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Un contemporan de talia Sfin]ilor P\rin]i*

† Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic

~nalt Prea Sfin]ite Daniel, iubit frate [i `mpreun\ slujitor `ntru
Duhul Sf=nt al Smereniei Noastre, harul [i pacea lui Dumnezeu
s\ fie cu ~nalt Prea Sfin]ia Voastr\.

Prea Sf=ntul Duh, vistierul bun\t\]ilor al Sfintei Biserici Mame,
a binevoit ca [i `n aceste timpuri s\ ne arate slava Sa prin inter-
mediul unor persoane sfinte — adev\ra]i exponen]i ai tradi]iei [i
vie]ii spirituale ortodoxe.

Printre ace[tia, un loc important `l ocup\ [i compatriotul ~nalt
Prea Sfin]iei Voastre, Cuviosul P\rinte Cleopa Ilie, care este foarte
cunoscut nu numai printre credincio[ii rom=ni, ci, `ntr-o m\sur\
mai mare sau mai mic\, [i printre to]i ceilal]i cre[tini.

Smerenia Noastr\ a avut binecuv=ntarea de a-l `nt=lni perso-
nal c=teva clipe pe Cuviosul P\rinte [i de a purta cu el o convorbire
duhovniceasc\ `ntr-una din vizitele pe care le-am realizat `n trecut
`n Rom=nia [i Ne-am dat seama c\ avem `naintea noastr\ un b\r-
bat contemporan de talia p\rin]ilor pustiului de alt\dat\, condus
[i c\l\uzit de Duhul Sf=nt, [i care transpune `n fapt\ via]a evan-
ghelic\ a des\v=r[irii, `n m\sura posibilit\]ilor firii umane.

Judec=nd dup\ roadele spirituale oferite de acest „arbore al
vie]ii”, trebuie s\ depunem `naintea fericitelor sale picioare mul]u-
mirile noastre pentru marea sa contribu]ie la `nnoirea vie]ii isihaste
`n cadrul monahismului ortodox rom=nesc, proasp\t ren\scut,

* Text tradus de Pr. Petru Sidoreac.
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dup\ modelul `nv\]\turii filocalice a marelui stare] — Cuviosul
Paisie Velicicovski — care, cu m\re]ie [i `ntr-un mod hot\r=tor, a
contribuit, la sf=r[itul secolului al XVIII-lea, la re`nviorarea
monahismului chinovial patristic `n ]\rile ortodoxe din Nord.

}in=nd cont de faptul c\ „monahismul este lumin\ celor din
lume”, credem nestr\mutat c\ influen]a a[ez\mintelor monahale
ridicate an de an l=ng\ cele deja existente `n Rom=nia, ]ar\ iubi-
toare de Dumnezeu, [i popularea lor cu tineri evlavio[i, m=na]i de
idealurile unei tradi]ii monahale autentice, va determina `n]elegerea
mai ad=nc\ a tezaurului credin]ei ortodoxe din partea iubitului
popor rom=n, remarcat pentru evlavia lui, [i aceasta `n mare m\-
sur\ se datoreaz\ [i personalit\]ii Cuviosului P\rinte Cleopa, de
care [i ~nalt Prea Sfin]ia Voastr\ a]i fost c\l\uzit spiritual [i de
la care a]i mo[tenit resurse duhovnice[ti.

Astfel, cu mult\ bucurie, trimitem din partea martiricei Biserici
Mame a Constantinopolului — vatr\ a multor m\n\stiri — actualul
mesaj patriarhal, cu ocazia tip\ririi volumului omagial dedicat
fericitului Arhimandrit Cleopa Ilie, la `mplinirea a [apte ani de
la mutarea sa la Domnul.

Felicit=ndu-V\ din inim\ pentru aceast\ ini]iativ\ de folos, iz-
vor=t\ din dragoste fa]\ de P\rin]i, doresc s\ Vi se `mplineasc\
ur\rile p\rinte[ti ale vrednicului de pomenire P\rinte Cleopa, pe
care `l rug\m s\ mijloceasc\ pe l=ng\ Domnul [i pentru Sme-
renia Noastr\ [i pentru to]i cei care vor citi aceast\ carte.

~mbr\]i[=ndu-V\, ~nalt Prea Sfin]ia Voastr\, cu dragoste
fr\]easc\, dorim s\ V\ acopere harul lui Dumnezeu [i mila Sa
nesf=r[it\.
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Sufletul P\rintelui Cleopa a intrat prin por]ile 
`mp\r\te[ti ale Bisericii str\mo[ilor no[tri din ceruri* 

† Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Dup\ vigoarea sa sufleteasc\ [i dup\ prezen]a sa vie [i bine-
f\c\toare, atât `n sânul sfin]itei ob[ti a M\n\stirii Sih\stria, cât
[i `n largul nesfâr[it al Ortodoxiei, al Cre[tin\t\]ii [i chiar al lumii,
nu ne a[teptam ca P\rintele sufletesc al atâtor monahi [i cre[tini [i
al nostru al tuturor, s\ fie chemat `n lumina ne`nserat\ a Prea
Sfintei Treimi.

L\sând p\mântului ceea ce i se cuvine lui, spre a fi a[ezat `ntre
p\rin]ii [i fra]ii s\i de ucenicie [i ascultare din cimitirul m\n\s-
tirii, sufletul P\rintelui Cleopa a intrat prin por]ile `mp\r\te[ti
ale Bisericii str\mo[ilor no[tri din ceruri, unde va `ncepe cealalt\
via]\ `ntru bucuria Domnului nostru Iisus Hristos, al\turi de
to]i binecuvânta]ii P\rintelui S\u.

~n ciuda anilor [i a nevoin]elor sale zilnice `n asisten]a sufle-
teasc\ a mul]imilor de credincio[i, monahi, demnitari [i preo]i,
[i `n ciuda sfaturilor de a se mai odihni, P\rintele Cleopa `i `n-
tâmpina pe to]i cu prospe]imea gândului [i cu puterea cuvântului.
Acesta, cuvântul, [i privirea de sub strea[ina sprâncenelor `l
legau de to]i ascult\torii, contopindu-[i personalitatea prin sfaturi,
comp\timiri u[ur\toare de poveri l\untrice sau p\trunse de
biciul cel nev\zut de `ndep\rtare a p\catului, ca `n cele din urm\
s\ devin\ chipul P\storului purtând pe umeri oaia cea dobândit\
din l\comia lupului r\pitor de suflete. De[i ceata ascult\torilor ce-i
r\pea zilnic lini[tea [i timpul de odihn\ era constituit\ `n general

* Mesaj trimis cu prilejul `nmormânt\rii Arhim. Cleopa Ilie (extras din
revista „Candela Moldovei”, anul VII, nr. 11-12, 1998, p. 3.



17P|RINTELE CLEOPA ILIE (1912-1998)

tul Apostol Pavel. Mul]umi]i lui Dumnezeu c\, `n calitate de fii
duhovnice[ti ai P\rintelui Cleopa, sunte]i [i mo[tenitori ai bog\-
]iilor lui, agonisite de el `n acest loc sfânt: iubirea, rug\ciunea,
vie]uirea `n comuniune sfânt\, `n gândire, `n ascultare, `n r\bdare,
`n statornicie [i `n unitatea Treimic\. Veghea]i [i p\stra]i aceast\
mo[tenire, a noastr\, a tuturor. A[a v\ ve]i bucura `n Domnul, c\
sunte]i ucenicii unui mare Avv\, bucurându-ne astfel [i pe noi,
membrii Sfântului Sinod, [i pe I.P.S. Mitropolit Daniel, ucenicul
iubit [i pre]uit de adormitul `ntru Domnul P\rintele [i fratele
nostru, Arhimandritul Cleopa.

Cunoscând adev\rul c\ „al Domnului este p\mântul [i plinirea
lui”, s\-l `nso]im acum cu cântarea: Ve[nica lui pomenire!
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P\rintele Cleopa [i prim\vara Ortodoxiei `n Rom=nia*

† Hristodoulos, Arhiepiscopul Atenei [i al `ntregii Elade

„M=nca-te-ar Raiul!” Cum s\ uit\m aceast\ expresie at=t de
caracteristic\ [i de teologic\ a simplului [i `n]eleptului P\rinte
Cleopa acolo, `n m\n\stirea lui?!

Figur\ ascetic\, cuvioas\, autentic\, `ntru totul `n duhul tra-
di]iei, a tr\it `n secolul al XX-lea ca [i cum ar fi provenit din acele
timpuri str\vechi bizantine, ca [i cum ar re`nvia Limonariul [i
Everghetinosul. {i este adev\rat c\ P\rintele Cleopa Ilie era legat
de acest lan] duhovnicesc, el `nsu[i verig\ de aur a cuvio[ilor
p\rin]i, a asce]ilor din pustiu, a sfintelor figuri care `mpodobesc ce-
rul duhovnicesc al Bisericii noastre Ortodoxe. Vie]uirea lui sf=nt\,
asceza ne`ncetat\, postul [i rug\ciunile, vorbele cu t=lc ad=nc,
multele lui harisme, `n frunte cu virtutea dragostei fa]\ de to]i
semenii, constituiau un izvor r\coritor cu susur lin care oferea
apa cea nesecat\ a vie]ii sufletelor obosite [i `nsetate. To]i cei care
`l `nt=lneau i se spovedeau, `i cereau sfat [i primeau binecuv=n-
tarea lui, sim]eau c\ li se r\core[te inima [i primesc ajutor duhov-
nicesc `n via]a lor. Zic\ ce-or zice! Rom=nia nu era s\rac\. Îl
avea pe P\rintele. {i ]ara care are duhovnici este bogat\ spiri-
tual, de]ine o valoare superioar\ care nu se ofile[te [i nu se dis-
truge. {i ce dac\ suflau c=ndva v=nturile ateismului [i ale ne-
credin]ei? Arborele credin]ei avea r\d\cini puternice. P\rintele
Cleopa — r\d\cin\ a vie]ii — ]inea tradi]ia [i sfin]enia, libertatea [i
adev\rul. Dar, mai ales, a pus `nceput unei noi zile, a actualei prim\-
veri a Ortodoxiei `n Rom=nia — ]ar\ prieten\ [i de aceea[i credin]\.

De asemenea re`nvieri este nevoie [i `n timpul nostru. De f\clii
aprinse ale rena[terii filocalice, care L-au iubit profund pe Hristos,
care [i-au dat via]a pentru Hristos, care au preferat ca via]a lor s\
fie o ne`ncetat\ a[teptare a Mirelui Celui Viu al sufletului.

Cu siguran]\, din cer, P\rintele Cleopa se roag\ pentru noi.
Noi, cei care l-am cunoscut — [i smerenia mea s-a `nvrednicit s\-l
cunoasc\ acolo, sus, `n mun]i — [i cei care nu l-au cunoscut, s\
avem binecuv=ntarea lui!

* Traducere de Pr. Petru Sidoreac
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Lumin\tor prin cuvânt [i via]\* 
P\rintele Cleopa Ilie de la M\n\stirea Sih\stria

† Daniel, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei

Scump\ este înaintea Domnului
moartea cuvio[ilor Lui. (Psalm 115, 6)

I. S-a mutat `n lumina netrec\toare

Trecerea la via]a ve[nic\ a Prea Cuviosului P\rintelui nos-
tru Cleopa Ilie (2 decembrie 1998) este pentru Biserica noastr\
o mare pierdere [i o negr\it\ durere sufleteasc\. Prin moartea
P\rintelui Cleopa, Biserica de pe p\mânt a pierdut din mijlocul
ei un monah sfânt, un duhovnic teolog [i un misionar statornic
de o nepre]uit\ valoare spiritual\ [i imens\ importan]\.

Într-o vreme în care lumea se secularizeaz\ [i se adânce[te
în confuzie spiritual\, ce este mai de pre] decât s\ întâlne[ti un
cre[tin sfânt, tr\itor al tradi]iei neîntrerupte a Bisericii?

P\rintele Cleopa nu cuno[tea doar intelectual scrierile ma-
rilor p\rin]i ai pustiei [i ai marilor lavre, ci el însu[i a tr\it zi cu
zi, peste 70 de ani, via]\ de monah dup\ canoanele [i regulile
p\rin]ilor întemeietori [i organizatori ai vie]ii monahale: Sfin]ii
Cuvio[i Antonie, Pahomie, Paisie [i Sava cel Sfin]it a c\rui po-
menire o facem la 5 decembrie, în ziua înmormânt\rii P\rin-
telui Cleopa. În vie]uirea sa sfânt\, fidel\ tradi]iei Bisericii ne-
desp\r]ite, P\rintele Cleopa era pentru noi ca un contemporan
[i prieten al sfin]ilor din toate veacurile. De aceea, el împ\rt\-
[ea în jurul s\u, în con[tiin]e [i în inimi, o siguran]\ [i o pace pe
care o d\ numai comuniunea sfin]ilor.

P\rintele Cleopa spunea adesea: „Noi suntem aici o m\n\s-
tire tradi]ional\, dup\ regulile p\rin]ilor de odinioar\”, [i nu

* Extras din D\ruire [i d\inuire, Ed. Trinitas, Ia[i, 2005, pp. 126-142.



20 PRIETEN AL SFIN}ILOR {I DUHOVNIC AL CREDINCIO{ILOR

înceta s\ dea exemple de mari nevoitori din m\n\stirile româ-
ne[ti care au tr\it în timpul nostru ca [i p\rin]ii sfin]i de odi-
nioar\, ar\tând c\ tradi]ia adev\rat\ nu apar]ine doar tre-
cutului, ci este m\rturie c\ acela[i Duh Sfânt de alt\dat\ lu-
creaz\ [i ast\zi în Biserica lui Hristos.

P\rintele Cleopa nu a pus niciodat\ p\rerea sa personal\
mai presus de înv\]\turile Sfin]ilor P\rin]i [i nu a mic[orat en-
tuziasmul nevoin]ei sale sub pretextul c\ ast\zi ar fi imposibil
de împlinit sfintele canoane. 

Dar este drept, el n-a cerut nim\nui niciodat\ s\ împlineas-
c\ ceea ce el însu[i n-a practicat personal. Sever cu sine însu[i [i
mai îng\duitor cu al]ii, el a ar\tat c\ tradi]ia devine vie printr-o
cre[tere duhovniceasc\ sau printr-un spor treptat în nevoin]\,
în poc\in]\ [i în sfin]enie. 

P\rintele Cleopa a r\mas totdeauna fidel deplin tradi]iei
monahale, dar tradi]ia nu era pentru el nici constrângere [i nici
crispare, ci rânduiala vie]uirii în plin\tatea prezen]ei Duhului
Sfânt, Care treze[te în om râvn\ necontenit\ [i dor nem\rginit
dup\ sfin]enie. Tradi]ia a fost pentru el comuniune sfin]it\ de-a
lungul veacurilor [i el era în aceast\ comuniune liber\ [i ferm\.

Ca duhovnic, P\rintele Cleopa era un înv\]\tor [i un teolog
sf\tuitor, iar înv\]\tura lui era înv\]\tura sfin]ilor. Tot ce în-
v\]a avea temei în Sfintele Scripturi [i în Sfin]ii P\rin]i, nu era
o opinie arbitrar\, ci comuniunea de gândire ortodox\ universa-
l\, profund teologic\ [i profund uman\. De aceea l-au ales pe el
ca duhovnic ierarhi [i monahi, demnitari de stat [i oameni de
rând, profesori universitari [i ]\rani simpli. El îi iubea [i îi sf\-
tuia pe to]i p\rinte[te. De aceea, în mod irezistibil, fiecare se
bucura s\-i fie fiu duhovnicesc. El iubea toat\ f\ptura, oameni
[i mun]i, p\s\ri [i flori, câmpuri [i stele. Vedea totul ca pe o
Sfânt\ Liturghie cosmic\. 

El avea darul de a spune lucruri adânci într-un limbaj sim-
plu [i pe în]elesul tuturor. În]elepciunea lui venea, deodat\, din
multa citire a c\r]ilor sfinte, dar [i din mult\ rug\ciune [i
mult\ nevoin]\. Sfatul lui duhovnicesc, argumentat cu c\r]ile
sfinte, d\dea siguran]\ [i certitudine de adev\r intelectualului
[i teologului [i crea bucurie [i admira]ie în sufletul omului
simplu. Zecile de mii de fii [i fiice duhovnice[ti care au venit la
chilia lui au sim]it c\ el era aproape de orice om. De acum
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de la Dumnezeu tocmai în timpul comunismului. Când credin]a
era t\g\duit\, când în [coli se înv\]a c\ nu este Dumnezeu, P\-
rintele Cleopa, ca [i al]i duhovnici, preo]i [i slujitori ai Bisericii,
m\rturisea c\ pe Dumnezeu ~l cunoa[tem nu numai ca un
adev\r intelectual, ci [i ca un adev\r sim]it, tr\it. P\rintele Cle-
opa a fost un dar al lui Dumnezeu într-o vreme tulbure, când în
Biseric\ deja se sim]ea, imediat dup\ r\zboi, un fel de secta-
rism. Exist\ nu numai secte în afara Bisericii, exist\ adesea [i
tendin]e sectare în Biseric\, iar P\rintele Cleopa, cu mult\ în]e-
lepciune, cu mult\ râvn\ duhovniceasc\ [i cu mult curaj, a
corectat abateri sectare din via]a Bisericii. De aceea, el a fost
chemat de c\tre Patriarhul Iustinian s\ pun\ rânduial\ în une-
le m\n\stiri. {i ce însemneaz\ rânduiala aceasta? Însemneaz\
Sfânta Tradi]ie. Dar P\rintele Cleopa nu a avut despre Tradi]ie
o `n]elegere crispat\ sau `mpietrit\, ci a avut despre Tradi]ie o
`n]elegere vie, ca prezen]\ a Duhului Sfânt `n ea, a harului care,
deodat\ cu fidelitatea fa]\ de ceea ce a fost în trecut, descoper\
c\i de mântuire pentru fiecare om [i pentru fiecare veac. 

De aceea, P\rintele Cleopa f\cea dovada deodat\ a unui mo-
nah legat de Tradi]ie [i, în acela[i timp, a unui om foarte liber.
El nu era un om crispat [i acest lucru l-au remarcat majo-
ritatea str\inilor, care au v\zut în el un binevestitor al Evan-
gheliei. În mijlocul greut\]ilor, P\rintele Cleopa aducea spe-
ran]a, aducea lumin\ [i avea for]a aceasta spiritual\, nu numai
pentru c\ a adunat-o din c\r]i, ci din sim]irea prezen]ei lui
Hristos în via]a sa. Desigur, s-au scris multe c\r]i, iar în timpul
din urm\ aproape în fiecare s\pt\mân\ apar 2-3 c\r]i teologice
noi, fie scrise de români, fie traduse din autori str\ini. Dar nu
este suficient s\ avem multe c\r]i; este foarte necesar s\ vedem
întrupat, întruchipat în om, concret, ceea ce se spune frumos în
c\r]i. De aceea, P\rintele Cleopa este un dar de la Dumnezeu,
pentru c\ a tr\it a[a cum a vorbit [i a vorbit a[a cum a tr\it.
Acum noi suntem chema]i s\ cunoa[tem lucrarea lui Dumnezeu
prin el, mai tainic\, dar tot real\, [i anume aceast\ lucrare a
darului lui Dumnezeu, care lucreaz\ în continuare fiind rev\r-
sat în sufletele credincio[ilor, ucenici, peniten]i [i închin\tori la
M\n\stirea Sih\stria.

De aceea, cel dintâi lucru pe care trebuie s\-l facem pentru a
cinsti memoria P\rintelui Cleopa este s\ ne gândim fiecare dintre
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noi ce am primit de la el duhovnice[te [i s\ facem roditor ceea ce
am primit. Fiecare dintre oameni este în mare m\sur\ ceea ce a
primit de la al]ii. De la p\rin]ii dup\ trup a primit datele ge-
netice, ceea ce face ca persoana respectiv\ s\ semene cu
p\rin]ii. De la p\rin]ii [i dasc\lii duhovnice[ti fiecare dintre noi
am primit influen]e [i cuno[tin]e; cele care au fost lumin\ ne vor
lumina via]a. Iar noi, la rândul nostru, transmitem în jurul
nostru binele sau r\ul, nu numai prin ceea ce înv\]\m, ci [i prin
felul nostru de a fi. Când ne gândim ce am primit de la P\rin-
tele Cleopa, ne aducem aminte totdeauna c\ am primit mult\
lumin\ care venea din lumina lui Hristos, iar el era vasul ales
prin care se rev\rsa aceast\ lumin\. Deci, ori de câte ori ne
aducem aminte de P\rintele Cleopa, trebuie s\ ne gândim ce
am re]inut în fiin]a noastr\ din cuvintele lui, din faptele lui [i
din felul lui de a tr\i. Dac\ facem roditoare în via]a noastr\,
dup\ putin]\, lumina pe care am primit-o, atunci suntem lu-
cr\tori împreun\ cu el [i devenim [i noi daruri ale lui Dumne-
zeu pentru Biserica noastr\, pentru întreaga Ortodoxie. 

În al doilea rând, cunoa[terea tainic\ a darurilor P\rintelui
Cleopa, dup\ moartea sa, se vede atunci când sim]im rug\ciu-
nea sa pentru noi. Nici un ucenic nu r\mâne acum lipsit de ru-
g\ciunile sale. Deci, dac\ el avea în chilie pomelnice cu nume de
ierarhi [i simpli credincio[i, [i dup\ moarte se va ruga pentru
noi. De aceea, trebuie s\ rezist\m ispitei care poate veni s\ ne
spun\ c\ P\rintele Cleopa nu mai este la Sih\stria [i, ca atare,
s\ nu mai mergem acolo. Acum, trebuie mai mult s\ venim aici,
la mormântul lui, [i s\ ne rug\m, pentru c\ acum, sufletul s\u
fiind dezbr\cat de cortul trec\tor al trupului, se roag\ mai in-
tens pentru ucenici [i pentru întreaga Biseric\. De unde [tim
noi acest lucru? {tim, din Tradi]ia Bisericii, c\ sfin]ii, dup\
moarte, se roag\ mai intens pentru cei pe care i-au cunoscut [i
pentru cei care le cer ajutorul. De altfel, a[a s-a dezvoltat cultul
sfin]ilor. Nu doar dintr-un gest de cinstire a unor persoane, ci
datorit\ bucuriei de a sim]i ajutorul celor care se roag\ în con-
tinuare pentru noi. [...] 

În preajma mormintelor sfin]ilor, ale cuvio[ilor, ale marti-
rilor, ale purt\torilor de Dumnezeu se afl\ mult\ binecuvân-
tare. De aceea, ori de câte ori venim la Sih\stria, dup\ ce ne-am
închinat în Biseric\ [i am rev\zut chilia p\rintelui, care este ca
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o icoan\ de rug\ciune [i pe care am declarat-o muzeu, e bine s\
mergem [i la mormântul lui, s\ ne rug\m pentru odihna lui [i
s\ cerem: „P\rinte Cleopa, roag\-te [i în ceruri pentru noi, a[a
cum te-ai rugat pe p\mânt”. Iar când sim]im aceast\ bucurie a
comuniunii, atunci sim]im c\ sfin]ii no[tri nu sunt mor]i, ci sunt
mai vii decât înainte, în lucrarea Duhului Sfânt. Atunci sim]im
darul sfin]ilor duhovnici, al oamenilor tari ai rug\ciunii care, de
dincolo de moarte, ne arat\ c\ iubirea lor împletit\ cu rug\ciu-
nea este mai tare decât moartea.

III. S\ nu stingem lumina primit\ de la el!

S-a `mplinit un an de la trecerea la via]a ve[nic\ a P\rinte-
lui nostru Arhimandritul Cleopa, mare duhovnic al poporului
român [i al Ortodoxiei `ntregi. 

Acum, la un an de la moartea sa, sim]im [i mai mult cât de
mare este golul pe care l-a l\sat aici, la Sih\stria, [i `n Biserica
noastr\, prin faptul c\ nu-l mai vedem fa]\ c\tre fa]\, nu mai
vedem fa]a lui cea blajin\, plin\ de har [i de lumin\ de la
Dumnezeu adunate prin rug\ciune, prin cititul multor c\r]i [i
prin multele nevoin]e. Nu mai vedem fa]a [i nu mai auzim vocea
lui, o voce cald\ [i ferm\ `n acela[i timp, o voce de p\rinte, o
voce de vestitor al Evangheliei [i o voce de ap\r\tor al dreptei
credin]e.  Nu mai vedem fa]a [i mâna lui care ne binecuvânta `n
chilie, la biseric\ sau `mprejurul m\n\stirii. [...]

Se simte aceast\ lips\ a P\rintelui `n orice parte a ]\rii.
Dar, `n acela[i timp, ne r\mâne ca singur\ mare mângâiere pre-
zen]a sa nev\zut\, duhovniceasc\, prin rug\ciune. De[i nu mai
este `n chilie, totu[i este prezent, prin rug\ciune [i prin tot ceea
ce a l\sat ca semne vizibile: c\r]i, icoane, haine, metanii,
chipurile [i numele celor pe care, `n mod deosebit, i-a pomenit `n
rug\ciune. [...]

Credincio[ii obi[nui]i s\-l `ntâlneasc\ pe P\rintele Cleopa
`nainte de moarte simt oarecum c\-l `ntâlnesc atunci când vizi-
teaz\ chilia sa ca pelerini [i când merg s\ cinsteasc\ mormântul
lui. 

De asemenea, golul acesta al lipsei sale fizice printre noi
este oarecum umplut prin prezen]a c\r]ilor pe care le-a scris [i
care acum se citesc cu mai mult\ evlavie, tocmai datorit\ absen-



26 PRIETEN AL SFIN}ILOR {I DUHOVNIC AL CREDINCIO{ILOR

]ei sale fizice dintre noi. Golul acesta este oarecum suplinit prin
cartea pe care P\rintele Ioanichie B\lan a scris-o, Via]a [i
nevoin]ele P\rintelui Cleopa (Editura Trinitas, Ia[i, 1999 [i
2002), care s-a tip\rit `n mii de exemplare [i care `nc\ se cere `n
fiecare parte a ]\rii. Prin aceste lucruri, desigur, sim]im o
mângâiere, sim]im c\ P\rintele Cleopa este totu[i printre noi.
El mai este prezent `n sufletele noastre [i prin sfaturile pe care
ni le-a dat [i prin chipul luminos al vie]uirii sale ca monah, ca
preot [i ca un credincios fidel Ortodoxiei `n vremuri de `ncer-
care, nu numai `n vremuri de bine. ~n aceast\ zi de pomenire, la
un an de la trecerea sa la via]a ve[nic\, rug\m pe Bunul
Dumnezeu, pentru mijlocirile P\rintelui nostru Arhimandritul
Cleopa, s\ ne d\ruiasc\ preo]i buni; iar pe care-i avem,
Dumnezeu s\-i `nt\reasc\ `n credin]\, `n dragoste fa]\ de
popor, fa]\ de lucrurile sfinte [i mântuitoare ale Ortodoxiei.
Rug\m pe Bunul Dumnezeu s\ ne `nvredniceasc\ s\ fim
p\stori de suflete cu aceea[i dragoste fa]\ de El [i fa]\ de
Biseric\, pe care a avut-o P\rintele Cleopa. Duhul lui rug\tor [i
p\rintesc este atât de necesar azi `n Biseric\ [i `n lumea
`ntreag\. [...] 

Rug\m pe Bunul Dumnezeu s\ d\ruiasc\ monahilor [i mo-
nahiilor din ]ara noastr\ [i din toat\ lumea ortodox\ acela[i
duh de dragoste fa]\ de m\n\stire, de via]a sfânt\ [i binecuvân-
tat\ a `ngerescului chip. [...]

P\rintele Cleopa r\mâne pentru noi un model luminos [i un
rug\tor ca s\ nu r\t\cim, s\ ascult\m de Biseric\, de Sfin]ii ei,
de tradi]ia ei sfânt\, de p\storii Bisericii, de p\rin]ii duhovni-
ce[ti din m\n\stiri [i din sate, ca s\ p\str\m dreapta credin]\
ca fiind singura lumin\ de `nviere a sufletului nostru.

Desigur, to]i credincio[ii din aceast\ Eparhie, din toat\ ]ara,
au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, care ne vine adesea prin
rug\ciunile Sfin]ilor pentru a p\stra credin]a [i bucuria de a fi
ortodoc[i, `ntr-o vreme `n care sunt multe `ncerc\ri. S\r\cia
este virtute numai atunci când este liber acceptat\. Când este
impus\, ea poate aduce o mul]ime de p\cate mai ales când
suntem un popor s\rac `ntr-o ]ar\ bogat\! Trebuie s\ ne rug\m
lui Dumnezeu s\ `nvredniceasc\ pe fiecare s\ aib\ ce este
necesar [i s\ dea [i altora a[a cum ne spune Sf. Apostol Pavel:
lucrând cu mâinile sale lucrul cel bun, ca s\ aib\ s\ dea [i celui
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ce are nevoie (cf. Efeseni 4, 28). Un popor harnic devine un
popor darnic `ntr-o ]ar\ bogat\. Ne rug\m lui Dumnezeu s\ ne
ajute ca s\ trecem prin aceast\ `ncercare. De[i ne confrunt\m
cu s\r\cia material\, s\ nu pierdem bog\]ia din suflet, care este
credin]a ortodox\, credin]a sfin]ilor, credin]a care a rodit multe
m\n\stiri, multe parohii, mul]i preo]i slujitori ai poporului.
Credin]a dreapt\ a voievozilor, a pustnicilor no[tri — aceasta
este bog\]ia pe care o avem `n inima noastr\ [i pe care o lu\m,
ca pe o comoar\ de lumin\, cu noi `n Ceruri.

S\ nu vindem bog\]ia sufletului nostru pentru o mân\ de
bani sau de lucruri materiale. Este trist când auzim c\ unii cre-
dincio[i ortodoc[i, de aici din Moldova, când merg la Istanbul de-
vin musulmani. Aici, `n Moldova, voievozii [i str\mo[ii no[tri au
ap\rat cu pre]ul vie]ii lor credin]a ortodox\, iar acum noi o pier-
dem foarte repede `ntr-o ]ar\ `nvecinat\ pentru lucruri de[arte,
p\r\sind credin]a `n Hristos sau trecând la secte, `n ]ar\ sau `n
str\in\tate. 

P\rintele Cleopa, din mormânt [i din ceruri, ne `ndeamn\ [i
ne cheam\ s\ p\str\m aceast\ comoar\ de bog\]ie care este
credin]a ortodox\ `n Hristos, credin]a apostolilor, a ierarhilor
m\rturisitori, a mucenicilor, credin]a cuvio[ilor, credin]a sfin]i-
lor ortodoc[i din toate timpurile.

A[adar, trebuie s\ transmitem genera]iei tinere bog\]ia cre-
din]ei [i m\rturia aceasta c\ Dumnezeu este cu noi [i ne iube[te
chiar [i `n `ncerc\ri. Dumnezeu nu ne trimite `ncerc\ri mai mari
decât putem s\ le ducem, dar ca s\ le ducem avem nevoie [i de
rug\ciunile altora, nu numai de propriile noastre rug\ciuni.

Noi rug\m pe Bunul Dumnezeu ca, pentru rug\ciunile [i
nevoin]ele multe ale P\rintelui Cleopa, s\ ne d\ruiasc\ t\ria
de a fi urm\torii lui, de a fi buni ucenici [i p\rin]i duhovnice[ti,
buni cre[tini, a[a cum ne-a `nv\]at el. 

IV. M\rturii despre P\rintele Cleopa –  
(interviu realizat de Pr. Petru Sidoreac `n anul 1999)

~nalt Prea Sfin]ia Voastr\, s-a afirmat despre P\rintele Cleopa
c\ este unul din cei mai mari duhovnici ai no[tri din acest secol.
Din ceea ce [ti]i despre P\rintele Cleopa direct sau din m\rtu-
riile altora, confirma]i aceast\ caracterizare?
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P\rintele Cleopa, un vrednic continuator 
al tradi]iei monastice paisiene din Moldova*

† Antonie Pl\m\deal\, Mitropolitul Ardealului

Am aflat cu profund\ durere vestea trecerii la cele ve[nice, la
`nceput de lun\ decembrie, a mult iubitului nostru p\rinte du-
hovnicesc, sf\tuitor [i dasc\l sufletesc, Arhimandrit Cleopa Ilie.

Duhovnic renumit, dasc\l de con[tiin]\ al miilor de pelerini
de pe tot cuprinsul ]\rii, ascet des\vâr[it [i rug\tor tainic, P\rin-
tele Cleopa a trecut dincolo, `n z\rile ve[niciei, cu pecetea credin]ei
`n `nvierea cea de ob[te, cu n\dejdea bun\t\]ilor celor viitoare [i
av=nd con[tiin]a c\ [i-a `ncheiat c\l\toria [i lupta cea bun\ [i c\
[i-a f\cut datoria pe deplin.

P\rintele Cleopa a fost, pe parcursul `ntregii sale vie]i, un
vrednic continuator al tradi]iei monastice paisiene din Moldova,
vorbind f\r\ de r\gaz credincio[ilor, scriind [i luptând pentru
ap\rarea dreptei credin]e, `ndrumând mii de con[tiin]e, `mp\rt\-
[ind tuturor curaj, mângâieri [i speran]e [i `ncercând s\ impun\
o linie moral\ `n via]a de toate zilele pentru cei care-l cercetau.

P\rintele Cleopa a fost un r\nit permanent de durerile, de su-
ferin]ele, de bolile oamenilor [i de prea multele lor p\cate, dar,
`n acela[i timp, a fost mereu senin, plin de bun\voin]\, `ng\duitor,
milostiv [i iert\tor.

To]i cei ce au trecut prin chilia lui au ie[it cu hot\rârea de a fi
mai buni [i mai drep]i, mai apropia]i de Dumnezeu [i de semeni.

A fost un om de o mare [i autentic\ smerenie [i cu toate c\
se bucura de o popularitate deosebit\, aceasta nu i-a atins cu ni-
mic modestia [i smerenia, pentru c\ el nu vedea popularitatea, ci
vedea doar oameni cu dureri suflete[ti [i trupe[ti care veneau la
el s\ se vindece.

* Mesaj trimis de Mitropolitul Antonie al Ardealului, la `nmormântarea
Arhim. Cleopa Ilie. Extras din revista „Candela Moldovei”, anul VII, nr. 11-12,
1998, p. 6.



36 PRIETEN AL SFIN}ILOR {I DUHOVNIC AL CREDINCIO{ILOR

La P\rintele Cleopa totul a fost natural, nimic n-a fost arti-
ficial sau improvizat [i acesta a fost motivul pentru care a fost
iubit [i apreciat de to]i cei care l-au cunoscut [i, `n primul rând,
de credincio[ii care vedeau `n el un adev\rat izvor de `n]elepciune,
de sfin]enie [i de har.

Acum, la trecerea lui dincolo, `n ~mp\r\]ia cerurilor, `i aducem
smerit omagiul nostru de ucenic [i rug\ciunea fierbinte c\tre
P\rintele Luminilor de a-i a[eza sufletul `n ceata binepl\cu]ilor [i
ale[ilor S\i, iar pilda [i râvna vie]ii sale s\ ne fie tuturor un
imbold `ntru slujirea lui Dumnezeu [i a semenilor.

~n veci pomenirea lui!
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Cu dor [i iubire despre P\rintele Cleopa

† Antonie Pl\m\deal\, Mitropolitul Ardealului

P\rintele Cleopa a fost un mare duhovnic, a iubit pe toat\ lu-
mea [i a fost `ntr-adev\r un om sfânt. Dar s\ spun mai `ntâi
despre mine ceva.

~n vara anului 1948, ̀ n ̀ mprejur\ri fortuite (eram dat ̀ n urm\-
rire pentru implicarea `n ac]iuni anticomuniste), am reu[it s\ pro-
movez examenul de licen]\ la Institutul Teologic Universitar din
Cluj [i nu la Bucure[ti, unde frecventasem primii trei ani de studii.

La nici dou\ luni dup\ aceast\ `ncununare a studiilor, mai
precis `n 6 august 1948, am fost hirotonit diacon de c\tre episcopul
Andrei Mageru al Aradului, iar la praznicul ~n\l]\rii Sfintei Cruci
am fost c\lug\rit la M\n\stirea Prislop (pe atunci m\n\stire de
c\lug\ri), primind numele de Antonie, cu care, iat\, m\ voi `nf\-
]i[a [i la judecat\.

Schimbarea statutului meu de laic cu cel de monah [i diacon,
ca [i schimbarea numelui, nu m-au scutit totu[i de prigoana
politic\. La sfâr[itul aceluia[i an am fost condamnat, `n contumacie,
de c\tre Tribunalul Militar din Bucure[ti, la 7 ani de temni]\ grea
[i la 5 ani de degradare civic\ — pentru „uneltire `mpotriva sigu-
ran]ei statului”. De fric\ pentru nea[teptata `ntors\tur\ a lucru-
rilor, episcopul Andrei a c\utat s\ anuleze ceea ce a f\cut, dar,
dup\ ce i s-a explicat cum stau lucrurile, ierarhul ar\dean n-a mai
recurs la alt\ sanc]iune `n afar\ de excluderea din m\n\stire [i
a[a se face c\ iarna anului 1950 am petrecut-o ascuns `n Bucure[ti,
iar când a fost periculos s\ mai r\mân [i acolo, am plecat la
Schitul Crasna — Gorj, de unde iar\[i am plecat la M\n\stirea
Slatina, jude]ul Suceava. Astfel l-am `ntâlnit pentru prima dat\
pe P\rintele Ilie Cleopa, care era stare] acolo.
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`n rândurile cinului monahal [i ale celor care, tr\ind `n lume,
sunt interesa]i de propria lor mântuire. Cartea se intituleaz\:
Tradi]ie [i libertate `n spiritualitatea ortodox\. ~n aceast\ carte,
numele P\rintelui Cleopa este pomenit de mine de nenum\rate
ori. Vorbind acolo despre principiile dup\ care se c\l\uze[te
monahismul ortodox, nu-l puteam omite pe P\rintele Cleopa,
care a fost un om al principiilor sau preceptelor cre[tine trans-
puse `n via]a de zi cu zi.

~ntâi de toate ar\tam cât\ importan]\ acorda p\rintele co-
muniunii cu predecesorul, care fusese stare]ul de dinaintea lui
[i de la care a primit `ndrum\ri [i, desigur, i-a urmat pilda vie-
]ii, i-a repetat obiceiurile, `n]elepciunea [i discern\mântul. Astfel
s-a constituit `n m\n\stirile noastre o tradi]ie duhovniceasc\ a
locului, care nu este altceva decât o perpetu\ actualizare a tra-
di]iei duhovnice[ti de totdeauna, [i de pretutindeni din lumea
ortodox\. Acest lucru l-am re]inut de la P\rintele Cleopa, c\
trebuie s\ te integrezi `n rânduiala de via]\ a comunit\]ii pentru
c\, a[a cum scrie la Pateric, „de va petrece cineva `ntr-un loc [i
de nu va face asemenea locului, `nsu[i locul `l gone[te pre dânsul,
c\ci nu face fapta locului”.

Un alt lucru pe care `l eviden]iam `n cartea mea era cel `n le-
g\tur\ cu felul cum `n]elegea P\rintele Cleopa ascultarea, despre
care se spune c\, `n cazul c\lug\rilor, este necondi]ionat\.
P\rintele Cleopa spunea c\ este totu[i condi]ionat\: se face `n
numele lui Dumnezeu [i pentru un scop al lui Dumnezeu, care
este mântuirea celui care se supune. ~n acest fel, ascultarea nu
poate deveni robie sau servilism.

Cât prive[te raportarea noastr\ la al]ii, P\rintele Cleopa, de[i
era c\lug\r, st\ruia mereu asupra sentimentului comuniunii, al
cop\rt\[iei cu al]ii [i, mai ales, cu cei mai uita]i dintre oameni.
El spunea adesea c\ omul credincios nu poate fi decât „om pentru
al]ii”, pentru cei care sunt mai mult decât el `n cinste, `n res-
ponsabilit\]i, `n nevoin]e, dar [i pentru cei mai umili [i mai ne-
`nsemna]i dintre oameni. Pe primii nu trebuie s\-i invidiezi [i
s\-i gr\ie[ti de r\u. Iar pe cei din urm\ s\ nu-i dispre]uie[ti [i
s\ nu-i oropse[ti `n vreun fel, ci s\ le fii apropiat [i milostiv.
Nimeni nu-[i este suficient lui `nsu[i, spunea P\rintele Cleopa.




