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PROLOG
Dar al milostivirii Domnului a fost prezen]a preacuviosului [i
sfin]itului Stare], Eusebiu Giannakakis, în binecuvântata eparhie a
Mitropoliei noastre!
Gândul mi se întoarce mul]i ani în urm\. Era luna octombrie a
anului 1956, când un tân\r din Patra a venit în Atena s\ studieze la
Universitate, ca student în anul I la Teologie. A fost binecuvântarea
lui Dumnezeu faptul c\ el s-a cazat în c\minul studen]esc „Apostolul
Pavel” al Fr\]iei Teologilor „Zoi”, pe strada Vournazou, nr. 4, în cartierul Ambelokipon, aproape de Spitalul Hippokration.
Acolo, la subsolul cl\dirii spitalului, în fiecare duminic\, preotul,
un smerit levit al Celui Preaînalt, s\vâr[ea Dumnezeiasca Jertf\ cea
f\r\ de sânge pentru bolnavi [i pentru personalul spitalului. Îns\, pe
lâng\ ace[tia, mai veneau [i mul]i al]i vizitatori din afar\, pentru a-i
sluji Dumnezeului cel Viu [i a se face p\rta[i Potirului Vie]ii, adic\ a
se împ\rt\[i cu Preacuratele Taine. Intrarea era liber\ tuturor.
Principalul punct de atrac]ie era cinstita figur\ a preotului liturghisitor. Cucernic, smerit, pa[nic, dulce la vorb\, atent la toate, iradia
o lini[te dumnezeiasc\ care îi fermeca pe credincio[i. Mediul de acolo,
în orice caz, nu era potrivit pentru rug\ciune! Adic\ nu era modelul
clasic al unui loca[ sfânt ortodox cu catapeteasm\, cu iconostasele sfin]ilor, cu analogurile psal]ilor [i toate celelalte, care alc\tuiesc m\re]ia
sfânt\ a unei biserici [i conduc sufletul spre evlavie. Ci, pur [i simplu,
la intersec]ia a dou\ coridoare care formau un gamma (Γ), P\rintele
Eusebiu a[ezase o mas\ care îi servea ca Sfânt\ Mas\ portabil\. Acolo
s\vâr[ea Taina mântuirii noastre celei întru Hristos!
A[adar, mediul nu avea nimic atr\g\tor în mod special! Îns\, pe
vizitator îl fermeca preotul liturghisitor. Cinstitul s\u chip era atât de
fermec\tor, încât credinciosul care venea acolo, tr\ia cu intensitate
invita]ia liturgic\: „Sus s\ avem inimile”. Nu mai r\mânea izolat în
lucrurile sim]ite [i v\zute, ci, împreun\ cu liturghisitorul Dumnezeului Preaînalt [i ajutat de c\tre Acesta, urca pe scara celor nev\zute,
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devenea v\z\tor de Dumnezeu. Fiecare, dup\ puterea sa, contempla
m\re]iile lui Dumnezeu. P\rintele Eusebiu s\vâr[ea Taina mântuirii!
A[adar, într-o duminic\, îndemnat de acest bun renume, [i acel
student în anul I la Teologie [i-a îndreptat pa[ii c\tre smeritul [i ciudatul „paraclis” al Spitalului Hippokration, pentru a participa la slujb\,
dar [i pentru a se bucura de chipul str\lucitor al acelui preot sfin]it al
Dumnezeului Preaînalt.
Anii trec [i câteodat\ au loc lucruri dintre cele mai neobi[nuite!
A[adar, s\ l\s\m perioada anilor studen]iei (1956-1960) [i s\ ne oprim
asupra anului 1987. Acum, tân\rul student la Teologie de alt\dat\,
prin bun\voin]a de neîn]eles a Preabunului Dumnezeu, de[i nevrednic
fiind, a fost ales episcop al Bisericii [i i s-a încredin]at p\storirea Sfintei
Mitropolii de Kalavryta [i Eghialia. Î[i împlinise deja prima decad\
de sfânt\ slujire în Eghio. Într-una din zilele acestea, dintr-odat\, f\r\
vreo în[tiin]are prealabil\, i-a venit în vizit\ preotul de alt\dat\ al
Spitalului Hippokration, Stare]ul Eusebiu Giannakakis. Acesta îi cerea
o m\n\stire veche [i p\r\sit\, pentru a se stabili acolo cu o ob[te
monahal\, alc\tuit\ de un num\r de tinere ce se aflau sub pov\]uirea
[i ocrotirea sa duhovniceasc\.
Din bun\voin]a Domnului, se crease o leg\tur\ neobi[nuit\, îns\
vrednic\ de admira]ie. Ce spun eu? O minune avusese loc! Sfin]itul
Stare] Eusebiu, dup\ trecerea atâtor ani, îl întâlne[te pe tinerelul de
ieri [i admiratorul s\u, pe studentul de alt\dat\ de la Teologie, care
deseori mergea la slujb\ la paraclisul Spitalului Hippokration, iar ast\zi,
prin bun\voin]a Preabunului Dumnezeu, Mitropolit de Kalavryta, ca
s\-i cear\ ajutorul [i ocrotirea!
Astfel, a fost întemeiat\ Sfânta M\n\stire Chinovial\ de femei a
Sfântului Ioan Teologul din Verino – Achaia. Pân\ atunci, fusese un
metoc smerit [i cu totul ruinat al Sfintei M\n\stiri Taxiarhes din
Eghialia, având ca unic vie]uitor pe neputinciosul [i asceticul monah,
P\rintele Veniamin Margaris – ve[nic\ fie-i pomenirea – care a acceptat
cu bucurie s\ se dezr\d\cineze de acolo [i s\ predea metocul noii ob[ti,
iar el s\ se mute în Sfânta M\n\stire Taxiarhes, unde a [i tr\it pân\ la
sfâr[itul vie]ii.
Ve[nic\ s\-i fie pomenirea [i Arhimandritului Nichifor Pezopoulos,
egumenul de atunci al Sfintei M\n\stiri Taxiarhes, care [i el cu bucurie a
acceptat ca metocul m\n\stirii sale s\ se transforme în m\n\stire de
femei autonom\ [i de sine st\t\toare.
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De asemenea, ve[nic\ s\-i fie pomenirea [i pururi-pomenitei Dimitra
Theodorou Mertikopoulou, cea care [i-a asumat aproape întreaga
cheltuial\ de renovare a cl\dirii metocului, adic\ a vechii aripi a a[ez\mântului monahal de ast\zi.
Astfel, au fost create numai premisele pentru instalarea numeroasei ob[ti monahale. Nu voi uita cum la început, adic\ la instalarea
tinerei ob[ti în micile [i pu]inele chilii renovate, surorile st\teau câte
5-6 într-o chilie! Între cei care au contribuit printr-o dona]ie la renovarea vechii m\n\stiri se num\r\ [i Înaltpreasfin]itul [i pururi pomenitul Emilian, Mitropolitul Silyvriei. Ve[nic\ s\-i fie pomenirea!
Astfel a devenit cinstitul Stare] Eusebiu „renovatorul” Metocului
Sfântului Ioan Teologul, care se afla într-o stare jalnic\ din punct de
vedere al cl\dirii [i s-a ar\tat „ctitor” al noii m\n\stiri, a[a cum se prezint\ în forma ei actual\, fondator [i întemeietor al ob[tii monahale
chinoviale de femei, care de atunci str\luce[te în eparhia mitropoliei
noastre. „Fie numele Domnului binecuvântat, de acum [i pân\ în
veac!”.
Anii trec [i câteodat\ au loc lucruri dintre cele mai neobi[nuite!
A[adar, ast\zi, la aproximativ 15 ani de la adormirea întru Domnul
a Stare]ului Eusebiu, a renovatorului, ctitorului [i întemeietorului ob[tii
monahale, studentul de atunci din anul I la Teologie este învrednicit
de c\tre Milostivul Dumnezeu s\ scrie Prologul unei c\r]i care face
referire la via]a [i jertfa acelui om sfin]it. „Slav\ lui Dumnezeu pentru
toate!”.
Aceast\ carte este rodul unei jertfe colective. În primul rând, textele
au fost scrise de c\tre surorile ob[tii monahale, sub îndrumarea Preacuvioasei Egumene, Stare]a Epistimi. Surorile, prin condeiul lor, [i-au
relatat experien]a personal\! M\rturia lor este autentic\! Este o m\rturie a sufletului. Apoi, textul a fost trimis spre lectură Înaltpreasfin]itului Pavel, Mitropolitul de Kyrenia, cel care, timp de 13 ani, a fost
duhovnicul ob[tii.
În cele din urm\, prefa]atorul a avut binecuvântarea de a cerceta
[i de a diortosi textul, de a ad\uga sau de a scoate capitole, de a reda
acestuia forma final\ [i de a-l edita.
P\rintele Eusebiu a primit de la Dumnezeu „chipul Lui”, precum,
de altfel, fiecare dintre noi, îns\ a ajuns „la asem\narea cu El”, a[a cum
numai sfin]ii reu[esc!
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Sfinte Părinte stare]e, mijloce[te pentru ob[tea ta monahal\, pentru
noi, p\c\to[ii, precum [i pentru aceia care î]i vor citi cartea!
Aceast\ carte a fost pus\ în circula]ie, în prima edi]ie, de c\tre
Sfânta Mitropolie a Kalavrytei [i Eghialiei, îns\ a fost epuizat\ foarte
repede. Acum ea este pus\ în circula]ie, în a doua edi]ie, de c\tre sfânta
m\n\stire.
† Ambrozie
Mitropolit de Kalavryta [i Eghialia
Eghio, 7 decembrie 2009

CRE{TEREA
„ÎNTRU CERTAREA {I SFATUL DOMNULUI”
R\d\cina sfânt\
În partea de r\s\rit a Taigetului1, la o în\l]ime de 950 de metri, se
afl\ situat pitorescul Gheorghitsi. Datorit\ nem\rginitului orizont [i
minunatei priveli[ti, a fost numit „balconul Taigetului”. Are peste tot
planta]ii de brad, platan [i castan [i multe izvoare bogate în ape
cristaline.
În aceast\ comun\ de munte, cea mai mare din Lakonia, s-a n\scut
fericitul nostru p\rinte duhovnicesc, Arhimandritul Eusebiu Giannakakis,
în luna mai a anului 1910. La Taina Sfântului Botez a primit numele
Antonie, în cinstea Marelui Antonie, Dasc\lul pustiei.
P\rin]ii lui, Ilie [i Hristoula, erau oameni simpli, cu o profund\
credin]\ în Dumnezeu. Tat\l s\u era un „bun israelit”, dup\ cum
spunea Stare]ul. Cuno[tin]ele sale gramaticale erau pu]ine, îns\ avea
în]elepciunea cea de sus [i mult\ cump\tate, de aceea [i cons\tenii lui
îi cereau sfatul în problemele pe care le întâmpinau.
Mama lui era o femeie virtuoas\, cu m\sur\ în toate, „r\stignit\”,
dup\ cum spuneau tinerele cucernice de atunci. La vârsta de 18 ani, a
fost g\zduit\ pentru câteva zile în M\n\stirea Sfântului Constantin
din Kalamata. A fost impresionat\ de frumuse]ea vie]ii monahale, iar
când a venit fratele ei s\ o ia acas\, i-a spus: „Leonida, eu aici r\mân.
Las\-m\ în m\n\stire”. Îns\ acela nu a fost de acord [i s-a îngrijit s\-i

1 Cel

mai înalt lan] muntos al Peloponezului (n. tr.)
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g\seasc\ în cel mai scurt timp tovar\[ul de via]\. A[a cum s-a v\zut,
altul a fost planul lui Dumnezeu cu ea.
Astfel, Ilie [i Hristoula, prin harul lui Dumnezeu, au alc\tuit o familie binecuvântat\, cu opt copii. Antonie era un copil ascult\tor, milostiv, agreabil [i se distingea în mod deosebit de fra]ii lui. În casa lor
aveau de toate. D\deau [i celor care aveau nevoie, iar Dumnezeu
binecuvânta ostenelile lor.
„Aduceam multe lemne de la munte pentru iarn\”, poveste[te
Stare]ul. „Când ploua [i fulgera, tat\l meu scrijelea cu topori[ca lui
pe un brad o cruce [i ne spunea: «Veni]i, copiii mei, aici sub copac!
Unde-i crucea, nu-i nici o primejdie». Astfel, ne adunam cu to]ii în
acel loc [i, în timp ce mai încolo c\deau fulgere, de acel copac însemnat niciodat\ nu se atingea vreun fulger. Atât de credincios era tat\l
meu…
În cas\, ]ineam toate posturile, chiar [i copiii cei mai mici. Duminica mergeam cu to]ii la biseric\, mai înainte de a bate primul clopot.
Când ne întorceam acas\, tata, ca s\ se încredin]eze c\ am fost aten]i
la slujb\, ne întreba ce Evanghelie se citise în biseric\, apoi ne-o explica el însu[i, în cuvinte simple. Într-o zi din S\pt\mâna Luminat\,
când am salutat cu «Bun\ ziua», tata m-a corectat, zicându-mi: «Hristos a
înviat vom zice timp de 40 de zile!»”.
Dac\ domnul Ilie era un model de tat\l bun, mama era un suflet
sfânt. Smerit\, r\bd\toare [i iubitoare; a zidit caracterul copiilor ei
prin exemplul personal. Nu analiza [i nu osândea pe nimeni. Odat\ a
venit o soacr\ [i a început s\-i spun\ doamnei Hristoula nemul]umirile cu privire la câte auzise despre nora ei. Atunci, ea i-a spus aceleia:
„Maria, noi am îmb\trânit [i ne-am ramolit [i nu mai auzim bine. Nu-]i
mai da crezare urechilor”. Acest r\spuns l-a impresionat pe micul
Antonie, deoarece mama lui pe vremea aceea era înc\ tân\r\.
Via]a ei era o via]\ de jertf\. Dup\ osteneala foarte mare de peste
zi, seara îngenunchea [i f\cea multe metanii în fa]a iconostasului.
Aceste imagini s-au întip\rit adânc în sufletul micului copil.
Un rol important în educa]ia cre[tineasc\ a copiilor l-a jucat [i
credincioasa lor bunic\. Îi înv\]a s\ se roage [i le istorisea vie]ile
sfin]ilor. Când mergeau la biseric\, o auzeau repetând: „doam’luie[te,
doam’luie[te…” [i încercau s\ în]eleag\ ce zicea. Odat\ au întrebat-o:
– Bunico, ce înseamn\ „doam’luie[te” pe care îl tot repe]i?

„Înger p\mântesc [i om ceresc”

19

Casa pӑrinteascӑ a Starețului, în Gheorghitsi.

Iar aceea le-a r\spuns:
– „Doamne, miluie[te” spun, copila[ii mei, ca s\ ne miluiasc\
Dumnezeu!

Un copil deosebit
Într-o astfel familie binecuvântat\ a crescut Antonie. Într-o zi – s\
fi fost de vreo 2 ani, 2 ani [i jum\tate – a început dintr-odat\ s\
plâng\, f\r\ s\ se mai opreasc\. L-a consultat medicul satului o dat\,
de dou\ ori, îns\ nu a depistat cauza. Plânsul continua [i nelini[tea
tuturor din cas\ se m\rea.
Atunci credincioasa lui mam\ a sc\pat la Dumnezeu. {i-a luat
copilul în bra]e [i, împreun\ cu m\tu[a ei, preoteas\, a pornit spre
M\n\stirea „Izvorul T\m\duirii” din Kastri. Au ajuns acolo dup\ un
drum ce a durat multe ore. Au l\sat copilul înaintea icoanei f\c\toare
de minuni [i îndat\ copilul a încetat s\ mai plâng\. Maica Domnului
f\cuse o minune. Micu]ul Antonie, fiind acum foarte s\n\tos [i bucuros, alerga prin m\n\stire, ca într-un mediu familiar. „Nu-l vede]i?”,
a spus atunci m\tu[a. „Acesta este P\rintele Antonie, da… P\rintele
Antonie!”. Cuvântul ei s-a dovedit a fi profetic.

OSTA{ AL LUI ΗRΙSΤΟS {Ι AL PΑΤRΙΕΙ
Memorii
În 1940, a intervenit r\zboiul [i Antonie a fost nevoit s\ mearg\
pe frontul albanez. În luna octombrie a fost înrolat provizoriu în
Goudi, unitatea de artilerie. La început, l-au trimis în Nea Kokkinia
cu înc\ 2-3 solda]i, ca s\ fac\ rechizi]ia cailor. Acolo au stat 18 zile,
pân\ la plecarea pe front.
Într-un mic caiet de însemn\ri11 scria bilan]ul scurt [i, în special,
cel duhovnicesc, al fiec\rei zile, de la înrolare, pân\ la l\sarea la vatr\. Pe
prima pagin\ citim: „Noiembrie 1940. Sergentul Giannakakis Antonie,
Campania Militar\ – Artileria de Câmp. Memorii din perioada înrol\rii mele în armat\ [i Războiului purtat de Grecia. Fie ca Preabunul
Dumnezeu s\ binecuvinteze neamul nostru, c\ s\ r\mân\ liber [i s\
nu fie supus nici unei influen]e din partea du[manului”.
În paginile scrie în grab\ se vede profunzimea vie]ii lui interioare. În zilele tragice ale r\zboiului, tân\rul soldat reu[e[te s\ r\mân\
unit cu Dumnezeu [i înt\rit „pe piatra credin]ei”. Acolo unde l-a rânduit patria, a contribuit la lupta sfânt\ pentru neam cu toate puterile
lui, cu abnega]ie [i vitejie. Îns\, mai întâi de toate, a urm\rit pacea lui
Hristos „care este mai presus de orice minte” (Filip. 4, 7) [i sfin]irea
personal\; credea c\ premisa pentru un sfâr[it bun al r\zboiului este
via]a conform\ voii lui Dumnezeu. Acest lucru va atrage harul [i mila
lui Dumnezeu, ca s\ fie o „dubl\ biruin]\”, precum scrie el însu[i, [i pe
front [i în lupta împotriva p\catului.
Însemn\rile calendaristice sunt din noiembrie 1940, pân\ în aprilie 1941 (în
continuare Jurnal 1940-1941).
11
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Pe front, Antonie [i-a scris via]a personal\. {i cât de emo]ionant\
[i plin\ de înv\]\turi este aceast\ parte din via]a lui! În tulburarea
r\zboiului, omul lui Dumnezeu d\ dovad\ de o profund\ spiritualitate, alergând cu o încredere nem\rginit\ la Acela [i dep\[indu-[i
greut\]ile; se roag\ neîncetat, se face p\rta[ Cinei celei Mari [i î[i
însufle]e[te camarazii de arme prin via]a sa virtuoas\.
Cât timp s-a aflat în Nea Kokkinia [i când i se d\dea ocazia, îi
aduna pe copiii din vecin\tate [i arunca în sufletele lor curate s\mân]a vie]ii întru Hristos. Copiii erau entuziasma]i, iar el scria: „Î]i
mul]umesc, Dumnezeul meu, c\ m-ai învrednicit s\ dau dumnezeie[tile Tale cuvinte acestor suflete dragi de copii12… Te rog s\ m\ aju]i
ca mai întâi eu s\ împlinesc cuvintele Tale [i apoi s\-i înv\] [i pe
al]ii”13. De asemenea, mare era bucuria lui când unii dintre solda]i îi
urmau îndemnul [i mergeau la duhovnic [i la Dumnezeiasca Liturghie.
Î[i îndeplinea obliga]iile ost\[e[ti cu con[tiinciozitate [i scrupulozitate, de aceea aghiotantul regimentului era foarte mul]umit de el.
În acela[i timp, se îngrijea [i de reînc\rcarea lui duhovniceasc\, deoarece
acum sim]ea mai mult ca niciodat\ nevoia harului dumnezeiesc.
În aceast\ perioad\ care a intervenit în via]a lui, pân\ s\ plece pe
front, a mers de dou\ ori la P\rintele Ignatie s\ se spovedeasc\ [i s\ ia
binecuvântarea lui, iar în jurnalul lui nota: „Î]i mul]umesc, Cerescule
P\rinte, pentru nenum\ratele Tale binefaceri, pe care le-ai rev\rsat
asupra mea! Te rog, d\ruie[te-mi frica Ta cea sfânt\ ca s\ nu p\c\tuiesc, ci s\ r\mân întotdeauna devotat Ţie”14.

Plecarea pe front
Pe 18 noiembrie, Antonie a fost în[tiin]at c\ apar]ine grupului de
conducere al bateriei 7 de artilerie, care va pleca pe front la orele 9
seara. A alergat în grab\ acas\, [i-a luat câteva lucruri, pe care i le
preg\tise sora lui, [i-a luat repede r\mas bun de la to]i [i a plecat spre
Marousi, unde a g\sit regimentul gata de plecare.

Ibidem, miercuri, 13 noiembrie 1940.
vineri, 8 noiembrie 1940.
14 Ibidem, vineri, 15 noiembrie 1940.
12

13 Ibidem,
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Mergeau noaptea; caii tr\geau tunurile. Au ajuns la sta]ia Ruf la
ora 3.30 diminea]a [i au început îmbarcarea; la 8.30 au terminat [i
trenul a plecat spre o destina]ie necunoscut\. Drumurile, gr\dinile [i
casele pe care le l\sa în urm\ erau pline de b\rba]i în vârst\, de femei
[i copii. Ace[tia le transmiteau nenum\rate ur\ri: „Biruin]\ bun\!”,
„Merge]i cu bine [i s\ v\ reîntoarce]i tot cu bine!”15. Aveau s\-i înso]easc\ cu caldele lor rug\ciuni, cât timp se vor afla departe de cas\,
pe front.
Solda]ii, „bucuro[i [i entuziasma]i”16, r\spundeau într-un suflet
chem\rii patriei, care se afla în mare pericol. Au coborât dup\ miezul
nop]ii aproape de Levadia [i de acolo au pornit pe drumul obositor [i
interminabil c\tre front. Noaptea [i ziua mergeau pân\ la extenuare.
De multe ori îi luau somnul în timp ce mergeau, îns\ se sileau pe ei
în[i[i [i înaintau.
Au f\cut un popas în satul Klokotos, pu]in mai sus de Larisa.
Antonie l-a c\utat pe preotul satului [i s-a bucurat mult când a auzit
c\ va s\vâr[i Dumnezeiasca Liturghie într-o biseric\ din afara satului.
I-a în[tiin]at [i pe ceilal]i solda]i, apoi a plecat la biseric\, unde a psalmodiat [i s-a împ\rt\[it cu Preacuratele Taine. Trupul [i Sângele lui
Hristos erau mâncarea cereasc\, Pâinea Vie]ii care îl hr\nea, îl înt\rea
[i îl umplea de nespus\ bucurie [i veselie.
„Î]i mul]umesc, Dumnezeul meu, pentru acest mare dar pe care
mi l-ai d\ruit! Te rog ca împ\rt\[irea cu Sfântul T\u Trup [i Sânge s\-mi
fie spre dobândirea vie]ii duhovnice[ti [i sfinte…17. Iar când vei rândui
ie[irea mea, s\ m\ aflu preg\tit [i gata s\ pot da r\spuns bun [i s\ m\
învrednicesc de Cereasca Ta Împ\r\]ie”18, scria în jurnalul s\u.
Avea 30 de ani [i totu[i îl preocupa în mod serios Judecata [i r\spunsul pe care avea s\-l dea. Îl st\pânea, nu frica de moarte din
cauza r\zboiului, ci „pomenirea mor]ii” care este o harism\ dumnezeiasc\ [i o dovad\ de maturitate duhovniceasc\.
Între timp, drumul armatei continua prin mun]ii pr\p\stio[i [i v\ile
seci ale Pindului, în ordine, dar [i cu necazuri de neînchipuit, cu
nesomn, cu lipsuri, z\pad\ [i frig.
15 Ibidem,

luni, 18 noiembrie 1940.

16 Ibidem.
17
18

Ibidem, miercuri, 20 noiembrie 1940.
Ibidem, sâmb\t\, 16 noiembrie 1940.

PREG|TIREA DUHOVNICEASC|
În Atena
Când a împlinit vârsta de 17 ani, Antonie a plecat la Atena, ca s\
lucreze. Singurele sale provizii erau credin]a în Dumnezeu [i binecuvântarea p\rin]ilor lui. R\d\cina sfânt\, tr\irile vie]ii cre[tine [i, mai
ales, dispozi]ia sa spre cele bune, l-au ajutat s\ devin\ un tân\r virtuos [i cump\tat, cu o voin]\ puternic\ [i cu un caracter integru. {i-a
încuiat în inim\ sfaturile p\rinte[ti: „Copilul meu, fii foarte atent la
tine însu]i. Via]\ moral\, via]\ curat\. S\ te fere[ti de anturaje rele”.
{i într-adev\r, când a mers pentru prima dat\ în Atena, câ]iva tineri
din satul lui au încercat cu insisten]\ s\-l atrag\ spre via]a lumeasc\,
îns\ acela de la început s-a împotrivit cu b\rb\]ie [i, cu harul lui
Dumnezeu, a r\mas neclintit în principiile sale.
În Atena, la început, a lucrat la o fabric\ de b\uturi alcoolice a
unchiului s\u, fratele mamei. Munca pe care o f\cea acolo era foarte
obositoare. Preg\tea cazanele pentru prepararea tescovinei, apoi scotea
afar\ c\rbunii aprin[i, pentru a-i refolosi. În fiecare s\pt\mân\, dou\
butoaie imense trebuiau umplute cu ap\, cu pompa, pentru nevoile
magazinului, iar sarcina aceasta c\dea pe umerii lui Antonie, care era
cel mai mic. De asemenea, c\ra [i ghea]\ de mai multe ori pe zi. Munca
manual\ grea l-a ajutat s\ se nevoiasc\ cu b\rb\]ie [i în cele duhovnice[ti. La început, a locuit în casa unchiului s\u, în Faliro4. Ajuta
cu bun\voin]\ la treburi [i se str\duia s\ ghiceasc\ dinainte cerin]ele
tuturor. Prin m\rinimia [i virtutea sa, a câ[tigat iubirea [i încrederea
4 Cartier

din Atena (n. tr.)
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tuturor. Cu toate acestea, mediul lumesc [i lipsit de o via]\ duhovniceasc\ nu-l odihnea. Ba mai mult, deseori atmosfera din cas\ nu era
una tocmai pa[nic\. De aceea, într-o zi, dup\ un puternic conflict pe
care l-a avut unchiul cu m\tu[a, Antonie, f\r\ s\ spun\ nimic, [i-a
preg\tit valiza s\ plece. Aceia l-au rugat: „Nu pleca, Antonache, nu
pleca! Î]i promitem c\ nu se va mai întâmpla”. Prezen]a lui în casa lor
era binecuvântarea lui Dumnezeu [i nu voiau s\ o piard\. A r\mas cu
ei provizoriu, ca s\ nu-i mâhneasc\.
Tân\rul Antonie avea o puternic\ înclina]ie spre cele dumnezeie[ti.
Mergea în mod regulat la duhovnic [i asculta predicile cre[tine[ti.
Fratele s\u cel mai mare, Christos, om cu o adânc\ evlavie [i credin]\,
îl sprijinea [i îl ajuta în via]a duhovniceasc\.

Lâng\ P\rintele Ignatie
În luna martie a anului 1931, a fost înrolat în armat\ [i a servit la
artilerie, în Goudi. Dup\ satisfacerea serviciului militar, a locuit cu
fra]ii lui în Petralona [i lucra la fabrica de b\uturi alcoolice, care se
afla la intersec]ia str\zilor Eolos [i Euripides. Un coleg de-al s\u evlavios, domnul Nicolae Maroulis, i-a vorbit despre duhovnicul lui,
ieromonahul Ignatie Kolliopoulos, care slujea pe atunci la biserica
Chrysospiliotissa, de pe strada Eolos. Antonie a vrut s\-l cunoasc\ [i
s-a bucurat mult de prima lor întâlnire. De acum încolo, acesta avea
s\-i fie duhovnic.
Frumuse]ea duhovniceasc\ pe care a întâlnit-o la Chrysospiliotissa
l-a entuziasmat. La cuvintele „Cu fric\ de Dumnezeu…” ie[eau trei
preo]i cu potire [i timp de trei sferturi de or\ îi împ\rt\[eau pe credincio[ii care se apropiau cu evlavie [i într-o ordine exemplar\. {i
aceasta avea loc într-o perioad\ când st\pânea o ignoran]\ cu privire
la deasa împ\rt\[anie cu Dumnezeie[tile Taine, iar apropierea de
aceast\ Tain\ era rar\. Cu binecuvântarea duhovnicului, Antonie se
împ\rt\[ea în fiecare duminic\. Pân\ miercuri, tr\ia cu bucuria Dumnezeie[tii Împ\rt\[anii, iar de joi se preg\tea din nou s\ se împ\rt\[easc\ duminica; era foarte atent toat\ s\pt\mâna. Dorea, îns\, s\ se
apropie mai des de Paharul Vie]ii. „P\rinte Ignatie, vreau s\ m\ împ\rt\[esc mai des”, îi spunea cu simplitate, iar acela îi d\dea binecuvântarea s\ se împ\rt\[easc\ [i la marile s\rb\tori [i la Liturghiile
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Darurilor mai înainte sfin]ite. Bucuria lui era mare. Pe drept, sim]ea
c\ „nu exist\ un tezaur mai mare, mai valoros [i mai sfânt decât
Paharul Vie]ii [i c\ acesta este cel mai puternic mijloc, cu ajutorul c\ruia
poate cineva s\ se lupte cu r\ul din el însu[i”, a[a cum spunea mai
târziu.
Antonie iubea sfintele slujbe, iar pierderea acestora îl întrista mult,
mai ales în Postul Mare. Din cauza serviciului, care îi mânca toat\
ziua, nu avea posibilitatea s\ participe nici m\car la slujba Imnului
Acatist5, nici la vreo Pavecerni]\ Mare. Deseori, îl ruga pe patronul
lui s\-l trimit\ s\ încaseze vreo factur\, ca astfel s\ treac\ pe lâng\
mitropolie. St\tea sub fereastr\ dou\-trei minute, s\ aud\ fie [i numai
pu]in din Imnul Acatist [i îi mul]umea lui Dumnezeu de fiecare dat\
când reu[ea acest lucru. În Sâmb\ta Mare termina munca la ora 23.30,
dup\ care se gr\bea s\ ajung\ la casa lui Dumnezeu. În ultima duminic\ din an, magazinele erau deschise, a[a cum se întâmpl\ [i ast\zi,
îns\ Antonie mergea la serviciu dup\ Dumnezeiasca Liturghie. Prima
dat\ când a întârziat la serviciu, [eful lui a început s\ ]ipe: „Unde ai
fost pân’ la ora asta? Iar la biseric\?”. {i i-a spus multe. Antonie nu i-a
vorbit deloc. S-a îmbr\cat repede cu hainele de serviciu [i s-a str\duit cât a putut, s\ le termine pe toate la timp. În urm\torul an, în
ajunul ultimei duminici, însu[i patronul lui i-a dat ni[te bani zicându-i:
„Mâine, copilul meu, s\ mergi la biseric\ [i s\-mi aprinzi o lumânare”.
De multe ori lucra la subsol, unde era foarte mult\ b\utur\. Dac\
f\cea vreo mic\ pagub\ acolo, când mergea s\ i se dea salariul, nu se
ferea s\ o spun\, cu toate c\ nimeni poate nu-[i d\dea seama: „Domnule Costache, am spart o sticl\. V\ rog s\-mi re]ine]i din salariu”.
Era con[tiincios [i sincer, de aceea cei de la serviciu îl iubeau [i aveau
încredere în el. Odat\, în timpul unei ploi toren]iale groaznice, când s-a
produs o înv\lm\[eal\ din cauza fulgerelor puternice [i continue, to]i
colegii, ba chiar [i patronul, în mod spontan au alergat lâng\ Antonie.
Era omul lui Dumnezeu, lâng\ care te sim]eai în siguran]\.

5 În Grecia este o tradi]ie ca, a[a cum se cite[te împ\r]it Canonul Mare al Sfântului Andrei al Cretei, în primele patru zile din prima s\pt\mân\ a Postului Mare,
iar mai apoi integral, la Utrenia Joii din a 5-a s\pt\mân\, tot a[a s\ se citeasc\ împ\r]it [i Imnul Acatist al N\sc\toarei de Dumnezeu, în seara primelor patru vineri
ale Postului Mare, iar mai apoi integral la Utrenia Sâmbetei din a 5-a s\pt\mâna a
Postului Mare (n. tr.).
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Dup\ un timp, a g\sit un serviciu mai bun, la magazinul de b\uturi alcoolice al fra]ilor Panaghiotakis. {i acolo a fost model de h\rnicie
[i cump\tare, drept pentru care l-au trimis ca responsabil la o dependin]\ nou\ [i mare din pia]a America, în ciuda faptului c\ era cel
mai tân\r angajat. Domnul Nicolae Maroulis vorbe[te cu iubire [i
admira]ie despre vechiul s\u coleg de munc\, care, mai târziu, i-a devenit [i p\rinte duhovnicesc:
„Antonie era, într-adev\r, un om deosebit. Nici o vorb\ de[art\
nu ie[ea din gura lui. Nu ]in minte s\ se fi enervat vreodat\ sau s\-i fi
vorbit cuiva urât. Prin noble]ea sa fireasc\ [i prin bun\tatea sa, îl dezarma chiar [i pe cel mai dificil client al magazinului. Era foarte harnic
[i rapid la munc\ [i întotdeauna agreabil. Orice problem\ l-ar fi
preocupat, niciodat\ nu se ar\ta posomorât. Când îl vedeai, ]i se deschidea inima! Eram tineri [i lucram în pia]\ – mii de tenta]ii – îns\
eram foarte aten]i. Serveam b\uturi clien]ilor, îns\ noi nici m\car nu
le gustam; am fi putut fi atra[i, dar ne-a p\zit Dumnezeu. Ba dimpotriv\, noi le spuneam [i dou\-trei cuvinte duhovnice[ti. Aveam [i patefoanele vizavi. «Ah! spunea Antonie. Nu avem un pic de lini[te».
Când nu aveam treab\, mergea în balconul magazinului [i se ruga.
Dup\ aceea, spunea cu naivitate: «Am fost sus... ». Iar când auzea
clopotul, ardea de dorin]a de a se afla în biseric\. Când b\tea sâmb\t\
sear\ de Vecernie, îl durea mult c\ nu putea s\ mearg\… Via]\ cu
har, via]\ cucernic\… Antonie îl impresiona [i pe P\rintele Ignatie, prin
cucernicia [i cumin]enia lui… Mai târziu, când a plecat la Aghia Lavra,
cu to]ii ne-am bucurat mult pentru el. Chiar [i acolo a f\cut o impresie
bun\. «Mai are cumva P\rintele Ignatie [i al]ii asemenea care s\ vin\
la m\n\stire?», întrebau cei de acolo”6.
Antonie nutrea un mare devotament fa]\ de p\rintele s\u duhovnicesc [i mergea deseori s\-l întâlneasc\. „Bine ai venit! Cum mai st\m
cu lupta?... Nu ]i-am spus eu s\ nu te nelini[te[ti?”, îi spunea zâmbind.
„Vom merge în Rai. S\ nu te nelini[te[ti!”. Era ca o carte deschis\
înaintea duhovnicului s\u, pentru a primi pov\]uire corect\ [i har.
P\zea sfintele lui sfaturi, ca pe poruncile lui Dumnezeu [i se lupta s\
le împlineasc\. Prezen]a sfânt\ a p\rintelui Ignatie a creat o adânc\
impresie în sufletul lui tân\r.
6 Relatare

vorbit.
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Biserica, rezultatul rug\ciunilor [i al jertfelor uimitoare ale
P\rintelui Eusebiu, va fi de acum o cinste [i o podoab\ sfânt\ a
spitalului. Mai apoi, s-a îngrijit s\ înlocuiasc\ vechea tâmpl\ de ghips
cu una nou\, de marmur\.
Biserica a fost închinat\ Sfântului Apostol [i Evanghelist Luca
doctorul, iar paraclisul din absida dreapt\ a Sfântului Altar, Cuvioasei
Xenia. Pe 26 septembrie 1965, s-a s\vâr[it sfin]irea de c\tre Înaltpreasfin]itul Mitropolit Dionisie de Trikkis [i Stagon. „Din clipa în care
biserica a fost sfin]it\, m-am lini[tit, spunea Stare]ul, fiindc\ de acum
nimeni nu mai avea s\ îndr\zneasc\ s\ unelteasc\, sau s\ încerce s\ o
d\râme…”

Împ\rt\[irea bolnavilor
De obicei, P\rintele Eusebiu s\vâr[ea Dumnezeiasca Liturghie în
spital de trei ori pe s\pt\mân\. Pe cea din zilele de rând o începea la
ora 5 diminea]a [i o termina în jur de 7.30 ca s\-i împ\rt\[easc\ devreme pe bolnavi. Cobora de la 4.30 ca s\ aib\ timp s\ pomeneasc\
mai multe nume. Intra în biseric\ cu sim]\minte de adânc\ recuno[tin]\ fa]\ de Dumnezeu, Care îl învrednicea s\ s\vâr[easc\ Taina.
Dumnezeiasca Liturghie era bucuria sufletului s\u, izvorul dumnezeiesc nesecat, de unde î[i tr\gea seva vie]ii întru Hristos.
Pentru liturghisitorul îndumnezeit, Sfântul Altar era cerul pe p\mânt.
Intra în deplin\ lini[te [i cu adânc\ evlavie. Se închina la Sfânta Mas\
[i f\cea destule metanii înaintea Celui R\stignit. Apoi, îi d\dea candela neadormit\ unuia dintre fiii lui duhovnice[ti ca, între timp s\ o
îngrijeasc\ [i s\-i înnoiasc\ uleiul.
Când înc\ ora[ul mai dormea, credincio[ii se adunau în lini[tea
dimine]ii, din toate p\r]ile Atenei, în biserica Sfântului Luca, pentru
a-L adora pe Domnul. Lumina lin\ a candelelor [i psalmodia lini[tit\
crea o atmosfer\ de str\pungere. Când p\rintele ie[ea, zicând: „Cu
fric\ de Dumnezeu, cu credin]\ [i cu dragoste, apropia]i-v\”, aproape
to]i veneau s\ se împ\rt\[easc\ cu Preacuratele Taine; întotdeauna
erau [i câ]iva bolnavi. Dumnezeiasca Liturghie de diminea]\ de la
Hippokration era o oaz\ paradisiac\ [i un izvor de putere pentru
mul]i lupt\tori iubitori de Dumnezeu. Asistentele în uniformele albe,
muncitorii [i studen]ii participau la Sfânta Tain\, apoi plecau înnoi]i
[i bucuro[i de la spital, unii la Universitate, al]ii la serviciul lor.
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O fiic\ duhovniceasc\ a Stare]ului scrie despre acestea:
„Mergeam des la neuitatele Dumnezeie[ti Liturghii de diminea]\,
pe care le s\vâr[ea Stare]ul la Sfântul Luca. La sfâr[it, luam binecuvântarea lui [i plecam la cursuri. Îmi amintesc c\ de fiecare dat\ îmi
împacheta într-o hârtie o ipsom\, scria deasupra o urare [i mi-o
d\dea. Împreun\ cu aceasta [i o bucat\ mare de prescur\: «Aceasta
de acum e pentru drum… Hristos [i Preasfânta s\ fie cu tine, copila
mea. S\ fii mireasma lui Hristos!», îmi spunea, în timp ce m\ binecuvânta. Plecam de acolo plin\ de binecuvânt\ri [i zburând de bucurie… Cu mult\ emo]ie scriem aceste rânduri s\r\c\cioase. De ce
am mai avut parte al\turi de tine, sfinte Stare]e! În ce bucurii cere[ti
ne ini]iai! Un dar ales al Cerului ai fost pentru noi to]i, care te-am
cunoscut. Ploaie îmbel[ugat\ pentru p\mântul uscat al sufletelor noastre.
Rou\ cereasc\ [i adierea Raiului pentru noi, cei atât de mult prin[i în
cele p\mânte[ti…”160.
Dup\ împ\r]irea anaforei, P\rintele Eusebiu pornea imediat spre
împ\rt\[irea bolnavilor cu Preacuratele Taine. Îmbr\cat cu toate
ve[mintele preo]e[ti [i ]inând strâns în mâini Sfântul Potir, str\b\tea
t\cut curtea [i intra în spital. Chipul îi era ascetic [i cuvios. Înaintea
lui mergea un fiu duhovnicesc, care ]inea în mâini un co[ule] cu
anafur\ [i hârtiile în care erau trecute numele bolnavilor din fiecare
salon, care se preg\tiser\ s\ se împ\rt\[easc\.
Înainta cu un pas ferm [i u[or, ca [i cum nu ar fi p\[it pe p\mânt.
Neobosit, urca [i cobora cele 8 etaje ale spitalului, de cele mai multe
ori pe sc\ri, ca s\ nu mai a[tepte liftul, care, deseori, se întâmpla s\
nu func]ioneze. Str\b\tea coridoarele interminabile. Mergea în cl\direa nou\ [i în cea veche, din salon în salon, în toate sec]iile spitalului, de la patologie la chirurgie, la cardiologie, la cei bolnavi de
hemofilie, de boli contagioase, chiar [i la cei de la terapie intensiv\.
Prezen]a lui Hristos umplea saloanele [i îi sfin]ea pe credincio[i;
Domnul cerceta pe ale[ii Lui, pe suferinzii Lui.
Intra în salon [i se îndrepta de fiecare dat\, f\r\ gre[, spre bolnavii care erau preg\ti]i [i îl a[teptau. Î[i amintea exact bolnavul: cel
din col]ul drept al salonului, primul din stânga, altul în cap\t, în
anexa spitalului, în sec]ia bolilor contagioase, chiar [i pe cei de pe
paturile provizorii de pe coridor. În timp ce se apropia de fiecare pat,
160
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rostea „Cinei Tale tainice…” [i le d\dea suferinzilor Trupul [i Sângele
lui Hristos.
Mergea [i la cel grav bolnav care se spovedise, îns\ acum era în
com\. „De ieri nu mai este con[tient. Nu v\ mai obosi]i, p\rinte” îi
spunea medicul. P\rintele Eusebiu, ca [i cum nu ar fi auzit, se apropia
de bolnav. Privirea [i expresia lui ar\ta c\ suferea împreun\ cu bolnavul.
Î[i în\l]a ochii spre cer [i se ruga în tain\; îl însemna în chipul crucii
cu Sfântul Potir [i se apleca asupra aceluia. Îl atingea u[or pe um\r [i
îl striga pe nume. De cele mai multe ori, bolnavul î[i deschidea ochii
spre surprinderea celor de fa]\. Îi spunea: „Am venit s\ ]i-l aduc pe
Hristos, pe Marele Doctor, care este via]a [i mântuirea noastr\”. Bolnavul î[i deschidea gura [i se împ\rt\[ea. De cele mai multe ori,
starea s\n\t\]ii lui se îmbun\t\]ea. Multe asemenea cazuri au v\zut
cei care au avut binecuvântarea s\ slujeasc\ în acea perioad\ al\turi
de preotul lui Dumnezeu, cel plin de harul dumnezeiesc. To]i se
mirau cum de reu[ea s\ comunice cu cei ce erau în com\. El însu[i
credea c\ bolnavul în]elege, c\ sufletul lui simte, chiar [i atunci când
pare a fi incon[tient. Din acest motiv, nu abandona încercarea.
Dup\ fiecare Dumnezeiasc\ Liturghie 30, 60, 80 de bolnavi, iar în
zilele marilor s\rb\tori mai mult de 100, se împ\rt\[eau cu Preacuratele Taine, dup\ ce mai întâi se preg\teau pentru aceasta. P\rintele
Eusebiu mul]umea lui Dumnezeu cu smerenie. Vedea chipurile lor
„str\lucind, iradiind de bucurie”, dup\ cum scrie, iar aceasta îi era de
ajuns s\-i treac\ toat\ oboseala fizic\.
„S-au împ\rt\[it pe paturile lor, 40 de bolnavi. Cât de frumos [i
cât de desf\t\tor [i pl\cut este pentru un bolnav care se afl\ pe patul
suferin]ei [i al încerc\rii, s\-L ia pe Hristos! S\ se împ\rt\[easc\ de
Trupul [i Sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Ca dup\ spovedanie s\ primeasc\ în sufletul lui pe Marele Doctor al sufletelor [i al
trupurilor, pe Domnul cerului [i al p\mântului! Dar [i pe trimisul lui
Hristos, care îl ofer\ sufletelor însetate pe Hristos, ce bucurie [i satisfac]ie îl încearc\! Binecuvântat fie Dumnezeu!”161.
„{i din nou, ast\zi, binecuvântarea lui Dumnezeu pentru suferin]\ [i pentru cei suferinzi… 82 de bolnavi s-au împ\rt\[it. Slav\ Ţie,
Dumnezeule! Trupul [i Sângele lui Hristos este unica mângâiere [i
medicamentul prin excelen]\ pentru bolnav…”162.
161
162
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Când termina în Hippokration, mergea în anexa spitalului – o
cl\dire cu 4 etaje pe bulevardul Vasilissis Sofias, fosta Clinic\ Timios
Stavros – precum [i în Clinica Kyanous Stavros, pu]in mai jos. Mai
mult, din când în când, un fiu duhovnicesc al s\u îl ducea cu ma[ina
la casele celor ce z\ceau, ca s\-i împ\rt\[easc\: la un paralitic, la o
b\trân\ cu picioarele t\iate, la un cuplu în vârst\.

Secția de cardiologie (Iunie 1975).

Se întorcea la biseric\ foarte bucuros. {i ce dac\ dormise foarte
pu]in sau deloc, noaptea trecut\?! {i ce dac\ b\tuse atâtea drumuri,
dup\ terminarea Dumnezeie[tii Liturghii?! {i ce dac\ – în ultimii ani
– avea 70-76 de ani?! Faptul c\ atâ]ia oameni se f\ceau p\rta[i Trupului
[i Sângelui lui Hristos îi d\dea aripi. „Slav\ Ţie, Dumnezeule!” spunea.
„Ne-a învrednicit s\ s\vâr[im [i ast\zi Dumnezeiasca Liturghie. Binecuvântat fie Dumnezeu!”.
Dup\ fiecare Dumnezeiasc\ Liturghie, închidea toate u[ile altarului [i îngenunchea înaintea Sfintei Mese. Acolo, l\sa s\ i se reverse
c\tre Domnul nem\rginita-i recuno[tin]\.
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În mijlocul cruntei suferin]e
În separeul spitalului – în special în clinica O.R.L. – existau cazuri
foarte grave de bolnavi: cancere neoperate la gur\, la nas, cu r\ni care
r\spândeau un miros greu. Acolo, un om nu putea s\ stea u[or mult
timp, afar\ numai dac\ avea adânc de îndur\ri [i duhul jertfirii de
sine. P\rintele Eusebiu îi comp\timea mult pe ace[ti bolnavi pe care,
de multe ori, chiar [i rudele lor îi p\r\seau.
Îi vizita des [i îi înt\rea, prin cuvântul s\u mângâietor: „Încercarea
pe care o înfrunt\m, cu mul]umire [i doxologie c\tre Dumnezeu, ni
se socote[te ca mucenicie, ne face p\rta[i cununilor, împreun\ cu mucenicii… «Cumplit\ este iarna, dar dulce este Raiul!». În Rai nu mai
exist\ lacrimi, dureri [i suspine, ci numai bucurie nespus\. Nu mai
exist\ în Rai boli, invalidit\]i, nici microbi, nu mai exist\ acolo spitale
[i aziluri. Acolo sufl\ o adiere sub]ire, adierea sfin]eniei [i a ve[nicii
fericiri…”
Îi spovedea [i mergea s\-i împ\rt\[easc\ în mod regulat. Prin
Dumnezeiasca Împ\rt\[anie luau mult\ putere ca s\ îndure suferin]ele. Lini[ti]i [i preg\ti]i, plecau în ve[nicie.
P\rintele Eusebiu vorbea întotdeauna cu admira]ie despre asistentele devotate ale spitalului, care slujeau cu abnega]ie pe ace[ti
oameni chinui]i. „Este sfânt\!”, spunea despre pururi-pomenita asistent\
Elena I., care se str\duia s\-i slujeasc\ pe ace[ti bolnavi. Îns\, despre
sine credea c\ face doar ceea ce este dator s\ fac\.
În separeu erau, de asemenea, interna]i [i bolnavi cu grave arsuri,
cei mai mul]i sinuciga[i. Acolo mergea p\rintele în repetate rânduri,
ca s\-i ajute s\ se poc\iasc\. În ultimii ani, erau interna]i [i bolnavi
care sufereau de SIDA. Le vizita des pe aceste fiin]e disperate care,
dup\ spovedanie [i Dumnezeiasca Împ\rt\[anie, se lini[teau. Disperarea
ceda locul speran]ei [i bucuriei izb\virii.
Intra în acel loc cu atâta bun\voin]\, încât îi impresiona pe medici
[i pe asistente. „Noi, povestea doamna A. M., asistent\ a spitalului,
când trebuia s\ ne apropiem de bolnav, ne luam mii de precau]ii:
purtam m\nu[i, masc\, uniform\ de serviciu, P\rintele Eusebiu, îns\,
niciodat\! St\tea f\r\ nici o constrângere al\turi de ei [i le vorbea cu
iubire…”
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Se apropia p\rinte[te de to]i bolnavii care sufereau de boli n\prasnice (hepatit\, tuberculoz\). Credin]a puternic\ [i iubirea lui neasemuit\ nu-i îng\duia s\-i treac\ prin minte c\ poate, din întâmplare, „se molipse[te” [i el. Îi împ\rt\[ea [i, în continuare, consuma
Sfintele, „f\r\ cea mai mic\ b\nuial\”. În predicile lui din biseric\
obi[nuia s\ spun\: „Trupul [i Sângele lui Hristos ard toate bolile [i
distrug to]i microbii”.
În chestiunea aceasta era categoric.
„… Dar cum este cu putin]\ ca cel mai mic virus sau oricare alt
microb s\ fie mai puternic decât Creatorul universului, decât Domnul
cel Atotputernic? Cum este cu putin]\ ca Marele Doctor, Care t\m\duie[te bolile numai cu cuvântul, s\ transmit\ boala? Mare blasfemie
este aceasta, fra]ii mei! {i numai s\ o gândeasc\ cineva, d\ dovad\ de
om care nu L-a cunoscut pe Hristos”163.

Poc\in]a rudelor îl ajut\ pe bolnav
În spital, intra în contact [i cu rudele bolnavilor. Foarte des, boala
unei persoane dragi se f\cea pricin\ de rena[tere duhovniceasc\ tuturor
membrilor familiei, prin pov\]uirea duhovnicului harismatic. P\rin]i
care tr\iau de mul]i ani departe de Biseric\ se apropiau de Dumnezeu, odat\ cu boala copilului lor.
Doamna K. M., cadru didactic [i mam\ a 10 copii, a povestit urm\torul caz.
În jurul anului 1970, un prieten de familie avea pe fiul lui în vârst\
de 17 ani, foarte bolnav. Copilul a fost internat la Hippokration, iar
medicii, dup\ ce i-au f\cut biopsia ganglionilor limfatici [i alte analize, l-au diagnosticat cu cancer la gât, în stadiu avansat. Tat\l îndurerat se descurajase, îns\ doamna M. i-a recomandat s\-l viziteze pe
P\rintele Eusebiu, pe care ea îns\[i îl cuno[tea. P\rintele Eusebiu i-a
spus c\ dac\ vrea s\-l ajute pe fiul lui, va trebui mai întâi s\-[i cure]e
inima prin spovedanie, s\ se împ\rt\[easc\, s\ se roage [i atunci,
Dumnezeu îi va r\spunde. În aceea[i zi, Stare]ul l-a vizitat pe tân\r [i
l-a însemnat cu semnul crucii.
163
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Tat\l s-a spovedit cu mult\ zdrobire [i dup\ aceasta a spus c\ a
sim]it înl\untrul lui o asemenea schimbare uimitoare, încât credea c\
fiul lui se va face s\n\tos. Ba mai mult, a asigurat-o [i pe so]ia lui de
aceasta. {i, într-adev\r, contrar prognozelor medicilor, tân\rul s-a
vindecat. Nu a mai fost nevoie de opera]ie, iar ast\zi, dup\ atâ]ia ani,
este s\n\tos.
Îns\, de multe ori, rudele îngreunau lucrarea p\rintelui. Unii, cei
mai mul]i, desigur, din ne[tiin]\ sau dintr-o antipatie fa]\ de Biseric\,
îl împiedicau s\-l împ\rt\[easc\ pe bolnav. Credeau c\ omul lor va fi
r\u influen]at, din punct de vedere psihologic, va crede c\, de vreme
ce i se propune s\ se împ\rt\[easc\, se afl\ pe moarte. Despre aceasta,
Stare]ul scrie:
„Dumnezeiasca Împ\rt\[anie nu este numai o provizie pentru
ve[nicie, ci [i revigoreaz\, d\ruie[te s\n\tate [i putere trupurilor neputincioase… A[adar, cât de mult îi nedrept\]esc rudele pe persoanele lor dragi când, din ne[tiin]\, îi priveaz\ de Pâinea Vie]ii, adic\
de Hristos, care este unicul Doctor al sufletelor [i al trupurilor [i
Medicamentul, prin excelen]\”164.
Stare]ul, care întotdeauna era blând, smerit [i dulce, când o cerea
situa]ia [i, mai ales, când încercau s\-l împiedice de la datoria lui,
devenea combatant. Odat\, cineva l-a acuzat pe P\rintele Eusebiu,
înaintea profesorului A., zicând c\ a procedat gre[it, împ\rt\[indu-i
fratele bolnav.
– De acum înainte, m\ ve]i întreba pe mine dac\ pute]i s\-i împ\rt\[i]i pe bolnavi, i-a spus profesorul.
– Domnule profesor, când dumneavoastr\ opera]i pe cineva, m\
întreba]i pe mine mai întâi? {i dumneavoastr\ a]i trecut prin b\ncile
Universit\]ii, la fel cum am f\cut [i eu, în dreptul meu. Fiecare este
responsabil pentru lucrarea pe care o exercit\. {i s\ v\ mai spun ceva!
{i mie mi s-au plâns mul]i c\ nu v\ face]i bine opera]iile, îns\ eu m\
fac avocat al ap\r\rii dumneavoastr\!
Când profesorul a auzit acestea, l-a b\tut prietene[te pe spate pe
P\rintele Eusebiu, zicându-i:
– Bine, bine, P\rinte Eusebiu. Continua]i-v\ lucrarea cum [ti]i!

164
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Puterea salvatoare a Sfintelor Taine
P\rintele Eusebiu, ca duhovnic `n mijlocul celor suferinzi, urm\rea
mai întâi de toate vindecarea sufletului, adic\ cur\]irea lui de patimi,
[i împ\carea bolnavului cu Dumnezeu. Cuno[tea faptul c\ atunci
când sufletul s-a vindecat, este ajutat [i trupul, deoarece acestea dou\
sunt într-o leg\tur\ foarte strâns\ unul cu altul. De aceea, chiar [i
când [tiin]a medicinii nu mai d\dea speran]e de via]\, el î[i continua
str\duin]a, prin cele mai puternice mijloace terapeutice ale Bisericii.
{i, într-adev\r, era des întâlnit cazul când cei greu bolnavi, dup\
spovedanie [i Dumnezeiasca Împ\rt\[anie, î[i reveneau [i, în cele din
urm\, plecau s\n\to[i la casele lor. Unii dintre ace[tia treceau cu
valiza lor pe la biseric\ [i îi mul]umeau.
„Domnului s\-I mul]umi]i, Domnului Atotputernic! le spunea. Noi,
preo]ii, suntem distribuitori [i iconomi ai harului. A[adar, Hristos este
izvorul vindec\rilor”.
Întotdeauna atribuia minunea „harului lui Dumnezeu [i credin]ei
oamenilor, puterii de neconceput a Sfintelor Taine”, precum spunea.
Transcriem din însemn\rile lui personale:
„Pe acesta, medicii Spitalului Hippokration l-au [ters de pe lista
celor vii. Îns\ credin]a lui [i a bunei lui so]ii a f\cut minuni [i bolnavul a fost salvat, iar necredin]a medicilor a fost ru[inat\”.
Din m\rturiile semnate, s-ar putea men]iona aici multe cazuri, al
c\ror uimitor rezultat nu poate fi explicat nici prin logica [i nici prin
datele [tiin]ei medicale, ci numai prin credin]a în puterea Sfintelor [i
de via]\ f\c\toarelor Taine.
O bolnav\ cu tumoare la cap a cerut s\-l vad\ pe P\rintele Eusebiu
[i, cu o zi mai înainte de opera]ie, s-a spovedit; urma s\ i se fac\
mastectomie. Dup\ ce s-a spovedit, Stare]ul a împ\rt\[it-o [i i-a citit
rug\ciuni pentru s\n\tate. Diminea]\, când au dus-o în sala de opera]ie,
medicii i-au c\utat tumoarea.
– De ce a]i adus-o aici? întreb\ profesorul Sarris. Nu exist\ nici o
tumoare. Nu are nici o problem\.
Bolnava a s\rit de pe patul de opera]ie.
– Minune, minune! repeta foarte emo]ionat\.
„Iat\ puterea Bisericii! povestea P\rintele Eusebiu. S\ mearg\ la
chirurgie pentru interven]ie [i s\ nu-i mai g\seasc\ nimic”.
Doamna Irina Podia, asistent\, poveste[te:
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„Tat\l meu suferea de cancer la gât. Biopsia a ie[it pozitiv\ [i trebuia
s\ se opereze. I-am propus s\ se spovedeasc\ înainte de opera]ie [i a
acceptat cu bun\voin]\. L-am dus la P\rintele Eusebiu, care l-a spovedit,
l-a însemnat cu semnul crucii pentru s\n\tatea lui [i i-a spus s\ se
împ\rt\[easc\.
Dup\ Dumnezeiasca Împ\rt\[anie, tat\l meu, foarte bucuros, mi-a
spus: «Copila mea, nu m\ voi mai opera. A avut loc o minune. Îndat\
ce m-am împ\rt\[it, am sim]it c\ mi-a fugit ceva din gât [i din clipa
aceea, m\ simt complet s\n\tos». Într-adev\r, tat\l meu nu s-a mai
operat, fiindc\ rezultatele analizelor lui au ar\tat c\ nu mai exista nici
o problem\. De atunci, a mai tr\it înc\ 10 ani [i a murit din cauza
unui atac cerebral”165.

Ofer\ bucurie turmei sale suferinde
Marile s\rb\tori, P\rintele Eusebiu le pr\znuia împreun\ cu cei
suferinzi. Dorea ca [i aceia s\ guste din bucuria duhovniceasc\ a fiec\rei
s\rb\tori. Dup\ ce termina Dumnezeiasca Liturghie praznical\, îi chema
pe credincio[i s\ participe la litania cu icoana în spital. Era o manifesta]ie frumoas\, care emo]iona sufletele bolnavilor, personalului, chiar
[i a vizitatorilor. Era prezen]a vie a Bisericii, în mijlocul suferin]ei. Înainte
mergea corul asistentelor [i al altor tineri evlavio[i. Imnurile s\rb\torii r\sunau melodios în tot spitalul.
P\rintele Eusebiu, cu cuviin]\ sfânt\, ]inând la piept icoana, mergea de la un pat la altul, pentru ca bolnavii s\ o s\rute. „La mul]i ani
[i bun\ înzdr\venire [i grabnic\ întoarcere la casele voastre, cu îndoit\ s\n\tate: sufleteasc\ [i trupeasc\!” le spunea. Chiar [i pe cei
grav bolnavi, care ar\tau c\ nu sunt con[tien]i, nu-i trecea cu vederea.
Atingea icoana de buzele lor, ca s\ ia [i ei har [i binecuvântare.
Neobosit, se ruga [i f\cea cereri. Înainta repede pe coridoare [i pe
sc\rile spitalului. Intra [i ie[ea din saloane, cu o bucurie cereasc\.
Avea o asemenea expresie chipul lui! Era evident c\ sfântul liturghisitor tr\ia ceva mai presus de cele v\zute, tr\ia prezen]a lui Dumnezeu.
În fiecare sec]ie se oprea s\ înal]e o cerere: „pentru fra]ii no[tri
care se ostenesc [i pentru cei care sunt interna]i în a[ez\mântul acesta
165

M\rturie oral\, decembrie 2004.
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[i pentru întoarcerea cu bucurie la casele lor…” La Praznicul Na[terii
lui Hristos, directoarea spitalului împ\r]ea bolnavilor câte o iconi]\
cu Na[terea, de multe ori înso]it\ cu ur\rile P\rintelui Eusebiu scrise
pe verso.
De Pa[ti, to]i primeau iconi]e de hârtie [i un ou ro[u, iar la În\l]area Cinstitei Cruci, primeau busuioc. Inepuizabil în iubire, c\uta
moduri prin care s\ împart\ bucurie [i alinare turmei sale îndurerate.
La Teofanie, trecea [i stropea cu agheasm\ pe fiecare bolnav în parte.
Stropea [i fiecare loc al spitalului: de la biroul directorului, pân\ la
buc\t\rie [i camera portarului.

Procesiunea cu Epitaful în spital.

În Miercurea Mare, dup\ ce s\vâr[ea Taina Sfântului Maslu în
biseric\, ungea cu ulei mul]imea credincio[ilor, dup\ care urca [i în
spital, ca s\-i ung\ [i pe bolnavi: 700 [i ceva la num\r. Îi ungea chiar
[i pe cei care st\teau pe b\nci, în curtea spitalului.
Îns\ un lucru greu de uitat pentru cei ce au tr\it evenimentul,
este procesiunea Epitafului din seara Vinerii celei Mari, prin tot spitalul [i anexa acestuia. Corul [i credincio[ii psalmodiau cu str\pungere
Prohodul, în timp ce Epitaful trecea prin toate sec]iile. În fiecare clinic\, P\rintele Eusebiu se oprea [i în\l]a câte o cerere.

