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Era `nceputul lunii august, când me-
rele v\ratice abia se coc la M\n\stirea Si-
h\stria. Venisem `mpreun\ cu logodnicul
meu, teologul Teoctist Caia, s\ ne m\rtu-
risim la P\rintele Ilie Cleopa, `nainte de
Taina Sfintei Cununii.

Urcând pe o c\r\ru[\ [erpuitoare,
ajungem la chilia p\rintelui. Acesta st\tea
la umbra m\rului rotat, `nc\rcat de roade.
Tacticos, ne `mbie s\ ne potolim setea cu
un m\r, c\ci era ar[i]\ mare... {i a `n-
ceput s\ ne ]in\ predic\ de la Adam [i
Eva, cum ace[tia au mâncat din pomul
cuno[tin]ei binelui [i r\ului, deci, din po-
mul oprit [i au `nc\lcat poruncile Dom-
nului. Ne-a `ntrebat pe noi ce [tim despre
taina c\s\toriei [i mai ales despre taina
preo]iei, a[a, ca s\ ne poat\ vorbi de-
spre acestea, ore `n [ir...

P\rintele ne cuno[tea de mici copii şi
ne-a m\rturisit, ne-a binecuvântat, `ntre-
bându-ne dac\ `l cunoa[tem pe Mitro-
politul Olteniei, Teoctist Ar\pa[u, care
[i-a petrecut copil\ria `n aura Sfântului
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Onufrie de la Sih\stria Voronei. Atunci
ne-a istorisit şi despre faptul c\ [i Sfin-
]ia sa tot `n m\n\stire a copil\rit. Ambii
aveau treisprezece ani când au intrat la
{coala c\lug\riei.Veneau de pe meleaguri
boto[\nene, ca [i p\rintele Paisie Olaru,
ca [i Sfântul Ioan Iacob Hozevitul.

Localit\]ile lor formeaz\ un inel de
aur `mprejurul ora[ului Boto[ani.

Sigur c\, imediat dup\ aceasta, am dat
fuga la ~naltpreasfin]itul Teoctist pentru
binecuvântare [i apoi ne-am c\s\torit.
Era prin vara anului 1973.

Cum anii trec `n zbor, dup\ patru ani,
iat\ c\ Dumnezeu `l aduce Mitropolit al
Moldovei [i Sucevei pe Teoctist Ar\pa[u.
{i prin octombrie 1977 ne trezim cu ~nalt-
preasfin]itul Teoctist la M\n\stirea Neam],
la Seminarul de aici, unde p\rintele Te-
octist Caia era profesor. Cum noi locu-
iam `n M\n\stirea Neam], `n casa mare
de lâng\ fântâna din parcare, am ie[it iute
`n `ntâmpinarea st\pânului, s\ primim
binecuvânt\ri arhiere[ti.

Mitropolitul, v\zându-l pe p\rintele
Teoctist, `i zice: „P\rinte Teoctist, e[ti tizul
meu [i m\ bucur”. De câte ori `l vedea, `i
repeta aceste cuvinte. Iar, `n generozitatea
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sa, ne invita deseori la masa festiv\ de
la Palat [i pe noi, preotesele preo]ilor
profesori de la Seminar. Fa]a-i iradia de
lumin\ [i ne `nc\lzea la dogoarea rug\-
ciunii. Noi `l iubeam ca pe un p\rinte spi-
ritual, iar ~naltpreasfin]ia Sa ne iubea ca
pe fiii s\i duhovnice[ti. 

De câte ori venea ne aducea daruri –
icoane pictate pe lemn [i ne spunea: „Dra-
gii mei, icoanele nu trebuie pictate pe
materiale perisabile”. Când ne `nchin\m
la acele icoane, parc\ `l vedem [i pe ierar-
hul nostru preascump.

~mi amintesc cum `n anul urm\tor,
`mpreun\ cu al]i ierarhi [i preo]i, a slujit
la S\rb\toarea Ispasului la M\n\stirea
Neam]. L-au `ntâmpinat întreaga obşte
a M\n\stirii Neam], Preo]ii Profesori cu
preotesele lor [i Corul Seminarului Teo-
logic de aici. Cu to]ii cântam: „Pre st\pâ-
nul [i arhiereul nostru,/ Doamne `l p\-
ze[te ~ntru Mul]i Ani!”.Veneau, apoi, la
vremea Privegherii [i urcau, treapt\ cu
treapt\, pe podiumul f\cut `n curtea m\-
n\stirii, iar noi ne sim]eam desprin[i de
la p\mânt şi r\pi]i, parc\, `n frumuse]ea
f\r\ de seam\n a slujbei divine. A doua zi
veneau cu to]ii iar\[i [i slujeau `mpreun\
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Sfânta Liturghie. Nu [tiu ce s\ v\ spun,
ori `mi imaginam, ori chiar tr\iam aievea,
dar Iisus Hristos `nve[mântat `n hain\
de lumin\ parc\ se ridica spre ceruri...
`n v\zul nostru!

La sfâr[itul Sfintei Liturghii, a ]inut cu-
vânt de `nv\]\tur\ Mitropolitul Teoctist: 

„La pr\znuirea ~n\l]\rii Domnului
a]i venit din toate col]urile ]\rii [i nu nu-
mai. V\ cunosc dup\ costumele na]io-
nale pe cei care sunte]i din Moldova,
Transilvania, Banat, Dobrogea, Oltenia
sau Muntenia.

Dragii mei, a]i venit s\ pr\znuim `m-
preun\ [i s\ ne `n\l]\m [i noi odat\ cu
Mântuitorul nostru prin rug\ciune [i
fapte bune.

Atâta mul]ime de credincio[i strâns\
la un loc, doar la pr\znuirea Sfântului
Dimitrie Basarabov de la Bucure[ti, a Sfin-
tei Filofteia de la Curtea de Arge[ [i a
Sfintei Parascheva de la Ia[i, am mai v\zut.

A]i venit, dragii mei, s\-L `nso]im pe
Iisus Hristos la ~n\l]area Sa la ceruri.

Iubi]i credincio[i, ast\zi Mântuito-
rul Iisus Hristos, prin ~n\l]area Sa la ce-
ruri, a `n\l]at pe tronul dumnezeirii [i fi-
rea noastr\ cea omeneasc\, dup\ ce, mai
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`nainte, a eliberat-o de toate urm\rile p\-
catului [i mai ales de moarte, f\când-o
des\vâr[it transparent\ pentru energi-
ile divine necreate [i `ndumnezeitoare.

Dragii mei, Sfin]ii P\rin]i ne `nva]\,
minunându-se [i cutremurându-se, cum
firea noastr\ omeneasc\ a ajuns de-a
dreapta Tat\lui, `n sensul ar\tat de Sfân-
tul Ioan Damaschin, devenind `mpreun\
vie]uitori cu Sfânta Treime. Mântuitorul
a f\g\duit: «Iar Eu, când M\ voi `n\l]a de
pe p\mânt, pe to]i `i voi trage la Mine»
(Ioan 12,32).

Deci, iubi]i credincio[i, oamenii sunt
crea]i pentru via]a ve[nic\, pentru a se
`n\l]a la ceruri. {i dac\ vre]i s\ [ti]i mai
multe despre rai, haide]i s\-i `ntreb\m
pe cei doi oameni care au v\zut raiul:
Ioan Evanghelistul [i Pavel Apostolul.
Dar, putem `ndr\zni la ~nsu[i Iisus Hris-
tos, care ne spune `n Sfânta Evanghelie
c\ raiul este o s\mân]\ bun\; c\ este un
gr\unte de mu[tar; c\ este o comoar\ as-
cuns\ [i c\ este un m\rg\ritar. «Aceasta
este via]a ve[nic\» (Ioan XVII,3), adic\
raiul.”

{i strig\ ~naltpreasfin]itul Teoctist:
„Hristos S-a ~n\l]at!” {i se uita spre cer




