui 

necazuri.  Am  considerat  că  nu  se  cuvenea  să-l  părăsesc  nici  în  acest  moment  de  grea 

încercare”178. Toate acestea au rămas în urmă odată cu depunerea voturilor monahale la data de 13 

octombrie 1991, în prezenţa părintelui Ioan. Maica Cristina rememorează acele momente: ,,La 

început  dormeam  pe  o  somieră  adusă  din  sat,  aşezată  direct  pe  beton,  iar  în  jurul  ei  erau 

îngrămădite baloturi cu genţi şi lucruri personale, ale părintelui şi ale mele, printre care mişunau 

şoareci. Un pled roşu ţinea loc de geam. Lângă somieră era un scaun rupt. Totul avea un aspect 

deprimant, de coşmar, un veritabil azil de noapte. Dacă se mai ia în seamă şi faptul că soborul (2 

maici  şi  25 de surori,  2  preoţi  şi  un călugăr)  dormea pe  scânduri  aşezate  pe bolţari,  lipsind 

paturile şi orice alt mobilier, imaginea este clară”179.

De la acest moment şi până a se ivi mănăstirea, drumul a fost extrem de anevoios. În anul 

1994,  au avut  loc două evenimente  semnificative: încheierea construcţiei  cetăţii  de  chili  şi  a 

stăreţiei, realizată în formă de «L», dar şi vizita memorabilă a Patriarhului Teoctist, acompaniat 

de Partenie al III-lea, Patriarhul Alexandriei şi de un alai de ierarhi. Mai apoi, a fost demarat, cu 

175 Ibidem.
176 Ibidem. 
177Ibidem.
178Ibidem.
179Idem, op. cit., p.29.
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însufleţire, proiectul marii biserici”. ,,Mireasa de piatră”  cu o lungime de 30 de m., lată de 15 m. 

la  abside şi  o  înălţime de 23 de  m.,  a  fost  construită  într-un an.  În  anul  1997,  s-a  finalizat 

încălzirea  din pardoseala  de  marmură a  lăcaşului  prin  radiaţie  şi  finisajul  în  linii  mari.  Este 

considerabilă lista sponsorilor: firme şi instituţii care au sprijinit acest demers. Anul 1997 este 

anul ridicării  portalului de la intrare,  a  Muzeului (de artă  şi  civilizaţie tradiţională,  dar şi  de 

cultură  bisericească)  al  finalizării  bisericii  din  deal.  Sediul  Universităţii  de  Vară  ,,Nicolae 

Popovici” este locul unde cultul întâlneşte cultura. Iniţiativa acestui demers aparţine părintelui 

Ilie  Moldovan180.  Scopurile  Universităţii  de  Vară  de  la  Recea  se  întrezăresc  din  cuvintele 

părintelui profesor doctor Ilie Moldovan: ,,Nu intenţionăm să-i încărcăm pe studenţi cu o droaie 

de cunoştinţe noi, ci să fie învăţaţi să gândească ei înşişi. Şi două sunt direcţiile de educaţie şi 

acţiune. Restabilirea relaţiei fireşti dintre om şi natură, prin redeşteptarea sentimentului religios, 

resuscitând  responsabilitatea  faţă  de mediu,  şi  recuperarea vârstei  paradisiace,  coborând  spre 

spiţa etnică…”181.

Ceea ce dă o notă aparte bisericii este însă pictura în mozaic a acesteia.  Maica stareţă 

Cristina redă în articolul  Căldura de la Recea,  publicat în  Lumea credinţei – Magazin ilustrat, 

povestea acestui  mozaic. Înaltul Andrei al Albei Iulia rânduise ca biserica să fie pictată în frescă 

de un pictor, care se afla în America la acea dată cu un contract. De altfel, maica stareţă Cristina îi 

mărturisise acestuia că vede biserica în mozaic. Replica arhiereului a fost realistă: ,,Maică, dacă o 

să puteţi să faceţi hramul de afară în mozaic, este suficient”182. După ce se scursese un an, iar 

pictorul  nu sosise,  s-au făcut  demersuri  pentru a  se  găsi  un alt  pictor.  Astfel,  Viorel  Maxim 

realizează o   pictură pe frescă ,,Adormirea Maicii Domnului”. Maica Cristina consideră că proba 

nu este mulţumitoare şi îi spune acestuia: ,,Te rog să lucrezi mai neobizantin, pentru că acum 

credinciosul are nevoie de foarte mult frumos. Or,  el dacă vede sfinţii ostoiţi de suferinţă, de 

post, de rugăciune, contorsionaţi, nu-l va atrage nimic la acea biserică. Trebuie să creăm ceva 

care să atragă sufletul omului acestuia,  imediat.  El trebuie să înţeleagă ceva încă de pe pereţi. 

Sfinţilor trebuie să le arăţi sufletul frumos, nu trupul”183. Totodată, când maica stareţă Cristina

 i-a spus acestuia despre intenţia de a picta biserica în mozaic, acesta a exclamat entuziast: ,,Exact 

acelaşi  lucru îmi doresc şi eu,  cu toată ardoarea!”184 Firma cu care s-a lucrat  a fost  găsită la 

Veneţia: firma ,,Angelo Orsoni”. Pe pereţii bisericii se regăsesc miliarde de piese de mozaic, care 

180  Ibidem.
181 Cristina monahia, Mănăstirea Recea de Mureş, Editura Nelmaco, Bucureşti, 2003, p. 61.
182 Bucuroiu, Răzvan, Căldura de la Recea, Lumea Credinţei – Magazin ilustrat, nr. 11 (28), anul III,  p. 26. 
183 Ibidem.
184 Idem, op. cit., p.  27. 
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au costat enorm.  S-au uzitat 12.000 de kg. de mozaic, iar 1.000 de  kg. de mozaic veneţian 

valorau  500  de  milioane  de  lei  la  acea  dată.  Astfel,  se  îmbogăţeşte  patrimoniul  naţional, 

deoarece ,,Aici este singura biserică din Europa – şi cea mai mare – lucrată integral în mozaic”185.

           După ce s-au scurs patru ani extrem de grei, în care s-a pictat biserica, sfinţirea acesteia 

este clipa împlinirii şi a bucuriei. La evenimentul care a avut loc în 7 septembrie 2003, au fost 

prezenţi înalţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe: Patriarhul Teoctist, Petros al VII-lea al Alexandriei, 

Înalt  Prea  Sfinţitul  Andrei,  nenumăraţi  mitropoliţi,  episcopi,  preoţi,  dar  şi  o  multitudine  de 

creştini186.  Părintele Ioan, rostind un scurt cuvânt de întâmpinare a precizat: ,,Mai este un dar, pe 

care  cei  prezenţi  la  această  sfinţire  îl  primesc;  este  sfinţenia  prezenţei  Euharistice  a  lui 

Dumnezeu, alături de sfinţi ierarhi, preoţi şi diaconi, împreună cu poporul dreptcredincios, într-o 

unitate de duh creştinesc şi românesc”187.

În anul 2007, mănăstirea a fost binecuvântată de Maica Domnului, prin Brâul purtat de 

Ea. Cu acest prilej, părintele Ioan a exprimat următorul îndemn: ,,Scumpii mei, prezenţa Maicii 

Domnului  alături  de  Hristos  Euharistic  de  pe  Sfânta  Masă  este  culmea  fericirii  noastre.  De 

această culme, vă rog, vă îndemn, vă leg să nu uitaţi niciodată. Să nu vă întoarceţi nici să vă 

întoarcă cineva de la acest drum”188.  

Părintele Ioan, împlinindu-şi rolul de duhovnic, se predă cu totul  voii dumnezeieşti ,,de a 

iubi, şi de a ierta cu discernământ sufletele oamenilor, de a-i apropia cât mai mult de Trupul şi 

Sângele  Lui”189.  Totodată,  insistă  asupra importanţei  reale  a  jertfei  pastorale  a  fiecărui  preot: 

,,Fără lipsă de modestie, trebuie să recunosc că devotamentul, zelul şi truda de a sta în scaunul de 

spovedanie aproape întreaga zi pentru a îndruma sau a întări sufletele căzute în deznădejde, mi-au 

dat mari satisfacţii. Pentru că, ce te poate mulţumi mai mult ca duhovnic decât a ajuta aceste 

suflete să înţeleagă drumul adevărat al mântuirii? Şi, întorcându-mi ochiul înăuntru şi dând la o 

parte straturile anilor, îmi apare luminos sentimentul iubirii şi al dăruirii totale pentru mângâierea 

aproapelui,  căruia  îi  lipseşte  o  îngrijire  duhovnicească  mai  atentă,  însoţită  de  exemplul 

personal”190. Cu referire la acest subiect, părintele Ioan Iovan afirmă în predica Întoarcerii Fiului  

risipitor: ,,Aşa va fi la Dumnezeu, şi aşa este  la Dumnezeu, aşa mănăstirea Recea,  învaţă tot 

185 Ibidem.
186 Remus,Onişor, editorul volumului şi realizatorul interviurilor,  Cuvinte împărtăşite de părintele Ioan şi Maica 

Stareţă Cristina, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2007, pp. 184-185.
187 Cristina, Chichernea, Fără de sfârşit minunea…, Mănăstirea ,,Naşterea Maicii Domnului”, Târgu Mureş, 2008, p. 

132.
188 Idem, op. cit., p. 189.
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pogorământul. Noi facem un pogorământ. Scuzaţi-mă, înghiţim de multe ori judecata şi osânda 

colegilor, că dezlegăm uşor. Este, este, eu i-aş trimite pe fiecare la pilda cu Fiul risipitor. Şi aş 

mai adăuga ceva, l-aş aminti pe Sfântul Moise Arapul. Dacă a fost cineva păcătos şi criminal, ăsta 

a fost Moise Arapul. Ce nu făcea, ce crime, ce violuri, ce furturi, ce tâlhării? Deschideţi ziarele, 

că le vedeţi şi la noi, din păcate, mai mult se scrie de aceştia. N-am pomenit aşa ziare,  numai de 

aceştia să spună, destul de rău, acestea ce citesc. Scumpii mei, şi aşa merge el, şi dând lovitura şi-

a adus aminte că e un călugăr  la care vine lume multă. Logic, a zis el, în logica lui de tâlhar, «mă 

duc că acela sigur are bani. Şi a lui adunaţi, dar şi pomelnice, dacă zice ceva, termin cu el şi mă 

duc». Intră, se închid uşile şi începe noaptea, opereză. N-a găsit nimic şi atunci se gândeşte să 

plece, dar nu mai găsea uşa, nu mai găsea uşa pe unde să iasă. «Măi, dar nu pe aici am intrat? 

Nu-i, nu-i, nu-i!» Atâta l-a învârtit satana, dar eu cred că şi Dumnezeu a îngăduit, până când s-a 

luminat de zi şi harnicul şi silitorul părinte, duhovnicul, bătrânul acela, când a ieşit, l-a văzut 

acolo. Am uitat să vă spun:  văzând că nu are ieşire, copilului acestuia rătăcitor şi risipitor, îngerul 

i-a dat în cap asta:« Măi, asta-i pentru păcătoşenia mea, de aceea nu pot ieşi. Mă hotărăsc să nu 

mai fur, să nu mai fac nimic, să mă duc în mănăstire». Apare părintele: «ce-i cu tine fiule, ce-i cu 

tine?» Ştia că n-a venit la spovedanie la ora aceasta, şi atunci el şi-a spus tot şi a fost primit în 

mănăstire, scumpii mei, şi atât de mult a sporit, încât i-a dat Dumnezeu darul  predicii, al vorbirii, 

al  convingerii.  El venea cu argumentul lui:  «Taci,  nu mai spune că nu se  poate,  că nu m-ai 

întrecut pe mine în fărădelegi  şi  uite,  uite-mă pe mine în haină călugărească!»  Rogu-vă,  din 

suflet, şi închei: staţi mai departe aşa cum zice Pavel: «Cel ce stă, să ia aminte să nu cadă!» Nu vă 

lăsaţi ispitiţi, nu începeţi să răciţi mersul la biserică, la mănăstiri, pentru că ştii ce repede te ia, 

uşor, uşor te dezvaţă, până când ajungi pe urmă să-ţi fie ruşine, să te întorci de unde ai plecat.

           O rog pe Maica Preacurată să vegheze la sufletele dumneavoastră până la sfârşit! Amin”191.

De altfel, Ieromonahul Ioan Iovan află temeiuri incontestabile pentru practica împărtăşirii 

creştinilor cât mai des cu putinţă, consultându-se cu teologi de excepţie ai Ortodoxiei româneşti: 

Dumitru Stăniloaie, Ene Branişte, dar şi cercetând textele Sfinţilor Părinţi. La Mănăstirea Recea, 

se păstrează şi astăzi cu sfinţenie această practică duhovnicească străbună, tot astfel cum zice 

psalmistul:« Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul»192.

4.7. PĂRINTELE IOAN  - DUHOVNIC ŞI PREDICATOR APROAPE DE POPORUL LUI 

DUMNEZEU

191 Predică înregistrată audio, Mănăstirea Recea, Întoarcerea Fiului risipitor.
192 Bucuroiu, Răzvan, Părintele de la Recea –Ioan, Lumea Credinţei – Magazin ilustrat, nr. 10 (27),  anul III,  p. 26.
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Părintele  Jan  Nicolae,  profesor  la  Facultatea  de  Teologie  din  Alba  Iulia  şi  slujitor  la 

biserica  memorială  ,,Mihai  Viteazul”  din  oraş,  preciza  într-un  aricol  apărut  în  Formula 

As: ,,Predica lui era o comunicare frontală, fără floricele“193. Cuvântările care relevă această notă 

specifică părintelui Ioan Iovan sunt nenumărate:

⃰     ⃰     ⃰

,,A biruit Hristos! A biruit împărtășania deasă! A biruit Hristos cum era necesar! Poporul 

nostru românesc, cu acest Hristos va birui în istorie, pentru că este născut, iar nu făcut- creștin! 

Împărtășania  pe care au dat-o primii noștri creștini - că ne-am născut așa - aceea a mers din 

inimă în inimă, din corp în corp românesc și a ajuns iar la noi și va răzbi în istorie, căci cu noi 

este Dumnezeu!”194  Sfântul Ioan Evanghelistul

⃰     ⃰     ⃰

,,Scumpii mei, dacă aș avea niște brațe mai mari, v-aș cuprinde pe toți și v-aș aduce la 

Potir  și v-aș face să plecați împreună, să vorbim cu El și să-i zicem: «Doamne,  numai pe tine te 

avem Adevăr-Adevărat, numai Tu ești veșnic, numai Tu ne dai lumină, căldură, dragoste și hrană 

și tot, numai la tine mergem toți, ajută-ne să nu ne putem desprinde de Tine, Doamne, de tainele 

Tale, să nu ne desprindem și leagă-ne Tu cum știi de poalele milei Maici Tale Precuarate, ale 

mantiei ei celei scumpe, leagă tot acest neam, acest popor, pentru că atâta vreme cât Tu, Iisuse, 

vei fi în centrul acestui neam și acestui popor  și a lumii întregi, atâta vreme lumea va știi să se 

ferească puţin de întunericul piezării, al necredinței, al întinării, al păcătoșeniei. Bunule Iisuse, 

ieși din Potir, intră în noi, intră în neamul nostru, intră în popoarele lumii, hotărăște Tu soarta 

omenirii, că poți să faci aceasta»”195.

⃰   ⃰   ⃰

193 Târziu, Claudiu, Părintele Jan Nicolae, ,,Formula As”, Nr. 963 (2011), pp. 26-27.
194

Predică înregistrată audio, Mănăstirea Recea, Sfântul Ioan Evanghelistul.
195 Predică înregistrată audio, Mănăstirea Recea, Predica de pe munte – Iubirea vrăjmaşilor.
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,,Bucuria mea este mai mare,  pentru că ați călcat peste toate și  ați venit la Hristos! Uite 

-L,  aci  pe  Sfânta  Masă!  Despre  El  s-a  citit  Evanghelia.  Care  I-a  fost  spița  Lui,  arborele 

genealogic, de unde se trage. Ăsta-i Dumnezeul creștinilor, are origine-n Cer, se-ntoarce-n Cer, 

nu este sub soare Unul! Doamne, scump noroc ne-a dat Dumnezeu, că ne-am născut ortodocşi, și 

mai adaug și români. Știți dumneavoastră ce-nseamnă să crezi în Dumnezeu și să fii un curvar, un 

criminal, și să fii iertat și mântuit? Asta-i ortodoxia! Nu știu cum să vă spun, scumpii mei, dar 

peste păcatele dumneavoastră ș-ale noastre, că toți le-avem, peste ele, puneți deasupra veștmântul 

încrederii  în bunătatea lui  Dumnezeu că el  a zis: «Poruncă nouă vă dau vouă: să mergeți  să 

propovăduiți peste tot și să spuneți că cel ce va crede se va mântui, cel ce nu va crede, se va 

osândi»”196.

⃰  ⃰  ⃰

,,Asta-i ortodoxia! Totu-i natural!  Pe naturalețea asta se brodează mântuirea la noi, nu pe 

filosofii, pe nu știu ce câte metanii, cât ajunat! Nu asta! Câtă sinceritate ai tu către Dumnezeu! Cu 

asta se măsoară!”197

Pe cei  pe  care i-a povăţuit,  pe cei pe  care i-a dezlegat,   şi pe cei  pe care i-a învăţat,   pe 

studenţi,  i-a  sfătuit ,,să lege credinţa de fapte,  să trăiască cu Hristos, nu numai să vorbească 

despre El, cum vorbesc sectarii”198.  Părintele Ioan  îi strângea pe fiii duhovniceşti în jurul lui 

Hristos: ,,Oare de ce aţi venit dumneavoastră? De ce alergaţi la potir? De ce alergaţi la patrafir? 

Pentru ca să primiţi  cuvântul Lui  Dumnezeu din Cer,  să ne-ntâlnim cu El,  să fim spălaţi  de 

păcate, să fim îndreptaţi şi să putem nădăjdui că vom vedea faţa Lui  şi-a Maicii Lui, şi-a Sfinţilor 

Lui”.  În  realitate,  părintele Ioan Iovan, nu doar povăţuia, ci el  însuşi împlinea.  Mărturie stau 

cuvintele  fiilor  duhovniceşti,  cuvinte  ce  au  fost  rostite  la  Radio  Târgu-Mureş,  cu  prilejul 

împlinirii a cinci ani de la trecerea la Domnul a părintelui Ioan:

⃰⃰   ⃰   ⃰

Părintele Gheorghe Moldovan din Vidrasău, unul dintre ucenicii Cuvioşiei  Sale :

,,L-am cunoscut în anul 1993 când ne-am dus la un hram la mănăstirea Recea, de curând 

înfiinţată. Am simţit verva aceea care îl caracteriza! Cred că m-a marcat aşa, dar în sensul în care 

nu mă simţeam deloc vrednic să-ndrăznesc să-l iau de duhovnic, să iau aminte la ceea ce încerca 

196 Predică înregistrată audio, Mănăstirea Recea, Genealogia Mântuitorului.
197 Predică înregistrată audio, Mănăstirea Recea, Genealogia Mântuitorului.
198

 Predică înregistrată audio, Mănăstirea Recea, 26.06.1994.
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să facă acolo ca lucrare duhovnicească, la o scară, bineînţeles, mult mai mică să încerc şi în 

preoţia mea, în misiunea mea! Nici pe departe! Am rămas doar cu acea înfiorare că, într-adevăr, e 

un om deosebit, un om mare! Cel mai înţelept mi s-a părut atunci să-l privesc aşa de la distanţă, 

să-l am în inimă, dar aşa ca şi când ai privi din afară, neîndrăznind, pur şi simplu, să-ţi găseşti 

locul  înăuntru!

Cuvântul care-ar caracteriza starea ce-o simţeam era duioşie... starea de graţie pe care am 

trăit-o  lângă  părintele  Ioan!  Măreţia  aceea  te  copleşea,  mai  ales  când  urma  Prefacerea,  în 

Liturghie, avea o expresie prin care ne atenţiona, pe  ceilalţi care slujeam cu dânsul! Ad litteram 

aşa suna: «Iertaţi-mă, fraţilor, îl aducem pe Dumnezeu!». Şi-n momentul acela, dispărea parcă 

toată neputinţa aceea a omului bătrân, toate limitele determinate de trup, de boală, era până la 

urmă ceea ce îi spunea numele, adică vulturul acela pe care-l are ca simbol Sfântul Evanghelist 

Ioan, vulturul  care se-nălţa, pur şi simplu, aşa deasupra tuturor, ca să îşi trăiască momentul acela 

de întâlnire cu Hristos.

După ce încheia tot canonul euharistic,  toată rugăciunea euharistică, până la sfârşit,  în 

taina aceea, a îngenuncherii, spunea aşa atât de frumos: «Credem, Doamne, că eşti de faţă cu 

toată  Dumnezeirea!  Mulţumim  Ţie,  Preacuratei  Maicii  Tale,  Îngerilor,  Sfântului  pe  care-l 

prăznuim, îl rostea cu numele, şi la toţi Sfinţii, pentru darul acesta pe care ni l-ai dăruit! » Sunt 

cuvintele de care m-am învrednicit, să le aud pe viu! Adică, slujind adesea împreună cu dânsul, i-

am surprins această taină, care nu cred că se supără că i-o fac cunoscută, pentru că, într-adevăr, 

reda realitatea  cutremurătoare  pe care  părintele  o trăia,  şi-o trăim toţi,  preoţii!  Nu ştim dacă 

suntem conştienţi. Părintele,  de fapt,  exprima această conştiinţă a prezenţei lui Dumnezeu. O 

exprima uite şi-n cuvinte! A reuşit s-o cuprindă şi-n câteva cuvinte extraordinare!

 Se spune despre un singur părinte din  Pateric, se spune că era Dumnezeu pe pământ, 

pentru că aşa cum Dumnezeu acolo, în cer, acoperă păcatele oamenilor, şi ne acoperă cu iubirea 

lui, aşa părintele acesta acoperea păcatele semenilor lui, şi neputinţele lor! Din punctul ăsta de 

vedere, sentimentul ăsta ţi-l transmitea părintele! Îţi acoperea păcatele! Şi de ei înşişi, în sensul 

de-a nu-i face să se ruşineze! Avea şi gestul ăsta de-a da la o parte cu mâna, de-a face cărare aşa 

prin mulţime, efectiv aşa proceda şi în ce priveşte păcatele! Mare dar la un duhovnic să ştie 

acoperi păcatele! Nu să le ignore, nu să le muşamalizeze, nu să le minimalizeze, nu, Doamne, 

fereşte, pentru că, paradoxal, părintele Ioan care cucerea prin bunătatea cu care te primea la prima 

spovedanie când îi mărturiseai toate păcatele, şi cine ştie cât de mari şi cât de grele! Şi nu se 

clintea şi nu se schimba, rămânea acelaşi, sesiza că anumite păcate se repetă şi mă refer aici mai 
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ales la cele mari, rămânea acelaşi în relaţia cu tine, dar vizavi de păcatul ăla, care prima dată nici 

nu l-a luat în seamă, parcă nu l-a auzit. Tu,  care te temeai că dacă-i spui aia ce-o să creadă despre 

tine, parcă i-ai spus că îl iubeşti, sau parcă i-ai spus că eşti cel mai mare credincios din lume, aşa 

te primea de cu drag! Da, dacă observa că ceva nu-i în regulă, şi hai să zicem profiţi  de bunătatea 

lui Dumnezeu, săvârşeşti acel mare păcat care e socotit păcat împotriva Duhului Sfânt, continui 

să păcătuieşti că Dumnezeu îi bun şi iartă şi implicit că părintele Ioan îi blând şi iartă, ho, ho, să 

te ferescă Dumnezeu să te fi bazat pe aşa ceva că ai jucat o carte proastă de tot! Da, o spun din 

proprie experienţă, nu din experienţa altora! L-am văzut şi aşa, tunând şi fulgerând. Şi-n voce 

avea ceva de tunet! În strigarea aceea către Dumnezeu era ceva tunător aşa, care te pătrundea. 

Aşa, un fel de avertizare cum zice acolo şi Scriptura: ,,Vai de cei ce cad în mâna Dumnezeului 

Celui viu! Vai să nu pici să te certe o dată părintele Ioan cu vocea asta! Nu era cazul! Aşa-i era 

vocea, aşa-i era tonul, aşa-i era mesajul! Chiar că îşi moştenea patronul care era supranumit după 

tată, fiul Tunetului! Ioan şi Iacov, cei doi fraţi, erau numiţi fiii Tunetului! Din punctul acesta de 

vedere, şi părintele Ioan avea o voce, un timbru care impresiona şi avea multă expresivitate în 

fiecare rostire!

Cred că părintele nu vedea un potrivit  în omul care stătea în faţa lui. Bănuiesc că vedea 

un om care putea să fie. De altfel, aşa am avut sentimentul că m-a privit tot mereu! Şi mai târziu, 

când i-am devenit fiu duhovnicesc  şi mă spovedeam la dânsul, eu îi spuneam păcatele mele, 

păcate serioase, păcate ca toate păcatele, cu nume, cu durere şi cu ruşine, şi mereu îmi dădea 

impresia că mă vede mai sus decât eram şi, de fapt, cu acela dialoga dânsul. Ca şi când mi-ar fi 

spus: «Dacă nu te simţi acolo, fă bine şi data viitoare străduieşte-te să fii acolo. Eu acolo te văd!»

Cred că mi-i dat să dau această mărturie despre cât de pătruns era de darul călugăriei. 

Cred că de acolo îi venea, în primul rând, îndrăzneala în relaţia cu Hristos: «Fericiţi cei curaţi cu 

inima, căci aceia vor vedea pe Dumnezeu! »  Avea o curăţie a inimii în relaţia lui cu Hristos, 

relaţia aceasta de dragoste. Până la urmă asta-i călugăria, nu? O îndrăgostire totală,  absolută, 

definitivă de Hristos, pe care părintele o trăia ca atare, într-o fidelitate absolută, şi trupeşte şi 

sufleteşte! Hai să folosesc o expresie ... era un călugăr pursânge, da, autentic, călugăr, călugăr! 

Paradoxal, rar l-am văzut înveşmântat în toate veşmintele specifice uniformei călugăreşti! Nu mă 

refer la veşmintele preoţeşti! Obişnuia să poarte simplu o reverendă, pe care o poartă toţi preoţii, 

dar altfel, era un călugăr, repet, pursânge. Să nu uităm, ani de zile, i-a fost interzisă uniforma 

călugărească! Ani de zile, n-a avut voie să poarte barbă, deci a umblat civil, şi totuşi a rămas 

călugăr autentic. Cineva zicea aşa de frumos: «Părintele a reuşit ceva extraordinar, să rămână 
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acelaşi şi în celula de la Gherla, şi în chilia de la Recea, şi în zeghe şi în reverendă, autentic». 

Natural, îi plăcea lui să spună: «Fiţi, mă, naturali!» Îmi amintesc că o dată m-a atenţionat. Destul 

a fost! O dată şi bine! Îşi tămâia biserica şi probabil, eu nu mi-am dat seama că mă studiază şi 

atâta mi-a spus când m-am întors, după ce-am terminat: «Te rog, să fii natural!» A trebuit apoi să-

mi reevaluez toate gesturile: nici evlavios, nici smerit, natural! Are Kipling în poezia lui, Dacă,  

acea imagine despre om, şi spune că acela-i OM, cu litere mari care rămâne acelaşi lângă un rege, 

ca şi lângă un oarecare. Aşa cred că era părintele! Trăia aşa,  aş îndrăzni să spun ca un copil 

bucuriile acestea, dar copil la suflet, nu la minte şi avea parcă aerul acesta copilăresc, ştrengăresc. 

Ştia să guste o glumă, un banc,  de ce nu! Ştia să cânte un cântec popular aşa, cum numai pe 

Valea Crişurilor se cântă. Te cucerea cât era de firesc şi nici într-un caz nu cădea în derizoriu că a 

întrecut măsura! O, ferească Dumnezeu! Niciodată! Şi totuşi era atât de natural!

Mereu accentua acest lucru: harul preoţiei e acelaşi pentru toţi! Acelaşi har îl primeşte 

fiecare preot atunci când este hirotonit, dar adăuga: «Ceea ce îi deosebeşte pe preoţi de preoţi este 

râvna!»  Aşa  zicea!  Haru-i   acelaşi,  râvna  ne  deosebeşte!  Poate  că  râvna  aceea  a  râvnit-o! 

Înflăcărarea! Râvna aceea am râvnit-o! Nu zic c-am avut-o şi nu zic c-am primit-o! Nu, nu! Să 

slujeşti zilnic Liturghia, zeci de ani, zilnic! Şi-n cei doisprezece ani de închisoare, s-o slujeşti 

zilnic şi totuşi, la fiecare Liturghie să ţi se aprindă râvna atât de viu! De asta la părintele nu se 

punea  problema  des  sau  rar,  vizavi  de  Liturghie  sau  de  Împărtăşanie:  Împărtăşanie  deasă, 

Împărtăşanie rară, expresii total nepotrivite! Fiecare zi trebuie sfinţită! Ce anume sfinţeşte o zi 

mai mult decât Jertfa lui Hristos Euharistic, adică Sfânta Liturghie. Fiecare zi e un ciclu complet!

Avea dragostea aceasta de Dumnezeu şi de oameni. Cu asta începea şi cred că cu asta 

încheia!  Mereu mărturisea,  de fapt,  lucrul acesta că  anume dragostea,  nu teama, nu frica  în 

relaţia cu Dumnezeu e starea naturală a omului şi la fel, în ce priveşte relaţia dintre oameni, toate 

aceste atitudini: respect, cinste, omenie, solidaritate, frăţietate, de fapt, sunt nume ale dragostei! 

Fac  aci  o  mărturisire:  avea  un  apelativ  pe  care-l  folosea  când  îşi  începea  predica  la  adresa 

credincioşilor,  un apelativ,  de altfel, obişnuit  la noi,  preoţii: iubiţi  credincioşi,  zicem noi,  dar 

părintele ţinea să întărească: «Preaiubiţi credincioşi, dragii noştri!» Uneori mi se părea c-o face în 

sensul  de-a  le  trezi  atenţia,  dar  în  timp,  m-am încredinţat  că  aşa  simţea!  Adică  ţinea  să  le 

transmită cât de mult îi iubeşte, că, într-adevăr, îi iubea, pentru râvna lor, pentru jertfelnicia lor, 

pentru osteneala lor: aceea de-a fi venit, aceea de-a sta în picioare atâta timp, de-a avea răbdare la 

«  slujbele noastre ortodoxe lungi»,  cum spunea dânsul. Îi  iubea pentru ceea ce erau,  cum îşi 

iubeşte un tată copiii: pe toţi, dar şi pe fiecare în parte! Iubirea aceea a tatălui care obligă, în 
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primul rând, nu la iubirea faţă de el, ci la iubirea între noi! Îi iubea pe toţi ca ei să înţeleagă lucrul 

ăsta, şi să se iubească între ei! Şi-i iubea pe fiecare în parte! Cred că fiecare am simţit sentimentul 

ăsta, potrivit cu nevoile noastre. Cred că, până la urmă, iubirea e răspunsul la nevoile cele mai 

adânci ale fiinţei noastre!

Mereu se străduia să salveze fondul, chiar dacă pentru asta trebuia să sacrifice forma! Să 

zicem o slujbă de priveghere, care are un ritual, dacă obseva că oamenii îşi pierd răbdarea, şi 

chiar îi foarte mult şi foarte greu, nu se sfia să sacrifice forma pentru fond. Adică să mai scurteze 

acolo unde se putea scurta ca să poată rămâne oamenii cu starea, să nu sacrificăm fondul pentru 

formă!  Sublinia  calitatea,  în  detrimentul  cantităţii!  Preferabil  este  ceva  de  calitate,  ceva  de 

profunzime, decât să ai sentimentul că te-ai rugat mult, probabil cu sufletul în altă parte.

Oh, şi ce model! Mi-a devenit un părinte în primul rând. M-am legat aşa, cu tot sufletul, şi 

cu toată inima de dânsul, şi chiar dacă în afară lucrul acesta nu s-o fi concretizat, într-un fel de 

legătură din aceasta permanentă: vizite dese, mai mult să ne încurcăm unul pe altul decât să ne 

ajutăm, acolo,  în inimă şi-n suflet,  şi-n minte  mereu l-am avut ca  reper! A avea  un părinte 

duhovnic înseamnă a avea şi un model clar definit, deci undeva înainte în faţă o călăuză, dar 

culmea şi paradoxal, înseamnă a avea şi-un spate asigurat tot timpul! Prezenţa părintelui Ioan, în 

ce mă priveşte, aşa era: un fel de omniprezenţă. Avea, de altfel o expresie: «Oricum, pe barba 

mea faci, ceea ce faci!» De fapt, pe sufletul lui făceam ce făceam şi cred că fac şi astăzi acelaşi 

lucru! Adică cu sentimentul ăsta îndrăznesc ceea ce îndrăznesc, ca preot, că anume acolo unde-i 

mijloceşte şi continuă  să răspundă înaintea lui Dumnezeu de ceea ce a semănat şi de roadele pe 

care, de fapt, noi le secerăm.

Dacă nu era părintele, eu, cel de astăzi nu eram! Cum aş fi fost dacă, nici nu vreau să mă 

gândesc, pentru că până a-l întâlni pe părintele, îmi trasasem oarecum câteva linii clare aşa, în ce 

priveşte  preoţia  şi  probabil  urmându-le  aş  fi  ajuns  undeva,  tot  urmându-le.  Totuşi,  a  fost  o 

amprentă puternică. Da, trecerea aceea de la arderea mocnită: ai impresia că nici nu arde, nici nu 

se stinge, nici nu-i cald şi nici nu-i rece, da e! Cred că părintele a marcat delimitarea asta! De 

altfel, l-am simţit aşa, ca şi glasul Mântuitorului din Apocalipsă: «Oh, dacă-ai fi cald, sau dacă ai 

fi rece, dar tu nu eşti nici cald şi nici rece şi nu ştiu de unde să te iau!» Şi dacă aşa s-a pus 

problema, am ales să fiu cald! Câtă vreme m-am învrednicit să stau lângă un foc aşa de luminos, 

de cald, de ce să nu mă încălzesc şi eu la focul ălă? Poate n-am văzut eu cât era de văzut, n-am 

simţit cât era de simţit, datorită micimii mele şi nevredniciei mele, dar în ce priveşte harul şi darul 

părintelui, focul acela care ardea în părintele, sunt convins că era, de fapt, focul Duhului Sfânt, pe 
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care dacă eu aş fi avut ochi să-l văd, l-aş fi văzut cum l-a văzut ucenicul Sfântului Serafim, doar 

că  eu am simţit ce-am simţit şi am rămas cu adierea aceea şi deci, după ce părintele n-a mai fost, 

recunosc, uneori  poate l-am ţinut aprins cu cuvintele acelea cu care a despicat Elisei Iordanul, 

când s-a despărţit de Ilie, i-a luat cojocul, şi când s-a apropiat de Iordan să-l traverseze, după ce, 

în prealabil, traversase cu Ilie, despicând Ilie,  pur şi simplu, Iordanul în două, când Elisei se 

apropie de Iordan să facă şi el ceva atâta zice: «Unde eşti,  Dumnezeul lui Ilie?» şi a aruncat 

cojocul şi apele s-au dat la o parte. Cam în sensul şi-n duhul acesta mi-am aprins şi eu râvna când 

am simţit că mi se stinge: «Unde eşti, părinte Ioane, să mă ruşinezi sau să mă trezeşti sau să mă 

dezmorţeşti şi  să pricep ce se întâmplă?»

Ceea ce l-a caracterizat, prin excelenţă, a fost că l-a pus pe Hristos  întotdeauna în faţă, nu 

s-a pus pe sine! Cred că niciun duhovnic n-a afirmat, un duhovnic adevărat, vreau să spun, n-a 

afirmat despre sine c-ar fi văzător cu duhul! Sunt convins că Duhul Sfânt lucra prin părintele 

toate  darurile  de  care  oamenii  aveau  nevoie.  Se  spune  că  atunci  când  un  ucenic  merge  la 

duhovnicul lui, el trebuie să se roage lui Dumnezeu să-i vorbească prin duhovnic! Oricine ar fi 

duhovnicul acela. Un preot este mesagerul şi unealta Duhului Sfânt! Şi deci, dacă, într-adevăr, 

unii au venit cu atâta credinţă la părintele ca anume Dumnezeu să le răspundă prin el ad litteram 

la problema pe care ei o au şi au simţit că Dumnezeu le-a răspuns, da, din punctul acesta de 

vedere, dacă aşa se numeşte harisma aceasta, cu siguranţă că şi părintele o avea! Nimic nu ne 

opreşte să credem, ba dimpotrivă e o poruncă să credem că Dumnezeu ni l-a trimis, că Dumnezeu 

ne-a vorbit prin el. Faptul că aici, în jurul părintelui, s-a păstrat o tăcere, în primul şi-n primul 

rând, ne face să ne întrebăm: Oare asta i-ar fi plăcut părintelui? Asta s-a potrivit cu părintele? Ştiu 

un lucru: atunci când venea din partea oamenilor o anumită evlavie, în viaţă fiind, aşa cum au 

oamenii la marii duhovnici, mereu o direcţiona spre Hristos. «Vai, părinte Ioan, când vă văd pe 

dumneavoastră, parcă-l văd pe Hristos!» Imediat, părintele direcţiona acel gând curat altfel şi bun 

al omului înspre Hristos: «Nu eu, ci Hristos!» Încercau să-i sărute mâna sau să îl atingă şi mereu: 

«Nu pe mine, pe Hristos!» Aici e cred că specificul duhovniciei părintelui Ioan! El a ales, aş zice, 

aşa, un fel de scurtătură, un fel de autostradă în loc de cărări, cărărui cu specific. Părintele Ioan, 

din punctul ăsta  de vedere,  nici  nu-şi  revendica vreun stil:  pentru el  scopul era  să-i  ducă pe 

oameni la Hristos, să se împărtăşească cu Hristos! Aş îndrăzni să zic: ştia el ce ştia că de-acolo 

povestea-i între om şi Hristos!

În  ce  priveşte  canonizările,  iniţiativa  o  are  întotdeauna  Dumnezeu  şi  Dumnezeu  îşi 

exprimă această voinţă într-un fel minunat, aş zice, dar, din punct de vedere omenesc, întotdeauna 
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există  o  evlavie  populară,  premergătoare,  care  determină apoi  o anumită  atitudine din partea 

Bisericii. Aşa că nu e de abordat în niciun fel problema, e de încercat să înţelegem acea tăcere. 

Avem datoria aceasta pentru ca nu cumva, tăcerea să fie o umbră de îndoială a unora, legată de 

părintele sau de viaţa lui, sau de preoţia lui sau de lucrarea lui. Din punctul ăsta de vedere, oricui 

ar avea, i-aş zice cum i-a zis Filip lui Natanael: «Vino şi vezi!» Şi dacă m-ar întreba: «Dar acuma 

dacă părintele îi mort, ce să mai văd, sau unde să vin să văd?» I-aş zice să meargă la Hristos, să 

încerce să forţeze un pic Harul acela care e în fiecare dintre noi, şi să vadă ce se poate întâmpla. 

I-aş  zice  fiecăruia  să  iasă  un pic  din şablon,  să  simtă,  să  se  pună un pic  în  contextul vieţii 

părintelui,  şi  în măsura în care  înţelege şi  descoperă mai  ales  firul  roşu,  care  l-a  călăuzit  pe 

părintele în toată viaţa lui, şi-n toată preoţia lui, acea dragoste de Hristos, cred că ar ajunge la 

aceeaşi concluzie la care am ajuns şi eu: ar îndrăzni să spună oricui: «Vino, şi vezi!»  Ce alt 

argument să dai despre duhovnicul tău, despre cel care te-a cunoscut mai înainte de-a te cunoaşte 

tu pe tine!

Părintele ne-a împărţit fiecăruia aşa ca dintr-o  monedă câte-o bucăţică  şi numai împreună 

putem face ceva! Nici unuia nu ne-a dat tot, ca nici  unul dintre noi să nu revendice că el e 

ucenicul, prin excelenţă,  sau continuatorul exact! Doamne fereşte!  Nu, nu, nu! Numai dacă 

împreună punem bucăţelele alea, îl vom înţelege cu adevărat, şi-l vom mărturisi cu adevărat  pe 

părintele! Tristeţea asta o am! Probabil fiecare credem că cu bucăţica pe care o avem ni-e destul 

ca să ne aducă aminte de părintele, să ne rămână părintele viu în inimă. Părintele, în continuare, 

ne iubeşte pe fiecare, dar nu-i dăm ocazia să ne iubească pe toţi, că pe toţi ne poate iubi numai 

dacă noi suntem împreună, adică dacă ştim unii de alţii, dacă facem în numele părintelui ca şi 

când ne-am completa! Dimpotrivă, sentimentul este uneori că parcă ne-ar fura căciula! Trist e, cât 

se poate de trist! Măcar din când în când să ne întâlnim sau să  fim împreună, dacă nu formal 

vorbind, în duh să ne simţim ca atare, astfel încât lucrarea părintelui să se poată desăvârşi. Noi 

nici nu ne dăm seama cât de mult opreşte Harul, păcatul ăsta.

Un ucenic vorbea foarte frumos de părintele lui duhovnicesc şi încheie acea descriere în 

felul următor: «Iar eu, păcătosul, m-am învrednicit să-i port cojocul ca să mă blagoslovesc!» Cam 

aşa aş îndrăzni să spun şi eu: «Eu, păcătosul, m-am învrednicit să-l slujesc pe părintele aşa ca să 

mă blagoslovesc!»199

⃰  ⃰  ⃰

199
 Bucuria  de  a  fi.  Ediţie  specială.  Părintele  arhimandrit  Ioan  Iovan  de  la  Recea (18  mai 

2013)”,www.radiomures.ro/emisiuni/bucuria_de_a_fi/editie_specialaparintele_arhimandrit_ioan_iovan_de_la_recea.

html, accesat în 25 mai 2013.
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Valeriu Rusu – jurnalist la radio Târgu-Mureş

,,A vorbi despre părintele Ioan e ca şi  cum ar fi un fir de nisip, undeva pe o plajă imensă! 

Eram şi eu printre miile de pelerini care veneau din toată ţara cu autocarele, eram pierdut 

în mulţimea aceea imensă, însă lipsa mea de credinţă de atunci, exalta oarecum un sentiment 

intelectual al credinţei. Sufletul meu mă ducea spre acel loc. Era mai mult o imitaţie, era mai mult 

un soi de... ca să am ulterior la ce să mă laud la prieteni.

Până nu lăsăm deoparte toţi solzii de orgoliu, de intelectualitate, de deşteptăciune, până 

atunci nu realizăm nimic!

Era  puternic,  era  luminos,  era  putenic  de  luminos!  Era  exact  ca  acea  lumină  atât  de 

orbitoare, încât trebuia s-o priveşti prin ochelari de soare. E-o metaforă! Bineînţeles, că fizic îl 

puteam privi!200

⃰  ⃰  ⃰

Sorin Preda - scriitor şi jurnalist

,,Părintele te făcea să te simţi egalul lui şi-n acelaşi timp, avea o autoritate care, în egală 

măsură, te făcea şi învăţăcel. Învăţăcel în ale vieţii, învăţăcel în ale credinţei şi rugăciunii! Era un 

om care nu făcea caz de absolut nimic şi acest lucru se simţea! Nimic ostentativ, totul era firesc, 

normal, aşa cum este lumina. Lumina care nu are nimic ostentativ, decât atunci când e orbitoare. 

La părintele, era o lumină văzătoare, nu orbitoare, în niciun caz.

Era înconjurat de o aură martirică pe care nu trebuia să o mărturisească. O simţeam în cele 

mai mici gesturi ale părintelui şi instinctiv simţeai nevoia să te dai puţin deoparte. Oricât încerca 

părintele să te facă egalul lui, era foarte greu pentru tine să te ridici la nivelul Sfinţiei Sale!”201

Totodată,  părintele  Ioan  îşi  angaja  toate  resursele  interioare,  împlinind  misiunea  de 

duhovnic cu totală asumare. Acest aspect al vieţii părintelui Ioan Iovan este ilustrat în interviul 

redat mai jos:

,,-  În  centrul  cultului  ortodox,  se  află  Sfânta  Liturghie  oficiată  de  preot  în  fiecare  

duminică şi sărbătoare, iar la mânăstiri zilnic, cu câteva excepţii. Care este importanţa Sfintei  

Liturghii pentru cel care ia parte la ea, Părinte Ioan?

200
Bucuria  de  a  fi.  Ediţie  specială.  Părintele  arhimandrit  Ioan  Iovan  de  la  Recea (18  mai 

2013)”,www.radiomures.ro/emisiuni/bucuria_de_a_fi/editie_specialaparintele_arhimandrit_ioan_iovan_de_la_recea.

html, accesat în 25 mai 2013.
201

Bucuria  de  a  fi.  Ediţie  specială.  Părintele  arhimandrit  Ioan  Iovan  de  la  Recea (18  mai 

2013)”,www.radiomures.ro/emisiuni/bucuria_de_a_fi/editie_specialaparintele_arhimandrit_ioan_iovan_de_la_recea.

html, accesat în 25 mai 2013.
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- Depinde, că la ea ia parte şi preotul care o săvârşeşte şi cei care ascultă. Deopotrivă este 

importantă la fiecare. Respectiv prezenţa euharistică a lui Hristos e atât de covârşitoare, încât nu 

se poate spune sau să se delimiteze râvna spre ea, adoraţia ei, cinstirea ei, preţuirea ei, în sfârşit, 

pentru mine este Dumnezeu pe pământ, Dumnezeu venind între noi. Ştiu că este o dogmă şi un 

îndreptar de care trebuie să te ţii şi în ortodoxia noastră, dar tot ortodoxia îţi dă voie să ai visele 

expresiilor, şi ale gândirilor, şi ale concepţiilor tale personale faţă de acelaşi lucru, faţă de care 

oficial,  sau  strict  teologic,  trebuie  să  te  opreşti  la  a  o  defini.  Pentru  mine  evlavia  la  Sfânta 

Euharistie nu se poate exprima. În ce sens nu se poate exprima? Pentru că,  personal, consider că 

această chenoză, acest pogorământ al lui Dumnezeu după ce l-a făcut pe celălalt mare, şi a venit 

să ne mântuie, uite că perpetuă această coborâre a Lui, tot reală. Nu se poate explica sau nu se 

poate cuprinde câtă admiraţie şi câtă adoraţie, în acelaşi timp, trebuie să avem noi faţă de acest 

pogorământ al lui Hristos, subliniind că nu-l merităm. 

După ce a văzut cum L-am primit, după ce vede cum Îl menţinem, să zic aşa, El, totuşi, 

continuă să vină în nişte mâini murdare şi la propriu şi la figurat. Este un lucru de neînţeles, în 

care trebuie să ne prosternăm aşa, cu totul la pământ şi să zicem: «Mare eşti, Doamne, şi minunat 

e lucrul Tău, că vii la noi după ce o dată Te-am respins şi o dată Te-am răstignit şi Te răstignim cu 

fiecare păcat şi greşeală!»”   

- Părinte Ioan, care este scopul Sfintei Liturghii? Rostul ei?

- Eu n-am să vă răspund aici ca un dascăl de teologie, ci am să vă răspund aşa: rostul 

Sfintei Liturghii, dacă vreţi să vă răspund la examen, voi spune, este întreit: aducerea, sfinţirea şi 

împărtăşirea cu Hristos. Dar în sensul mai divin, rostul este îndumnezeirea. E permis cuvântul 

ăsta. E şi îndrăzneală, bineînţeles, pentru că unde suntem noi faţă de darul mare, cum îl primim 

noi, că niciodată, şi nicio buză, sub nicio formă,  niciodată n-a fost vrednic de El. Şi nu este. Şi 

atunci, zic eu, asta fără să angajez Biserica şi pe nimeni, este mila fără de fund, fără de sfârşit a 

lui Dumnezeu pentru noi, păcătoşii. E o milă. Este, scuzaţi-mă, un fel de revărsare a rostului 

Maicii Domnului, prin această revărsare a milei lui Dumnezeu pe pământ, reală, cu efect identic a 

celui de pe Golgota. Nu ştiu dacă am cuprins. Eu am spus, nu angajez Biserica, dar eu acum fac o 

rugăciune când vă spun lucrul ăsta, o adoraţie. 
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- Cum trebuie să ne pregătim noi pentru Sfânta Împărtăşanie? Pentru că participarea la  

Sfânta Liturghie trebuie să se încununeze cu cuminecarea.

- Întrebarea aceasta, aş vrea să vă spun şi să remarc că, totuşi, aducătorul lui Hristos din 

Cer,  scoborâtorul, trebuie să fie mai conştient de mandatul lui şi  de rostul lui.  Toţi  ceilalţi îl 

aşteaptă pe el să Îl  aducă.  Eu cred că nu-i  bine să fim la acelaşi nivel,  deşi de multe ori  ne 

depăşesc oile pe noi, păstorii, chiar în privinţa atitudinii faţă de Euharistie, faţă de Liturghie, faţă 

de Prefacere chiar, dar aceasta face parte din ierarhia darurilor, a râvnei şi  a înţelegerii acestor 

lucruri care nu-i o vină, zic eu, că nu le cuprind toţi la fel. 

Aş vrea aici să spun că însăşi ajungerea la stadiul de preot, nu este o vrednicie mai mare a 

noastră decât cel care nu e preot şi care este ascultător, este din biserica învăţătoare, ascultătoare. 

Aici este, după mine, o favoare, un dar, în însăşi alegerea noastră, zic eu, că e un dar. Că El este 

cel care apasă, cum zice Pavel, ne cheamă, ne alege, parcă El face totul, fără să fie  greşeala 

predestinaţiei. Fără ca să fie realitatea aceasta, că poţi să devii din înger diavol, şi din diavol 

înger. La figurat, mă înţelegeţi.

-Părinte Ioan, care sunt roadele Sfintei Împărtăşanii în viaţa credincioşilor?

-Roadele Sfintei Împărtăşanii sunt cât ea. Nu se pot cuprinde. Dacă, se spune, tot în ale 

nostre,  în  Scriptură  «nepătrunse  sunt  căile  Tale,  Doamne!»,  necuprinse  sunt  roadele  Sfintei 

Împărtăşanii,  precum Cel  care  vine în  ea necuprins  este.  Eu am obiceiul  să zic  aşa:  nu este 

compartiment al vieţii, în care Hristos să nu-Şi fi spus cuvântul, cum e bine. Cred că voi fi înţeles 

la ce mă refer! Tot aşa, nu este o faţetă a binelui divin şi a folosului divin, pe care să nu-l exercite 

Sfânta Euharistie. Este un pars pro totum şi un tot întreg, este picur de Sânge, picur de vin din 

Sângele lui Hristos, dat fiind şi vinul de El şi prefăcut tot de El prin Duhul Sfânt, precum şi 

firimitură  de pâine, din ceea ce a dat El. Ce minunat se împlinesc acolo: «Tu eşti Cel ce aduci, 

Cel ce Te aduci, Cel ce primeşti şi Cel ce Te împarţi». Şi ce dumnezeieşte este lăsat de Duhul 

Sfânt în Liturghie cuvântul «Se sfărâmă şi se împarte Mielul lui Dumnezeu, Cel ce se sfărâmă şi 

nu se desparte, Cel ce se mănâncă pururea şi niciodată nu se sfârşeşte, ci pe cei ce se împărtăşesc 

îi  sfinţeşte».  Nota  bene!  N-a  lăsat  Duhul  Sfânt  să  scrie  acolo:  pe  cei  ce  se  împărtăşesc  cu 

vrednicie, că nu sunt. Iertaţi-mă! Cred că ne învrednicim, cum spune Sfântul Vasile cel Mare, că 
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ce păcat n-am făcut? «Năruit e sufletul meu», este rugăciunea aceea, şi totuşi îndrăznesc, ca să nu 

fiu osebit  prea mult de darul Tău şi lupul cel înţelegător să vină să mă ia. Mă scuzaţi, că nu o să 

ştiu textual, dar vreau să spun, aici mă opresc. Să nu se înţeleagă că oricum mergi la Hristos, fără 

vrednicie. Doamne păzeşte! Dar am vorbit principial. Eu am spus, eu acum când spun, fac o 

rugăciune, laud Euharistia. Şi aici e o laudă a mea, pentru că ne primeşte pe toţi. Care buză-i 

vrednică? Nu cred că este! Nu cred! Dacă Sfântul Vasile, la care mişca porumbelul când făcea 

Prefacerea şi care a închinat uşile şi a spart peceţile numai cu binecuvântarea  ca să nu intre 

arienii, şi el spune lucrul ăsta. Această atitudine faţă de Sfânta Euharistie pentru mine este tot o 

laudă. O laudă şi atunci când o faci cu râvnă. De fapt, când o faci, eşti obligat să o faci, dar dacă o 

faci şi cu mai multă râvnă şi pui şi tu de la tine, atunci cred că  te bucuri de Dumnezeu, iar El cred 

că-ţi sporeşte lucrativitatea.   

- Părinte Ioan, cum înţelege Biserica unirea cu Hristos prin Sfânta Euharistie?

- Biserica, şi când zic Biserica, noi toţi care o alcătuim, trupul mistic, înţelege, după mine, 

o scăpare, o scăpare în braţele lui Hristos, a lui Dumnezeu. 

Păi dacă în Vechiul Testament erau şapte cetăţi de salvare şi scăpai punând mâna pe corn, 

chiar dacă erai  condamnat la moarte,  gata! Dar  Hristos,  cu atâtea biserici,  cu atâtea altare şi 

antimise şi potire, cum nu este salvarea noastră? Dar aici este greşeala noastră, a clerului şi a 

bisericii  învăţătoare,  că nu ne ocupăm destul  să  o prezentăm cu largheţea care  trebuie  şi,  în 

acelaşi  timp,  cu  exigenţă  chiar.  Dar  dacă  începe  să-ţi  fie  drag,  nu  te  duci  oricum,  eu  aici 

subînţeleg pregătirea, nu aşa oricum, ca la anafură, sau ca să te duci, gata, mâine mă împărtăşesc, 

cum am spus eu aici, de la fotografiat te duci să iei ostia. Găseşti altarul acolo  şi te duci direct. 

Nici aşa. Dar, pentru că m-aţi întrebat cum trebuie să fie. Trebuie să fie o scăpare a noastră la 

braţele divine, chiar aşa cum suntem noi, scuzaţi-mă, murdari.  Ştiu, Doamne, căci cu nevrednicie 

mă apropii. Că ce păcat n-am făcut? Şi iarăşi spune: înaintea uşilor Tale stau, şi iată păcatul mă 

năpădeşte, gândurile vin. Aşa cum suntem, să apelăm la El, pentru că, într-o predică am auzit sau 

am citit, care mamă când vede că un câine îi atacă copilul şi el fuge la poalele ei şi ăla sare, şi 

mama dă-i, goneşte-l, deşi atunci, poate, cu câteva momente înainte, a supărat-o, a spart, a stricat.

Păi dacă o mamă ca aceasta, dar Maica lui Dumnezeu, şi mai mult, dar Dumnezeu, cum ar 

putea să arunce?
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Nu, a mea părere personală este că atâta timp cât eşti viu, scapă la El! Numai după ce ai 

murit nu mai este Mântuitorul, este Judecătorul.

Dar, până atunci, eu îndemn să scape şi care a greşit, scuzaţi-mă, nu să meargă oricum, să 

nu se înţeleagă greşit. Nu!

Eu  acum  vorbesc  puţin  exaltat,  pentru  că  merită  Euharistia.  Dintre  orice  sub  soare, 

Euharistia merită să fii exaltat pentru ea, fiindcă e  un Cer în pământ, un Cer venit zilnic pe 

pământ.

El e!  Tot Acela  care spune  Evanghelia  tot  Acela e şi  în Potir.  Dar nu se  prea crede 

fiindcă nu se prea iubeşte, pentru că nu prea se trăieşte.

Şi asta o spun  tinerilor noştri, viitori preoţi. Să pună mai mult accent pe această trăire. Să 

mă iertaţi că spun! Ajungem de multe ori de practicăm mai mult ierurgiile decât Tainele.

Iar dintre Taine uite pe-asta o lăsăm şi pe mine mă doare când văd uneori în altare Potirul 

şi cele sfinte lăsate, uneori chiar prăfuite, neîngrijite şi, cum spunea preotul meu şi dascălul meu 

Florea Mureşan, mort martir la Aiud, Potirul ruginit, iar tacâmurile părintelui acasă, îngrijite şi 

bine puse la punct şi veşmintele aranjate,  iar  cele  preoţeşti băgate,  aruncate,  mototolite şi pe 

Sfânta Masă dezordine. 

El, prin negativ, atât de mult ne-a învăţat!

Este strigător la cer această neglijenţă, iar dacă este vorba aici de Euharistie aici nu există, 

s-o numim că este un fel de ... uite acolo sunt vasele sfinte!

Cine vine cu vasele sfinte, cine vine? Vine Dumnezeu! 

Toată parohia ta, toată eparhia ta, tot ce ai este sub acest magistru Dumnezeu coborât prin 

mâinile noastre păcătoase, pentru toţi.

Puţin aici  n-am fost  clar eu.  Această unire a noastră cu Hristos trebuie înţeleasă ca o 

contopire totdeauna cu oceanul păcătoşeniei noastre, cu picurul de dumnezeire care transformă 

acest ocean. Această măreţie a lui Dumnezeu care coboară trebuie totuşi răsplătită, zic eu, cu mai 

multă  pregătire,  una,  cu  mai  multă  râvnă,  cu  mai  mult  devotament  şi  după  ce  avem atâtea 

exemple în Petru care s-a lepădat şi, pe urmă, l-a reabilitat, dar l-a întrebat: «Mă iubeşti mai mult 

decât aceştia?» Atâtea exemple avem!

Trebuie să fie o totală hotărâre de a te dărui, cu preţul vieţii, pentru El, deci nu există 

circumstanţe”202.

202 Interviu  înregistrat audio, Mănăstirea Recea, Sfânta Euharistie.
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4.8. SELECŢIE DE PREDICI

4.8.1. Predici hristologice

⃰   ⃰   ⃰

 ,,Iată  pentru ce la praznicul Sfintei  Treimi, ca  la toate praznicele,  noi ne străduim să vă 

ridicăm puţin mintea: «Cum stai cu sufletul? Eşti îndreptat? Eşti împăcat? Eşti dezlegat? Eşti 

iertat? Te-ai spălat?» Că văd că ne spălăm atât de mult şi atât ne înnoim, ne îmbrăcăm, ne ferim 

de frig, de toate, hăt! Câtă grijă avem de trup! Rămâne între patru scânduri! Bietul suflet, de câte 

ori îl speli? S-a ajuns ispita să zică că nu-i bine să te spovedeşti des, să te împărtăşeşti! Aaaaaa! 

Va să zică la diavol poţi să mergi tot timpul. Opriţi! Nu-i bine Împărtăşanie, nu-i bine spovedanie, 

vai de noi! Fraţii noştri greci se împărtăşec zilnic, căsătoriţi. S-au întors cum au fost în primele 

opt veacuri, că zilnic se împărtăşeau toţi, căsătoriţi şi ce a dat? A dat sfinţi, a dat martiri, a dat 

acei Sfinţi Părinţi pe baza cărora suntem astăzi. Nu fac eu aici o apologie, ci strig la ziua Sfintei 

Treimi,  mulţumindu-i Treimii că a lăsat  un picur aici de drag de oameni ca să-i  întoarcă  la 

Dumnezeu  şi  să  facă  slujba  fraţilor  noştri  preoţi  conştienţi  că  nu-i  scoate  din  parohie,  ci 

dimpotrivă îi primeneşte, îi suplineşte cu drag, colegial, conştient că avem aceeaşi misiune, dar 

dacă ne-am rupt de lume,  cum ne vom justifica noi, călugării, că n-avem familii? Trebuie să ne 

angajăm la celelate familii,  să le ajutăm la mântuire! Aşa că,  iubiţi credincioşi, care aţi venit 

astăzi,  veţi iubi Treimea, o veţi chema şi vă veţi folosi de ea, dacă faceţi  ceea ce îndeamnă 

Treimea. Ce îndeamnă Treimea?  Îndeamnă să ajungi la Ea în cer, astăzi în Evanghelie de atâtea 

ori  a răspuns Mântuitorul şi a zis:  «  Tatăl Meu care este în cer».  De ce vă povăţuiesc să nu 

smintiţi  pe  aceştia  mai  mici  ai  voştri,  căci  îngerii  lor  zilnic,  în  tot  momentul,  văd  faţa  lui 

Dumnezeu.  Auziţi  dogmatic?  Auziţi  adevăr  … zis  de  Dumnezeu,  nu  se  comentează.  Îngerii 

oamenilor, deci avem fiecare înger, aceştia simpli, nebăgaţi în seamă, zilnic văd faţa Tatălui Meu, 

care este în ceruri. Atunci cine eşti tu să-l judeci, să-l osândeşti, să-l dispreţuieşti sau să crezi că 

eşti mai mult decât el? Iar mai departe spune Hristos: «Împacă-te cu semenul tău şi dacă nu 
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primeşte, spune-i soborului, şi numai apoi să-ţi fie păgân şi vameş». Acela care nu se supune 

soborului, vă spun eu cine este: « este ateul, este nepăsătorul, este ereticul, sectarul cel care se 

răzvrăteşte soborului egal Bisericii». Cine se pune  pe poziţie împotriva Bisericii, e şi împotriva 

lui Dumnezeu, chiar dacă îl are pe gură pe Iisus Hristos, chiar dacă se numeşte martor cutare, 

cutare. Mai strecor şi eu în predica de azi o atenţie mărită, căci multe neghine vin, dar eu aş zice 

când vezi neghina,  pune-o repede lângă grâu,  să vezi ce frumos îi grâul,  ce  curat  străluceşte 

Ortodoxia  noastră,  Biserica  noastră,  cu  învăţătura  ei  curată,  limpede,  cu  rădăcina  în  Sfânta 

Treime, cum străluceşte faţă de întunecimea acestor nemernici de eretici. Biserica noastră, la ora 

aceasta, respectiv credincioşii unii mai stau, stau aşa fără să se dăruiască complet, însăşi religia n-

a lăsat-o complet să o bage în şcoală, dacă trebuia cerut lor voie, dar aşa-i românul îngăduitor. Ai 

desen, ai natural, ai lucrul manual, n-ai religie,  frică de Dumnezeu să nu înveţi! Cât de greşit, am 

mai spus eu aici dacă noi, iubiţi credincioşi, care suntem aici, nu vom fi convinşi, contopiţi cu 

învăţătura Bisericii noastre, atunci să nu ne mirăm că locul nostru, ca şi al  celor necredincioşi, ca 

şi al celor eretici este în iad.  Acolo, zice Mântuitorul, de multe ori repeta,  va fi plângerea şi 

scrâşnirea dinţilor. Sfânta Treime de azi, iubiţi credincioşi, nu mă duc prea mult, nu voi vorbi 

mult, decât ceea ce învaţă Biserica noastră, ne arată limpede că Ea, atâta ne-a iubit Dumnezeu, 

încât toată Treimea ne-a  arătat-o în trei  puncte mari:  întâi la  stejarul Mamvri când vin Trei 

Persoane  şi  Avraam zice:  «Doamne,  nu  zice  domnilor!  Doamne,  de  am aflat  har,  intră  sub 

acoperământul meu!» Intră Treimea. Ea preînchipuie aceeaşi Treime care mai târziu se arată la 

Botezul  Domnului,  tot  aievea.  Fiul  e  botezat  de  rob,  de  Ioan  Botezătorul.  Duhul  Sfânt, 

porumbelul care zbura deasupra Lui, şi vocea Tatălui Ceresc: «Acesta este Fiul Cel iubit, întru 

care am binevoit!» Şi mai este o dată Treimea prezentă pe Muntele Taborului, când se schimbă la 

faţă. Era Mântuitorul schimbat la faţă, era lumina darului Sfântului Duh, în care a venit şi Moise 

şi  Ilie,  a  stăruit,  a  stat  în  preajma lui  Dumnezeu  să  arate  că  se  supune şi  Moise  şi  Vechiul 

Testament lui Dumnezeu cel al Noului Testament, al nostru, al iubirii, al iertării. Iar Tatăl Ceresc 

atunci strigă: «Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru care bine am voit, pe Acesta să-L ascultaţi». 

Repet şi revin: acestă Treime este şi astăzi aici, Tatăl a primit jertfa, Fiul e pe Sfânta Masă şi se şi 

dă unora care sunt vrednici, dezlegaţi, mărturisiţi. Fiul şi Duhul Sfânt este care operează şi care, 

vă rog din suflet, vă rog, ca pe mine însumi, contaţi pe El, că e parte din Treime! El iartă, El 

dezleagă, El te trimite la preot, El varsă  prin preot curentul acela de sus care dezleagă până în cer 

şi rămâi dezlegat şi iertat dacă nu te întorci din nou la fărădelegi. Iată asta-I Sfânta Treime de 

astăzi,  merita  să  veniţi,  să  nu  lucraţi  astăzi,  merita  părintele  să  vină  cu  elevii  şi  ceilalţi. 

70



Primească-vă Dumnezeu prezenţa,  primească-vă Sfânta Treime toată această  râvnă, dar să nu 

uitaţi, iubiţi credincioşi, că Treimea nu trebuie numai închinată, trebuie împlinită în fiinţa noastră, 

în viaţa noastră, că acestă cruce pe care o facem şi toate binecuvântările în numele Sfintei Treimi 

cu Ea încep: «În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh». Cu ea se botează, cu Ea se 

cunună, cu Ea se face maslu, hirotoniile, spovedanie şi toate şi Liturghia începe întotdeauna cu: 

«Binecuvântată este Împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh». Iisus, ce să mai zic că este 

al nostru şi se dă numai că nu te trage de mână, dar câteodată te trage şi de mâini, că te încearcă 

cu câte o suferinţă şi te aduce: «Stai, măi, asta-i din cauză că am făcut». Te duci şi te spovedeşti, 

te iartă şi te schimbă. Da, rămâi schimbat. Tot dragostea Ei e! Cum te-a luat de mână, pleci de la 

Mine, te duci la diavol, crezi că la el îi bine, cât te costă: 50 de ani, 60, 70, 100? Ce faci pe urmă 

că tot la Mine vii?! Cu deosebirea că nu vei auzi: «Veniţi, binecuvântaţii Tatălui, ci mergi de la 

Mine, blestemate, în focul cel  veşnic!» Acestea nu sunt intimidări şi nu vă spun să mă găsesc în 

treabă. Astăzi gura mea e cu Hristos şi cu harul hirotoniei şi vorbesc în numele Lui, care-i şi pe 

Sfânta Masă şi mă aude. Aşa vă iubesc, aşa vă vorbesc şi aşa vă doresc şi o rog pe Treime să vă 

înfăşoare Ea în puterea darului Duhului Sfânt,  care este între noi,  până la sfârşitul veacului.! 

Hristos să  vă învăluie în iertarea Lui,  în mila Lui şi Tatăl Ceresc să vă primească pe toţi  în 

Împărăţia Fiului Său. Amin203.

⃰   ⃰   ⃰

,,După ce v-am explicat,  așa cât am putut eu, să fie mai clar pentru dumneavoastră, după 

aceea vă spun ca preot și duhovnic al dumneavoastră! Păstrați, în brațele dumneavoastră, pe acest 

Hristos, pe care ni l-a ridicat Simeon! Păstrați-L în inimile dumneavoastră, că nouă ni s-a dat mai 

mult decât lui Simeon! Să-L și luăm în noi, să ne hrănim cu El, să ne îndumnezeim cu El prin 

Sfânta Împărtășanie! Rogu-vă din suflet, în interesul dumneavoastră, nu vă mai abateți la loc, nu 

vă mai spurcați!”204

⃰   ⃰   ⃰

,,Ce este sămânța? E cuvântul lui Dumnezeu, iar ceea ce se petrece acum:  slujba, predica, 

citirea  Apostolului,  citirea  Evangheliei,  atmosfera  aceasta,  e  cuvântul  lui  Dumnezeu,  în  plus, 

avem aici pe Dumnezeu chiar în Sfânta Taină! Deci, acea pildă se repetă și astăzi și în fiecare 

Liturghie. 

203 Predică înregistrată audio, Mănăstirea Recea, Înmulţirea pâinilor şi Sfânta Treime.
204 Predică înregistrată audio, Mănăstirea Recea, Întâmpinarea Domnului.
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Una  a  fost  sămânța  căzută  pe  cale.  Vin  păsările,  iau  ușor,  nu  trebuie  să  răstoarne 

bulgărașul de pământ, să o scoată de acolo, e gata, pe cale. Oamenii o calcă în picioare.  Și spune: 

aceștia  sunt  cei  care  aud  cuvântul  lui  Dumnezeu,  și  diavolul,  prin  diferite  mijloace,  ori  în 

momentul acela, îți vine televizorul și gata te uiți la un lucru murdar, dai la o parte cuvîntul lui 

Dumnezeu, n-ai nevoie de el! Ăsta vă îndeamnă la plăceri, la bucurii. Eu nu-s bătrân, ai impresia 

că nu mai mori, și gata ți-l fură, și-ți fură și ce ai auzit câteodată la Liturghie, și la predică, și ceea 

ce ai citit.

Și alta, zice, ne calcă în picioare, oamenii ne calcă în picioare, diavolul așa ne toacă, încât, 

nu cumva, cu mintea ta, să primești cuvântul acesta sfânt  de a-ți îngriji sufletul, ci, mai curând, la 

beție, la desfrâu, la lăcomie, la patimi și te face așa de înțelept la ele, încât acest cuvant al Lui 

Dumnezeu, grija mântuirii sufletului, pe planul doi, pe planul zece și e și desființat la mulți.

Cea  căzută  pe  piatră,  fiindcă  n-are  umezeală,  se  usucă,  dar  însuși  cuvântul,  iubiți 

credincioși, de piatră lămurește cu inimă de piatră, nu primește cele care mlădiază sufletul, moaie 

sufletul. Aici e vorba de milă, de iertare, de bunătate, de îngăduință, de sentiment, de compasiune, 

de ajutorarea aproapelui, de a-i vedea pe bolnavi, de a te îngriji de necăjiți. Eiii, dacă inima este 

de piatră, nu mai răsare cuvântul lui Dumnezeu, sau chiar dacă răsare, s-a terminat, că  n-are 

umezeală, n-are întreținere, nu întreții ca să aducă roadă și să vezi și tu fața lui Dumnezeu.

Cea căzută între spini, spune, crește o vreme bine, frumos, dar înăbușă. Ce: grijile vieții, 

averea, plăcerile și toate cele lumești, care cresc, cresc și încetul cu încetul, astupă, sufocă, până 

la urmă, nu aduce niciun rod.

Urmăriți, fraților și surorilor, în care vă găsiți, în ce categorie, poate ați fost într-una dintre 

acestea, care nu aduc rod, căci ultima este, ultima din cea căzută pe pământ bun, dânsa a adus rod 

însutit. «Cine are urechi de auzit să audă», zice Dumnezeu, Mântuitorul.

Iubiților, aș vrea în această predică, să vă deschid inima, să înțelegeți  că din toate aceste 

trei: cale, piatră, spini, se poate ajunge, te poate transforma în pământ bun. Când auzi ce spune 

Mântuitorul despre ele, ia te rog, moaie piatra inimii, ia te rog, desființează spinii poftelor, ai 

plăcerilor, ai lăcomiei, încearcă, vezi că nu-i plăcut, că nu aduci roadă, ești pe cale, îți ia diavolul 

sămânța semănată ca să nu aduci rod, și  mai spune într-un loc că pe aceea care  e  pe piatră, 

seamănă cu acel căruia îi vine încercare, pentru credință, să te pună la încercare, dai bir cu fugiții 

și n-aduci roadă, te lepezi. Au fost atâția, s-au lepădat de Dumnezeu.

Dar,  frații  mei,  cum  ne  lepădăm  de  Dumnezeu  și  credem  că  am  scăpat,  tot  e  aici. 

Săptămâna asta am fost în spital și în prezența mea a murit unul. Săracul a scăpat de toate și când 
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se credea că a scăpat, a murit. Am zis ce-i viața! Iar din astea nu învață lumea. Când te duci la 

înmormântare, când îl înmormântează, oare nu te gândești că și tu te duci acolo? Pare că, iubiți 

credincioși, o mare greșeală facem noi, vorbesc noi, aceia care apucă să fie într-unul din locurile 

care nu răpește sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Se poate, încă o dată spun și strig, se poate 

trece și de la cale, și de la piatră, și de la  spini, se poate trece și transforma sufletul într-un 

pământ bun. Cu ce? Mărturisirea, împărtășirea, schimbarea vieții tale, începerea să citești și tu 

cuvântul lui Dumnezeu, să te mai duci și tu la necăjiți, să te mai duci și la biserică. Nu îți cere 

nimeni să te faci călugăr, nu-ți cere nimeni să stai în genunchi, să faci numai milostenii și să 

postești, nu, iubiți credincioși, uite așa cum stați acum, eu vă văd pe toți fericiți, dacă veți reuși să 

păstrați  gândul  care  v-a  adus la  mănăstire  sau la  biserica  dumneavoastră,  să-l  păstrați  ca  un 

îndreptar, ca un ac de busolă,  pe care să îl urmăriți mereu.  Măi, ce fac cu asta, cum se îndreaptă 

acul, busola asta a mea? Nu mă duce prea mult la pământ acum, nu mă duce pe mine la cele 

lumești prea mult, nu mă duce pe mine la patimi, și după aceea,  degeaba apelăm la voință, că 

dacă o îmbib cu băutură și cu desfrânare, s-a dus voința, ș-atunci te pomenești că încă ești erou. 

Sunt unii pătimași care fac pe eroii! Hăăăă, asta care postește, merge la biserică! Hăăă, fugi, mă, 

și eu cândva m-am zăpăcit, m-am năucit, dar mi-am dat seama că asta e pentru proști și pentru 

femei și pentru copii.

Nu-i  așa,  iubiți  credincioși,  nu-i  așa,  ba  mai  mult,  eu  vă  spun,  nu  ține  minte  răul 

Dumnezeu, dacă știți lucru acesta, de ce lumea nu se întoarce, mă adresez  dumneavoastră şi trec 

prin  dumneavoastră,  și  mă  adresez   părinților  dumneavoastră,  cunoștințelor  dumneavoastră, 

colegilor dumneavoastră de serviciu. Faceţi şi dumneavoastră un apostolat, să nu vă fie rușine a-L 

mărturisi pe Hristos, a-L arăta, chiar dacă ieri ai băut și ai curvit cu El! Scuzați. Asta-i demnitate, 

a avea caracterul să te întorci spre Dumnezeu, să nu te rușinezi, că spune Hristos că cine se va 

rușina de mine înaintea acestui neam viclean și păcătos, și eu mă voi rușina de el, că dacă-o spune 

Dumnezeu, de ce să n-o facem?  Aaaa, o vreme ești fluierat, mi se pare corect și ironizat, dar el 

nici nu te va scoate, nici nu te va băga la judecată, că n-are nicio atribuție, iubiți credincioși. Este 

ca și tine, un muritor, de la  vlădică până la opincă, de la rege până la cioban, toți suntem una și, 

scuzați-mă,  și  nimic  în  fața  Creatorului.  Suntem  creaturi,  să  înțelegem  o  dată  că  avem  un 

Dumnezeu, un Creator. Iată-l că nu se mulțumește să zică că a făcut luna, soarele, ziua, noaptea, 

râurile, cerul, pământul. Nu se mulțumește. L-a făcut pe om, i-a dat cel mai mare dar, l-a făcut 

asemenea Lui, chip și asemănare și i-a dat raiul. El s-a dat la pofte și la neascultare dintr-odată, 

după aceea, Și-a luat chipul omului și l-a trimis pe Hristos la ei.  Ce mai avem de spus? De ce nu 
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ne întoarcem?  De ce nu ne schimbăm? Poate că o să ziceți: bine părinte, vorbiți Sfinția Ta, dar o 

lume întreagă nu crede așa și nu vede așa ceva. Da, că Mântuitorul a spus: fugiți de duhul lumii, 

duhul ală frivol, care îndeamnă la păcat, la trecător, la ceva superficial, ceva care nu durează, nu 

trece peste acest provizorat!

Scumpii mei, mi-am adus aminte de acea minune pe care am mai spus-o eu aici, care arată 

cât e de negru omul câteodată, cu toate că i-a făcut bine, e femeia aceea evreică, care nu poate 

naște, se chinuie, disperată, gata să moară, n-avea nicio scăpare și servitoarea ei, o creștină, îi 

spune:«  Doamnă, dar ce te chinui? Lasă-mă să mă duc la preotul nostru, să facă o rugăciune 

pentru matale, să știi că vei naște. Ohooo, ce vorbești femeie, dar cum crezi, cum să mă ajute pe 

mine Iisus Hristos când neamul meu L-a răstignit, L-a omorât. Ahaa, dumneata gândești așa, dar 

nu așa judecă creștinul. Dumnezeu nu ține minte răul, că de aceea a venit, să ne ierte, să ne 

îndrepte. Dă-mi dumneata cuvântul ca să mă duc la părinte, să mă rog pentru dumneata, și să știi 

că eu cred că dumneata vei naște ușor. Oooo,  femeie, să îți fie gura aurită, dar uite îți spun du-te 

repede și să știi că dacă eu reușesc să nasc și să nu mor, mă fac creștină și eu și copilul care se va 

naște».

O, ce bine!  S-a dus femeia și a născut un băiat. Fericită și-a împlinit cuvântul, și atunci s-

a botezat și ea, și copilul. Tatăl copilului, el a avut afaceri, era plecat din localitate și când a venit, 

a turnat-o pe biata femeie, a pârât-o: Uite-o a trecut de la legea lui Moise, a trecut, s-a făcut 

creștină  și  vai  de  voi,  care-i  credința  voastră.  Huuu,  gelos,  nu  mai  vedea  nimic,  era  așa  de 

împăienjenit de nervi. Cum a ajuns acasă, direct la copil s-a dus, a luat copilul, l-a strâns de gât, 

l-a aruncat mort. Dar n-a fost curajos, să se și prezinte că legea e lege, să zică: l-am executat că l-

a trecut la creștinism. Legea l-a urmărit, crimă, lașul a fugit, știa că biserica este loc imun, în care 

nu te poate aresta și prinde, chiar dacă ai făcut o crimă. Avea această imunitate biserica. S-a dus 

săracul, s-a ascuns în biserică, și-a ajuns să nu-l vadă, s-a dat după strană, în strană acolo, s-a 

nimerit, o dată privind așa el zgribulit, tremurând el, a privit-o pe Maica Domnului  și Maica Prea 

curată din icoana ei, îl privea cu atâta dragoste, cu atâta milă, încât s-a topit piatra aia de care vă 

spuneam, piatra pe care a căzut sămânța de era piatră, și deodată, în hohote de plâns, evreul îi 

cere  iertare  zicând:  Marie,  Maica  lui  Dumnezeu,  și  eu  cred,  cred  că  ai  născut  pe  Fiul  lui 

Dumnezeu, dar iată ce am făcut! Te-aș ruga să mă ajuți, să mă fac și eu creștin, să mor creștin, că 

nu mă dau înapoi să fiu executat,  că mi-am omorât copilul. Iese, se predă și spune: «Vreau să fiu 

executat pentru crima pe care am făcut-o, dar ca la orice condamnat la moarte, i se mai acordă 

ultimele dorințe,  care constau în a-ți aduce orice,  de oriunde, numai nu te achită, adică nu-ți 

74



schimbă sentința. Asta-i dorința mea, oameni buni, le-a spus autoritățiilor: să mă treceți la preotul 

creștin, să mă botez și apoi să mă executați!» I s-a făcut aceasta, această dorință i s-a împlinit, și 

culmea, iubiți credincioși, cum lucrează Dumnezeu și Maica Domnului! În momentul când evreul 

s-a botezat, copilul a înviat. Două învieri, una din moarte, dar de la moarte fizică, trupească că el 

era ca un sfânt ucis, proaspăt încreștinat, și una, din iad, din necredință și din crimă, din ucidere, 

de ucidere de copil, prunc, o omorâre a propriului copil. Dragii mei, parcă se oprește respirația 

când te gândești câte minuni nu face Dumnezeu ca noi să credem, să ne întoarcem. Biata femeie 

cu copilul înviat, a fugit la judecătorie: «Nu-l executați, vă rog, căci a înviat copilul!» Da, nu l-a 

executat,  și  acel  evreu  creștinat  cu  soția  au  devenit  apostoli  ai  lui  Hristos,  în  sensul  de 

propovăduitori ai milei lui Dumnezeu și ai dragostei Lui. 

Vă rog să mai răsfoiți și dumneavoastră  Minunile Maicii Domnului, găsiți multe în ele 

care vă cutremură. Eu le-am mai spus, mă jenez să le repet, dar sunt atât  de puternice, încât 

trebuie repetate mereu.

Mai persistă asupra noastră parfumul Cuvioasei de la Iași. Ieri am prăznuit-o și a fost, ca 

și astăzi, aproape plină mănăstirea noastră. Să dea bunul Dumnezeu și Maica Preacurată, cea care 

a făcut această minune pe care v-am spus-o, să dea ca Fiul ei, de pe Sfânta Masă, și  Fiul ei din 

cer,  și  Fiul ei  de pe fiecare  Sfântă  Masă creștin ortodoxă,  să dea ca  încet-încet,  așa  cum au 

introdus religia și credința în armată, săptămâna trecută s-a primit binecuvântarea Preafericitului, 

și s-a dat binecuvântare ca să se introducă în armată credința și religia. Treptat, treptat, iubiți 

credincioși, poporul nostru se întoarce la locul lui, pe care i l-a făcut Dumnezeu  când ne-a adus 

în lume pe noi, românii, ne-a adus creștini în lume. E păcat de Dumnezeu, ca noi să-L părăsim pe 

El. 

Prindeți, vă rog, de la mine, scuzați-mă, de la preoția mea, prindeți îndemnul de a vă topi 

piatra inimii, încălziți-vă de dragoste, topiți tot ce-i ură, dacă veți putea, iubiți credincioși, frați de 

la  țară,  dacă stăruiți  mai  departe  în  beții,  terminați,  vă  rog,  că-l  pândește  pe  poporul  acesta 

nenorocirea beției și mulți se folosesc de această ispită a neamului nostru.

 Știți că în istorie au fost momente când au vrut să scoată toată vița de vie, nu știau cum să 

facă. Noi nu trebuie, trebuie să scoatem cu voință tot ce-i mult, peste măsură, și la băutură, și la 

fumat, și la desfrâu, și la toate. Dragilor, să mă iertați dacă ceva nu a fost clar azi. Eu vreau să 

rezum și am spus la început că aș încerca la fiecare predică să spun și un cuvânt de lămurire, dar, 

nu vreau nici să vă obosesc! Numai atâta, și cu asta aș începe că dumneavoastră, astăzi,  ați luat 

parte  cu  toată  Treimea  la  slujbă!  Sfânta  Treime,  cea  mai  puternică,  forța  forțelor,  puterea 
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puterilor, existența existențelor: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, aceste trei persoane care reprezintă o 

singură ființă,  un Dumnezeu, o ființă în trei  persoane. Aceasta  toată  ia parte la Liturghie și 

împreună cu dumneavoastră, poate nu credeți, sau vă e greu să credeți, vă rog, să credeți că așa 

este. În continuare, ajutați-vă și dumneavoastră, și luând parte când Tatăl primește jertfa Fiului, 

care se jertfește și Duhul Sfânt a Sfințit Tainele, mergeți acasă cu această sfințenie a Treimii”205.

4.8.2. Predici mariologice

⃰  ⃰  ⃰

,,Maica  Preacurată,  care  astăzi  îşi  are  praznicul  Buneivestiri,  să  binevestească  în  inima 

dumneavoastră şi în familiile dumneavoastră ! Şi aş îndrăzni să vă spun că mi-aţi dat, în fel şi 

chip, bileţele cu necazuri. Daţi-mi voie să cred că Maica Preacurată a notat în momentul când mi-

ai dat în mână numele acela. Că a văzut că ai venit de departe. Nu este Maica Domnului din aceea 

să-ți cântărească cât post ai făcut, câte închinăciuni. Se uită la inima ta şi o primeşte!

Drumul  acesta,  făcut  pentru  sufletul  dumneavostră  şi  pentru  familiile  dumneavostră,  va 

răsturna multe păcate şi mult vi se vor împlini din dorinţele dumneavoastră! 

Pentru noi este o confirmare că lucrează Dumnezeu aici.  Şi n-am vrea,  iubiţi credincioşi, 

decât să dea Dumnezeu să intraţi toţi în Împărăţia lui Dumnezeu şi dacă este loc, la urmă de tot, 

să se închidă uşa şi după noi, cei care vieţuim aici, să fim împreună cu dumneavoastră în Rai. Să 

ştiţi că aceasta se realizează, pentru că, ştiţi, părinte diacon, nu noi am mers la Dumnezeu, a venit 

El la noi, a văzut că nu putem. A coborât, ne-a îndreptat, ne-a povăţuit, L-am răstignit, L-am ucis, 

a înviat, S-a înălţat. Nu ne-a scuipat, scuzaţi-mă, din Cer, ci a zis înainte de a se înălţa: «Iartă-le, 

Doamne, că nu ştiu ce fac» şi după aceea nu s-a lăsat până nu ne-a trimis pe Duhul Sfânt, care să-

L  înlocuiască,  să  nu  rămânem  orfani.  Mai  presus  decât  aceasta,  uite-L  cum  vine  în  Sfânta 

Liturghie! De ce? Să-L mişcăm noi prin faţa dumneavoastră? Nu! Să aducă Dumnezeirea pe 

pământ, să sfinţească pe tot omul, să Se dea  fiecăruia. Şi apoi, să-mi fie iertat, cine nici aşa nu se 

îndreaptă, cine nici aşa nu vine, nu merită să se mântuiască.  «Vin la voi!»,  spune Hristos, în 

fiecare  Liturghie.  «Unde sunteţi? Cobor  din Cer  şi  tu  nu vii,  nu-ţi  pregăteşti  venirea? Ce te 

opreşte?»  Că nu duci cu tine nimic din cele după care alergi cu atâta râvnă şi atâta zel. Uitaţi-vă 

cum stau colegii noştri morţi, cu crucea la cap. Şi ei au fost ca şi noi. Aveţi grijă, fraţilor!

205 Predică înregistrată audio, Mănăstirea Recea, Pilda semănătorului.
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 Duceţi de aici, de la această mănăstire, o dată cu iertarea şi cu binecuvântarea sinceră a 

noastră, duceţi hotărârea de a nu vă mai întoarce la păcate şi fărădelegi,  nu numai până-n anul 

ăsta, sau numai până-n 5-10 ani, până veţi închide ochii! Şi ştiţi ce frumos v-ar sta să aveţi o 

fericire veşnică, să fim cu toţii în rai !   Altfel, ne aşteaptă iadul unde-i, cum a spus părintele 

imitând cuvântul lui Dumnezeu, plângerea şi scrâşnirea dinţilor.

Nu  sunt  poveşti,  iubiţi  credincioşi.  Duceţi  o  dată  cu  plecarea  dumneavoastră  acasă 

recunoştinţa sufletelor noastre. În numele Maicii noastre Stareţe, în numele soborului nostru mic, 

dar iubitor de Dumnezeu şi de voi, în numele lor aducem toată recunoştinţa, dar, în acelaşi timp 

iertaţi-ne că nu v-am putut primi aşa cum am vrea. 

Da, vă aducem la Dumnezeu, vă îmbulzim la El ca El să vă mângâie, să vă bucure. Duceţi de 

aici, de la Hristos, mireasma  Maicii Preacurate,  duceţi Bunavestire care ne-a mântuit. Duceţi 

mila Maicii Preacurate!”206

⃰  ⃰  ⃰

,,Oameni buni, vreau să vă pregătesc sufletește, să vă familiarizez cu lucrurile astea, să fi-ți 

mai fericiți. În ce sens? Că dumneavoastră, venind la Biserică, mai punând în paharul cunoștinței 

și al râvnei și al dragostei, îl umpleți  ca să aibă ce primi Maica Preacurată și îngerii când veți ieși 

din trup. Nu ziceți așa: «Pe mine, domnule, cine mă bagă-n seamă?»  Fiecare suflet este o entitate 

divină. În ea aveți pusă scânteia de Dumnezeire, Domnul nostru Iisus Hristos, Sfânta Treime.

Iată că la strigătul creștinilor și al celor doi sfinți dintre ei, Epifanie și Andrei, iată că apare 

Maica Domnului. Apare, oameni buni, nu știu cum s-o fi deschis cerul, prin ce împrejurare apare 

Maica Domnului, cu Omoforul, cu Acoperământul, cum vreți să-i ziceți. Îl întinde și-L lasă pe 

oamenii de acolo,  de la Vlaherne. Dacă l-a lăsat la Vlaherne, este peste toată lumea. Deci, vă 

întreb și întrebați-vă și dumneavoastră cu mine. Cum măi, i-așa departe Maica Domnului, i-așa 

departe Cerul, încât eu să nu țin seamă că cine știe dacă mai este rai și iad, zic unii. Măi piticule, 

măi bețivule, măi fir de nisip, vierme, cum te lupți tu cu oceanul?  Un strop vine pe tine și te-a 

acoperit. Dumnezeu nu-și pune mintea, Dumnezeu tot așteaptă. Dumnezeu a lăsat aer, apă, a lăsat 

biserică, a lăsat clopote, a lăsat cimitire ca să le vezi, a lăsat slujitorii, răspânditorii de cuvânt, că 

vii și tu acolo.  Acum să lăsăm celelalte ce-avem între noi. Asta-i o altă chestiune. Eu mă adresez 

sufletelor dumneavoastră. Oricine ați fi, orice probleme ați avea între dumneavoastră,  probleme 

casnice,  nu putem fără ele, dar peste ele, deasupra lor. Tu gândește-te la moarte, la judecată și 

206 Predică înregistrată audio, Mănăstirea Recea, Bunavestire.
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îndreaptă-te, schimbă-ți viața asta pătimașă! Ridicați-vă deasupra omenescului,  că le lăsăm aici. 

Le lăsăm pe toate aici. Eu știu că venirea aici o , Doamne, știu câte sunt. Câte piedici v-aduce 

vrăjmașul, cei dragi ție:  soț, soție, mamă, frate, te țin de rău. Nu uitați că Mântuitorul a zis în 

Evanghelia de azi:  «Dacă  vreți  să vă facă vouă oamenii  bine,  faceți  și  voi!»   Iar  Maica lui 

Dumnezeu  face atâta bine, încât iată lasă Omoforul. Mai iertați-mă, eu mă întreb:  cum o fi fost 

fabricat  acolo-n  cer  Omoforul,  Acoperământul?  Cu  mașina  de  cusut?  Că  le-a  adus  Maica 

Domnului din cer. Este cer, este Maica Domnului, este că s-a arătat acolo, omul, ziua, ora.  Se 

poate urmări, e acest veștmânt  și-acum este păcat că a căzut la turci, la mahomedani.  N-a lăsat 

Dumnezeu să se distrugă. Deci pentru credința noastră este așa o putere, încât să fiți fericiți că noi 

suntem  ortodocşi  și  români.  Ș-apoi  nu  mai  trebuie  să  te-ndoiești,  s-o  judeci,  c-o  fi  Maica 

Domnului, n-o fi, o fi, sau nu. Iată ne-a dat dovadă, că ne-a lăsat nouă Omoforul, Acoperământul 

și  azi  îl  prăznuim. I-a  mai dat unul și  lui  Toma, păi dacă i  l-a  dat ,  cum zicem noi că  nu-i 

credincios,  că-i  Toma  necredinciosul?   I-a  dat  Omoforul.  Se  vede  că  se  fabrică  mai  multe 

omofoare în Cer. Și acolo-s fabrici207.

4.8.3. Predici aghiografice

⃰  ⃰  ⃰

,,Iată să trec şi la Sfântul Alexie, omul lui Dumnezeu, îi aşa de scump acest sfânt. A văzut el 

că tatăl său cu mama sa nu se prea înţelegeau, tare s-a tulburat micuţul. A văzut el că totuşi mama 

sa era mai rea, asta-i cam rar, invers este, scuzaţi-mă că nu apreciez eu, că de obicei, mama se 

pleacă cu inima mai mult spre copil. De data aceasta, mama a fost rea, răutăcioasă, îl ţinea de rău 

pe soţ, pe tatăl lui Alexie, că-l învăţa Scriptura, îl învăţa rugăciuni şi de multe ori îi dădea peste 

mâini  micului Alexie, că făcea cruce mai des şi de bucurie, şi de drag, când a fost mai mărişor, 

tatăl său i-a croit şi i-a făcut o mică Evanghelie, în care i-a spus toate cuvintele pe care le învăţase 

el pe de rost din Evanghelie şi i-a pus-o la pieptul lui. Şi era agăţată aşa, cum spuneam eu altă 

dată că agheți la copii cheia, să nu o piardă sau mănuşile iarna. Dragii mei, a prins de veste 

micuţul Alexie că vin călugări în Roma. Era înainte de dezbinare, încă nu câştigase satana teren 

în lume şi a plecat urechea, a auzit că vorbeşte de Dumnezeu, călugării s-au ocupat de el, au văzut 

că promite a fi un suflet ales, tot aşa venea, venea şi, până la urmă, el făcându-se mai mărişor, l-a 

pupat pe tatăl său cu lacrimi şi n-a înţeles tatăl de ce, i-a sărutat şi mâna mamei, s-a dus şi dus a 

207 Predică înregistrată audio, Mănăstirea Recea, Acoperământul Maicii Domnului.
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fost. S-a dus într-o mănăstire şi era tânăr, tinerel şi acolo aşa s-a nevoit, dar a spus stareţului: 

«părinte stareţ, eu n-am venit pentru mănăstire numai, ci am venit aici ca să învăţ şi să mă ajutaţi, 

să  mă ajute  Dumnezeu,  să-mi  câştig  părinţii  mei,  mai  ales  pe  mama,  că-i  pierdută!»  La  un 

moment  dat,  a  simţit  momentul  el  că  trebuie  să  se  întorcă  acasă,  a  cerut   binecuvântarea 

stareţului, s-a dus şi-a schimbat haina, şi a îmbrăcat haină de cerşetor, şi s-a aşezat, s-a postat într-

un colţ al străzii, pe unde venea tatăl său, pe unde venea şi se întorcea la serviciu. Nu era un om 

de rând tatăl său. Era cam aproape ca un grad de ministru, un mare demnitar era şi mare i-au fost 

emoţile lui când l-a văzut pe tatăl său de la distanţă, cum grăbeşte să vină la serviciu, cu mâna 

tremurândă, i-a întins mâna. Să mă iertaţi că eu nu am darul povestirii şi poate nu-i exact aşa, dar 

ideea vreau să o îmbrac în adevărul pe care-l văd eu ca preot că vă este de folos. Tatăl său a avut 

o stare sufletească deosebită, dar tânărul Alexie a plecat tare capul ca să nu fie văzut în faţă şi în 

ochi, şi şi-a schimonosit vocea şi graiul ca să nu-l recunoască. Totuşi, tatăl său, faţă de acest 

cerşetor, a avut un drag deosebit şi cu toată graba, a mai stat să-l întrebe: «Ce-i cu dumneata, ce-i 

cu  tine, măi tinere, dar cum ai ajuns în sfârşit?» Şi numai atâta cuvânt a scos: «Fă şi matale milă, 

că bănuiesc că ai şi matale necaz în viaţă şi Dumnezeu, cred eu, mă rog,  poate să-ţi facă lumină 

în casa dumitale. Acum du-te la serviciu, domnule, şi eu te aştept aici. Mă mai duc să cerşesc şi 

intru şi în biserică. Care ţi-e numele? Şi l-a pomenit!» L-a aşteptat azi, mâine, zile de-a rândul, 

abia-şi scăpa tatăl său spre copil, fără să ştie că-i el. La un moment dat, tatăl său s-a gândit să-i 

facă o colibă, scuzaţi-mă, aşa ar trebui aceştia, cu prăvăliile lor, şi buticurile de pierzare de suflet, 

ar trebui să mai  ajute la o locuinţă pe cei care nu au din ce să-şi facă o căsuţă. A făcut-o în faţa 

casei şi-l privea şi el privea de acolo şi vedea scena:  cum îl certa soţia, mama sa, că de ce vine la 

nespălatul acela, la murdarul acela. « Ţi-ai găsit să-mi aduci aici un nespălat»,  şi alte batjocori. 

Privea şi tânărul vedea şi la un moment dat, când Dumnezeu, iubiţi credincioşi, nu suntem doi la 

fel, nu sunt două vieţi la fel, aici aşa  a lucrat Dumnezeu, încât i-a subţiat anii vieţii tânărului, lui 

Alexie,  şi când a simţit el că nu mai are mult, s-a apropiat cu descoperirea, cu dezvăluirea şi a 

zis: «Dar soţia ta de ce nu vine să facă şi ea milă, de ce nu te lasă nici pe mata, că eu văd, cred că 

te şi înjură, aşa-i, te blestemă pentru ceea ce faci, că vii la mine, spune-i, te rog, că dacă va veni, 

poate o să-mi descopere mie Dumnezeu despre  băiatul  dumneavoastră.» N-a vrut: «Ce-mi spune 

mie un  spurcat din ăsta?» Toate le-a văzut tânărul, toate şi plângea tatăl său şi aşa de mult s-a 

apropiat, încât iubirea de tată, topea, topea acea neştiinţă, că încă nu l-a descoperit într-adevăr. A 

jucat un teatru copilul acesta dumnezeiesc, până când i-a spus: «Te rog, să-i spui, că dacă vine, 

numai până mâine  mai poate afla, că eu nu ştiu dacă voi mai trăi. Şi dacă vine, va afla şi veţi afla 
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despre copilul dumneavoastră, că mi s-a descoperit, dar nu spun până nu vine şi ea». În sfârşit, 

bombănind,  înjurând  şi  blestemând în  stânga  şi  în   dreapta,  a  intrat:  «  Ce m-ai  adus aici  la 

murdăria asta?” Şi copilul, copilul a zis: «De ce înjuri mata, de ce blestemi?  N-ai suflet, de ce-l 

ţii de rău, că-i milos şi dumneata vei muri. Ai venit,  numai că ţi-am spus că ai să afli despre 

copil. Dacă nu te vei îndrepta, dacă nu te vei schimba dumneata, doamnă, aşa mare cum eşti, şi 

renumită şi sănătoasă cum eşti, o să ajungi mâncare viermilor! Vrei să ştii despre băiat? Da. Eu 

sunt Alexie, copilul vostru. Uite şi a desfăcut pieptul şi avea acea Evanghelie mică, scrisă de tatăl 

său».  Şi  eu  mă  cutremur  de  momentul  acesta,  că  tatăl  şi-a  regăsit  copilul.  Alexie  i-a  luat 

picioarele mamei şi a zis: «Mamă, vrei să intri în iad? Căieşte-te, schimbă-te, te rog eu! Mai am 

câteva clipe şi eu trec  la  Dumnezeu. Te rog, promite-mi, că azi te duci să te spovedeşti şi îţi 

schimbi viaţa!»  A căzut mama pe braţele,  pe umărul copilului său sfânt şi aşa s-a contopit o 

păcătoasă care a strâns în braţe la un moment dat moaştele copilului  sfânt. Iată ce aţi auzit la 

Recea!  Merită,  iubiţi  credincioşi,  să  vă  schimbaţi  şi  dumneavoastră   viaţa  dacă  încă o aveţi 

strâmbată, îndreptată spre iad, spre păcat. Hai, iubiţi fraţi creştini, hai să ne schimbăm viaţa toţi şi 

treptat, treptat şi alţii să vină după  noi şi fiecare să-şi facă datoria în dreptul lui, să întoarcă, să 

îndrepte! Vă rog, nu vă amăgiţi, cu cei care şi pe noi, pe preoţi şi pe călugări şi bisericile şi toate 

le iau peste picior, căci cum iau ei peste picior, cu piciorul vor fi scoşi şi aruncaţi în iad, pe veci 

de veci, iar noi suntem aruncaţi de soartă de multe ori bolnavi, neputincioşi, flămânzi, lipsiţi de 

ale noastre, cu copii mulţi, cu greutăţi. De dumneavoastră vorbesc, atunci când va da Dumnezeu 

momentul  să trecem pragul vieţii, doresc din inimă şi te rog, Doamne, că eşti aici, să mă asculţi 

şi să-i împlineşti pe aceştia toţi şi care au venit şi care vin şi care vor mai veni şi să le spui 

împreună  şi  nouă  cu  ei:  «Veniţi,  binecuvântaţii  Părintelui  Meu,  de  moşteniţi  viaţa  veşnică! 

Amin”208. 

⃰  ⃰  ⃰

,,De ce vă spun acestea, scumpii mei, că acum,  după ce am găsit sfântul de azi, afară de 

Anania Apostolul,  prăznuim pe Roman Melodul. Iubiții mei, acesta era un pui de călugăr, s-a 

făcut  mare,  a  ajuns călugăr  și  n-avea  voce și  nu putea cânta.  Mai  știu  eu pe cineva care  se 

tânguiește  că  n-are  voce!  Și  când  vedea  că  veneau  diaconii  și  călugării  și  îi  cântau  Maicii 

Domnului doxologie, el plângea și bombănea, bombănea la Maica Domnului, până acolo a ajuns, 

încât s-a dus la icoană și a zis: «Mie nu mi-ai dat!» Numai că n-a zis: «Nu-ți mai fac candela, nu-

208 Predică înregistrată audio, Mănăstirea Recea, Înălţarea Sfintei Cruci şi Sfântul Alexie.
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ți mai șterg aici!» Dar nu uitați, el dorea curat, nu era un răzvrătit! A vrut s-o laude pe Maica 

Domnului și n-avea cu ce, n-avea voce. Și-a pus Maica Domnului mintea cu el și-a venit în fața 

lui  spunându-i:  «Romane,  ia  deschide  gura».  Deschide  gura  și-i  dă  o  hârtiuță,  cum  dați 

dumneavoastră  pomelnicele.  Deschide gura și-i  dă.  Ei,  scumpii mei,  după această  înghițire  a 

acestei hârtii, s-a urcat Sfântul Romano, dulce cântătorul, așa-i zice Melodul, s-a urcat în amvon 

și I-a cântat  Maicii Domnului un imn, încât toată biserica era în lacrimi, toate, toți. Dar nu-i ăsta 

cel care era ca mutul, care cânta singur pe două voci? Era și fals, era cutare. Ei, scumpii mei, 

când le-a spus cine i-a dezlegat glasul și melodia, i-a ondulat, au plâns cu toții. I-a ondulat glasul, 

vocea să cânte dumnezeiește. Iată ce mai are biserica creștină, ortodoxă, ce sfinți mai are! Astăzi 

îi prăznuim pe aceștia doi: Roman Melodul, dulce cântătorul, și pe Anania Apostolul, unul dintre 

cei 70 de apostoli”209.

⃰  ⃰  ⃰     

,,Ș-acum, scumpii mei, avem două exemple astăzi, adică unul, mai ales, în care să vedeți 

dumneavoastră ce dar are biserica creștin ortodoxă! 

Era un oarecare creștin, Bonifatie cu numele,  și el sa-ndrăgostit de o oarecare Aglaia. Aceasta 

era dintr-un neam bun, iar el dintr-un neam decăzut, dar el era decăzut, că neamul nu-i decăzut în 

sine! Persoana din neam decade. Și ce-a făcut, ce n-a făcut, încât fata a zis că «nu mă las de el și-l 

iau!» Ei, ca să nu se spânzure, să nu se sinucidă, părinții au zis: « las-o să facă păcatul ălă, poate 

s-o-ntoarce». Și-l ia, domnule. Și-ntâi îi termină toată averea, tot ce-a avut. Paharul nu merge 

departe, că le-aveți în sat, și unii le-aveți în familie.

Scumpii mei, vă spun acestea ca să infiltrez în inima dumneavoastră așa cum s-a infiltrat în 

suflete, care după zeci de ani vin la Hristos Euharistic, prin care ei s-au convertit.

Iată acesta, după ce termină toată averea și strică tot numele  acestei familii, sunt siliți să 

plece din cetate,  din orașul ăsta sau ce-a fost. Pleacă în altă parte și el acolo începe din nou 

meseria lui de bețiv, de decăzut. Și-n vremea aceea, a dat Dumnezeu ca acolo să fie o prigoană. Și 

pe mulți îi lua și-i ducea, îi ancheta, cum era pe-atunci, și după aceea îi executa. Îi făcea martiri 

pe cei pentru credință.

209 Predică înregistrată audio, Mănăstirea Recea, Acoperământul Maicii Domnului şi Sfântul Cuvios Roman Melodul.
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Iată-l și pe Bonifatie. Cum era el așa bețiv, soția sa l-a prins într-un moment când a putut 

vorbi cu el și i-a zis: «Măi Bonifatie, m-ai nenorocit, m-ai adus în starea asta de decădere, te-ai 

nenorocit și pe tine, am mâhnit părinții, vai de căminul meu! Uite mă, fă și tu o faptă bună: du-te 

acolo unde mărturisesc creștinii pe Hristos și-și dau viața și recuperează, adu-mi de acolo un 

corp, moaște ale unui sfânt pe care l-au executat pentru Hristos! » Pentru c-auzise că unii au luat 

în casa lor moaște și și-au salvat și viața și sănătatea. El se clătina. Uitați naturalețea ortodoxiei! 

Și-așa cum se clătina el, îi dă drumul la gura lui și zice: «Ți-oi aduce moaștele mele!» «Măi 

nenorocitule! Doamne, iartă-mă c-am spus lucrul ăsta, c-ăsta a spurcat cuvântul  moaște. Făcu-i 

un păcat mai mare!  Du-te, nu mai sta p-aici, nenorocitule». El se duce, dar rugăciunile părinților 

ei  și  rugăciunile  ei  și  posturile  au  făcut  ca  el  să  vireze,  adică  să  se-ndrepte  spre  locul  de 

mărturisire al creștinilor. Deodată, Dumnezeu îl trezește din beție. Ce nu poate Dumnezeu? Îl 

trezește și-i bagă-n  cap, în suflet, cum a zis El: «Nu vă-ngrijiți ce veți grăi în acel moment, căci 

Duhul Sfânt vă va da cuvânt și putere ce să grăiți, încât nu le vor putea sta-mpotrivă».

Ș-atunci el se duce acolo.  Toată lumea știa că-i bețivul Bonifatie. Începe să vorbească de 

Hristos,  încât rămân toți stană de piatră și mulțimea care asista la aceasta, c-a adus mulți să se 

lepede  de  credință,  mulțimea  a  ridicat  mâinile  și  glasul  și-a  zis:  «Mare  este  Dumnezeul  lui 

Bonifatie, Dumnezeul creștinilor, și noi credem în El, ne lepădăm de idoli și de religia păgână!» 

Urmarea,  ca  să  nu  creadă  și  alții,  l-a  decapitat,  l-a  făcut  mucenic  și  scuzați-mă,  a  fost  o 

dezintoxicație a lui Dumnezeu care pe loc l-a transmis în postura de martir, luminos ca ceara. Și 

l-a dus acasă și s-au plinit cuvintele lui de bețiv. Noi spunem ironic și ca să râdem de bețivi: 

«Multe spune omul la beție!»  Ăsta a spus una ș-a și-mplinit-o Dumnezeu prin el”210.

4.8.4. Cuvântări ocazionale

⃰  ⃰  ⃰

,,Iubiţii mei, acum hai să tâlcuim pe înţelesul nostru Evanghelia de azi. În dumneavoastră sunt 

doi: şi bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr. Există această viaţă trecătoare. Fiţi cu luare aminte 

cum o trăiţi, cum o încheiaţi mai ales! Vă rog, dacă dumneavoastră ce aţi făcut astăzi mergeţi mai 

departe, urmaţi Biserica, vă iubiţi, vă ascultaţi şi vă sprijiniţi preoţii, oricare ar fi ei, că darul 

tuturor preoţilor este la fel: ori te dezleagă preotul curvar, beţiv, fumător, cum vrei să zici, ori 

altul despre care lumea zice că-i ales, că-i sfânt, că-i nu ştiu cum. Dumnezeu ştie dacă îi aşa, 

precum şi despre cel pe care-l judecă, numai Dumnezeu ştie. Zic: ori te dezleagă un preot bun, 

210 Predică înregistrată audio, Mănăstirea Recea, Sfântul  Mucenic Bonifatie.
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despre care lumea zice că-i bun, ori unul mai rău, tot Hristos te dezleagă prin toţi. Uitaţi-vă,  nici 

pe noi nu ne putem dezlega, deci nu mai alegeţi, folosiţi orice preot când aveţi nevoie, darul este 

la  fel  pentru  dumneavoastră,  pentru  noi  este  osânda.  Asta-i  altceva,  nu  veţi  da  seama 

dumneavoastră,  noi  vom  cam  da  seamă  de  dumneavoastră,  dacă  nu  v-am  îngrijit,  dar 

dumneavoastră în niciun caz de noi, sub nicio formă, căci la Judecată, mă iertaţi că vorbesc mai 

mult părinte, dar m-am hotărât să vorbesc cu vasluienii mei la ei acasă, le-am întors vizita, îmi 

dau sufletul pentru dumneavoastră,  să vă lămuresc aici, la dumneavoastră acasă, să nu ziceţi la 

Judecată că nu v-a spus părintele Ioan. Dragii mei, am zis această lămurire ca să ştergeţi din 

inima dumneavoastră aceste preferinţe prin care câteodată vă lipsiţi de folos, că n-aveţi pe preotul 

pe care-l preferaţi dumneavoastră. […]

             Dragii mei dragi, ca să nu înţelegeţi greşit, să credeţi cumva că nu este scăpare chiar dacă 

ai fost  păcătos, chiar dacă ai greşit, uită-te, uitaţi epitrahilele noastre şi a milioane de preoţi vă 

stau la dispoziţei să vă spovediţi, ca să n-ajungeţi unde a  ajuns bogatul nemilostiv. De ce? Pentru 

că şi dacă mori, începe prima judecată, judecata particulară, individuală, se dă locul imediat după 

cum ai trăit: rai - fericire sau iad - suferinţă. Aşa se stă, în această stare,  până la Judecata de Apoi 

şi dacă a murit nepregătit,  dar fiţi atenţi, să nu se culce nimeni pe ideea aceasta  că o să mă 

pomenească  fata, copiii,  nepoţii, strănepoţii, că nici pentru ei nu se roagă. Nu, nu vă bizuiţi pe 

aceasta. Căutaţi-vă din viaţa voastră de mântuire, îndreptaţi-vă, că mai greu se îndreaptă că şi 

atunci  când aduce Liturghie, jumătate este pentru cel  care o aduce şi numai jumătate  este pentru 

cel care se  aduce, că aşa-i rânduit de Dumnezeu, de ce n-a adus pe picioarele lui, iar acesta este 

meritul celui care o aduce în două. Deci, reţineţi, şi după ce ai murit şi nu eşti pregătit suficient, 

că  ai  murit   nemărturisit,  neîmpărtăşit,  neîngrijit,  cei  vii,  rudele  apropiate,  sau  cele  care  au 

evlavie, prin preoţi se roagă şi ştiţi că nu este o moarte pe  care să nu pomenească Liturghierul 

nostru, să nu fie pomeniţi, fără să dai Liturghie. Se pomeneşte şi atunci, când, mai ales, cei de pe 

pământ  dau pomeni, fac parastase, cum mai merg şi pe la azil, pe la spital şi dau la săracii din 

capul satului şi din alte locuri, îi cercetează, fac un bine la unul care nu poate, e năpăstuit, e căzut, 

îl  ajută  sufleteşte,  chiar  şi  fără  bani,  toate  acestea   dacă   se  numesc  pentru  cel  care-i  mort, 

nepregătit,  îl  saltă  de jos în altă stare,  în altă stare,  altă stare,  până când are  şanse să treacă 

dincolo, să se mântuie încă înainte de sfârşit, de sfârşitul veacurilor, de Judecata de Apoi.  Este 

clar părinte,  părinţilor? Vă spun aceasta  că am zis că de vasluieni vreau să mă ocup, să le plătesc 

costul autocarelor şi al dragostei lor. Acum, aceştia sunt poporul meu de la Alba Iulia, poporul din 

Vaslui, cum le predau acelora, vă predau  şi dumneavoastră cu drag, cu deosebirea că acolo nu-L 
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am pe Sfânta Masă pe Hristos, aici îl am, sunt conştient că El mă ajută, mă inspiră. Aici am lângă 

mine pe parohul dumneavoastră şi pe ceilalţi părinţi, maici şi surori prin care vrem, cu adevărat, 

să rupem zidul acesta dintre mănăstiri şi mireni, toţi să ne străduim, fiecare în felul nostru, să-l 

preamărim pe Dumnezeu, nu făcându-ne egoişti, socotind că tu eşti mai plăcut lui Dumnezeu 

decât mine. Nu faceţi lucrul acesta. Ca să închei explicarea Evangheliei de astăzi, voi spune aşa: 

cei  vii  îngrijiţi-vă sufletul,  aţi  fost  păcătoşi,  aveţi  conştiinţa  că  nu sunteţi  spovediţi  de  mult, 

mergeţi, spovediţi-vă, îndreptaţi-vă. Ai o ispită, te jenează preotul  că-l cunoşti, sau ai ceva cu el, 

că suntem oameni, du-te altundeva, dar nu rămâne cu traista plină de păcate, că aceea se duce, se 

pune lângă tine în sicriu. Las-o afară, aruncă la gunoi, la patrafirul preotului, arunc-o acolo, că 

prin vama morţii nu trec decât faptele bune sau rele, pe cele rele le putem corecta. Dacă n-aţi 

făcut până acum, faceţi lucrul acesta, îngrijiţi-vă sufletul, cei care aveţi morţi nepregătiţi faceţi 

pentru  ei,  mai  ales,  Liturghii.  Prescură,  vin  şi  un  ban  este   datoria  pe  care  Mântuitorul  a 

binecuvântat-o când i-a spus  leprosului: «Du-te şi du darul tău preotului» Eu, călugăr, vă învăţ 

aşa,  e Hristos lângă mine şi mă va întreba : Ce ai vorbit, cum le-ai vorbit, că erai cu preoţi  de 

mir alături, cu călugări şi mireni. Poate să-mi ia sufletul că-i voi spune: Doamne, aşa le-am spus 

şi, fiindcă am zis că-i Mântuitorul lângă noi şi între noi, vă voi spune să nu mai umblaţi pe de 

lături.  În afara Bisericii nu este mântuire, nu mai umblaţi!”211

⃰⃰⃰  ⃰  ⃰

,,Nimeni nu-i chiar aşa câine şi barbar să nu-ţi respecte dorinţa, înspre praznice, înspre 

Paşti, înspre Crăciun, înspre praznicile importante şi când te pregăteşti să mergi la Împărtăşanie. 

În rest, iubiţi credincioşi şi părinţi dragi, Împărtăşania nu-i numai pentru bătrâni, pentru moşnegi 

şi aceşti tineri. Să-L luaţi pe Hristos, că şapte, opt secole, creştinii se împărtăşeau toţi în fiecare zi 

cu soţie, cu copii.  Gândiţi-vă cum au păstrat curăţenie, cum au postit, cum cere acum,  că-i dă 

din an în Paşti şi atunci îl speli cu canonul. De  ce? Fie-vă milă, părinţilor dragi, de sufletele lor, 

că noi suntem puşi să-i dezlegăm, să-i iubim, să-i iertăm, nu să-i legăm, că destul i-a legat satana 

când stau în păcat. Noi să-i ajutăm, să-i dezlegăm, că nu ne va pedepsi Dumnezeu, pentru că i-am 

dezlegat. Niciodată, ci mai curând pentru că am legat şi am oprit robinetul de milă de la cel care, 

dacă se revarsă el, progresează în milă, în iertare, în evlavie, dar aşa stagnează, stă pe loc, îl 

dezlegi, şi nu-L dai pe Hristos. Atunci va zice că acel preot, când merge la el, şi îi zice: «Părinte, 

iartă-mă, dezleagă-mă, am greşit, mă îndrept, nu mai fac!» Nu pot să te iert, că ai păcătuit şi nu 

211 Predică înregistrată audio, Vaslui,  Evanghelia bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr.
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mă  lasă  canoanele.  Se  duce  necăjit,  se  îmbolnăveşte  şi  vine  iar.  Părinte,  iartă-mă,  pentru 

Dumnezeu,  că uită-te sunt bolnav, te rog, pentru Dumnezeu,  împărtăşeşte-mă! «N-am să intru eu 

în iad pentru tine!» strigă preotul. De pe Sfânta Masă, din chivot,  unde este în fiecare moment 

strigă Hristos: «Oare tu, preote, te-ai răstignit pentru el, sau Eu?» Zi, mă? Eu pe acesta îl iau 

exemplu, să nu-l pedepsească Dumnezeu am să-i spun şi eu, nu te depăşesc, Doamne, că Tu ai 

iertat, nu eu, eu numai am folosit darul pe care mi l-ai dat. L-ai pus în mână pe Hristos, în Agneţ 

când mi l-a pus episcopul, iată îţi dau acest  amanet  să-l înmulţeşti  în Împărăţia cerească  aşa să 

vii cu el înmulţit, nu eu îl înmulţesc. El se dă: Tu eşti cel ce aduci, cel ce Te aduci, cel ce primeşti 

şi cel ce Te împarţi, aşa văd eu pe Hristos. Le spun aceasta vasluienilor mei care  s-au sacrificat şi 

au venit, aşa să fiţi cu ei, părinte Ioan.  Acuma vă vorbesc colegial, în numele lor, sunt avocatul 

lor, ştiu că veţi fi, ca dovadă că aţi venit, cu drag, să mă chemaţi aici, nu v-aţi temut şi nici nu v-

aţi îngrijit de  judecata celorlalţi. Onoare dumneavoastră, respectul şi recunoştinţa mea, dar, vă 

rog, din suflet mai faceţi şi pe colegii dumneavoastră să înţeleagă că suntem chemaţi acum, după 

ce a scăpat poporul nostru de cei fără de Dumnezeu, de 45 de ani în care săracii au fost obligaţi să 

dea examen, să spună că nu-i Dumnezeu, nu cu voia lor a fost şi uite-i cum au scăpat şi vin. 

Suntem datori să-i primim cu braţele deschise, nu cu canoane, nu cu asprime, la noi să aplicăm 

canonul asprimea, la ei căldura, iertare, dragoste”212.

                    

⃰   ⃰   ⃰

,,Cine m-a apropiat de Liturghie şi de Euharistie, decât Maica Domnului?  Cine mi-a dat 

în gând atunci, şi acum? Că mă cutremur când creştinii vin  să-şi spună ofurile. La un moment 

dat,  le  tremură  faţa,  tremură ochii,  încep  să  plângă  şi  pe  mine  mă topesc!  Din  asta  trăiesc! 

Doamne, ce aliment scump! Şi apoi, scumpii mei, tot Maica Domnului m-a învăţat, când am făcut 

teza de licenţă la părintele Florea Mureşan, ce să fac. Mi-a dat sfaturi despre Sfânta Euharistie şi 

diligenţa s-o consum şi mă împărtăşeam tot timpul. Acum, retro, îmi dau seama cum a lucrat el. 

Aceasta v-o spun, scumpii mei, ca să credeţi în mila lui Dumnezeu şi a Maicii Domnului, că aşa 

cum a  avut  milă  de  nevrednicia  mea  şi  m-a  purtat,  m-a  ferit  de  gropi,  că  le  căutam,  iubiţi 

credincioşi, ca tânăr. Uite-aşa mi le ocolea! Până când mi-a dat în minte: « Stai, măi, tu vei 

fi preot, pui mâna pe Potir, pe epitrahil, cum trebuie să fii ?!»

La vârsta aceasta de 77 de ani, scumpii mei, eu nu pot să zic decât : «Maica Preacurată cu 

omoforul ei a fost îndreptarul preoţiei mele!» Nu puteam - Maica Domnului - dacă nu era ea, eu 

212 Predică înregistrată audio, Vaslui,  Evanghelia bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr.
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nu puteam să rămân cu atâta devotament în ortodoxie,  când am fost pus la încercări  grele şi 

dogmatice şi canonice ! 

Iubiţilor, nu vreau să vă obosesc. Tot ce s-a spus pentru mine, cred că mi-am lămurit-o, că 

nu-mi aparţine. 

Singurul lucru în care eu acţionez cu toată hotărârea: că cine se atinge de teologia mea şi 

de ortodoxie, stau, stau şi nu accept! Trebuie să mă abţin să nu am abateri. Nici nu am avut, şi nu 

voi avea, atât timp cât Potirul este viaţa mea, este rostul meu, este hrana mea, este Cerul pe 

Pământ !!! În Potir, în linguriţa ce o dau şi în fiinţa mea, este El. Credeţi, vă rog ! 

Asta scoate tumoarea de cancer, Hristos, fără doar şi poate. Am văzut sida vindecată de 

Hristos, aci, în mănăstire. Dar cea mai mare sida, cancerul cel mai mare de care să vă feriţi - cu 

cancer şi cu sida poţi intra în Împărăţia lui Dumnezeu - dar cu cancerul păcatelor nu intri, chiar 

dacă eşti sănătos, voios, puternic,  ministru, rege, ce-oi fi, tot suflet eşti ! 

 Dacă  pot  să  vă  zic ceva de ziua mea,  astăzi:  să  păstraţi  de  la  mine acest  drag grija 

mântuirii sufletului e mai mare decât orice! De-aia eu zic, nu vă grăbiţi, lăsaţi că nu ne-am putut 

întâlni, nu oricând poţi primi îndemn şi putere. Că noi îţi şi dăm, noi nu numai spunem, îl dăm  pe 

Hristos, noi cimentăm sfatul pe care-l dăm, Îl cimentăm  pe Hristos. Şi ce ciment! Ăla să nu se 

poată distruge. Luaţi-L, scumpii mei, iubiţi-L, scumpii mei, iubiţi-L pe Hristos!“213

213  Predică înregistrată audio, Mănăstirea Recea, 26.06.1999.
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CONSIDERAŢII FINALE

„Cine va grăi puterile Domnului, cine va face auzite toate laudele Lui?”   Ps.105,2.

Părintele  Ioan  nu se  uită  la  vrednicia  celor  spuse,  ci  la  dorința  și  dragostea  celui  ce 

povestește. Că și părinții cei iubitori, când văd pe copii lor că gângăvesc și pocesc cuvintele, nu 

se uită la vorbirea lor nedesăvârșită, ci la dorința lor de a vorbi, și le este mai dragă gângăvirea 

copiilor decât orice vorbire filozofică. Așa cred că și părintele Ioan nu se va uita la limba mea 

care gângăvește despre  dânsul ci la dorința și dragostea mea de a scrie cineva despre dânsul, care 

ne-a iubit cu o dragoste dumnezeiască, și ne iubește și ne supraveghează – ”când voi trece la 

Dumnezeu să vii la mine la garsonieră (îmi arăta mormântul care se vedea din chilie), să-mi 

spui...  (și  dacă am trecere la Dumnezeu)  te voi ajuta că  nu va mai fi  trupul acesta bolnav 

(putregăios) care mă oprește” – și eu simt ajutorul și prezența părintelui Ioan tot timpul, ca de 

altfel lucruri confirmate și de alți oameni cu, care am povestit despre părintele Ioan. Acestea le 

scriu deoarece sunt un om simplu și nu pot grăi limpede, nu pot relata prin cuvinte cum era cu 

adevărat   părintele  Ioan.  Cum  să  prezinți  un  om  apropiat  lui  Dumnezeu  –  „oameni  buni 

Dumnezeu este cu noi, Hristos este pe Sfânta Masă, aici la doi metri de noi, real și substanțial în 

Sfântul Potir” – decât gângăvind. Părintele este unic prin această abordare  frontală  în cadrul 

predicii, a propovăduirii, a prezentării directe a lui Dumnezeu.

Părintele Ioan poate fi văzut bineînțeles la nivelul la care a ajuns, în pasajul următor care se 

referă la Sfântul Ioan Gură de Aur, din cartea „ Despre necunoașterea lui Dumnezeu”, traducere 

din  limba  greacă,  cuvânt  înainte  și  comentarii,  Walter  Alexander  Prager,  Editura  Herald, 

București  2004:  ,,Obișnuiți  ca  Sfântul  Ioan să  fie  cel  care  ne  poartă,  prin  liturghia  sa,  către 

înălțimile divine, ne va fi greu să acceptăm imaginea ultimă pe care o oferă istoria vieții sale, 

imaginea unui om măcinat de boală și forțat de soldați să parcurgă pe jos calea către locul de exil. 

De  aceea,  relatarea  vieții  lui  Ioan ne  pune  în  situația  de a  căuta  o  explicație  pentru  orbirea 

contemporanilor săi. Pentru Dumnezeu, probabil, explicația este mai simplă: până să primească, 

după moarte, slava Bisericii, lui Ioan i-a fost dăruit privilegiul ca viața să îi fie asemenea lui 

Hristos, cel căruia i-a închinat întreaga sa existență; Gură de Aur a vorbit  ,,cu putere” înaintea 

oamenilor, iar aceștia au căutat să-l piardă, a slujit neobosit Bisericii, însă ,,ai săi”, clericii creștini 

ai vremii, ,,nu l-au primit” și  s-au folosit de mai marii lumii spre a-l obliga să poarte crucea 
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exilului”214  La fel și părintele Ioan n-a fost  acuzat atât de securitatea comunistă și atee, cât a fost 

acuzat de așa zis colegii clerici. Dumnezeu să-i ierte, că părintele i-a iertat demult.

Părintele  Ioan  Iovan  (originar  din  părţile  Bihorului)  este  o  cunoscută  personalitate 

duhovnicească  în spaţiul spiritual mureşean, un om care, întreaga viaţă a urmat cu rigurozitate 

logica divină.

Fiind cel de-al  optulea copil al familiei,  Părintele Ioan începe a agonisi cu migală bunuri 

spiriruale, aflat fiind sub platoşa dragostei mistuitoare a părinţilor: preotul Gavril şi prezbitera 

Maria.  Tatăl  părintelui  Ioan  este  cel  care  l-a  inspirat  spre  misiunea  preoţească.  Totodată, 

dragostea neţărmurită a părintelui Ioan pentru Sfânta Liturghie, din care acesta face un ideal, este 

în strânsă corelaţie cu imaginea tatălui. Astfel, copilul intuieşte, de mic, adevărul în esenţialitatea 

sa, simţind un puternic imbold spre Liturghie, spre Euharistie.

Episcopul Nicolae Popovici este cel care l-a hirotonit şi marcat pozitiv şi total. Era episcopul 

plaiurilor sale natale, dar şi omul cu care se asemăna  prin râvna pentru Biserică şi intransigenţa 

faţă de puterea comunistă ce se instala. Această atitudine, episcopul Nicolae Popovici  a plătit-o 

cu înlăturarea din scaun şi moartea în condiţii umile, iar părintele Ioan cu temniţa.

Episcopul orădean adoptă o atitudine fermă, radicală faţă de autorităţi. Conştientizând faptul 

că  puterea  dorea  manipularea  şi  compromiterea  Bisericii  Ortodoxe  Române,  a  preferat  a-şi 

exprima deschis opoziţia. De altfel, convingerea episcopului orădean era aceea că puterea nu va 

dori  doar  subordonarea  Bisericii,  ci  şi  nimicirea  ei.  Până  la  îndepărtarea  sa  din  scaun,  în 

decembrie 1950, Nicolae Popovici a afirmat răspicat drepturile Bisericii. Biserica Ortodoxă are în 

vedere,  îndeosebi, înflorirea vieţii religioase, fără a se amesteca în chestiunile statului. În cazul 

încălcării  autonomiei  Bisericii  în  sfera  deciziilor  de ordin ecleziastic  şi  a  libertăţii  de  a  face 

cunoscută  învăţătura,  Biserica  e  îndreptăţită  să riposteze,  iar  această  ripostă  era  sesizabilă  în 

predică.  Atitudinea manifestată  de episcopul  Nicolae Popovici  era  una de frondă,  demascând 

modul perfid în care statul comunist căuta să oprească exercitarea liberă a credinţei.

Acelaşi discurs virulent apare şi  în memoriul adresat Conducerii Statului şi Bisericii de 

către părintele Ioan Iovan, ca urmare a atitudinii abuzive. 

Părintele Ioan Iovan se constituie în unul din multele cazuri în care părintele Arsenie Boca 

a jucat un rol decisiv în viaţa unor tineri, mulţi dintre aceştia, sub puterea exemplului marelui 

duhovnic, alegând calea monahismului.

214 Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre nucunoașterea lui Dumnezeu, traducere din limba greacă, cuvânt înainte și 

comentarii de Walter Alexander, Editura Herald, București 2004, p.2.
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Hirotonit de Prea Sfinţitul Nicolae Popovici, episcop al Oradiei, dar şi martir al Bisericii, 

părintele Ioan se angajează plenar în misiunea pe care este chemat să o facă la Vladimireşti. 

Prezenţa unui număr impresionant de pelerini, la acea vreme, reprezintă, în realitate, cea mai 

mare şi mai clară minune. Afluenţa extraordinară a credincioşilor nemulţumea regimul comunist, 

acesta  dispunând  ,,aranjarea”  unui  proces  politic  şi  desfiinţarea   mănăstirii.  În  acest  context 

politic, au existat ierarhi care au combătut pelerinajele în vederea alinierii la viziunea regimului 

comunist ateu. Maica Mihaela, sora lui Iordache Nicoară, trăitor al spiritului creştin românesc, 

era una din personalităţile reprezentative ale mănăstirii.

Cazul Mănăstirii Vladimireşti rămâne în istorie ca o probă vie a ateismului anihilator, 

instalat  în   România  de  autoritatea  comunistă.  Manifestarea  religioasă  de  la  Vladimireşti, 

neîncadrându-se în limitele strâmte impuse, trebuia redusă la tăcere. Opoziţia faţă de bolşevismul 

ateu, manifestată prin prezenţa a zeci de mii de pelerini ce căutau alinare la mănăstire, a fost de 

nesuportat de regimul comunist. Astfel, deoarece nu se putea reedita prigoana anticreştină totală 

din vremea instalării comunismului în Rusia, ca urmare a condiţiilor internaţionale neprielnice, 

atitudinea a fost una tolerantă în ceea ce priveşte existenţa bisericilor, dar  se ,,lucra” ca acestea să 

devină goale.  Biserica există,  cu adevărat, numai în măsura în care este plină de credincioşi. 

Celelalte biserici, chiar cu uşile deschise,  nu semnifică nimic într-un regim comunist.

Forţa cuvântării părintelui Ioan a condus la surescitarea autorităţii politice. Sub acţiunea 

constrângătoare a acesteia, patriarhul Justinian a interzis în mai 1954 ca părintele Ioan să mai 

slujească la Vladimireşti  şi i-a pretins acestuia a veni la Bucureşti, pentru a sluji la Catedrala 

Patriarhală.  Refuzul  acestuia  a  avut  ecouri  drastice:  acţionarea  în  judecată,  caterisirea  şi 

excluderea din monahism pe 27 ianuarie 1955.

            Închipuindu-şi ce se va petrece, părintele Ioan scrie un memoriu încă din 25 ianuarie, în 

care sunt incriminaţi ierarhii Bisericii: Totodată, învinuirea de ,,misticism” adusă acestuia este 

extrem  de  imprecisă.  Mărturisirea  crezului  adevărat  se  face  la  Vladimireşti,  chiar  cu  riscul 

martiriului. Dată fiind calitatea de mărturisitori ai credinţei şi mădulare ale Bisericii lui Hristos, 

călugării de la Vladimireşti sunt îndreptăţiţi a atenţiona ierarhii că nu adoptă o atitudine corectă. 

Argumentul oferit de părintele Ioan  este cel care vizează  o anumită chestiune, cea a libertăţii 

religioase îngrădite. 

           Biserica se impune a fi capabilă să reziste contra constrângerilor statului. Prin intermediul 

părintelui Ioan, s-a exprimat cea mai lămurită şi, în acelaşi timp, cea mai teologică rezistenţă la 

adresa  totalitarismului  asupritor  al  religiei.  Cu  toate  că  au  fost  aduse  învinuiri  despre 
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,,legionarismul” vieţuitorilor mănăstirii, ele nu au un temei valid, ideile răspândite de părintele 

Ioan,  izvorând de la  episcopul Nicolae Popovici. În realitate,  la Vladimireşti,  părintele Ioan 

Iovan prilejuieşte dezvoltarea unui anume gen de conduită, insuflat de atitudinea îndrumătorului 

său, episcopul de Oradea, Nicolae Popovici, întemeiat pe mărturisirea făţişă a credinţei în Hristos 

şi  pe  relevarea  manierei  în  care  autoritatea  comunistă  limitează  manifestarea  acesteia.  Este 

limpede faptul că şi în alte locuri credinţa era lucrată cu toată tăria, însă niciunde nu era reliefată 

atât  de  clar   nepotrivirea  dintre  declaraţiile  autorităţilor  cu  privire  la  garantarea  autonomiei 

credinţei  şi realitate. 

Vladimireştiul se preface într-un argument valid care a determinat autorităţile să practice 

metode crâncene contra monahismului în ansamblul lui. 

Măsurile variate revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române au făcut ca sinodalii, clerul 

de mir şi monahal, dar şi credincioşii să resimtă ,,un aer de prigoană”.

În  închisorile  comuniste,  părintele  Ioan  care  s-a  împotrivit  comunismului  ateu,  avea 

credinţa  că repetă, în acel moment istoric, rezistenţa şi martirajul creştinilor din primele veacuri 

de  prigoană.  În  acest  context,  prezenţa  şi  rolul  părintelui  Ioan Iovan  în  spaţiul  carceral  este 

covârşitoare.  Părintele  Ioan  propovăduieşte  credinţa,  încurajează  eroismul  creştin  şi  acordă 

Sfintele Taine. Deţinuţii nu au posibilitatea de a se mărturisi şi împărtăşi, aşa cum doreau cu 

înflăcărare  şi  cum se  impunea  ca  urmare  a  pericolului  permanent  al  morţii  în  condiţiile  de 

exterminare  în  care  trăiesc.   Astfel,  a  sta în  celulă  cu părintele  Ioan Iovan devine o favoare 

providenţială.

Dumnezeu l-a ocrotit pe părintele Ioan, ajutându-l să nu piară, iar la amnistierea din anul 

1964 îşi recâştigă libertatea. 

Părintele Ioan, împlinindu-şi rolul de duhovnic, se predă cu totul  voii dumnezeieşti de a 

iubi, şi de a ierta cu discernământ sufletele oamenilor, de a-i apropia cât mai mult de Trupul şi 

Sângele Lui Hristos. Totodată, insistă asupra importanţei reale a jertfei pastorale a fiecărui preot. 

De altfel, Ieromonahul Ioan Iovan află temeiuri incontestabile pentru practica împărtăşirii 

creştinilor cât mai des cu putinţă, consultându-se cu teologi de excepţie ai Ortodoxiei româneşti: 

Dumitru Stăniloaie, Ene Branişte, dar şi cercetând textele Sfinţilor Părinţi. La Mănăstirea Recea, 

se păstrează şi astăzi cu sfinţenie această practică duhovnicească străbună, tot astfel cum zice 

psalmistul:« Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul».

Părintele Ioan Iovan, duhovnic la mănăstirea Recea şi cuminecător fervent al cuvântului 

lui Dumnezeu cuprindea pe toţi spre a-i purta spre Potir şi a-i face să plece laolaltă. Atâta vreme 
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cât Hristos este centrul acestui neam şi al acestui popor, dar şi al întregii lumi, acesta va şti cum 

să  se  ferească  de  întinare,  necredinţă,  păcătoşenie.  Ortodoxia  se  traduce  prin  naturaleţe,  o 

naturaleţe pe care se brodează mântuirea, iar nu pe filosofii, pe câte metanii sau cât ajunat. 

Îndemnul constant al părintelui Ioan în cuvântările sale este acela de a trăi cu Hristos, şi 

nu de a vorbi doar despre El. A alerga la Potir şi la patrafir înseamnă să primeşti cuvântul Lui 

Dumnezeu din Cer, să te-ntâlneşti nemijlocit cu El, să te speli de păcate, să te îndrepţi şi să poţi 

nădăjdui că vei putea să vezi faţa Lui Dumnezeu şi a Maicii Lui, şi a Sfinţilor Lui.

Mereu accentua un anume lucru, acela că harul preoţiei e acelaşi pentru toţi, însă ceea ce 

deosebeşte un preot de un altul este râvna. El însuşi a slujit în cei doisprezece ani de închisoare 

zilnic Sfânta Liturghie şi totuşi, de fiecare dată, i se aprindea râvna atât de viu. La părintele Ioan, 

termenul corect de abordare a problemei Sfintei Împărtăşanii este continua Împărtăşanie. Nimic 

nu sfinţeşte mai mult o zi decât Jertfa lui Hristos Euharistic, adică Sfânta Liturghie. Atât în relaţia 

cu Dumnezeu, cât şi în relaţia dintre oameni, nu teama, nu frica, ci dragostea e starea naturală.

Avea  un  apelativ  pe  care-l  uzita  când  începea  predica:  «Preaiubiţi  credincioşi,  dragii 

noştri,sau dragii mei dragi!», un apelativ care reda ce simţea. Îi iubea, într-adevăr, pentru râvna 

lor, pentru jertfelnicia lor, pentru osteneala lor. Părintele Ioan era un duhovnic în toată puterea 

cuvântului: un model, o călăuză pentru fiii duhovniceşti. 

Sublinia calitatea, în detrimentul cantităţii şi nu se sfia să sacrifice forma pentru fond.

L-a  caracterizat,  prin  excelenţă,  faptul  că  l-a  pus  pe  Hristos  în  faţă,  iar  nu  propria 

persoană.  Pentru  părintele  Ioan  prezenţa  Euharistică  a  lui  Hristos  este  covârşitoare,  este 

Dumnezeu pe pământ, Dumnezeu venind între oameni.

Roadele Sfintei Împărtăşanii nu se pot cuprinde. Aşa cum nu este compartiment al vieţii, 

în care Hristos să nu-Şi fi spus cuvântul, tot astfel, nu este faţetă a binelui divin şi a folosului 

divin, pe care Sfânta Euharistie să nu-l exercite. La Hristos, nu se merge oricum, fără vrednicie. 

Măreţia lui Dumnezeu care se coboară trebuie răsplătită cu mai multă pregătire, cu mai multă 

râvnă, cu mai mult devotament. Creştinul trebuie să fie dispus a se dărui total, cu preţul vieţii, 

pentru El. 

Credincioşii  sunt chemaţi  a-L  păstra pe Hristos în inimile lor,  a se hrăni cu El,  a se 

îndumnezei cu El, prin Sfânta Împărtăşanie. Sufletul se poate transforma într-un pământ bun prin 

mărturisire,  Împărtăşire,  schimbarea  vieţii,  începerea  citirii  cuvântului   lui  Dumnezeu. 

Demnitatea şi caracterul se traduc prin întoarcerea spre Dumnezeu. Creştinul autentic este invitat 

la apostolat, este invitat să nu-i fie ruşine a-L mărturisi pe Hristos, a-L arăta.
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 Hristos vine în Sfânta Liturghie să aducă Dumnezeirea pe pământ, să sfinţească pe tot 

omul, să Se dea fiecăruia. 

Îndemnul părintelui Ioan  este acela ca fiecare să se ridice deasupra omenescului. Viaţa 

trebuie  schimbată  dacă  încă  este  strâmbată,  îndreptată  spre  iad,  spre  păcat.  Fiecare  este 

impulsionat să-şi facă  datoria în dreptul lui, să întoarcă, să îndrepte!

Există această viaţă trecătoare, care trebuie trăită cu luare aminte. 

Darul tuturor preoţilor este la fel: ori te dezleagă preotul curvar, beţiv, fumător, cum vrei 

să zici,  ori  altul  despre  care  lumea zice  că-i ales,  că-i  sfânt,  că-i  nu ştiu cum, tot  Hristos te 

dezleagă prin toţi. Trebuie  să se şteargă din inimă preferinţele prin care, creştinul se  lipseşte de 

folos, că nu are pe preotul  pe care-l preferă. Nimeni nu trebuie să-şi închipuie că nu este scăpare, 

chiar dacă a fost  păcătos, chiar dacă a greşit. Epitrahilele a milioane de preoţi  stau la dispoziţie 

pentru spovedanie.

Părintele  Ioan încurajează pe credincioşi  a-L lua pe Hristos,  tot  astfel  cum şapte,  opt 

secole, creştinii se împărtăşeau toţi în fiecare zi cu soţie, cu copii.

Preotul este dator  a-i primi pe fii duhovniceşti  cu braţele deschise, nu cu canoane, nu cu 

asprime. Canonul, asprimea se va aplica la preoţi, iar la ceilalţi căldura, iertarea, dragostea.

 Maica Preacurată cu omoforul ei a fost îndreptarul preoţiei părintelui Ioan.  Acesta n-ar fi 

putut, dacă nu era ea, să rămână cu atâta devotament în ortodoxie, când a fost pus la încercări 

grele şi dogmatice şi canonice.

 Potirul este viaţa părintelui Ioan, este rostul acestuia, este hrană, este Cerul pe Pământ. 

Hristos scoate tumoarea de cancer fără doar şi poate. Dar cea mai mare sida, cancerul cel mai 

mare de care creştinul trebuie să se ferească este cel al păcatelor. 

La Sfânta şi Dumnezeiasca Împărtăşanie, e necesară o raportare printr-o durere adâncă şi 

prin  începutul  unei  râvne a  mântuirii  ce  are în  centrul  ei  tocmai pe Cel  Care mântuie  fiinţa 

omenească. Dat fiind că el este Centrul, toţi credincioşii trebuie să meargă la El.  La Dumnezeu 

niciun lucru nu este cu neputinţă. Ferice de cel care indiferent de rostul vieţii în care se află sau 

de  vârstă,  se  întoarce  la  trăirea  în  Hristos,  deoarece  astfel  devine  apostol  şi  pentru  ceilalţi. 

Credinciosul este chemat a merge încrezător spre Hristos, având convingerea că Dumnezeu poate 

să ierte păcatul delăsării duhovniceşti, iar prin Potir să se dobândească raiul. 

Grija mântuirii sufletului e mai mare decât orice. Hristos trebuie luat, iubit nesfârşit.
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