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„ªi Aiudul, ºi Gherla, ºi Piteºtiul, ºi celelalte

închisori, toate locurile acestea sunt punc-

tele noastre de mare greutate pe lângã alta-

rele ºi mãnãstirile voievodale. Nu trebuie

uitat niciodatã cã ele sunt o mãrturie pentru

viitor a suferin!elor, lacrimilor ºi sângelui

nostru. Ca mãrturie vie de comuniune cu

Duhul Sfânt ºi de sfin!ire a martirajului sãu

îl avem pe pãrintele Ilie Lãcãtuºu; deshumat

dupã cincisprezece ani, a fost aflat cu trupul

neputrezit ºi bunã mireasmã, cãruia i se

închinã credincioºii în Bucureºti.”

Pãrintele Justin Pârvu
1

De pãrintele Ilie Lãcãtuºu mi-am amintit în

momentul în care s-a nãscut Miriam, feti!a noas-

trã. Nu mi s-a pãrut deloc întâmplãtor faptul cã

ea se nãºtea pe Calea Giuleºti, ºi de aceea

Sfântul Ilie Lãcãtuºu a fost unul dintre mijlocitorii

1

 Din cuvântul-înainte la cartea pãrintelui Nicolae

Grebenea Amintiri din întuneric, Editura Scara, 2005,

p. 5.
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la care m-am rugat ca totul sã decurgã cu bine.

ªi evident cã Domnul împreunã cu prietenii noºtri

principali (Sfântul Ilie Lãcãtuºu, Sfântul Nectarie

de Eghina, Sfânta Matrona de Moscova, Sfânta

Xenia de Sankt-Petersburg, Sfântul Ioan Maxi-

movici) au fãcut ca naºterea lui Miriam prin

cezarianã sã dureze patruzeci de minute, Miriam

sã se nascã perfect sãnãtoasã ºi, spre uimirea

mea, so!ia mea, Angela, sã poatã vorbi cu noi

imediat ce a ieºit de sub efectul anesteziei gene-

rale.

Ulterior, discutând cu un prieten al meu, iero-

monah, care are mare evlavie la sfin!ii închi-

sorilor ºi în special la Sfântul Ilie Lãcãtuºu, mi-a

spus cã el crede cu tãrie cã, în tragedia de la

aceeaºi maternitate, Giuleºti, în care au fost arºi

la incubator câ!iva copii, cei care au scãpat au

supravie!uit datoritã rugãciunilor ºi protec!iei

sfântului din cimitirul Adormirea Maicii Domnului.

Strângând, cu binecuvântarea pãrintelui Justin

Pârvu, mãrturii despre minunile sãvârºite de

pãrintele mãrturisitor Ilie Lãcãtuºu, m-am bucu-

rat de faptul cã ele erau date de o mare varietate

umanã, ceea ce întãrea veridicitatea lor: oameni

simpli, mai pu!in instrui!i, dar ºi teologi, preo!i,
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medici, ingineri, absolven!i de facultã!i socio-

umaniste, toate mãrturiile convergând spre con-

cluzia cã, în cimitirul Adormirea Maicii Domnului

din Bucureºti, creºtinii au ocazia extraordinarã

de a se ruga, de a se apropia de un mare sfânt

grabnic-ajutãtor, primul sfânt al închisorilor ale

cãrui sfinte moaºte au fost descoperite de

Dumnezeu spre întãrirea credin!ei noastre.

M-a uimit faptul cã mul!i oameni din provin-

cie ºtiu de puterea Sfântului Ilie ºi fac drumuri

costisitoare ca sã poatã ajunge la sfintele moaº-

te. Un prieten al meu din Constan!a a vrut sã

ajungã neapãrat sã se închine la moaºtele pãrin-

telui Ilie Lãcãtuºu. A pornit la drum dis-de-dimi-

nea!ã, pe o zãpadã cum eu unul nu am mai vãzut

în Bucureºti. A fãcut panã de cauciuc cu 70 km

înainte de a intra în oraº. Când a vrut sã schimbe

roata, i s-a rupt cricul. A cerut unul împrumut de

la un ºofer, dar s-a rupt ºi acela. A fost adus cu

platforma pânã la prima vulcanizare ºi a trebuit

sã plãteascã vreo trei milioane de lei vechi pen-

tru întreaga opera!ie. Râvna prietenului meu m-a

ruºinat: „Uite, câtã râvnã are el sã se închine la

moaºtele pãrintelui, ºi eu abia ajung la capela

sa o datã pe sãptãmânã!”
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De fiecare datã când am ajuns la capela

pãrintelui, am vãzut persoane care au adus di-

verse obiecte vestimentare pentru a fi atinse de

moaºtele pãrintelui Ilie, persoane care au plecat

cu credin!a tare cã vor fi ajutate. Am aflat cã au

fost cazuri când oamenii ºi-au revenit din comã

pentru cã au fost îmbrãca!i cu hainele care, în

prealabil, au fost atinse de moaºtele Sfântului

Ilie Lãcãtuºu.

Strângând mãrturii despre minunile pãrin-

telui, am cunoscut oameni noi, interesan!i, care

trãiserã evenimente extraordinare. Am cunos-

cut, de pildã, un om demonizat, care mi-a mãr-

turisit cã se duce sãptãmânal la pãrintele Ilie sã

se roage, pentru cã dupã aceea se simte mult

mai bine. Problema lui dureazã de câ!iva ani, la

originea ei stând faptul cã mama sa a fãcut un

pact cu diavolul. Venind regulat la pãrintele Ilie,

domnul T. a sim!it cã puterea pe care diavolul o

avea asupra lui a slãbit mult în ultimii ani, el fiind

convins cã acest fapt se datoreazã ºi rugãciu-

nilor Sfântului Ilie, pe care odatã, când se ruga

la fereastra capelei, l-a auzit spunându-i: „O sã

mijlocesc ºi pentru tine.”
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Cãutând pe internet mãrturii despre pãrin-

tele Ilie Lãcãtuºu, am gãsit un fragment de film

în care o doamnã anonimã mãrturisea: „Eu vin

aicea de aproape un an de zile, aproape, încã

nu am un an de zile, dar vin de diminea!ã ºi stau

pânã seara. Mã simt foarte bine aicea, m-am

realizat foarte mult, [pãrintele Ilie] m-a ajutat. Am

un copil care a fost grav bolnav, dar s-a vindecat.

Am avut ºi o parezã, de-abia miºcam mâna.

Acum fac treabã, vin aicea, fac curã!enie. Sã ºti!i

cã foarte multã lume am întâlnit care a venit

aicea la sfânt cu diferite probleme, în special

pentru boalã.” Eu am cunoscut direct mul!i oameni

care au dat mãrturii similare, tipãrite în aceastã

carte (o parte au apãrut deja, împreunã cu unele

materiale din prima parte a cãr!ii de fa!ã, în volu-

mul Mãrturisitorii din închisorile comuniste. Minuni.

Mãrturii. Repere, Editura Areopag ºi Editura

Medita!ii, Bucureºti, 2011).

 ªtiind cã strâng mãrturii despre minunile

fãcute de Sfântul Ilie, o colegã a mea de serviciu,

Liliana David, mi-a relatat cum cã, pe drumul spre

Mãnãstirea Cernica, s-a întâlnit cu o doamnã S.,

care avea în jur de ºaizeci de ani ºi care i-a spus

cele ce urmeazã: dupã o interven!ie stomatologicã,
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a constatat cã infec!ia pe care o avea la un dinte

s-a extins. Pentru cã situa!ia devenea insuporta-

bilã, aflând despre minunile sãvârºite de pãrin-

tele Ilie Lãcãtuºu, s-a dus la cavoul sãu timp de

nouã sãptãmâni. Dupã nouã sãptãmâni, dintele

cu pricina a crãpat, ºi infec!ia a fost eliminatã.

Ducându-se din nou la medicul ei stomatolog,

acesta a constatat cu uimire cã, dupã interven!ia

stomatologicã, a uitat sã-i scoatã de la rãdãcina

dintelui pansamentul dentar. Dacã nu o ajuta pãrin-

tele Ilie Lãcãtuºu, S. ar fi fãcut septicemie.

La începutul acestui an, în plinã iarnã, am

ajuns cu doi prieteni, so! ºi so!ie, la capela pãrin-

telui. So!ia prietenului meu, medic fiind, era

uimitã de faptul cã, atingând mâna Sfântului Ilie,

aceasta avea aceeaºi temperaturã ca a ei, deºi,

afarã, apa strânsã în bãltoace înghe!ase de-a

binelea.

De curând, un prieten, teolog, mi-a povestit

urmãtoarele: de ceva timp suferã de tetanie.

Aceasta se manifestã în primul rând prin accese

de sufocare ºi prin amor!irea progresivã a corpu-

lui, începând de la membrele inferioare ºi ajun-

gând, în cele mai rele cazuri, pânã la inimã. Prie-

tenul meu se autodefineºte ca fiind un tip ra!ional,
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care nu crede uºor în semne ºi minuni. Datoritã

unor probleme de familie, tetania lui s-a agravat.

În timpul unui acces de sufocare, s-a rugat la

Sfântul Ilie Lãcãtuºu sã-l ajute. Despre pãrintele

ºi despre minunile lui ºtia de mai mult timp. Dupã

ce pãrin!ii de la Mãnãstirea Petru Vodã i-au

schimbat veºmintele pãrintelui Ilie, el a intrat în

posesia unei foarte mici bucã!i din veºmântul lui.

În timpul crizei de tetanie, sim!ind cã se sufocã,

ºi-a pus pe piept bucã!ica de veºmânt ºi, dupã

ce s-a rugat, a sim!it aproape instantaneu cum

se liniºteºte ºi iese din situa!ia criticã. În mijlocul

unei alte crize, a sim!it cã bucata de veºmânt îl

arde în capul pieptului, ca un cãrbune, topind

tot rãul acumulat acolo. Tot el mi-a povestit cã,

în timp ce mama lui citea acasã acatistul Sfân-

tului Ilie (care ini!ial a fost tipãrit în broºura Pãrin-

tele mãrturisitor Ilie Lãcãtuºu
2

), în camerã s-a

rãspândit un miros de mir. Vorbind cu mama lui,

aceasta mi-a mãrturisit cã, în timp ce citea aca-

tistul, a vãzut cum din textul scris urca un fum

de tãmâie ºi cã un fascicul de luminã îi ghida pe

hârtie privirea. „Întâmplarea” s-a repetat când

2

 Broºura a apãrut la Editura Babel, Bacãu, 2011.
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stãteam cu ei la rând la moaºtele Sfântului Ilie:

doamna s-a întors spre mine ºi mi-a spus: „Uita!i,

ºi acum, când citesc acatistul sfântului, un punct

luminos îmi lumineazã cuvintele.”

Vã îndemn pe to!i cei care a!i citit aceste

rânduri sã-i cere!i cu credin!ã ajutorul Sfântului

Ilie Lãcãtuºu, marele apãrãtor al familiilor creº-

tine ºi al dreptei credin!e.

Ciprian Voicilã
3

3

 Pe adresa de e-mail ciprianvoicila@yahoo.com,

aºtept în continuare mãrturii despre minunile mijlo-

cite de Sfântul Ilie, pentru a fi postate pe site-ul

www.parinteleilielacatusu.ro ºi, ulterior, incluse într-o

edi!ie completatã a cãr!ii de fa!ã.
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1. Pãrintele Ilie – mãrturisitor al lui Hristos

Cei care nu s-au temut sã-L mãrturiseascã

pe Dumnezeu nici în fa!a celor mai cumplite chi-

nuri au strãlucit ca niºte adevãrate fãclii ºi în

prigoana atee a secolului nostru. Sângele mãrtu-

risitorilor a curs ca în primele veacuri ale creºti-

nismului.

ªi în România, prigoana contra credin!ei a

lovit puternic Biserica. Episcopi, preo!i ºi mireni

au apãrat cu pre!ul vie!ii comoara cea mai de

pre!: adevãrata credin!ã. Mul!i dintre marii duhov-

nici, mul!i dintre marii teologi au trecut prin

întunericul închisorilor. Dar, în loc sã fie îngenun-

chea!i, aceºtia au ieºit din încercãri mai puternici,

mai cãli!i, mai pregãti!i pentru a rãspândi cre-

din!a cea adevãratã.

Între aceºtia, o figurã aparte este pãrintele

Ilie Lãcãtuºu.



18Z [

Via!a sa a fost închinatã Domnului. S-a nãs-

cut pe 6 decembrie 1909, în satul Crãpãturile

din jude!ul Vâlcea, din pãrin!i apropia!i de Bise-

ricã, Marin ºi Maria Lãcãtuºu. Tatãl sãu a fost

cântãre! bisericesc. Copilãria petrecutã la !arã,

farmecul universului !ãrãnesc i-au deschis inima

spre Dumnezeu, pe care ºi-a dorit sã-L slujeascã

cu toatã fiin!a.

Între anii 1922 ºi 1930 a urmat Seminarul

Sf. Nicolae din Vâlcea, unde s-a eviden!iat prin

însuºirile sale deosebite. Între 1930 ºi 1934 a

frecventat Facultatea de Teologie din Bucureºti,

ai cãrei profesori erau personalitã!i marcante ale

vie!ii religioase de atunci. [În martie 1931 s-a

cãsãtorit cu învã!ãtoarea Ecaterina Popescu,

nãscutã în Cordeºti, Gorj – n. ed.]

Dupã ce în septembrie 1934 a fost hirotonit

preot al parohiei Osica de Jos, în jude!ul Olt,

pãrintele a fost mutat mai târziu la Buiceºti, în

Mehedin!i. Ani de zile, via!a pãrintelui a fost liniº-

titã, ocupându-se cu râvnã de misiunea sa, având

ºi grija familiei, binecuvântatã de Dumnezeu cu

cinci copii.

[Din vara anului 1942 pânã în primãvara

anului 1943, pãrintele a fost trimis de Misiunea
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Ortodoxã Românã sã propovãduiascã peste

Prut, la Odesa, ºi apoi în parohia Serseni!a din

Transnistria – n. ed.]

În 1952, odatã cu unul dintre valurile de ares-

tãri din rândurile preo!ilor, pãrintele Ilie a ajuns

la colonia de muncã Galeºu, la Canal. De aici,

a fost mutat apoi la Colonia Peninsula, Con-

stan!a. (...) [Din septembrie 1953 pânã în apri-

lie 1954, pãrintele a fost mutat la forma!iunea

de muncã 0680 din Oneºti – n. ed.]

În 1954, autoritã!ile comuniste au îndulcit

pu!in persecu!ia, ºi pãrintele a fost eliberat. Dar

în 1959, prigoana s-a înãsprit, ºi a fost condam-

nat din nou la muncã silnicã, în Deltã, la Peri-

prava. Regimul aspru de acolo i-a cauzat urmãri

serioase sãnãtã!ii.

Din 6 mai 1964, pãrintele a avut domiciliu

for!at la Bolintin. Apoi, din 20 decembrie 1964

pânã pe 1 august 1970, a slujit în parohia Gâr-

deºti. Apoi a fost mutat la parohia Cucuruzu, în

comuna Rãsuceni, de unde s-a pensionat la

începutul anului 1978.

În anul 1983, aflat în spital, pãrintele le-a spus

celor de lângã el cã, dacã va trãi pânã dupã
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22 iulie, va mai trãi încã doi ani. ªi-a exprimat ºi

rugãmintea ca, dacã so!ia îi va muri peste 15 ani,

sã fie îngropatã lângã el. A murit chiar pe

22 iulie, iar peste 15 ani, în 1998, avea sã moarã

ºi so!ia sa, Ecaterina. La înmormântarea so!iei

pãrintelui, pe 29 septembrie 1998, cei prezen!i

s-au aflat în fa!a unui fapt neaºteptat: trupul pãrin-

telui era neputrezit, întreg, binemirositor. Pentru

a se convinge cã trupul pãrintelui nu a rãmas

neputrezit din motive biologice, membrii familiei

– în în!elegere cu preotul – au lãsat trupul în con-

tact cu aerul. Dar, dupã nouã sãptãmâni, trupul

era intact.

Dumnezeu, Cel care rânduieºte toate, ne

va lumina sã aflãm cum I-a primit pe mãrturisitorii

Lui în Cer.

Redac!ia Vestitorul Ortodoxiei
4

4

 Articolul a apãrut în Vestitorul Ortodoxiei din

15 iulie 1999. Întrucât unele date biografice erau

inexacte, textul a fost revizuit ºi completat, potrivit

informa!iilor din broºura Pãrintele mãrturisitor Ilie

Lãcãtuºu, Editura Babel, Bacãu, 2011.
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2. „Trupul pãrintelui Lãcãtuºu

era perfect întreg”

Am cunoscut în cadrul parohiei mele pe

presbitera Ecaterina Lãcãtuºu, o doamnã plinã

de încãrcãturã spiritualã. Dânsa fiind singurã,

adicã vãduvã, de aproape doisprezece ani,

relata faptul cã a avut fericirea de la Dumnezeu

sã trãiascã alãturi de un slujitor al Domnului cu

totul deosebit. Doamna preoteasã se spovedea,

se împãrtãºea, aveam dialoguri foarte plãcute

cu dânsa. A venit vremea sã treacã la cele veº-

nice. ªi, în ziua de 29 septembrie a anului 1998,

a avut loc prohodirea dânsei, dupã ce primise toate

cele creºtineºti. Pãrintele Ilie Lãcãtuºu îi lãsase

doamnei cuvântul cã, dacã va muri dupã 15 ani

de la moartea dânsului, sã-l dezgroape ºi s-o

punã ºi pe dânsa alãturi de preacucernicia sa.

Aceastã dorin!ã a pãrintelui împlinindu-se, la

moartea so!iei a fost desfãcut mormântul pãrin-

telui, urmând sã fie pusã alãturi doamna preo-

teasã. În momentul în care mormântul a fost

deschis ºi am ajuns cu rãposata Ecaterina Lãcã-

tuºu s-o punem în mormânt, am !inut sã desfa-

cem coºciugul pãrintelui, pentru ca osemintele
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acestuia sã fie curã!ate dupã rânduiala tradi!iei

ºi, dupã aceea, puse alãturi de so!ia sa. În mo-

mentul acela, am constatat însã cã trupul pãrin-

telui Lãcãtuºu era perfect întreg, ba, mai mult

decât atât, era foarte uºor ºi emana un miros

plãcut.

Pentru cã înmormântarea necesita o rându-

ialã aglomeratã pentru ziua respectivã, am pus

trupul pãrintelui într-o niºã a cavoului, undeva

la suprafa!ã – ca sã avem vreme, dupã aceea,

sã cercetãm ce este cu trupul pãrintelui – ºi l-am

lãsat acolo. Dupã ºase sãptãmâni, am mers din

nou la parastasul presbiterei Ecaterina ºi am

constatat cã trupul pãrintelui nu suferise nicio

modificare.

La propunerea familiei, am trecut atunci la

o altã fazã: la faza de pregãtire a curã!ãrii tru-

pului pãrintelui ºi a îmbrãcãrii acestuia într-un

veºmânt nou. Dumnealor, ca sã fie bunã rându-

ialã, au fãcut mai întâi o înºtiin!are a acestui lucru

cãtre forurile superioare bisericeºti, au adus la

cunoºtin!ã lucrul acesta Sfintei Arhiepiscopii a

Bucureºtilor, iar dupã aceea au fãcut o cerere,

pe care au îndreptat-o cãtre mine, pentru ca eu

personal sã mã ocup de curã!area trupului pãrin-
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telui ºi de îmbrãcarea acestuia în veºminte noi.

Eu am procedat la fotografierea pãrintelui, bucã-

!icã cu bucã!icã, aºa cum se poate vedea, iatã,

ºi totodatã am procedat la îmbrãcarea pãrintelui

– mai întâi într-o cãmaºã de in, ºi dupã aceea

am depus celelalte veºminte pe trupul pãrintelui.

Am tras concluzia, dupã toate cele petre-

cute, cã pãrintele este perfect întreg, cã trupul are

o greutate foarte micã, este foarte uºor ºi cã

trupul pãrintelui nu are miros neplãcut, ci are un

miros plãcut...

(Pãrintele Nicolae Barbu,

Cimitirul Adormirea Maicii Domnului, Giuleºti)

3. Memoriul de canonizare

ºi rãspunsul Arhiepiscopiei Bucureºtilor

În ziua de 21 iunie 1999, câteva asocia!ii

(Frã!ia Ortodoxã Românã, Liga Studen!ilor,

Asocia!ia Românã a Foºtilor De!inu!i Politici ºi

Luptãtori Anticomuniºti, Grupul Scara – Asocia-

!ia Românã de Antropologie Audiovizualã, Aso-

cia!ia Christiana, Funda!ia Anastasia, Liga Tine-

retului Ortodox Român, Asocia!ia Studen!ilor
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Creºtin-Ortodocºi Români) au semnat un me-

moriu pentru deschiderea dosarului de canoni-

zare a pãrintelui Ilie Lãcãtuºu
5

:

„Memoriu cãtre Sfântul Sinod

al Bisericii Ortodoxe Române

Preafericite Pãrinte Patriarh,

Înalt Preasfin!i!i ºi Preasfin!i!i membri

ai Sfântului Sinod,

Ne adresãm Sfin!iilor Voastre cu o problemã

de mare importan!ã pentru via!a spiritualã a

poporului nostru drept-credincios. Este vorba de

gãsirea trupului neputrezit ºi binemirositor al

pãrintelui Ilie Lãcãtuºu (1909–1983), la 15 ani

de la trecerea sa la Domnul. "inând cont de fap-

tul cã a fost îngropat în condi!ii normale ºi cã în

tot acest cimitir nu s-a semnalat niciun astfel de

caz ºi cã dupã dezgropare a fost !inut timp de

9 sãptãmâni la aer fãrã ca trupul sã fi fost afectat,

5

 Cu câteva luni mai devreme, pe 5 octombrie 1998,

familia pãrintelui Ilie Lãcãtuºu depusese un alt memo-

riu privitor la canonizarea pãrintelui (cf. http://

www.crestinortodox.ro/parinti/parintele-ilie-lacatusu-

118559.html), dar nu se dãduse niciun rãspuns oficial.
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considerãm cã, aflându-ne în fa!a unui caz cu

totul special, ar trebui întreprinse cercetãrile de

rigoare pentru deschiderea dosarului de cano-

nizare.

Dupã mãrturiile pe care le-am adunat (ºi pe

care vi le punem la dispozi!ie), pãrintele a dus o

via!ã de sfin!enie ºi martiraj pentru Hristos, fã-

când parte din ceata de mãrturisitori ai credin!ei

în prigoana atee din veacul nostru. În închisori

a existat o via!ã religioasã profundã, ai cãrei

vrednici îndrumãtori au fost preo!ii ºi ierarhii

Bisericii noastre, acuzate pe nedrept cã a plecat

genunchii în fa!a puterii. Foºtii colegi de suferin!ã

mãrturisesc cã pãrintele a fost un veritabil model

duhovnicesc, strãlucind prin virtu!i, nelepãdân-

du-se de Hristos nici în momentele de grea în-

cercare, întãrindu-i pe cei din jurul sãu în dreapta

credin!ã.

Deºi pãrintele a avut so!ie ºi copii, aceasta

nu constituie un impediment pentru sfin!enie –

atât în Rusia, cât ºi în Grecia existã moaºte de

sfin!i canoniza!i care au dus via!ã de familie. Faptul

cã trupul neputrezit al pãrintelui a fost gãsit în

1998, dupã cum acesta prezisese în iulie 1983,

a dat deja naºtere unui cult local. Temându-ne
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sã nu cãdem în înºelare (deºi dovezile despre

sfin!enia pãrintelui par concludente), vã rugãm

sã binevoi!i a deschide dosarul de canonizare

ºi sã ne înºtiin!a!i în mod oficial asupra demersu-

rilor întreprinse.”

*  *  *

Memoriul (înregistrat cu nr. 3273/1 iulie 2009)

a primit, pe 16 iulie 2009, urmãtorul rãspuns din

partea biroului de presã al Arhiepiscopiei Bucu-

reºtilor:

„Privitor la îmbucurãtoarea descoperire a

trupului neputrezit al pãrintelui Ilie Lãcãtuºu,

Sfânta Arhiepiscopie a Bucureºtilor aduce cu

bucurie duhovniceascã la cunoºtin!ã tuturor

credincioºilor urmãtoarele:

– potrivit rânduielilor bisericeºti statornicite

din Biserica Mântuitorului nostru Iisus Hristos,

de cãtre Sfin!ii Pãrin!i ai Bisericii, actul canoni-

zãrii unui sfânt constituie o lucrare sfântã ºi dum-

nezeiascã ce impune o atitudine plinã de evlavie

ºi de smerenie, în cãutarea tuturor mãrturiilor

necesare unui astfel de moment, care impune

etape ºi strãdanii deosebite, aºa cum s-a petre-

cut în cazul proclamãrii sfin!ilor canoniza!i în
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Biserica Ortodoxã. Aceastã cale a fost urmatã

ºi de Biserica noastrã pentru proclamarea sfin-

!ilor noºtri în anii 1955 ºi 1992 – pentru canoniza-

rea cãrora au fost necesari ani mul!i de evla-

vioasã ºi trudnicã cercetare a tuturor mãrturiilor

duhovniceºti absolut trebuincioase.

Nãdãjduind în lumina Duhului Sfânt, sã ne

sporim credin!a, iubirea ºi rugãciunea ca astfel

sã cunoaºtem cu adevãrat iubirea lui Hristos,

cea mai presus de cunoºtin!ã, ca sã ne umplem

de toatã plinãtatea lui Dumnezeu (Efes. III, 19).

Biroul de presã

al Arhiepiscopiei Bucureºtilor”
6

*  *  *

Într-un articol din 23 iulie 2008 postat pe

site-ul Hotnews
7

, a apãrut o informa!ie importantã:

„Urmaºii pãrintelui au solicitat preo!ilor ºi

ierarhilor din !arã ºi de peste hotare sã facã sluj-

be de dezlegare. Din 1 mai 1999, la Mãnãstirea

6

 Publicat în Vestitorul Ortodoxiei din 15 iulie 1999.

7

 http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-3672314-

pelerinaj-moastele-parintelui-ilie-lacatusu-25-ani-

moarte.htm  (n. ed.).
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Frãsinei s-au fãcut timp de 40 de zile slujbe de

dezlegare, dupã Sfânta Liturghie. Cu ocazia

parastasului de un an de la deshumare, prea-

sfin!itul Teodosie Snagoveanul i-a citit o rugã-

ciune arhiereascã de dezlegare pentru eventua-

lele pãcate mari sau anateme care ar împie-

dica trupul preotului sã putrezeascã. La 6 febru-

arie 2000, mitropolitul Serafim Joantã, al Europei

Centrale ºi de Nord, a oficiat o slujbã înso!itã

de rugãciunile de dezlegare. Trupul a rãmas în

continuare neputrezit ºi, ca urmare, Patriarhia

a constituit dosarul de canonizare a pãrintelui

Ilie Lãcãtuºu.”

Oficial, nu a apãrut nicio dezmin!ire legatã

de aceastã ºtire privitoare la deschiderea dosa-

rului de canonizare. Dimpotrivã, ºtirea a fost

confirmatã ulterior de cãtre pãrintele Costel

Stoica, purtãtorul de cuvânt al Patriarhiei Române,

care a declarat: „Pãrintele este pe o posibilã listã

de canonizare. Doar cã, în practica ortodoxã, nu

existã grabã, deci acest lucru (canonizarea –

n.n.) nu ºtim când se va întâmpla.”
8

8

 www.adevarul.ro/locale/bucuresti/

MISTERELE_BUCURESTIULUI_Moastele_parintelui_Ilie_

Lacatusul_din_Cimitirul_Giulesti-facatoare_de_

minuni_0_354564609.html.
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4. Cuvinte despre aflarea

moaºtelor pãrintelui Ilie Lãcãtuºu

„Pãrintele Ilie Lãcãtuºu a petrecut cu Hristos

în anii de temni!ã aºa cum am petrecut ºi noi...

Iar în credincioºia lui sfântã, iatã, s-a împãrtãºit

de acest dar mare, sã guste din Taina Învierii,

deci a nestricãciunii ºi a moºtenirii vie!ii de veci.”

Pr. prof. Constantin Galeriu

„Eu am fost cercetat dacã sã-l canonizeze

pe ªtefan cel Mare. A venit un arhiereu la mine.

N-am fost de aceeaºi pãrere. Mai repede sunt

pentru pãrintele Ilie Lãcãtuºu pentru cã sunt niºte

semne de la Dumnezeu: are mireasmã ºi este

neputrezit…
9

 Trebuie sã atrage!i aten!ia Patriar-

hatului. Trebuie sã miºte cineva, dar este mai

greu sã-l sanctifice. Pentru cã cel mai evident

lucru, de nediscutat, este cã nu a putrezit ºi cã

9

 Diferen!a dintre canonizarea unui mucenic ºi

canonizarea altor feluri de sfin!i este cã, în cazul

mucenicilor, nu este nevoie decât de confirmarea

faptului cã au adormit în credin!a ortodoxã. În celelalte

cazuri, pentru canonizare este nevoie de o cercetare

îndelungatã.
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are mireasmã… A rãmas toatã lumea cu aceastã

credin!ã (cã pãrintele este sfânt). Dispune!i,

eventual, o canonizare…”

Arhimandritul Arsenie Papacioc
10

„Ierarhii Bisericii Ortodoxe Române nu au

curaj sã declare cã rãmãºi!ele pãmânteºti ale

foºtilor de!inu!i politici uciºi pentru Hristos în

temni!ã sunt moaºte. De altfel, la patriarhie au

fost depuse mai multe dosare de canonizare,

cum e cel al pãrintelui Ilie Lãcãtuºu, despre care

eu cred cu tãrie cã este sfânt, sau cel al lui Valeriu

Gafencu. ªi Sinodul nu s-a pronun!at. În majori-

tate, foºtii de!inu!i politici au fost legionari, ºi

ierarhii se tem ca gestul lor sã nu fie interpretat

politic. Trebuie sã ne raportãm cu în!elepciune

ºi cu aten!ie. Dacã Dumnezeu vrea, prin sfin!i,

chiar necunoscu!i sau nerecunoscu!i de noi, ne

poate face bine.”

Pãrintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa
11

10

 Primele trei mãrturii au apãrut în ziarul Curentul,

14 ianuarie 2000, p. 16.

11

 Din interviul Moaºtele sfin!ilor ºi puterea lor,

realizat de Claudiu Târziu, mãrturie preluatã de pe http:/

/calciudumitreasa.gid-romania.com/Pag.asp?ID=12.
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„Pãrintele Ilie Lãcãtuºu trebuie cinstit ca un

sfânt, pentru cã este un argument puternic îm-

potriva materialismului ºi rãtãcirii idolatre. I se

pot înãl!a rugãciuni oricând, pentru cã sfin!ii sunt

adevãratele mãrturii ale vie!ii noastre ortodoxe,

chiar în vremurile în care trãim. I se pot picta

icoane
12

, i se poate face o raclã cum este la

Sfântul Ioan de la Suceava, la Sfânta Paras-

chiva. Pentru noi ºi pentru toatã creºtinãtatea,

trebuie sã-i sãrbãtorim ziua de adormire. Sun-

tem într-o aleasã mândrie în fa!a popoarelor, a

protestan!ilor, a catolicilor pentru aceste desco-

periri: a Sfântului Ioan Iacob Hozevitul ºi a

Sfântului pãrinte Ilie Lãcãtuºu.”

 Protosinghelul Justin Pârvu
13

„Începând cu închisoarea de la Piteºti, care

a practicat cea mai cumplitã torturã fizicã ºi

moralã, ºi continuând cu celelalte închisori ºi

lagãre de concentrare din !arã, care urmãreau

12

 Pãrintele Ilie Lãcãtuºu a fost pictat ca sfânt pe

peretele exterior al bisericii Mãnãstirii Petru Vodã.

13

 Cuvântul pãrintelui Justin a apãrut în ziarul

Azi din 23–24 iulie 1999.
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distrugerea credin!ei ºi a fiin!ei umane, România

a dat una dintre cele mai mari jertfe pentru

apãrarea dreptei credin!e ºi a neamului nostru.

(...) Un slujitor devotat pentru Hristos a fost

preotul Ilie Lãcãtuºu, de loc din jude!ul Vâlcea,

care a petrecut mai mul!i ani în închisori ºi a

pãtimit ca un martir. În toamna anului 1998, la

15 ani de la moartea sa, a fost gãsit întreg ºi

neputred în mormânt, ca semn cã Dumnezeu a

primit jertfa lui ºi l-a numãrat în ceata celor

drep!i.”

Arhimandritul Ioanichie Bãlan
14

„– Despre noii martiri în Biserica noastrã nu

se mai spune nimic. ªti!i cã au fost atâ!ia în

închisorile comuniste; acuma au descoperit un

pãrinte cu corpul neputrezit.

– Ia uite!

– Da, pãrintele Ilie Lãcãtuºu. ªi nu se spune

nimic. Acum noi ce trebuie sã facem?

14

 Din articolul Mãrturisitori ai dreptei credin!e

din România care au pãtimit în închisori pentru

dragostea lui Hristos (între anii 1948–1964), tipãrit

în volumul Sfintele moaºte din România, Editura

Episcopiei Romanului, 1999, pp. 172–173.
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– Vede!i? Lucrarea ispititorului. Vede!i cum

a progresat rãutatea? Pe acela învederat l-a

arãtat Dumnezeu ºi dupã moartea lui sfânt, ºi,

uite, conducãtorii nu iau mãsuri ca sã-l sfin-

!eascã [canonizeze – n.n.] ºi sã propovãduiascã

cã nevoile ºi chinurile pe care le-a suferit l-au

sfin!it pe el, cã ãsta-i adevãrul. Da, dar n-au în-

drãznealã. Vede!i unde am ajuns?

– ªi despre to!i cei care au suferit în închisori

nu se povesteºte nimic. Adicã, atâ!ia mucenici

au fost, poate au fost mai mul!i acum, în ultimul

veac, decât în primele trei veacuri.

– Sigur cã da. Uite, lucrarea ispititorului e

asta, ca sã nu se propovãduiascã adevãrul.

Vezi? Da’ la Dumnezeu ei s-au sfin!it ºi stau

acolo, în via!a cea fãrã de sfârºit, unde se vor

veseli cu îngerii lui Dumnezeu ºi cu to!i sfin!ii

mucenici care au pãtimit. Omenirea aºa e.”

Pãrintele Dionisie de la Colciu
15

15

 Din volumul Lumea în vremurile de pe urmã,

Editura Prodromos, 2010, pp. 222–223. (n. ed.)
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„Toate semnele pledeazã pentru sfin!enia

pãrintelui Ilie, venerarea popularã ºi pietatea pe

care moaºtele lui le trezesc în popor lucreazã

continuarea predicãrii sfinte pe care el a fãcut-o,

ºi în via!ã fiind; ele lucreazã sporind credin!a

oamenilor ºi slãvind, prin ea, pe Dumnezeu cu

o putere înmiitã fa!ã de cum s-a petrecut pe când

sfântul trãia. Sunt atâ!ia preo!i buni care, în via!a

lor, au lucrat sfin!enia în enoriaºii lor, mul!i dintre

ei suferind sau murind în închisori. Cine îºi amin-

teºte de ei? Doar familiile ºi prietenii rãmaºi în

via!ã. În pãrintele Ilie Lãcãtuºu, Dumnezeu a pus

ceva mai mult: neputrezirea, mireasma sfântã

ºi mai ales puterea predicãrii Cuvântului ºi dupã

moarte, prin minunea pe care a fãcut-o cu tru-

pul lui”.

 Pãrintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa

*  *  *

La pu!inã vreme dupã descoperirea sfintelor

moaºte, la Mãnãstirea Petru Vodã – pe atunci

schit – s-au alcãtuit Troparul ºi Condacul
16

 Sfân-

tului Mãrturisitor Ilie Lãcãtuºu:

16

 Condacul a fost tipãrit în ziarul Curentul, 14 ianu-

arie 2000, p. 16. (n. ed.)
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Tropar, glasul al VIII-lea:

Îndelung pãtimitorule, de Dumnezeu purtã-

torule Pãrinte Ilie, vãpaia muncilor cu focul lu-

crãtor ai înrourat-o, ruºinând pe vrãjmaºi. Pentru

aceasta, pãrinte, cu hlamida lui Hristos îmbrã-

cându-te, pe Acesta roagã-L sã mântuiascã

sufletele noastre.

Condac, glasul al VIII-lea:

Urmãtor cuvântului stãpânesc te-ai fãcut,

pentru pãstori!i sufletul punându-!i. Pentru aceasta

te lãudãm pe tine, cel ce, întru adânc de smere-

nie coborându-te, ca o cetate în vârf de munte

ai strãlucit. Ci tu, dumnezeiescule mãrturisitor,

dreptarule al Ortodoxiei, stâlp de foc al neamului

românesc, lumineazã-ne calea cãtre Hristos, pe

Care roagã-L sã mântuiascã în dar.
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5. Despre pãrintele Ilie Mãrturisitorul

(fragment dintr-o predicã !inutã de Danion Vasile

în ziua de 23 iulie 2011 la Schitul Paltin –

Petru Vodã)

Sã luãm pildã de la înaintaºii noºtri, sã mer-

gem pe urmele sfin!ilor, sã mergem pe urmele

celor care au trãit pentru Hristos în vremurile

noastre. Pãrintele Arsenie Papacioc a trecut la

Domnul. Sã mergem pe calea pe care ne-a

îndemnat el sã mergem. Pãrintele Ilie Lãcãtuºu

a intrat în soborul sfin!ilor. Sã mergem pe calea

pe care ne-a îndemnat sã mergem. Existã o

poezie foarte frumoasã a lui Radu Gyr, Crez,

pe care o consider foarte importantã pentru

modul în care noii mãrturisitori din secolul al

XX-lea au în!eles sã împleteascã iubirea de

Dumnezeu cu iubirea de neam:

„Cred într-unul Dumnezeu,

Tatãl Ziditorul,

Dar mai cred ºi-n neamul meu,

Înfrã!it cu dorul.

Cred în sfin!i, dar ºi-n voinici,

Cred în flori ºi-n cremeni,
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Cãci tãcu!ii mucenici

Cu haiducii-s gemeni.”

Am sã vorbesc acum pu!in ºi despre pãrin-

tele Ilie Lãcãtuºu. El a fost unul dintre tãcu!ii

mucenici ai secolului al XX-lea. A scris oare cãr!i?

A !inut oare cuvântãri care sã rãmânã pânã în

zilele noastre? Nu! Via!a lui a fost o via!ã de

mãrturisire. A fost un tãcut mucenic, care însã,

la vreme de primejdie, a dat mãrturia cea bunã.

Odatã, la canal, când i-au amenin!at comuniºtii

cã-i vor omorî pe to!i, de!inu!ii se îngrijoraserã

ºi s-au dus la pãrintele Ilie pentru cuvânt: „Ce

sã ne facem? Ce sã ne facem?” – pentru cã

unora le era fricã de moarte. Ca ºi în primele

prigoane creºtine: unii mergeau la moarte cân-

tând, ardeau pe ruguri, erau rãstigni!i ºi cântau,

iar al!ii aveau teamã în suflet, dar nu se lepãdau

de Hristos. ªi, când s-au dus de!inu!ii la pãrintele

Ilie, la Sfântul Ilie: „Ce sã facem?”, acesta le-a

spus: „Sta!i liniºti!i, cã Dumnezeu ne va ajuta!”

ªi, într-adevãr, pânã a doua zi, prigonitorii s-au

rãzgândit ºi i-au lãsat în via!ã.

Am sã vã vorbesc totuºi despre o scrisoare

a Sfântului Ilie Lãcãtuºu care aratã cât de fier-

binte era credin!a din inima sa. Un îndemn al
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Bisericii este sã-i cinstim, sã-i sprijinim pe cei

care dau mãrturia cea bunã pentru Hristos. Din

pãcate, noi, în zilele noastre, ne temem. Când

cineva dã mãrturia cea bunã ºi e prigonit, ceilal!i

se feresc de el ca de un lepros. Câ!i au fost

aproape de pãrintele Daniil de la Tanacu, în vre-

mea prigonirii sale? Sau câ!i sunt astãzi, când

este în închisoare? Câ!i sunt aproape de mitro-

politul Serafim de Pireu, care a cerut, în Grecia,

stârpirea masoneriei, închiderea lojilor maso-

nice, care a dat mãrturia cea bunã împotriva ecu-

menismului? Sau câ!i sunt astãzi dintre sârbi

alãturi de vlãdica Artemie de Kosovo, cel care a

apãrat Biserica Sfântului Sava ºi a luptat împo-

triva catolicilor, protestan!ilor ºi ecumeniºtilor de

tot felul? Cine e Artemie de Kosovo? Cine e Sera-

fim de Pireu? N-am auzit de ei! De ce? Pentru cã

la televizor nu ni se vorbeºte despre ei. Nici mã-

car la postul religios nu se pomeneºte despre

aceºti noi mãrturisitori. Revistele bisericeºti,

publica!iile aºa-zis ortodoxe ne vorbesc despre

rugãciune, despre smerenie ºi atât! Dar nu ne

vorbesc despre faptul cã în zilele noastre sunt

mãrturisitori cu via!ã sfântã.

Ei bine, prin anii ’40, a pãtimit mult pentru

Hristos mitropolitul Gurie Grosu, în Basarabia.
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ªi Sfântul Ilie Lãcãtuºu i-a fost aproape. Mitropo-

litul Gurie Grosu a avut curajul de a-l înfrunta

pe regele Carol al II-lea, care a fãcut atâta rãu

!ãrii noastre, slujind intereselor masonice. Regele

Carol al II-lea, care ºi-a pãrãsit so!ia ºi trãia în

desfrânare cu o evreicã... Ei bine, pentru cã a

lãsat-o pe regina sa, pe Elena a Greciei, în clipa

în care a vrut sã intre în bisericã, fiind primit cu

toatã pompa, mitropolitul Gurie l-a mustrat, pen-

tru cã regele voia sã stea în bisericã în jil!ul regal,

pe care-l necinstea prin pãcatele ºi prin desfrâul

sãu. ªi, în acel moment, mitropolitul Gurie a ieºit

din sfântul altar, îmbrãcat în veºmintele arhie-

reºti, ºi s-a dus la rege, ºi l-a mustrat, spunându-i:

„Mãria ta, nu !i se cuvine sã ºezi în strana regalã.

Unde-!i este regina?” În acel moment, regele a

pãrãsit strana, împreunã cu fiul sãu, iar abia apoi

mitropolitul a dat binecuvântare pentru începe-

rea Sfintei Liturghii. Pentru cã nu voia sã slujeas-

cã Sfânta Liturghie când pe tronul regal stãtea

Carol al II-lea, care a fãcut atâta rãu poporului

nostru.

Dupã aceastã slujbã, s-a întors regele în capi-

talã ºi a dat un decret regal prin care mitropolitul

Gurie a fost pensionat. Mitropolitul a trãit în exil
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la Mãnãstirea Cernica pânã la sfârºitul vie!ii sale.

Ei bine, vlãdica Gurie Grosu – pe care Sinodul

Bisericii Ortodoxe din Basarabia vrea sã-l cano-

nizeze – s-a arãtat urmaº al Sfântului Ioan Bote-

zãtorul ºi al sfin!ilor din vechime... ªi este mare

bucurie cã vrea Sinodul Bisericii din Basarabia

sã-l canonizeze, ca ºi pe Sfântul Valeriu Gafencu.

Ar trebui însã ca ºi Sinodul Bisericii Ortodoxe

Române sã-l canonizeze pe mitropolitul Basara-

biei Gurie Grosu. De ce? Pentru cã fãcea parte

din Sinodul Bisericii noastre, nu din patriarhia

rusã.

Nouã însã ne place, prin revistele ºi emisiu-

nile bisericeºti, sã vorbim despre mitropoli!i,

despre ierarhi care s-au plecat în fa!a puterii lu-

meºti, trecându-i cu vederea pe adevãra!ii mãr-

turisitori. Ei bine, atunci când mitropolitul Gurie

a fost prigonit de regele Carol, ceilal!i ierarhi din

Biserica noastrã s-au ferit sã-l apere. Pãrin!ii de

prin mãnãstiri s-au ocupat doar de rugãciunea

lor, s-au ferit sã-l apere. Dar pãrintele Ilie Lãcã-

tuºu, fiind iubitor de Hristos ºi de sfin!ii Sãi, i-a

scris imediat, la câteva zile dupã ce fusese depus

din scaun. I-a scris o scrisoare de încurajare. În

aceastã scrisoare, din 13 noiembrie 1936, pãrin-



41Z [

tele Ilie spunea aºa: „Înalt Preasfin!ite, am urmã-

rit de aproape cele ce vi s-au întâmplat. Pentru

considerente care se vor vedea mai târziu, eu

ºi tot tineretul legionar suntem alãturi de Înalt

Preasfin!ia Voastrã. Loviturile pe care le primi!i

de la o lume masonizatã, iudaizatã ºi cu incom-

parabil mai mari pãcate decât acelea pe care vi

le atribuie, suporta!i-le cu credin!a creºtinã în

învierea neamului!”

Iatã cuvintele pãrintelui Ilie Lãcãtuºu. N-a

scris tratate de teologie. Dar, în clipa în care un

ierarh a fost prigonit pentru cã a mãrturisit ade-

vãrul, imediat a pus umãrul ca sã-l sprijine. ªi la

asta ne îndeamnã Sfântul Ilie Lãcãtuºu pe to!i,

pe fiecare dintre noi. Când un ierarh are curajul

de a da mãrturia cea bunã, imediat trebuie sã

se strângã lângã el preo!ii, monahii, monahiile,

mirenii ºi sã-l apere, pentru cã au nevoie de un

astfel de pãstor. Mare curaj sã sprijini un ierarh

pe care regele ceruse sã fie depus din treaptã!

Pãrintele Ilie putea sã fie caterisit pentru aceastã

scrisoare, pentru acest gest. Dar nu s-a temut.

ªi, datoritã râvnei sale, datoritã curajului sãu,

datoritã rugãciunilor sale, Dumnezeu i-a dat acest

mare dar, ºi pãrintele a ajuns mare fãcãtor de
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minuni. (...) Nu am sã vorbesc mai mult despre

minunile pe care le-a fãcut, pentru a nu lungi

cuvântul. Am sã spun însã cã este o mare dato-

rie a noastrã sã cunoaºtem cât mai mul!i dintre

aceºti noi mãrturisitori. Gheorghe Jijie, unul

dintre cei mai cunoscu!i oameni care au trecut

prin închisorile comuniste, spunea la un moment

dat cã este trist cã se vorbeºte doar despre

Valeriu Gafencu, despre Costache Opriºan, de-

spre Traian Trifan... Spunea domnul Jijie cã în

Miºcarea Legionarã erau zeci ºi zeci de oameni

cu via!ã sfântã, spori!i în rugãciune, care !ineau

posturi aspre. ªi despre marea lor mul!ime nu

se prea vorbeºte. Dar avem datoria sã mergem

la cei care au stat în închisoare alãturi de aceºti

mãrturisitori ºi sã aflãm cât mai multe lucruri de

mare folos.

Mul!i zic astãzi: „Ce putem face?” „Suntem

prigoni!i, înºelarea se rãspândeºte ºi nu mai

putem rezista!” Sau: „Murim de foame, suntem

da!i afarã din mãnãstiri dacã facem ce trebuie!”

– spun unii cãlugãri. Sã ne întrebãm însã: sfin!ii

noºtri prin ce au trecut? Au trecut sfin!ii mucenici

prin încercãri mai grele sau mai uºoare decât

cele prin care trecem noi? (...)
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1. O minune relatatã

de pãrintele Justin Pârvu

Cu pãrintele Ilie Lãcãtuºu am stat patru ani

la Periprava, în Deltã. El s-a remarcat în general

prin interiorizarea lui puternicã ºi prin tãcere; rar

îl auzeai vorbind ceva, ºi, atunci când o fãcea,

era foarte important ceea ce spunea; de cele

mai multe ori ne îndemna sã ne rugãm atunci

când eram în vreo primejdie. Despre acest om

pot sã spun cã avea cu adevãrat darul smere-

niei. Cãuta tot timpul sã nu iasã în eviden!ã cu

ceva, fãcea pe neînsemnatul.

Îmi amintesc de o întâmplare minunatã din

Deltã, când pãrintele Ilie a jucat un rol foarte

important. În 30 ianuarie, ne-au trimis în colonie,

la canal, la tãiat de stuf. Vã da!i seama ce însem-

na lucrul acesta pe un frig de iarnã? Moarte

curatã. Eram to!i înspãimânta!i, mai ales cã îi



46Z [

vãzusem ºi pe caraliii noºtri cu mitraliera, vreo

patru mitraliere. Probabil aºteptau sã ne exe-

cute, crezând cã vom refuza comanda. Era o

deschidere acolo, de apã, de vreo patruzeci de

hectare, ºi stuful era tocmai în adâncime. To!i

am început sã murmurãm ºi nu prea aveam de

gând sã intrãm în apã. Ne-au ordonat sã intrãm

ºi sã scoatem câte doi snopi. Pentru cine fãceam

noi astea? Nu avea niciun sens. Mãi, ºi cum sã

intri în apã? Calci, te duci într-o ºtioalnã, nu te

mai scoate nimeni de acolo. Am ezitat la început.

Dar pãrintele Ilie a avut un cuvânt foarte ferm

ºi ne-a îmbãrbãtat pe to!i: „Mãi, intrãm, pentru

cã ãºtia îs puºi pe gând rãu; ãºtia trag în noi.

Sã intrãm în apã, cã Maica Domnului ºi Sfin!ii

Trei Ierarhi ne vor scoate nevãtãma!i.” Mãi, ºi

am intrat. Am ajuns acolo, pânã la bãrbie am

intrat în apã. Am tãiat frumos snopi. ªi ne miram

cu to!ii cã lucram ca pe uscat. Unii pânã la piept,

unii pânã la gât, unii pânã la jumãtate, cum ne-a

prins locul pe fiecare acolo. ªi am scos. Am mers

vreo trei ore în apã ºi am scos la mal cei doi

snopi. Dar nu era numai aºa, sã-l tai cu frunze,

trebuia frumos, curã!at, mãsurat, pus la dimen-

siune, ºi era un ger de –30° afarã, ghea!a groasã
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de 20–25 cm, încât vedeai nufãrul galben înflorit

sub ghea!ã.

Sus ne înso!eau niºte pãsãri, care ne-au

urmãrit în tot acest timp, ºi dedesubt, florile de

sub ghea!ã. Ei bine, eram cu to!ii nevãtãma!i ºi

uzi. Curgea apa de pe noi. Mare minune a fost

atunci. Cã diminea!a, când am intrat noi, era

cea!ã, nori ºi rece, aºa te prindea la oase. ªi

dintr-odatã a apãrut soarele, mãi, bãie!i, s-a lumi-

nat de ziuã. Era o cãldurã, de se minunau ºi

caraliii. Ne-am dezbrãcat, ºi s-au uscat hainele

ca la cea mai fierbinte sobã, aºa aburi ieºeau

din toate. Ne-am încãl!at, ne-am îmbrãcat ºi hai

la colonie.

ªi aºa Maica Domnului ºi Sfin!ii Trei Ierarhi

au fost cu noi ºi ne-au ajutat, chiar în ziua de

30 ianuarie. ªi vã spun cã nu s-a întâmplat sã

fie niciun bolnav, niciun internat, n-a fost nimic.

ªi aceasta datoritã rugãciunilor pãrintelui Ilie,

cã altfel cred cã eram cu to!ii mor!i…
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2. „Am vãzut un mort, da’ nu-i mort,

un mort viu...”
17

Pãrintele Ioan de la Rarãu a fost martor al

faptului cã pãrintele Ilie este fãcãtor de minuni.

– Pãrinte Ioan, spune!i-ne câteva cuvinte

despre pãrintele Ilie Lãcãtuºu, ale cãrui moaºte

întregi ºi binemirositoare au fost gãsite acum

câ!iva ani în Bucureºti…

– Aflând de la cineva de la Bucureºti de

pãrintele Ilie Lãcãtuºu, care zicea cã pãrintele

vorbeºte ºi face minuni, de curiozitate am mers

ºi eu la un prieten care avea maºinã ºi m-a dus

la cimitir. Eu nu cunosc Bucureºtiul ºi nu ºtiam

unde sã merg. ªi a vrut Dumnezeu ca sã vinã

fata pãrintelui Ilie Lãcãtuºu la cimitir acolo, deºi

nu fusese de vreo douã–trei zile. Am socotit cã

Dumnezeu a vrut aºa ca sã-mi facã un favor,

pentru cã eram strãin de Bucureºti, la distan!ã

foarte mare ºi poate pentru dorin!a asta de a-l

vedea ºi de a se confirma ceea ce am auzit, sã

vãd personal cu ochii mei, Dumnezeu a vrut ca

fata sã vinã.

17

 Interviu realizat de Danion Vasile, material pre-

luat din revista Atitudini, nr. 3/2008, pp. 28–29.
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ªi, intrând înãuntru, am vãzut un mort ade-

vãrat, cu ochii închiºi, complet nemiºcat. M-am

mirat când l-am vãzut fãrã capac deasupra, fãrã

mirosuri. Omul, când moare, în douã–trei zile

trebuie sã-l trateze cu fel de fel de chimicale ca

sã nu rãspândeascã mirosuri, ca sã nu putre-

zeascã imediat; sunt mul!i care au început sã

putrezeascã din cauza pãcatelor. Iar el, nimic,

de atâ!ia ani, trãind în aer ca to!i oamenii, ºi des-

coperit, ºi fãrã niciun fel de miros.

M-am pus în genunchi ºi capul l-am aplecat

pe sicriu, ºi am fãcut o rugãciune. ªi, bineîn!eles,

în rugãciune am pomenit pe Mântuitorul, Maica

Domnului ºi dupã aceea pe el personal, ca sã

se roage pentru iertarea pãcatelor mele.

ªi când am ridicat capul ºi m-am uitat la el,

era cu ochii deschiºi mari. Atunci, neaºteptat

– pentru cã sfântul face minuni, deschide ochii,

se miºcã, vorbeºte la cei care sunt vrednici –

eu, socotindu-mã cu totul nevrednic de aºa ceva,

am rãmas impresionat când am vãzut cã a des-

chis ochii mari. Am plecat din nou capul ºi am

fãcut o rugãciune, ºi când am ridicat din nou

capul, ochii i-a miºcat în direc!ia mea, se uita

cum se uitã oamenii fãrã sã învârtã capul – dar

ochii i-a învârtit exact spre mine.
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ªi fata pãrintelui Lãcãtuºu zice: „Pãrinte, tata

vrea sã-!i vorbeascã, întreabã ceva.” ªi, în clipa

aceea, neaºteptând altã invita!ie, m-am uitat în

spate, ºtiind cã mai erau vreo trei oameni când

venisem eu în cimitir – acum erau vreo patru-

zeci–cincizeci de oameni în spatele meu. ªi

atunci m-am ridicat ºi am plecat.

ªi am rãmas cu convingerea cã Sfântul Ilie

Lãcãtuºu este un sfânt cu adevãrat mare, mare

înaintea lui Dumnezeu. Nu-i cunosc activitatea,

nu-i cunosc via!a, ºtiu cã a fost un preot care a

fãcut puºcãrie pe timpul comuniºtilor ºi din cauza

asta nu vor sã-l canonizeze conducãtorii.

Am mai mers altã datã, ca la doi ani, ºi am

intrat iar la pãrintele Ilie Lãcãtuºu. Am pus iarãºi

capul pe sicriu ºi m-am rugat; înainte însã iarãºi

am pus mâinile mele pe mâinile lui – !epene

complet, reci ca ghea!a, cum sunt mor!ii, ºi, dupã

ce m-am rugat pu!in, am pus mâinile mele pe

mâinile lui ºi am vãzut cã mâinile lui se miºcã în

sus ºi în jos, se miºcau cu mâinile mele.

– Dumneavoastrã îi miºca!i mâinile sau nu?

– Eu le-am miºcat. Am pus mâinile mele pe

mâinile lui.

– A, deci erau miºcate de mâinile dumnea-

voastrã?
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– Mâinile mele erau pe mâinile lui ºi am vãzut

cã mâinile lui nu mai erau reci ca ghea!a, erau

calde. ªi am miºcat sã vãd dacã se miºcã. Se

miºcau mâinile ºi am rãmas uimit. Am vãzut un

mort, da’ nu-i mort, un mort viu.

– Nu mai erau rigide?

– Nu, absolut deloc. Erau flexibile.

– Nu se vedeau semne de putrefac!ie…

– Absolut nimic, ca viu, ºi cu musta!ã, ºi cu

tot absolut.

– Cu pãrintele Ilie a!i auzit ºi alte minuni?

– Spunea cineva cã a vorbit cu el ºi am

rãmas atunci foarte gânditor: cum poate un mort

dupã atâ!ia ani sã vorbeascã? Cum poate de

atâ!ia ani sã fie ºi sã nu putrezeascã? ªi am auzit

cã ar fi spus, înainte de a muri: „Pe mine mã

îngropa!i jos, dar, dupã nu ºtiu câ!i ani
18

, o sã

pune!i preoteasa în locul meu ºi pe mine o sã

mã lãsa!i deasupra” – exact cum s-a întâmplat

acum. Era deci ºi înainte vãzãtor cu duhul, prin

darul proorociei. Dacã n-ar fi fost sfin!ii aceºtia

care strãjuiesc !ara noastrã din toate pãr!ile ºi

se roagã pentru noi, nu ºtiu ce s-ar fi întâmplat.

18

 Dupã 15 ani.
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– Vã ruga!i lui ca unui sfânt? Face!i rugãciuni

cãtre pãrintele Ilie?

– Nu ºtiu cât de mult mã rog eu, dar ºtiu cã

este un sfânt, un mare sfânt, aºa cum sunt ºi

Sfântul Calinic de la Cernica, Sfânta Cuvioasã

Parascheva, Sfântul Dimitrie Basarabov, Sfânta

Filofteia, sfin!i mari, mari de tot...

3. Noi minuni ale pãrintelui Ilie Lãcãtuºu

Mergând la moaºtele pãrintelui Ilie Lãcãtuºu,

l-am cunoscut pe Marius, un tânãr de treizeci ºi

trei de ani din Bucureºti. Marius suferea de

meningitã de la trei ani ºi a stat nouã luni în comã.

Pe 24 iulie 2000 a întâlnit o persoanã în vârstã

care, cunoscându-i problema, i-a spus: „Ce te

tot duci la doctor? Du-te în cimitirul Adormirea

Maicii Domnului, la pãrintele Lãcãtuºu, roagã-l

sã te facã bine ºi ai sã vezi cã te faci bine.”

Rugându-se la mormântul pãrintelui, în 2008,

lui Marius i-au dispãrut treptat durerile de cap,

nu mai ame!ea, ba chiar o altã problemã a lui

ºi-a gãsit rezolvarea: ºi-a gãsit un serviciu. În 2005

a avut primele crize de epilepsie. La mormântul
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pãrintelui, credincioºii aduna!i la un loc de iubi-

rea pe care i-o poartã Sfântului Ilie Lãcãtuºu i-au

oferit remedii în lupta lui cu epilepsia.

L-am întrebat pe Marius dacã mai ºtie ºi alte

cazuri de vindecare petrecute la mormântul

pãrintelui Ilie. Mi-a spus cã a vãzut o familie care

a venit cu cineva care nu putea sã meargã, motiv

pentru care persoana în cauzã fusese adusã

într-o pãturã. Dupã trei sãptãmâni, omul s-a întors

la mormântul pãrintelui pe propriile picioare.

*  *  *

Doamna Valerica mi-a mãrturisit cã fata ei

s-a îmbolnãvit de cancer uterin. Dupã opera!ie,

doctorul i-a spus cã Nina va mai trãi ºase luni,

nu garanteazã mai mult. Tanti Valerica ºi-a pro-

pus sã meargã ºi sã se roage la pãrintele un-

sprezece zile încontinuu. Pe ploaie sau pe vre-

me frumoasã, mama a îndeplinit acest canon,

pe care singurã ºi l-a asumat, ca fiica ei sã se

facã sãnãtoasã. Pãrintele a mijlocit la Domnul,

ºi Nina s-a însãnãtoºit. Au trecut zece ani de

atunci, iar Nina a plecat sã lucreze într-un azil

de bãtrâni din Spania.

*  *  *
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O parte dintre credincioºii care vin la pãrin-

tele Ilie aduc haine ºi cer sã fie atinse de moaº-

tele sfântului. Cineva mi-a mãrturisit cã au fost

situa!ii în care oameni care intraserã în comã

au redevenit conºtien!i dupã ce au intrat în con-

tact cu aceste haine.

*  *  *

Pãrintele Emanuel Ganciu mi-a spus cã,

acum vreo trei ani, ducându-se cu un grup de

credincioºi la mormântul pãrintelui Ilie Lãcãtuºu,

în cimitirul Adormirea Maicii Domnului, a vãzut

vizavi un tânãr în vârstã de douãzeci ºi unu–

douãzeci ºi doi de ani care arãta ca un om sãrac

ºi s-a gândit sã-i dea ceva de pomanã. Tânãrul

a refuzat politicos, spunându-i cã nu este cerºe-

tor ºi cã el vine la pãrintele Ilie „la tratament”.

„Cum adicã la tratament?”, l-a întrebat pãrintele

Ganciu. Tânãrul se nãscuse mut, iar dupã ce

fusese adus la mormântul pãrintelui Lãcãtuºu,

a început sã vorbeascã. Venea regulat ºi, dupã

fiecare drum la pãrintele, vorbea din ce în ce

mai bine.

*  *  *
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Cineva mi-a trimis mesajul urmãtor: „Numele

meu este G.F., am douãzeci ºi nouã de ani ºi

am avut ocazia, prin mila lui Dumnezeu, sã-l

«cunosc» pe pãrintele Ilie Lãcãtuºu în urmã cu

trei ani. Eram foarte supãrat din cauza proble-

melor de sãnãtate cu care s-a nãscut primul meu

copil, care, în acea perioadã, avea aproximativ

ºase luni. Am aflat despre moaºtele pãrintelui

Ilie Lãcãtuºu de la pãrintele meu duhovnic ºi am

zis cã nu ar strica deloc sã ajung ºi eu la moaº-

tele sfântului.

Dupã o primã încercare în care nu a venit

nimeni sã deschidã uºa cãmãru!ei din cimitirul

Giuleºti în care se afla sfântul, am mai încercat.

ªi m-a binecuvântat Dumnezeu cu trei «întâlniri»

cu pãrintele Lãcãtuºu.

Deja de la prima întâlnire s-au întâmplat

minuni. Prima, una care m-a mirat foarte mult,

a fost lipsa fricii de a fi alãturi de niºte oseminte.

De mic copil sunt foarte sperios ºi am senza!ii

total neplãcute când vãd trupuri neînsufle!ite. De

data aceasta însã, nu s-a întâmplat nimic ase-

mãnãtor. Din contrã. Am intrat ºi i-am sãrutat

mâna pãrintelui fãrã nicio fricã, ci chiar cu o mare

dorin!ã ºi atrac!ie.
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În momentul în care i-am sãrutat mâna, am

sim!it cã a miºcat-o, apoi cã s-a uitat la mine,

pãrându-mi-se viu. N-am dat mare aten!ie aces-

tor lucruri pânã când ºi celorlal!i cu care am fost

li s-a pãrut cã percep aceleaºi miºcãri. Apoi, ºi

la celelalte vizite mi s-a pãrut cã sfântul s-a

miºcat. Dar faptul cel mai important, din vizitele

pe care le-am fãcut la mormântul pãrintelui Lãcã-

tuºu, a fost cã, în timpul acelor vizite la mormân-

tul din cimitirul Giuleºti, ni s-a întâmplat o minu-

ne. Bãiatul meu, pe care l-am ºi luat o datã la

moaºtele sfântului, s-a vindecat de sindromul

Duane. Acest sindrom, care nu se poate vindeca

medical (este vorba de lipsa nervului care face

legãtura de la ochi la creier), A DISPÃRUT

TOTAL!!! O fi întâmplare? Eu zic cã nu ºi cã pe

mul!i o sã-i mai ajute sfântul. Doar sã i se cearã.

Doamne, ajutã!”

*  *  *

Doamna Rada Haritina din Zurbaua, Drago-

mireºti-Vale, a aflat de pãrintele Ilie Lãcãtuºu

de la un adolescent de cincisprezece–ºaispre-

zece ani, din Bisericã, orfan de mamã ºi al cãrui

tatã pierduse casa în care locuiau. Puºtiul

rãmãsese pe drumuri, fãrã niciun ajutor.



57Z [

Ducându-se la pãrintele Ilie, pe drum a început

sã vorbeascã în gând cu el: „Pãrinte, ajutã-mã

sã-mi gãsesc o casã unde sã stau, pentru cã,

altfel, va trebui sã dorm la mormântul tãu.” A ajuns

la cimitir ºi s-a aºezat la rând, aºteptând sã intre

la pãrintele. Doamna Maria, fiica pãrintelui Ilie,

a ieºit ºi i-a întrebat pe credincioºi cine este Marius.

Tânãrul a tãcut, gândindu-se cã nu este vorba

de el. Dar când doamna Maria a ieºit a doua

oarã ºi a întrebat „cine este Marius Viorel?”,

atunci a ieºit din rând ºi a intrat la pãrintele.

Doamna Maria i-a zis: „Vino aici, cã te-a chemat

tatãl meu.” Marius a plecat de la cimitir ºi, pe

drum, a gãsit o sumã mare de bani, cu care a

putut sã-ºi închirieze o camerã. Doamna Rada

are ºi ea propria istorie a legãturii sufleteºti cu

pãrintele Lãcãtuºu. Fiind mamã a patru copii,

într-o bunã zi s-a trezit cã este pe cale sã-ºi piar-

dã casa printr-un proces pentru neplatã la între-

!inere. S-a dus la Sfântul Ilie Lãcãtuºu sã-l roage

ca fiica ei cea mare sã-ºi gãseascã un serviciu

care sã le permitã sã achite datoria fa!ã de stat

ºi sã-ºi poatã plãti în continuare între!inerea.

A cincea zi de când mama a început sã meargã

pentru problema ei la pãrintele, Alina, fiica cea
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mare, ºi-a gãsit de lucru la o firmã imobiliarã ºi

problema lor ºi-a gãsit rezolvarea prin ajutorul

primit de la Sfântul Ilie Lãcãtuºu. Dacã o întrebi

pe doamna Haritina care sunt condi!iile pe care

trebuie sã le îndeplineºti pentru ca sfântul sã te

ajute, î!i rãspunde negreºit: „Treaba este bazatã

pe perseveren!ã ºi fidelitate.”

*  *  *

Le recomand tuturor sã meargã sã se închi-

ne la moaºtele acestui nou sfânt care a strãlucit

pe pãmântul românesc. Cei ce vor sã se închine

la moaºtele pãrintelui Ilie Lãcãtuºu se pot duce

în cimitirul Adormirea Maicii Domnului, pe Calea

Giuleºti, joia, sâmbãta, duminica ºi în zilele de

praznic, când, în jurul orei 13:30, cineva din fami-

lia pãrintelui vine ºi deschide cavoul. Acolo ajunge

tramvaiul 11, care are sta!ie sub podul Grant.

Trebuie sã precizez ºi faptul cã mul!i credin-

cioºi au mers sã se închine ºi în zile în care

cavoul a fost închis, dar ei s-au închinat cu evla-

vie ºi au sim!it ajutorul sfântului. Iar apoi au

revenit acolo cu ºi mai multã evlavie...

(Ciprian Voicilã)
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 4. „Mã refer la pãrintele Ilie Lãcãtuºu

cu titulatura de sfânt”

Eram în anul al III-lea, în 1999, la Facultatea

de Teologie Ortodoxã din Bucureºti, când profe-

sorul nostru îndrumãtor, preotul Cojoc Marin, pe

atunci asistent la catedra de bizantinologie, ne-a

anun!at cã au fost descoperite moaºtele unui

pãrinte, pe nume Ilie Lãcãtuºu, în cimitirul din

apropierea stadionului Giuleºti ºi cã, într-o anu-

mitã zi, putem merge, cine vrea, ca sã ne închi-

nãm. Am fost cu el vreo zece colegi ºi am rãmas

foarte impresiona!i de ce am vãzut. Am sãvârºit

slujba parastasului ºi ne-am rugat sfântului ca

sã ne ocroteascã în misiunea noastrã viitoare,

preo!eascã.

În vremea aceea locuiam, împreunã cu so!ia

mea, Ioana, în cãminul Tranzit, din apropierea

sta!iei de metrou Izvor. Ea nu a putut veni sã se

închine la moaºtele Sfântului Ilie din motive de

sãnãtate. Într-o duminicã însã, în vreme ce eu

am fost chemat sã slujesc ca diacon undeva în

Bucureºti, pentru cã ea avea probleme cu un

picior, a zis cã mai bine rãmâne la cãmin ºi va

merge la Sfânta Liturghie la biserica din apropiere
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(a Mãnãstirii Mihai-Vodã). Însã, când sã intre

pe poartã, a auzit o voce: „Mergi la slujbã vizavi”

(adicã la biserica Sapien!ei). Aceastã voce s-a

auzit de trei ori, ºi, în final, a ascultat-o. Ajunsã

la uºa bisericii, a în!eles imediat de ce fusese

îndrumatã acolo: pe uºã era pus un anun!, con-

form cãruia, dupã Sfânta Liturghie, în acea zi

de duminicã, se mergea la moaºtele Sfântului

Ilie Lãcãtuºu. Cu toatã durerea de genunchi pe

care o avea, s-a dus sã se închine ºi s-a bucurat

nespus de mult.

Probabil se observã faptul cã mã refer la

pãrintele Ilie Lãcãtuºu cu titulatura de sfânt. Din

cele pe care le-am trãit, cu rugãciunile acestui

mare sfânt ºi mãrturisitor al neamului românesc,

s-a nãscut convingerea fermã a sfin!eniei sale,

dincolo de ceea ce ochii pot sã vadã atunci când

privesc trupul lui cel plin de har ºi de mireasmã.

Am început sã mergem tot mai des la micu!a

camerã unde este depus trupul sfântului ºi

ne-am împrietenit foarte tare cu fiica lui, Maria.

În decembrie 2000, înainte de a merge acasã,

la Sfântu Gheorghe, în jude!ul Covasna, pentru

sãrbãtorirea Naºterii Domnului, am trecut sã

luãm binecuvântare de la Sfântul Ilie. Era în data
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de 23 decembrie. Ca de obicei, am vorbit înainte

cu doamna Maria ca sã vinã sã deschidã uºa,

iar împreunã cu dânsa au mai venit vreo 15 în-

chinãtori. Am intrat cu doamna Maria înãuntru,

ºi ea l-a rugat pe tatãl ei, sfântul, sã mijloceascã

înaintea lui Dumnezeu pentru ca so!ia mea ºi

cu mine sã avem un copil, cãci toate strãdaniile

noastre de pânã atunci în acest sens fuseserã

fãrã succes. Dupã câteva clipe ne-a spus (aici

vreau sã spun cã, la început, mi s-a pãrut foarte

straniu cum aceastã femeie vorbea cu tatãl ei

cel adormit, exista între ei o comunicare vie,

nevãzutã, directã; la început, am crezut cã minte

sau cã are probleme psihice, dar apoi, cu timpul,

am vãzut cã era ceva adevãrat, pe care nimeni

nu-l vedea, însã se petrecea cu mila lui Dumnezeu):

„Data viitoare când ve!i veni sã vã închina!i, ve!i

fi de mânã cu copilul vostru.”

Apoi ne-a spus: „Tata vrea sã vã facã un dar

de Crãciun.” ªi doamna Maria a luat un buchet

de flori (trei garoafe, pe care le adusese o femeie

atunci ºi care au stat la picioarele Sfântului Ilie

circa zece minute) ºi ni l-a dat. Am plecat plini

de bucurie ºi, acasã, am pus florile la loc de

cinste. Minunea a fost cã au stat înflorite – noi
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doar le schimbam apa – pânã la Paºtile anului

urmãtor, adicã în luna aprilie.

Dupã terminarea facultã!ii (în 2001), ne-am

întors acasã, iar dupã câ!iva ani (în 2004) am

plecat la studii de doctorat în Grecia, unde am

stat pânã în august 2010, când ne-am întors

acasã, la Sfântu Gheorghe. De multe ori am mai

trecut prin Bucureºti ºi am vrut sã mergem la

Sfântul Ilie – întotdeauna îl salutam ºi i ne închi-

nam de departe – însã niciodatã nu am putut

ajunge efectiv: ori era orã târzie, ori nu o gãseam

pe doamna Maria la telefon, apoi ea a trecut la

Domnul ºi nu am mai ºtiut cum sã luãm legãtura

cu familia etc.

În primãvara anului 2010, de mânã cu fiica

noastrã, Maria (de trei ani), am ajuns din nou la

Sfântul Ilie, dupã ce vorbisem în prealabil cu

ginerele lui, so!ul rãposatei doamne Maria. ªi

iatã cum, dupã atâ!ia ani, s-a împlinit ceea ce

ne spusese atunci, în toiul iernii, fiica Sfântului

Ilie Lãcãtuºu.

De asemenea, am vãzut, când am mers pri-

mele dã!i la Sfântul Ilie, o doamnã care lucra pe

atunci la parlament – nu ºtiu în ce func!ie, iar ea
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avea un mare necaz: avuseserã un accident de

maºinã, în urma cãruia fiica ei, în vârstã de 18 ani,

nu pã!ise fizic nimic, dar sperietura a fost aºa

de puternicã, încât apoi i-a cãzut tot pãrul, chiar

ºi genele ºi sprâncenele. Au venit de 40 de ori,

zilnic, la Sfântul Ilie Lãcãtuºu – eu le-am cunos-

cut dupã cam a douãzeci ºi cincea zi – iar minu-

nea era clarã: fata avea deja pãr pe cap în lungi-

me de aproape 2 cm.

De asemenea, la biserica Sapien!ei, unde

am slujit des ca diacon, atunci când nu fãceam

naveta acasã la sfârºit de sãptãmânã (am fost

hirotonit de preasfin!itul Ioan Selejan ca diacon

în 25 decembrie 1999 ºi am slujit ca diacon

vreme de cinci ani), am cunoscut un om bãtrân,

paracliser, pe care Sfântul Ilie l-a vindecat de

cancer la trahee. Pãrintele Cojoc poate da mai

multe detalii despre el. Pe mine m-a impresionat

faptul cã stãtea în altarul acela micu! al bisericii,

în partea stângã, în genunchi tot timpul slujbei

ºi tãia prescurã ºi plângea tot timpul, în liniºte.

L-am întrebat pe pãrintele ce este cu el ºi mi-a

spus cã-l vindecase de cancer Sfântul Ilie ºi

acum privea fiecare zi a vie!ii lui pãmânteºti ca
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pe un mare dar, pentru care mul!umea cu recu-

noºtin!ã ºi cu lacrimi lui Dumnezeu ºi Sfântului

Ilie Lãcãtuºu.

Minunat este Dumnezeu întru sfin!ii Sãi!

20 noiembrie 2010

 (Pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu, consilier cultural

al Episcopiei Covasnei ºi Harghitei)

5. „Eu o consider o minune”

Sunã vag ceea ce vã voi povesti, însã eu o

consider o minune a pãrintelui.

Data întâmplãrii nu o mai ºtiu exact. Prin

anul 2002–2003, auzisem de la cineva cã s-au

descoperit niºte moaºte în cimitirul Giuleºti. Am

fost ºi eu, o datã, mai mult din curiozitate.

Apoi am mai mers deoarece vedeam cã

trupul pãrintelui era uscat, se slujiserã de cãtre

un arhiereu cele 40 de Liturghii de dezlegare,

însã trupul nu putrezea, ba, din contrã, rãmânea

uscat, galben-maroniu, rãspândea bunã mireas-

mã ºi unii oameni spuneau cã s-au vindecat

minunat.
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Într-una din zile, o duminicã, am prins des-

chis la capelã, fiica pãrintelui Ilie Lãcãtuºu,

doamna Sabina, fiind de fa!ã. Era o zi seninã

de varã, canicularã chiar. Deodatã, doamna

Sabina ne anun!ã sã ne pregãtim sã plecãm

deoarece pãrintele (Ilie Lãcãtuºu) a anun!at-o

cã va veni o ploaie toren!ialã rece cam într-o

jumãtate de orã. Ne-am uitat pe cer, niciun nor.

Ne îndoiam de cele auzite, însã ne-am pregãtit

sã plecãm pentru cã doamna Sabina închidea

capela oricum ºi pleca. Am plecat împreunã. Am

prins un tramvai pânã la podul Grant. Nu am

apucat sã cobor din tramvai bine cã a ºi început

o ploaie toren!ialã rece ºi abia m-am putut adã-

posti sub pod. A plouat toren!ial cam 20–30 de

minute, timp în care apa începuse sã curgã în

ºuvoaie pe stradã, iar eu m-am udat la picioare

ºi am zis cã ar trebui sã alerg în sta!ia tramvaiu-

lui 41, pentru cã oricum mã udase ploaia. Am

alergat pânã la 41, rugându-l pe pãrintele Ilie

Lãcãtuºu sã mã fereascã de ploaia aceea rece

– aveam doar un tricou pe mine ºi se putea lãsa

cu o rãcealã la plãmâni. În sfârºit, am ajuns

acasã ºi, în timp ce urcam scãrile, vedeam cu

surprindere cã hainele ºi încãl!ãmintea îmi erau
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uscate, deºi intrasem cu picioarele în apã pânã

aproape de genunchi, sub podul Grant.

Poate sunã cam ciudat, dar eu o consider o

minune. Dacã ve!i considera cã poate fi publi-

catã într-un fel, cã nu pare ciudatã, ºi vã este

de folos, eu v-o trimit cu drag. Doamne, ajutã!

(Daniel Ilie)

6. „Sfin!ii sunt vii, mai vii ca noi”

Doresc sã vã transmit o minune pe care am

trãit-o la pãrintele Ilie Lãcãtuºu acum mai bine

de opt ani.

Am mers cu un grup de creºtini de la bise-

ricã, într-o duminicã dupã-amiazã, la mormântul

pãrintelui. ªtiam cã în acea zi venea fiica pãrin-

telui ºi deschidea cavoul. Dupã ce am stat la

rând vreo 20 de minute, am intrat ºi m-am apro-

piat de sicriul pãrintelui. M-am uitat la fa!a lui ºi

avea ochii deschiºi. Uimitã, am observat cã

pãrintele mã urmãrea cu privirea. Fiica pãrintelui

mi-a spus: „Ia uite, te priveºte!” M-am apropiat

ºi i-am sãrutat mâna, ºi am pus mâna mea pe

cea a pãrintelui. Altã uimire – pãrintele avea



67Z [

mâna mai caldã ca a mea... Am ieºit emo!ionatã

ºi i-am spus unei prietene care aºtepta ºi ea sã

intre: „K., pãrintele miºcã ochii!” Ea mi-a rãs-

puns: „Ei, poate la tine...” Când a intrat ea, s-a

uitat special la ochii pãrintelui ºi a vãzut cã avea

ochii închiºi, dupã ce i-a sãrutat mâna s-a uitat

iar, ºi acum pãrintele avea ochii larg deschiºi.

Am mers la multe moaºte de sfin!i, dar aºa ceva

eu nu am mai întâlnit! Dar nu este de mirare,

cãci sfin!ii sunt vii, mai vii ca noi!

 (Florentina Iordache)

7. „Dumnezeu a lucrat minunat

prin sfântul Sãu”

Vreau sã vã relatez o minune sãvârºitã de

Sfântul Ilie Lãcãtuºu. În anul 2008, mai exact în

luna septembrie, am mers cu so!ia pentru a face

un set de analize (ea este bolnavã de hepatitã

cronicã, cu virus B ºi D). Rezultatele au fost

devastatoare: GPT avea valoarea de 540, iar

limitele normale se situeazã între 20 ºi 70. Men-

!ionez cã analizele le-am fãcut în trei locuri ºi

toate arãtau aceeaºi valoare. Deci am exclus
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posibilitatea unei greºeli. Acest GPT arãta starea

ficatului. Dupã câteva zile, am mers în Bucureºti

sã ne vizitãm naºii. Atunci ne-am hotãrât sã

mergem la Sfântul Ilie Lãcãtuºu. Cu ajutorul lui

Dumnezeu, am ajuns ºi a fost o mare binecuvân-

tare. La o zi distan!ã de pelerinajul la moaºtele

Sfântului Ilie Lãcãtuºu, so!ia mea ºi-a repetat

analizele. Am rãmas mu!i de uimire. GPT avea

acum valoarea de 110, iar dupã câteva zile a

ajuns în limite normale. Am uitat sã men!ionez

cã so!ia mea se sim!ea foarte rãu înainte de a

ajunge la Sfântul Ilie Lãcãtuºu. De a doua zi s-a

sim!it foarte bine. Noi credem cã aceasta a fost

o minune a Sfântului Ilie Lãcãtuºu. Dumnezeu

a lucrat minunat prin sfântul Sãu.

(Mihai Adrian)

8. „Pe mine m-a vindecat

Sfântul Ilie Lãcãtuºu”

Sunt Emanuela Merluºcã din Ploieºti ºi vreau

sã vã mãrturisesc despre ajutorul pe care l-am

primit de la Sfântul Ilie Lãcãtuºu.
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În ianuarie 2008 am fost suspectatã de

sclerozã multiplã. Pentru confirmarea diagnos-

ticului, am fãcut o punc!ie lombarã prin care mi

s-a recoltat lichid cefalorahidian. Îi mul!umesc

lui Dumnezeu cã diagnosticul a fost infirmat.

Lichidul cefalorahidian a fost clar, doar cã a avut

o presiune mai mare la recoltare decât de obicei.

Bucuria însã mi-a fost umbritã de urmãrile aces-

tei punc!ii lombare. Am rãmas cu dureri de cap

severe, pentru care am urmat multe tratamente,

fãrã rezultat. Aveam continuu stãri de ame!ealã,

lipsã de concentrare, de aten!ie, de memorare

ºi stare de somnolen!ã. Am fãcut RMN, iar me-

dicii (radiologi, neurologi) mi-au spus cã aceste

dureri pot trece peste 2–4 luni sau chiar în câ!iva

ani. ªtiin!a medicalã este neputincioasã fa!ã de

aceste dureri postpunc!ie, pentru cã este oare-

cum afectat metabolismul electroli!ilor la nivelul

creierului.

Dupã acest verdict, am cãutat rezolvare la

diferite sfinte moaºte, mergând ºi pe la pãrin!i

îmbunãtã!i!i.

Fac o precizare: atât eu, cât ºi pãrin!ii mei

suntem credincioºi practican!i, avem pãrin!i duhov-

nici, mergem în diverse pelerinaje, mai ales în
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Moldova. Deci mai potrivit ar fi sã spun cã ne-am

continuat rânduiala duhovniceascã ºi dupã

aceastã experien!ã a mea, cu o intensitate mai

mare însã.

Chiar pãrintele Justin Pârvu ne-a recoman-

dat sã mergem la mai multe mãnãstiri, cu rugã-

ciunea în minte ºi în inimã, pentru a ob!ine vin-

decarea. În acel an, cu ajutorul lui Dumnezeu,

am ajuns în Grecia (la Sfântul Nectarie, Sfântul

Spiridon, Sfântul Apostol Andrei, Sfântul Cuvios

David, Sfântul Paisie Aghioritul ºi la multe alte

sfinte moaºte), apoi în Ucraina (Lavra Poceaev,

Kiev etc.). Starea mea fizicã se îmbunãtã!ea

oarecum, dar încã nu scãpasem de acele dureri.

Pentru cã Dumnezeu rânduise într-un fel sã-mi

cunosc sfin!ii !ãrii mele.

Într-una din zile, o colegã de la serviciu îmi

povesteºte despre moaºtele Sfântului Ilie Lãcã-

tuºu. Trecuse deja un an ºi patru luni de când

mã chinuiam cu acele dureri de cap. Am ajuns

la sfintele moaºte, dar, spre întristarea mea, am

gãsit racla închisã. Între timp însã, am citit câte

ceva despre via!a pãrintelui.

Pe 8 mai 2009 am ajuns din nou, singurã,

la sfintele moaºte, cu aceeaºi durere de cap.

Au trecut apoi una, douã, trei zile, iar dupã o
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sãptãmânã am realizat cã am scãpat de durere,

dupã ce am trecut pe la Sfântul Ilie Lãcãtuºu.

Cu multã bucurie ºi mul!umire în suflet, le-am

dat vestea dupã o lunã pãrin!ilor, apoi prietene-

lor, cunoºtin!elor. Apoi pãrintelui Justin. Nu voi

uita niciodatã bucuria cereascã pe care am

vãzut-o licãrind în ochii pãrintelui Justin când i-am

spus: „Pãrinte, Sfântul Ilie Lãcãtuºu m-a vinde-

cat de durerea de cap!!!”

Acum Îi mul!umesc lui Dumnezeu cã a rân-

duit sã mã tãmãduiascã un sfânt român. ªi pen-

tru cã, încet-încet, am ajuns apoi la Aiud, unde

am gãsit al!i sfin!i grabnic ajutãtori în aceste

vremuri grele.

Aceasta a fost minunea pe care am trãit-o

eu ºi pe care poate cã nu am prezentat-o cu un

talent scriitoricesc deosebit. Am dorit doar sã

fac cunoscut ajutorul grabnic pe care ni-l dau

sfin!ii români cinsti!i de noi.

Chiar dacã forurile pãmânteºti nu l-au cano-

nizat încã pe pãrintele Ilie Lãcãtuºu, sunt ferm

convinsã cã Dumnezeu l-a canonizat de mult în

împãrã!ia Sa.

Slavã lui Dumnezeu pentru toate! O zi bine-

cuvântatã!

 (Emanuela Merluºcã)
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9. „Nici nu ºti!i ce binecuvântare

este pentru noi cã-l avem”

Nu ºtiu dacã ceea ce mi s-a întâmplat mie

se poate numi o minune. În urmã cu doi ani, în

2008, chiar de Sfântul Ilie, am mers la sfintele

moaºte ale pãrintelui Ilie Lãcãtuºu. A trebuit sã-l

aºteptãm pe ginerele pãrintelui pentru a deschi-

de cavoul. Între timp se formase o coadã destul

de mare. În timp ce stãteam la coadã, îmi fã-

ceam griji cã nu voi putea atinge sfintele moaºte;

mie mi-au murit doi copii mici, ºocul a fost atât

de puternic, încât de atunci nu mai pot suporta

sã ating oameni mor!i. Îmi construiam fel ºi fel

de scenarii cum sã mã eschivez ºi sã reuºesc

sã trec fãrã sã-l ating. Când am ajuns, nu am

avut nicio re!inere, absolut nimic, îmi era aºa de

bine, era ca ºi cum aº fi fost lângã o persoanã

foarte dragã... nu aº mai fi plecat de lângã el,

cu toate cã, pânã atunci, nu am avut evlavie

deosebitã la pãrintele Ilie Lãcãtuºu, iar dupã ce

m-am închinat ºi am sãrutat crucea, la fel cum

a mai spus cineva înaintea mea, am avut impre-

sia cã s-a uitat la mine; eram cu o prietenã ºi

i-am spus ºi ei, nu fãrã oarecare re!ineri, sã nu

creadã cã „am stat prea mult în soare”, dar

senza!ia cã se uita la mine era atât de puternicã,
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încât m-am uitat la ochii lui – ochii îi avea între-

deschiºi, ºi chiar ºi aºa, când mã uitam, sim!eam

în continuare cã mã priveºte.

Îmi doresc sã mai ajung la sfintele moaºte.

Cei care nu a!i ajuns, nu mai lãsa!i sã treacã

timpul, nici nu ºti!i ce binecuvântare este pentru

noi cã-l avem.

(Valentina Stoian)

10. „Sfântul Ilie Lãcãtuºu

face mari minuni”

Este minunat ceea ce sim!i atunci când

mergi ºi îi atingi moaºtele. Mâinile lui sunt calde

ºi !i se umple sufletul de liniºte ºi bucurie. Cea

mai bunã prietenã a mea, care îmi este ºi naºã,

s-a chinuit timp de zece ani sã aibã un copilaº.

Medicii nu îi dãdeau prea multe ºanse, însã,

rugându-se la sfântul, a rãmas însãrcinatã. Face

mari minuni.
19

(Teodora)

19

 Mãrturie postatã pe www.hotnews.ro/stiri-

arhiva-1048510-parintele-ilie-lacatusu-rugaciunea-

lui-era-profunda-neincetata.htm.
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11. „Misiunea sa nu s-a terminat”

Oare ce minune ar trebui sã se întâmple

pentru ca sfântul Ilie Lãcãtuºu sã fie canonizat

ºi sã fie recunoscut sfânt? Cum oare sã le des-

chidã Dumnezeu ochii ºi poarta sufletului celor

ce sunt în mãsurã sã decidã acest lucru, când

deja fiecare semn este o minune înfãptuitã de

sfânt, iar to!i cei ce au pãºit spre mormântul

pãrintelui, încã din primele clipe, nu-ºi pot explica

ceea ce simt ºi ce se întâmplã cu ei? Nu mai

vorbesc de clipa când intri pentru prima oarã în

lãcaºul sfânt unde se aflã moaºtele pãrintelui ºi

de unde izvorãºte o mireasmã dumnezeiascã

ºi sfântã, iar chipul sãu sim!i cã-!i vorbeºte,

într-un cuvânt, îi sim!i prezen!a vie ºi ajutorul

pe care !i-l dã necondi!ionat, fie cã eºti convins

sau nu pentru ce te afli acolo. Oameni buni, creº-

tini, cei care sunte!i cu adevãrat creºtini, chiar

dacã sunte!i pãcãtoºi, cãci aºa suntem, nimeni

nu poate explica în cuvinte, oricât de dulce ar

avea graiul, ce înseamnã, pentru cei bolnavi ºi

trupeºte, ºi sufleteºte, existen!a moaºtelor Sfân-

tului Ilie Lãcãtuºu.
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Eu sunt convinsã cã misiunea sa nu s-a ter-

minat, iar Dumnezeu l-a hãrãzit ca, ºi dupã

trecerea în rândul celor adormi!i, sã facã bine,

sã ajute ºi sã aibã grijã de to!i aceia care îi cer

ajutorul în fiecare clipã.
20

(Marusia)

12. „Am vãzut un pãrinte care doarme”

La pu!in timp dupã descoperirea moaºtelor

pãrintelui Lãcãtuºu, am fost cu copiii mei la închi-

nare. Am ajuns însã târziu, mai erau câteva per-

soane înaintea noastrã, ºi fata pãrintelui a hotã-

rât cã este târziu ºi închide racla. Ne-am întristat

cã nu am mai ajuns (sã ne închinãm – n.n.), dar

bãie!elul meu, care avea cinci ani, s-a dus în

fugã, a intrat înãuntru ºi a sãrutat mâna sfântului.

„Cum aratã?”, l-am întrebat noi, cele de afarã.

El ne-a spus: „Am vãzut un pãrinte care doar-

me.” Nicio clipã nu a crezut cã este un pãrinte

20

 Mãrturie postatã pe www.hotnews.ro/stiri-

arhiva-1048510-parintele-ilie-lacatusu-rugaciunea-

lui-era-profunda-neincetata.htm.
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adormit întru Domnul. ªi mi-a venit în minte: „Din

gura pruncilor auzim adevãrul.”
 21

(Cristina Catrina)

13. „Îi mul!umim cã este sãnãtoasã”

Fericitul Ilie Lãcãtuºu ne-a ajutat ºi pe noi,

niºte pãcãtoºi de rând, la însãnãtoºirea feti!ei

noastre, care acum are nouã ani ºi care, la naº-

tere, era diagnosticatã cu defect congenital pe

cord. Îi mul!umim cã este sãnãtoasã ºi îl rugãm

s-o ocroteascã cu rugãciunile sale, acum, ºi pe

cea de-a doua fiicã a noastrã. Dumnezeu sã ne

aibã în pazã pe to!i.
 22

(Lauren!iu Sarandi)

21

 Mãrturie postatã pe www.razbointrucuvant.ro/

2009/07/22/pomenirea-fericitului-marturisitor-ilie-

lacatusu-cu-adevarat-avea-darul-smereniei/. ªi al!i

copii au sim!it la fel, nevenindu-le sã creadã cã au în

fa!a lor un om mort.

22

 Mãrturie postatã pe www.razbointrucuvant.ro/

2009/07/22/pomenirea-fericitului-marturisitor-ilie-

lacatusu-cu-adevarat-avea-darul-smereniei/.
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14. „Am vãzut o minune”

Încã de când am aflat de modul în care a

fost descoperit trupul pãrintelui Ilie Lãcãtuºu, am

avut certitudinea cã mã aflu în fa!a unui sfânt!

Vãzând primele fotografii apãrute în presã,

m-am entuziasmat, spunând celor din jur: „Este

extraordinar: în zilele noastre, printre noi, având

familie ºi copii, mai pot apãrea sfin!i. Cred cã este

primul sfânt român descoperit întreg în România!”

Am încercat sã gãsesc, beneficiind doar de

informa!ii vagi ºi confuze, cimitirul ºi mormântul

unde se afla pãrintele Ilie. ªi am reuºit. Agita!ia

febrilã a acestei descoperiri a fost repede înlo-

cuitã de o pace adâncã, ce s-a revãrsat asupra

mea ºi asupra celor cu care eram.

Entuziasmul zgomotos de la aflarea criptei

în care, prin geam, se putea vedea trupul pãrin-

telui acoperit cu veºmintele preo!eºti nu a !inut

multã vreme. Cei prezen!i au fost cuprinºi de o

liniºte meditativã ºi pioasã. Cuvintele rugãciunii

au izvorât imediat din inima fiecãruia dintre noi,

învãlui!i fiind de mirosul deosebit ce rãzbãtea

dincolo de uºa criptei.
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M-am întors de mai multe ori la mormânt,

dar abia la parastasul din Sâmbãta Mor!ilor am

putut sã intru în criptã – cu acordul ºi în prezen!a

familiei – avertiza!i fiind în prealabil (eram cu un

prieten, absolvent de Teologie) de fiica pãrintelui

Ilie, care ne-a spus: „Uita!i-vã, de câte ori intru

la el, tata deschide ochii.” Am vãzut cât se poate

de clar (eu ºi prietenul meu) cã pãrintele a des-

chis ochii larg, pãrând cã ne priveºte. Am vãzut

o minune!

Sãrutându-i de mai multe ori mâinile, nu am

avut nicio clipã senza!ia cã mã aflu în contact

cu trupul unui mort, ci, dimpotrivã, trupul unui

bãtrân slab adormit, cu înfã!iºare cucernicã. De

altfel, la parastasul de un an de la aflarea moaº-

telor, chiar ºi episcopul locului, preasfin!itul Teo-

dosie Snagoveanul, dupã ce a citit rugãciunea

arhiereascã de dezlegare, vãzând cã pãrintele

a rãmas la fel de întreg ºi binemirositor, a afirmat:

„Pãrintele Ilie este sfânt. Fãrã nicio îndoialã!”
23

 (Claudiu Dragomirescu, Bucureºti)

23

 Mãrturie apãrutã în ziarul Curentul, 14 ianua-

rie 2000, p. 16.
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15. „Acum ne vegheazã

din Împãrã!ia Cerurilor”

Una dintre cele mai frumoase veºti pe care

le-am auzit în via!a mea a fost descoperirea

moaºtelor întregi ºi binemirositoare ale pãrintelui

Ilie Lãcãtuºu, în iulie 1998.

Citisem multe cãr!i despre închisorile comu-

niste, cunoscusem foºti de!inu!i, eram interesat

de problema sfin!eniei în închisorile comuniste.

Cum am aflat cã moaºtele pãrintelui Ilie

Lãcãtuºu au fost descoperite neputrezite, m-am

grãbit sã mã duc la pãrintele Justin Pârvu, pentru

a-i comunica vestea. Pãrintele m-a primit cu mare

bucurie. I-am luat atunci ºi un scurt interviu de-

spre cum ar trebui cinstit pãrintele Ilie. A spus

cã putem sã ne rugãm pãrintelui Ilie, chiar dacã

nu este canonizat.

Dupã aceea, întors în Bucureºti, am reuºit

sã ajung la moaºtele pãrintelui Ilie, împreunã

cu un prieten, Claudiu Dragomirescu. Când am

intrat în criptã, primul lucru a fost sã mã uit la

ochii pãrintelui. Voiam sã vãd dacã erau închiºi

sau deschiºi. Ochii erau închiºi. Am pus capul pe

mâinile pãrintelui, sã mã rog sã mã întãreascã
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în lucrarea de propovãduire a sfin!eniei noilor

mucenici – pe vremea aceea, în toamna lui 1998,

subiectul era tabu.

Când am ridicat capul, am rãmas surprins.

Pãrintele avea ochii larg deschiºi. Nu se uita

spre mine, cum am auzit cã a fãcut cu al!ii, dar

ochii erau deschiºi. Am rãmas ºocat. I-am spus

prietenului meu: „A deschis ochii!” A vãzut ºi el.

Am sim!it cã Dumnezeu ne dã acest semn pen-

tru a ne spori evlavia fa!ã de pãrintele Ilie ºi fa!ã

de noii mucenici.

Ulterior, am întocmit un memoriu pentru cano-

nizarea pãrintelui Ilie Lãcãtuºu. Apoi am luat

legãtura cu câteva asocia!ii ortodoxe ºi cu cea

a foºtilor de!inu!i, care au sprijinit ini!iativa mea.

Memoriul a fost depus la Arhiepiscopia Bucu-

reºtilor, care a dat ºi un rãspuns prompt ºi „îmbu-

curãtor”.

În urma depunerii memoriului respectiv, am

fost primit în audien!ã la preafericitul patriarh

Teoctist, împreunã cu pãrintele Galeriu ºi cu un

fost de!inut politic.

Au trecut mai mult de zece ani de atunci ºi

încã nu am auzit sã se punã în mod deschis

problema canonizãrii pãrintelui Ilie Lãcãtuºu.
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Dar în aceastã perioadã am auzit despre multe

minuni sãvârºite de el. Doctori!a de familie de

care apar!in mi-a spus cã ºtie douã cazuri de

vindecãri de cancer sãvârºite dupã rugãciuni

cãtre pãrintele Ilie.

Am auzit ºi lucruri care mi s-au pãrut exage-

rate, dar ºi multe lucruri adevãrate. Pentru mine

nu conteazã decât modul în care Biserica judecã

lucrurile. Dacã pãrintele ar fi murit în închisoare,

ar fi putut fi canonizat imediat, întrucât a murit

mãrturisind credin!a ortodoxã.

Dar, întrucât a murit dupã ieºirea din închi-

soare, Biserica trebuie sã cerceteze amãnun!it

via!a sa, înainte de a-l canoniza.

Oricum, indiferent cã va fi canonizat mai de-

vreme sau mai târziu, pãrintele Ilie este sfânt

încã de când a pãrãsit aceastã lume. Iar acum

ne vegheazã din Împãrã!ia Cerurilor.

(Danion Vasile)

16. Amintiri de neuitat

Mã numesc Rãdulescu Sofia-Carmen, am

70 de ani ºi, cu mult respect, vã scriu despre
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întâlnirea mea, pe care nu o voi uita niciodatã,

cu pãrintele Ilie Lãcãtuºu.

În anul 2002, dupã mul!i ani de suferin!ã,

am divor!at de tatãl copiilor mei, tatã care nu a

avut milã ºi dragoste pentru ei. Am adunat toate

suferin!ele ºi rãul în sufletul meu, m-am îmbolnã-

vit de diabet. La toate acestea s-a mai adãugat

ºi nedreptatea care mi s-a fãcut în timpul proce-

sului de divor!. Din aceastã cauzã, mi-am pierdut

memoria de care aveam nevoie. În timp ce co-

boram cele patru etaje ale blocului în care locu-

iam, uitam tot.

Cu o hârtie deja scrisã, ca sã ºtiu unde tre-

buia sã merg, am fost sã-mi iau pastilele pentru

diabet ºi atunci am vãzut pe o bancã douã femei,

dintre care una plângea de !i se rupea sufletul,

iar cealaltã o îndruma cãtre pãrintele Ilie din

Giuleºti, la care sã se roage din tot sufletul, pen-

tru cã o va ajuta. Doar atât am putut în!elege ºi

memora atunci.

L-am cãutat mult, dar l-am gãsit ºi m-am rugat

prin uºa închisã ca bunul pãrinte sã mã ajute

sã-mi recapãt memoria, sã nu-mi las copiii pe

drumuri, cu un tatã cãruia nu-i pãsa de ei. M-am

rugat din tot sufletul ºi, când m-am ridicat, am
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sim!it un val de cãldurã trecând pe deasupra

capului. M-am uitat în jurul meu, însã nu am

vãzut decât o bãtrânã care schimba apa la florile

pãrintelui. Am îngenuncheat iar ºi m-am rugat

din nou. Dupã ce m-am ridicat, am întrebat bã-

trâna când se deschide uºa, iar aceasta mi-a

rãspuns cã duminicã vine fata dânsului, „Dumne-

zeu sã-l odihneascã!” Mi-a mai spus sã vin cu o

floare. Am plecat de acolo de parcã eram dusã

de cineva pe sus ºi, deºi locuiam foarte departe

de zona Crângaºi, am ajuns repede acasã ºi

eram foarte liniºtitã, sigurã pe mine însãmi.

M-am apucat de treburile casei, iar în restul zilei

nu au mai fost deloc probleme. În acea noapte

l-am visat pe pãrintele Ilie, care îmi spunea:

„Vino ºi roagã-te ori de câte ori ai nevoie de aju-

tor, însã intrã înãuntru, sã nu-!i fie teamã de mine.”

Cu o floare în mânã, m-am dus sã mã rog

la pãrinte. M-am aºezat duminica urmãtoare la

rând ºi, când am ajuns mai aproape, am vãzut

poza celui care îmi apãruse în vis, iar atunci am

exclamat cu bucurie cã este cel care mi-a vorbit

ºi m-a chemat la el sã mã rog. Când am ajuns

în dreptul pãrintelui, fiica dânsului mi-a spus cã

a vorbit ºi cu dânsa ºi i-a spus cã va veni o
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femeie necãjitã. Am fost lãsatã sã intru la el ºi

am primit poza pãrintelui drept amintire.

De atunci, am început o nouã via!ã. Mer-

geam în fiecare duminicã, mã rugam ore întregi

ºi cunoºteam oameni care veneau sã se roage.

Am dat ºi altora câte o pozã a pãrintelui. Au fost

ºi zile grele, în care nu aveam ce pune pe masã

pentru copii, dar pãrintele mi-a apãrut în vis ºi

mi-a spus sã mã rog ºi sã nu mã mai plâng nicio-

datã din cauza banilor, pentru cã voi avea un

trai decent. Toate bucuriile mele le împãr!eam

duminica cu prietenele pe care le cunoscusem

la pãrintele în cei cinci ani de când veneam.

Am trecut printr-o perioadã foarte grea cu

unul dintre cei ºase copii ai mei. Am sperat cã

se va face bine, m-am rugat la pãrintele ºi am

pus florile pe perna copilului. Dupã luni de zile

de luptã cu boala, copilul meu s-a întremat. Îi

mul!umesc din tot sufletul bunului pãrinte Ilie

pentru cã m-a ascultat ºi m-a ajutat. ªtiu cã, atât

timp cât voi mai trãi, el va fi alãturi de mine ºi la

bine, ºi la rãu.

Doamne, ajutã!

(Sofia)
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17. „Am avut încredere

cã pãrintele ne ajutã”

Mã numesc Tatiana Tãtãrcan, sunt domici-

liatã în localitatea Botoºani, actualmente locu-

iesc în Italia. Încerc cât mai pe scurt sã vã scriu

despre minunea pe care pãrintele Ilie Lãcãtuºu

a fãcut-o cu familia mea. Era în anul 2003, când,

disperatã de situa!ia financiarã în care ne gãseam

– rãmãsesem fãrã serviciu eu ºi so!ul, aveam o

fatã studentã, cãsãtoritã, care aºtepta un copil,

ginerele ºi el era student dintr-o familie modestã,

altã fatã, elevã în ultimul an de liceu – cu multe

datorii în spate, am început a bate drumurile

mãnãstirilor pentru rugãciune. Toatã via!a noas-

trã am cãutat mereu ajutorul Domnului, prin

intermediul rugãciunilor ºi plata slujbelor la

biserici ºi mãnãstiri, ºi totdeauna Domnul ne-a

miluit. Aºa cã ºi în acel moment greu am fost la

Mãnãstirea Petru Vodã, la pãrintele Justin; el

ne-a încurajat, ºi acum, dupã ani de zile, ne-am

dat seama cã datoritã rugãciunilor lui cãtre pãrin-

tele Ilie Lãcãtuºu s-a întâmplat minunea.

Între timp, so!ul meu plecase în Spania în

cãutare de lucru, dar, la plecare, a mers sã ia
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binecuvântare de la duhovnicul nostru, pãrintele

Ioan de la Mãnãstirea Popãu!i din Botoºani, care

i-a dat un pliant cu sfaturi duhovniceºti, cu icoana

Sfântului Mãrturisitor Ilie Lãcãtuºu, cu recoman-

darea de a o lua cu el în Spania. Noi am privit-o,

dar nu mai auzisem de el ºi, practic, spre ruºi-

nea noastrã, nu am dat mare importan!ã atunci,

ba, pe deasupra, a ºi uitat-o acasã. Bineîn!eles

cã, ajuns acolo, nu gãsea nimic de lucru, ºi

atunci mi-a spus sã-i trimit prin poºtã pliantul cu

pãrintele. În ziua în care am pus la poºtã pliantul,

ºi-a gãsit de lucru, dar nu prea câºtiga bine. Eu,

rãmasã în !arã, am continuat rugãciunile ºi

pelerinajele la mãnãstiri, am fost iar la pãrintele

Justin ºi, nu mult dupã aceea, am avut un vis în

care mi se spunea cã, dacã vreau sã scap de

necazuri, sã merg la Bucureºti, sã-l caut pe

pãrintele Ilie Lãcãtuºu, fiindu-mi repetat de trei

ori numele sãu. Vreau sã precizez cã nu am

fãcut atunci nicio legãturã cu pliantul ºi nu am

re!inut cã era vorba despre sfântul din pliant.

Complet ignoran!i!!! (Iartã-mã, pãrinte!)

 Ducându-mã la pãrintele Ioan, duhovnicul

nostru, cu sfialã i-am spus de vis, pentru cã el

nu ne permitea sã credem în visuri, dar a fost
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un vis deosebit ºi ceva mã îndemna sã-i spun.

El m-a binecuvântat imediat de drum ºi mi-a

spus cã moaºtele sunt la cimitirul Giuleºti, sã

merg imediat. A fost totul o minune apoi, pentru

cã nu aveam nici bani de drum, dar s-au orânduit

toate de la Dumnezeu, cu rugãciunile pãrintelui

Ilie – am gãsit bani, am fost la moaºtele sale,

într-o lunã de zile eram ºi plecatã în Italia. Acolo

mi-am gãsit de lucru imediat, mi-au fãcut toate

actele, nu am stat nicio zi ilegal în Italia; ºti!i cã

atunci era greu cu vizele de lucru, dar la mine

s-au fãcut toate ca pe roate, mi-am plãtit în câte-

va luni toate datoriile, care erau de ordinul multor

milioane, încât, la un moment dat, cineva din

familie mi-a spus cã este mare minune sã-mi

împrumute persoane strãine atâ!ia bani cu încre-

derea cã eu îi voi înapoia vreodatã. Apoi, dupã

numai zece luni, familia la care am lucrat atunci

mi-a chemat ºi so!ul, i-a fãcut ºi lui actele legale,

am ºi locuit la ei doi ani ºi jumãtate fãrã sã plã-

tim chirie.

În fiecare an de atunci, când mergem în con-

cediu în !arã, mergem sã ne închinãm la moaº-

tele pãrintelui Ilie, ca sã-i mul!umim pentru aju-

tor. Aºa am cunoscut-o ºi pe fata dumnealui
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(Dumnezeu s-o ierte), venea special pentru noi

ºi ne deschidea chilia pentru închinare, deºi noi

nu o contactam înainte. Ea ne-a spus cã este

inexplicabil cum reuºeºte sã fie în contact per-

manent cu pãrintele, ºi acesta îi spune când sã

meargã la cimitir, cã o aºteaptã cineva. Odatã

era în criptã ºi ne-a chemat din mul!ime, spu-

nându-ne cã ea ºtie cine vine cu gânduri curate

ºi pentru ce vine, aude tot ce vorbim noi afarã;

atunci ne-a dat o cãr!ulie cu icoana Maicii

Domnului ºi a pãrintelui pe coperte, care con!ine

douã paraclise ºi este editatã de Mãnãstirea

Petru Vodã ºi ne-a spus aºa: „Tatãl meu a spus

sã citi!i în avion rugãciunile.” Dar ea nu avea de

unde ºti cã noi avem bilet la avion ºi cã în acea

zi ne duceam în Italia. Ajunºi la bordul avionului,

am scos amândoi cãrticelele ºi ne-am pus pe

citit. Deasupra Croa!iei am avut parte de o fur-

tunã groaznicã, care a scuturat avionul din toate

încheieturile, de au încremenit to!i, personalul

avionului era speriat de groazã, nu se auzea un

sunet ºi noi am putut citi în liniºte paraclisele

Maicii Domnului. Ne-am speriat ºi noi, dar am

avut încredere cã pãrintele ne ajutã ºi vom

scãpa cu bine. De atunci nu ne mai despãr!im
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de acele cãrticele, care sunt binecuvântate de

pãrintele Ilie.

 Am enumerat numai câteva dintre minunile

pãrintelui Ilie Lãcãtuºu, dar noi sim!im mereu

ajutorul lui ºi sperãm cã ne va ajuta sã ne întoar-

cem la timp acasã. Deci, în final, Îi mul!umim lui

Dumnezeu ºi Maicii Domnului pentru ajutorul dat

pentru rugãciunile Sfântului Mãrturisitor Ilie

Lãcãtuºu. Sper ca mãrturisirea noastrã sã vã fie

de folos, sã fie spre slava lui Dumnezeu ºi spre

ajutorul oamenilor.

Cu stimã, Tatiana Tãtãrcan, cu asentimentul

so!ului meu, Milucã.

(Tatiana Tãtãrcan)

18. Sfântul Ilie Lãcãtuºu – grabnic

ajutãtorul oamenilor sãraci

Mã numesc Beucã Tudora-Marinela, am

treizeci ºi nouã de ani, sunt cãsãtoritã ºi am doi

bãie!i, unul de ºaisprezece, celãlalt de doispre-

zece ani.

În urmã cu patru ani, bãie!elul meu de doi-

sprezece ani, cel mic, a fost diagnosticat cu
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prolaps anal ºi urma sã-l operez, dar, o, minune!

Venind la pãrintele Ilie Lãcãtuºu, nu a mai fost

necesar sã-l operez, deºi fusese diagnosticat

de patru chirurgi ºi internat pentru investiga!ii.

S-a fãcut bine. Atunci era în via!ã doamna Sabi-

na, fiica pãrintelui, care mi-a zis cã n-o sã-l

operez.

În urmã cu nouã ani, în 2002, am fost în

ºomaj ºi nu mai aveam spor la nimic. Nu mai

aveam bani de chirie, nici de pâine sau mâncare

ºi, ducându-mã la pãrintele Ilie Lãcãtuºu, am

gãsit serviciu, a venit so!ul cu bani. Tot cu ani în

urmã, plângeam la pãrintele Ilie, mã rugam ºi îi

spuneam cã nu am bani nici de bilete de tramvai

ca sã vin la el ºi, întorcându-mã de la el, pe drum,

în interiorul cimitirului, la o ciºmea, am gãsit trei

bilete de tramvai, intacte.

Acum am fost în ºomaj ºi, negãsind de lucru,

am venit la pãrintele Ilie Lãcãtuºu, m-am rugat

ºi am gãsit serviciu.

(Beucã Tudora-Marinela)
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19. Pãrintele Ilie i-a gãsit Ramonei

un loc de muncã

Mã numesc Ramona ºi locuiesc în provin-

cie. L-am descoperit pe Sfântul Ilie Lãcãtuºu

cãutând pe internet cu disperare o ieºire grab-

nicã din problemele grave cu care mã confrun-

tam (diabet, obezitate, pancreatitã, epuizare

psihicã, lipsa banilor ºi a unui loc de muncã).

Sfântul Ilie a vrut ca eu sã-l cunosc pe C., un

om inteligent ºi minunat, care m-a ajutat sã duc

rugãciunea la pãrintele printr-o scrisoare. Men-

!ionez cã nu am avut bani sã ajung la Bucureºti.

Acum mã aflu în Anglia la muncã. E un job

pe placul meu ºi cu reuºitã, datoritã ajutorului

primit de la pãrintele Ilie. Vã îndemn pe to!i sã

cere!i ajutor acestui mare sfânt, a cãrui rugãciu-

ne este neîncetatã, aºa cum a fost ºi când se

afla în închisorile comuniste: era un om care

vorbea foarte pu!in ºi fãcea foarte mult. Dumnezeu

ºi Sfântul Ilie Lãcãtuºu sã vã ajute pe to!i.

(Ramona)
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20. Cãutând Izvorul Vie!ii

 M-am nãscut într-o familie creºtinã, orto-

doxã, cu vechi tradi!ii moºtenite. Bunicii mei,

Draghia ºi Stana, mi-au insuflat dragostea de

Dumnezeu ºi de aproapele. Trãirea lor mi-a mar-

cat via!a, deºi nu frecventau biserica, din cauza

condi!iilor impuse de regimul comunist.

 În anul în care venisem din armatã, înainte

de lovitura de stat (revolu!ia din 1989), am aflat

de niºte miracole la o fântânã din satul Zmeeni

de lângã Buzãu. Am mers acolo deoarece venea

multã lume ºi am venit cu apa de la acea fân-

tânã, cu obiecte de cult, cruce, icoane, dar aces-

tea nu mi-au sãturat sufletul. Dupã pu!in timp,

au venit cei dintr-o sectã religioasã neoprotes-

tantã cu cãr!i ºi broºuri, iar eu, necunoscân-

du-mi credin!a ºi acceptând sã stau cu ei la

discu!ii, am cãzut în capcana lor.

 Din aceastã mândrie – mã mândream cã

acum ºtiam ceva din Biblie, litera ei, mai exact –

am stat ºapte ani în aceastã închisoare a ere-

ziilor. În to!i aceºti ani, familia mea a avut foarte

mare rãbdare cu mine. Cam prin anul 2000, tata

a aflat cã unchiul sãu, pãrintele Ilie Lãcãtuºu,

care a fost deshumat, are sfinte moaºte.
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 Mãtuºa noastrã, Sabina, m-a ajutat sã vin

la tatãl sãu sã mã închin. Eu nu credeam în sfin!i,

deoarece eram îndoctrinat cu erezii ºi nu mai

credeam nici în puterea dãtãtoare de via!ã a

sfintei cruci. Nu ºtiu cum s-a întâmplat, dar

deodatã mi s-a luat un vãl de pe minte ºi inimã

ºi am început sã vãd cã nu sunt pe drumul cel

drept al lui Dumnezeu. Atunci m-am retras din

sectã ºi am mers cu ai mei la pãrintele Ilie Lãcã-

tuºu, sã ne închinãm ºi sã-I mul!umim lui Dumnezeu

pentru toate darurile Sale. Aºa am revenit acasã,

ca fiul cel risipitor, în Biserica Ortodoxã ºi Îl laud

neîncetat pe Dumnezeul nostru Iisus Hristos, pe

Maica Sa, Preasfânta Nãscãtoare de Dumnezeu,

ºi pe to!i sfin!ii Sãi.

 Fata pãrintelui Ilie, tanti Sabina, ne spunea

despre pãrintele cã, atunci când era la Canal,

au vrut sã-i omoare comuniºtii ºi to!i veneau la

el sã-i cearã sfat, iar el le-a spus sã se roage

toatã noaptea ca Dumnezeu sã-i izbãveascã.

ªi, într-adevãr, a doua zi s-a întâmplat minunea,

Dumnezeu a fãcut astfel încât comuniºtii nu i-au

mai omorât.

 Vãrul meu ªtefan mi-a povestit despre pãrin-

tele Ilie cã, atunci când mergea la el, îl gãsea
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citind ºi rugându-se. Era foarte retras, blând,

iertãtor.

(Valentin Cucu, 42 ani, profesor,

rudã cu pãrintele Ilie Lãcãtuºu)

21. Interven!ii minunate

Încã din anul 2004–2005, fratele meu, Clãn!ãu

Petricã, din Slobozia, îmi spunea sã merg la

sfintele moaºte ale pãrintelui Ilie. Vãzând cã eu

nu m-am dus sã mã rog la sfântul, a venit el cu

mine, ºi, împreunã, ne-am rugat la sfintele moaºte

în prezen!a doamnei Sabina, fiica pãrintelui.

Eu am continuat sã merg mai des, auzind

multe lucruri frumoase. Pãrintele Ilie i-a spus

într-o bunã zi doamnei Sabina sã aibã grijã cã

în ziua urmãtoare o sã vinã niºte !igãnci care

urmãresc sã-i ia din oseminte ca sã facã far-

mece ºi sã nu deschidã racla. În acea zi era

multã lume, femei mai multe. Una dintre ele, pe

care am cunoscut-o cu altã ocazie, mi-a arãtat

la gât ºi la fa!ã o urmã, un semn ca o cicatrice

roºiaticã. Doamna fusese în ziua când !igãncile

au fãcut scandal cã nu erau lãsate sã intre la
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pãrintele. Aceastã doamnã a sãrit în ajutorul

doamnei Sabina ºi le-a îmbrâncit pe !igãnci, fapt

pentru care !igãncile au amenin!at-o cã o

omoarã. Ajunsã acasã, s-a trezit pe fa!ã cu pete

negre, tuciurii, pe obraz ºi pe gât. I-a telefonat

doamnei Sabina ºi i-a spus ce a pã!it. Doamna

Sabina a chemat-o sã se roage la sfintele moaºte.

În scurt timp a dispãrut negreala, dar au rãmas

semnele, pielea era slab roºiaticã. În luna aprilie

2010, fratele meu Petricã a fost diagnosticat cu

tumorã la plãmânul drept, de circa 12 cm, la

Spitalul Nasta. Doctorii nu au riscat o opera!ie.

Am ajuns la Spitalul Oncologic Fundeni, unde,

în urma tratamentelor citostatice fãcute, tumora

a scãzut la cinci–ºase centimetri.

În aceastã situa!ie, doctorul Horvath a zis:

„Ce facem?” La care fratele a zis: „Merg pe mâna

dumneavoastrã, cu încredere în Bunul Dumnezeu.”

Opera!ia a durat vreo ºase ore, ºi i s-au extirpat

tumora ºi lobul superior al plãmânului drept. Au

urmat trei luni de zile de citostatice ºi tomografii,

din care s-a constatat o reuºitã...

(Vasile Clãn!ãu)
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22. Oare mul!umim cum se cuvine?

Sunt un pãcãtos care a beneficiat de ajutorul

pãrintelui Ilie Lãcãtuºu. În anul 2008, mergând

la o cunoºtin!ã, m-a întrebat: „Gheorghe, nu vrei

sã mergem la pãrintele Ilie?” Zic: „Da.”

Cu ani de zile în urmã, auzisem de moaºtele

pãrintelui Ilie, dar parcã ceva mã !inea ca sã nu

ajung la dânsul. La începutul postului Paºtelui, i-am

spus duhovnicului meu: „Pãrinte, am auzit de

moaºtele pãrintelui Ilie Lãcãtuºu, vreau sã merg

ºi eu la dânsul. Vreau sã-mi schimb serviciul.”

La locul vechi de muncã, eram într-o stare

de stres care nu se poate descrie. Nu îi acuz pe

cei cu care am lucrat. Dupã prima sãptãmânã a

postului, am mers la cimitir în Giuleºti. Duminicã

de diminea!ã, pe la ora nouã.

Nu ºtiam programul când se putea intra la

sfintele moaºte. Am aºteptat pânã a venit dom-

nul Aurel ºi m-am rugat. Am rãmas mut: nu vãzu-

sem sfinte moaºte întregi decât la televizor.

La sfatul duhovnicului, am fãcut zilnic patru-

zeci de metanii ºi Acatistul-paraclis al Maicii

Domnului. În acel post am mai mers de câteva

ori la pãrintele Ilie. Îmi puneam întrebarea în min-
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tea mea bolnavã: „Cum, Doamne, gãsesc eu

alt serviciu, nu cunosc pe nimeni ca sã mã ajute!”

O, minune mare! În Sãptãmâna Patimilor,

în Joia Mare, au venit diminea!a doi colegi de la

fostul loc de muncã ºi mi-au zis: „Nu vrei sã-!i

schimbi serviciul? "i-am gãsit ceva mai bun. Te

duci?”

Am primit numãrul de telefon al persoanei

la care trebuia sã merg. Am sunat-o mar!i, de

Paºte, m-am întâlnit cu ea ºi, în decurs de cinci-

sprezece zile, am fost la un nou loc de muncã.

Pãrintele Ilie Lãcãtuºu a mai fãcut o minune,

cu fata mea. Am o fatã de douãzeci ºi patru de

ani. În anul 2009 avea un prieten. Azi la el, mâine

la el... Îi zic tot în postul Sfintelor Paºti: „Mãi,

fatã, nu vrei sã-i spui prietenului tãu ca, dupã

Sfintele Sãrbãtori sau de Paºti, sã vinã cu mama

lui ca sã ne cunoaºtem cu to!ii?” A plecat la el

ºi, cum i-a spus de cãsãtorie, n-a vrut sã mai

audã de ea.

M-am rugat la pãrintele Ilie ca sã mã ajute,

eram într-o situa!ie delicatã. „Pãrinte, te rog, aju-

tã-mã ca sã se limpezeascã situa!ia!” Era într-o

zi de duminicã. Era a treia oarã când mã rugam.

Când am plecat de acolo, fata m-a înºtiin!at care
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este situa!ia: totul se terminase. Prietenul ei nu

o mai voia.

La mine situa!ia este mai delicatã. De câte

ori sunt supãrat ºi amãrât, vin la pãrintele Ilie

Lãcãtuºu ºi mã rog: „Pãrinte, î!i mul!umesc pentru

ajutor, te rog, ajutã-mã!” Când plec pe drum, cât

aº fi de supãrat, pânã ajung acasã mã liniºtesc.

Oare mul!umim lui Dumnezeu ºi Sfântului

Ilie cum se cuvine?

(T. Gheorghe, Bucureºti)

23. „Crede!i-mã, face minuni”

Oameni buni, sunt o creºtinã credincioasã

ºi nu prea. Vã rog sã mã crede!i cã eu am fost

de douã ori la Sfântul Ilie Lãcãtuºu, ºi toate dorin-

!ele pe care mi le-am pus s-au îndeplinit. M-am

rugat sã am un copil ºi, într-o lunã de zile, am

rãmas însãrcinatã, dupã ºase ani de rugã. Cre-

de!i-mã, face minuni, nu trebuie decât sã crede!i

în el, în Maica Domnului ºi în Bunul Dumnezeu.

(Annee)
 24

24

 Mãrturie postatã pe http://apologeticum.word-

press.com/2010/07/22/sfantul-ilie-lacatusu-27-de-ani-
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24. Ajutor în necazuri

Da, am fost acolo în Giuleºti, la cimitirul unde

este îngropatã ºi bunica mea. Moaºtele Sfântului

Ilie erau într-o capelã micã. Nu ºtiam exact ce

trebuie fãcut, dar niºte femei care vegheau acolo

m-au sfãtuit sã vin de câteva ori ºi sã strecor un

bile!el printr-o crãpãturã în perete cu rugãciunea

mea, apoi sã dau de pomanã ºi, în ultima zi, sã

merg sã mul!umesc. Nedumeritã, am întrebat:

„La cine sã dau? La sãraci?” Femeile au zâmbit

ºi au zis: „Po!i sã dai ºi la boga!i, cã tot sãraci

sunt ºi ãia.” Am fãcut întocmai ºi, în acea varã,

Sfântul Ilie mi-a ajutat sã intru la facultate; de

asemenea, m-am vindecat de o boalã de piele

de care sufeream de vreo doi ani. ªi veriºoara

mea, care se afla într-o situa!ie total deznãdãj-

duitã, din cauza unor mari necazuri, a mers ºi ea

ºi s-a rugat. Acum, dupã nouã ani, ea este bine,

are un serviciu bun ºi îºi între!ine cele douã fete.

(Sica)
25

de-la-trecerea-la-domnul-minunile-sfantului-povestite-

de-parintele-justin-parvu-si-parintele-ioan-de-la-

rarau/.

25

 Mãrturie postatã pe www.razbointrucuvant.ro/

2008/07/21/parintele-ilie-lacatusu-sfantul-neputrezit-din-

giulesti-25-de-ani-de-la-ridicarea-sufletului-sau-la-cer/.
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25. „Pãrintele deschide ochii ºi te priveºte”

Sus!in ºi eu ceea ce scrie pãrintele Ioan de

la Rarãu (despre moaºtele pãrintelui Ilie). Este

complet adevãrat. Prima datã când am intrat ºi

eu la pãrintele Ilie, fiind de fa!ã fiica dânsului,

m-am uitat la pãrintele, iar pãrintele, cu ochii

mari, albaºtri, se uita la mine. Am scuturat din

cap, mi-am zis cã mi se pare, dar fiica dânsului

mi-a zis: „Ia uita!i-vã, vã priveºte.” M-am aplecat

sã-i sãrut mâna ºi mi-am pus mâna mea pe cea

a pãrintelui. Mâna mea era rece, iar a pãrintelui

era caldã!! Pãrintele mã urmãrea în continuare

cu privirea ºi m-a urmãrit pânã am ieºit. La ieºire,

i-am zis unei prietene, care mai avea vreo douã

persoane pânã sã intre la pãrintele: „Kati, pãrin-

tele deschide ochii ºi te priveºte.” Dar ea mi-a

zis: „Ei, vezi de treabã, poate s-a uitat la tine,

dar la mine sigur nu se uitã!” Când a intrat, s-a

uitat special la ochii pãrintelui, ºi erau închiºi.

Dupã ce i-a sãrutat mâna, s-a uitat iar la ochii

pãrintelui, ºi erau larg deschiºi, uitându-se la
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ea…. Am plecat de acolo cutremurate ºi con-

vinse cã este un mare sfânt ºi, totodatã, un sfânt

foarte viu ºi neobiºnuit…

(Vali)
26

26. „Mâinile pãrintelui erau calde ºi moi”

ªi eu am fost la pãrintele Ilie Lãcãtuºu în

urmã cu vreo doi ani. Referitor la mãrturia pãrin-

telui Ioan de la Rarãu cu privire la mâinile pãrin-

telui (Ilie), ºi eu am observat acelaºi lucru. Dupã

ce m-am închinat, am cerut permisiunea sã-i

sãrut mâinile, pentru cã aveam o sfialã, iar dupã

ce am primit-o ºi i-am sãrutat mâinile, am sim!it

acelaºi lucru minunat: mâinile pãrintelui erau

calde ºi moi ca ale unui om în via!ã. Însã, deºi

am sim!it aceasta chiar din clipa când i-am sãru-

tat mâinile, nu am conºtientizat minunea decât

mai târziu, când am ºi spus altora. O prietenã

apropiatã mi-a confirmat cã a sim!it ºi ea acelaºi

26

 Mãrturie postatã pe www.agnos.ro/blog/2008/

11/20/sfinti-din-inchisori-parintele-ilie-lacatusu/.
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lucru. Pãrintele este un sfânt mare. Dumnezeu

sã-l odihneascã cu cetele sfin!ilor Sãi. Amin!

(Iulian M.)
 27

27. Trei femei mãrturisesc
28

a) Locuiesc aici, în acest cartier, de patru-

zeci de ani. Am fost la Sfântul Dumitru o datã,

chiar de Sfântul Dumitru. Când am venit de acolo,

erau trei cãlugãri ºi o cãlugãri!ã care voiau sã

ºtie cum o iau spre Giuleºti, ca sã ºtie cum ajung

la cimitir, aici. ªi, cum-necum, au ajuns aici. ªi

eu am vãzut faza: o târau pe cãlugãri!ã, s-o adu-

cã pânã în fa!a uºii. ªi ea nu voia, vorbea vrute

ºi nevrute, parcã avea pe satana în ea. ªi o

femeie care îngrijeºte pe aici (la mormânt – n.n.)

i-a zis: „Pune!i-o sã stea în genunchi, sã zice!i

Tatãl nostru pentru ea.” ªi au mers cu ea de trei

27

 Mãrturie postatã pe http://apologeti-

cum.wordpress.com/2010/07/22/sfantul-ilie-lacatusu-

27-de-ani-de-la-trecerea-la-domnul-minunile-

sfantului-povestite-de-parintele-justin-parvu-si-

parintele-ioan-de-la-rarau/.

28

 Mãrturii înregistrate de pãrintele Eftimie Mitra.
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ori aºa, au târât-o de trei ori. Pe urmã ºi-a reve-

nit. Pe urmã ea se ruga, zicea: „Doamne,

iartã-mã pentru ce-am zis!” Cã a zis multe, multe

împotriva lui Dumnezeu ºi a sfintei credin!e. ªi

au plecat cu ea aºa.

Am un ginere care a lucrat la armatã ºi a

fost ars într-o misiune. ªi-a revenit bãiatul ºi a

început serviciul. Dupã vreo ºase luni de zile, a

început sã se înroºeascã pe unde a fost ars. ªi,

venind dintr-o misiune, când i s-au fãcut anali-

zele la Casa Poporului, a gãsit cã avea cancer

la gurã. ªi a început calvarul! ªi atâtea analize,

ºi... pânã a ajuns de-i luau de pe mâini ºi-i puneau

aici... Pânã la urmã, a murit. Dar pânã sã moarã,

auzise ºi fata mea, ºi am venit cu fata mea ºi cu

nepotul, ºi ne rugam. S-a rugat ãla micu’, avea

cinci ani atunci, dar zicea: „Sfinte Ilie, iartã-l pe

tatãl meu! Iartã-l pe tatãl meu, cã-i tare bolnav!”

Vã spun sincer cã a mai durat aproape douã

luni de zile ºi l-a iertat Dumnezeu, ºi a murit.

Dupã un an de zile, so!ul meu – care era

bãtrân, avea 61–62 de ani – nu mai venea acasã.

ªtiam cã are combina!ii – el, fiind ºofer, veºnic

avea combina!ii, dar nu ºtiam cã are o combina-

!ie în Giuleºti ºi cine este ºi cum este. Fãrã multe
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certuri, fãrã nimic, a plecat, fãrã motiv. ªi i-am

dat de toate, lucruri ºi de toate, ºi a plecat. Pe

urmã, am început sã-mi dau seama cã nu tre-

buia sã-l las sã facã acest lucru, deoarece, ca

oameni bãtrâni, ai acolo o casã, ai un rost, ºi pe

urmã trebuie sã le împar!i cu cine nu se cuvine.

ªi atunci am început sã mã duc prin biserici, sã

mã rog. Într-una din zile, dupã vreo douã luni

de zile – bine, cã veneam mereu la Sfântul Ilie –

într-o duminicã, am venit ºi era deschis. ªi m-am

rugat de fata dânsului, a Sfântului Ilie, sã-mi dea

voie sã intru, sã pun ºi eu mâna pe sfântul, sã

mã rog. Nu putea sã-mi dea, cã erau foarte mul!i

bolnavi, ºi era un preot care era în fa!ã. ªi i-am

zis sã-mi dea voie sã pun mâna mea pe preot,

ºi preotul sã punã mâna pe Sfântul Ilie, ºi sã mã

rog sã mã ajute. Nu ºtiu ce m-am rugat, nu ºtiu

ce am zis, dar mi-a dat putere. Am gãsit liniºte

ºi pace, ºi, dupã câtva timp, so!ul meu s-a întors

acasã.

Îi mul!umesc Sfântului Ilie cã m-a ajutat ºi

la opera!ii, cu fetele mele, ºi la opera!ia fetei mele

celei mici, ºi la opera!ia cealaltã, ºi la opera!ia

mea cu piciorul... De câte ori vin aici, ne rugãm

ºi ne ajutã. Ne ajutã foarte mult. Ajutã! Am venit
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pentru opera!ia fiicei mele, care era doar ea cu

copilul, fiindcã so!ul ei murise, ºi m-am rugat,

fiindcã trebuia sã se opereze la coloanã. A aju-

tat-o, a scãpat cu bine. Dupã un timp, m-am operat

ºi eu. Anul trecut m-am operat ºi eu, cã nu

puteam sã mai merg deloc, de la picior. ªi am

scãpat cu bine din toate, cu toate cã a fost o

opera!ie foarte grea – mi s-a pus protezã la ge-

nunchi. Dupã trei sãptãmâni de zile, s-a îmbolnã-

vit fata mea, a fãcut ºi ea opera!ie la coloanã, a

scãpat ºi ea. La un an de zile, fata mea cea micã,

ea, care nu mai fãcea copii ºi fãcea atâta trata-

ment, cu ajutorul lui Dumnezeu a fãcut ºi ea un

copil. ªi asta vreau sã vã spun, cã Sfântul Ilie

este grabnic ajutãtor tuturor care se roagã cu

credin!ã la el. Aºa sã-mi ajute Dumnezeu, cã ãsta

este adevãrul!

b) Vin aici de ºapte ani, de când au deschis

la pãrintele. Am venit prin chemare. M-am dus,

m-am spovedit la mitropolie, m-am împãrtãºit

ºi, noaptea, am visat aceastã sfântã capelã. ªi

am o fatã care e foarte credincioasã, ºi are un

singur copil, ºi de zece ani de zile n-a mai rãmas

gravidã, cea mai mare fatã a mea. ªi, dupã zece
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ani de zile, rugându-se aici, la pãrinte, ºi mer-

gând ºi la sfânta bisericã, peste tot, a rãmas

gravidã, acuma e în luna a ºasea. Ãsta a fost

primul ajutor de la pãrintele. (...) Am mai avut

alt necaz cu bãiatul, cã nu gãsea serviciu. Unde

se angaja, stãtea ce stãtea, ºi-l dãdeau afarã.

ªi m-am rugat sã-l ajute Dumnezeu sã se anga-

jeze din nou, cã avem o datorie imensã la între-

!inere, ºi el, sãracul, trebuia sã lupte sã plãteas-

cã. ªi ne-a ajutat Dumnezeu, cã o singurã datã

m-am rugat la pãrintele, aici, ºi-n ziua aia a fost

anun!at, a primit telefon sã se ducã, cã va fi

angajat. S-a dus ºi s-a angajat. Cum am ajuns

acasã, zice: „Mami, sã ºtii cã mi s-a dat telefon!

De mâine încolo merg la serviciu!” Mul!umesc

lui Dumnezeu, bãiatul meu merge ºi la serviciu,

urmeazã sã se ºi cãsãtoreascã, i-a rânduit

Dumnezeu o fatã bunã, cuminte. ªi sã ajute

Dumnezeu pe toatã lumea!

c) Cu pãrintele Ilie, tot ce mi-am pus în gând

mi s-a îndeplinit: sã nu operez copilul – am pus

mâna pe pãrintele. Aveam probleme cu banii, ºi

m-a ajutat.

De vreo douã–trei ori, nu ºtiu cu exactitate,

s-a spart lacãtul acolo, în spate, ca sã se fure
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bani. ªi acum vreo patru ani au venit patru femei

sã pãzeascã aici. ªi era un ger afarã, nãprasnic!

ªi au zis cã au sim!it aºa, o cãldurã – probabil

cã de la sfântul sau de la Dumnezeu – ºi au

sim!it o cãldurã, aºa, ºi le-a dat sã nu le înghe!e

picioarele, mâinile, sã le dezmor!eascã. ªi s-a

mai întâmplat un caz, un bãiat de aici, de vizavi,

cum intra pe poarta cimitirului, avea duhuri

necurate multe în el. ªi îl !ineau colegii de servi-

ciu, ºi se zbãtea. Fãcea urât. Eu mi-aduc aminte

cã fata mea tot aºa fãcea: rãcnea, !ipa de câte

ori se apropia de uºã, aici. ªi mi-aduc aminte

cã el s-a fãcut bine, dar nu l-am mai vãzut. Deci,

tot acum patru ani, cã de patru ani de zile vin

ºi eu...

28. „Pãrintele emana cãldurã”

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu ºi al fratelui

întru credin!ã C.V., am ajuns sã mã închin la

sfintele moaºte ale pãrintelui Ilie Lãcãtuºu pe

27 ianuarie 2011. Deºi afarã era destul de frig,

ºi mâinile mele erau reci, dupã ce am atins sfin-

tele moaºte, mâna mea dreaptã s-a încãlzit
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instantaneu pânã la cot. Pãrintele emana cãl-

durã. Pacea care m-a cuprins nu poate fi descrisã.

Minunat este Dumnezeu întru sfin!ii Lui!

(Teodor Bindea)

29. Un vis deosebit

Am auzit ºi am citit despre mai multe vise

în care Sfântul Ilie Lãcãtuºu s-a arãtat oamenilor.

Cunosc un preot de mir care l-a visat miºcân-

du-se în raclã, fãrã sã ºtie cã al!i oameni l-au

vãzut cu ochii lor fãcând acelaºi lucru.

Eu am avut urmãtorul vis: pãrintele Ilie era

într-o casã, ºi trupul sãu a revenit la via!ã. Moaº-

tele sale au prins via!ã, ºi pãrintele înviase. Au

venit la el mul!i preo!i ºi credincioºi, bucurân-

du-se. Îmi aduc aminte cã venise ºi pãrintele

Arsenie Papacioc, unul dintre sus!inãtorii cano-

nizãrii pãrintelui Ilie.

To!i care îl vedeau pe pãrintele viu se bucu-

rau. Eu cred cã Sfântul Ilie este viu, ºi cea mai

bunã dovadã este neputrezirea trupului sãu. Iar

faptul cã face atâtea minuni ne îndeamnã sã ne

rugãm lui la vreme de necaz.
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30. O ultimã ºansã

Mergeam cu tatãl meu spre Salonic, cu auto-

carul, de unde aveam sã mergem în Uranopoli

ºi de acolo în Muntele Athos. La vamã, la verifi-

carea paºapoartelor, am fost întreba!i de un act

semnat de mamã ºi eliberat de un birou notarial,

de care noi nu ºtiam, deci nu îl aveam. Am uitat

sã precizez cã sunt minor, iar minorii nu pot ieºi

din !arã prin vamã fãrã acel act, care permite

trecerea. Am fost scoºi din autocar. ªoferul ne

ruga sã ne luãm bagajele, tata îl ruga sã aºtepte.

Era ultimul autocar din ziua aceea, ºi ar fi trebuit

sã mai aºteptãm alte douã zile pânã sã plecãm

din nou, dar nu aveam timp, pentru cã mai era

o sãptãmânã ºi începea ºcoala. Agentul vamal

refuza sã ne lase sã trecem. Tata i-a spus cã

mergem în Muntele Athos, dar el a spus cã nu

crede pe nimeni, cã nu ar avea încredere nici în

el când este vorba de nerespectarea legii. Atunci

am început sã mã rog la pãrintele Ilie în gând,

pentru cã, înainte de a pleca la drum, citisem

câteva dintre minunile sale. Am fost cu vreme

în urmã la cimitir, la moaºtele lui. Tata mi-a spus

apoi cã el se ruga la Maica Domnului ºi la Sfântul
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Nectarie. Cam dupã cinci minute, agentul vamal

ne-a spus sã vorbim cu ºeful sãu. ªeful sãu nu

ne-a lãsat nici el sã trecem, spunându-ne cã ar

trebui sã vinã mama cu maºina la vamã. Mama

era la niºte cursuri de perfec!ionare ºi nu putea

rãspunde la telefon. Dar, nici dacã ar fi rãspuns,

nu putea aºtepta autocarul pânã venea ea la

vamã. Dupã alte zece minute, ºeful a început

sã mã întrebe unde locuiesc, meseriile pãrin!ilor,

dacã mama locuieºte cu noi ºi alte lucruri ase-

mãnãtoare. Dupã ce am rãspuns, într-un final,

ne-a lãsat sã trecem, deºi, conform legii, era inter-

zis. ªtiu cã pãrintele Ilie Lãcãtuºu ne-a ajutat.

(C.V.)

31. Sfin!ii închisorilor – ajutãtori

în naºterea de prunci
29

Slavã lui Dumnezeu în cer ºi pe pãmânt

pace, între oameni bunãvoire!

Mã numesc Monica ºi doresc sã vã aduc la

cunoºtin!ã o mãrturie minunatã a interven!iei

sfin!ilor închisorilor în via!a mea ºi a so!ului meu.

29

 Mãrturie preluatã din revista Atitudini, nr. 17/

2011, p. 42.
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Suntem cãsãtori!i, iar timp de ºase ani,

Domnul ne-a încercat credin!a ºi nu ne-a dãruit

niciun copil.

În anul 2009, odatã cu apelul pãrintelui

Justin, via!a mea s-a schimbat mult. Ca sã fiu

succintã ºi sã nu vã obosesc, am aflat mult mai

multe despre via!a sfin!ilor români care au pãti-

mit în închisorile comuniste (citisem doar cartea

Sfântul închisorilor, care m-a impresionat foarte

mult).

Inima mea a fost atrasã rapid ºi puternic

cãtre aceºti sfin!i „fãrã cruce ºi nume”, ºi mi-am

propus, împreunã cu so!ul meu, în vara anului

2009, sã ajungem la Aiud, la Râpa Robilor, sã

ne închinãm sfintelor moaºte ºi sã luãm ulei

sfin!it de la candela Maicii Domnului.

Ajunºi acolo, am cumpãrat ºi Acatistul

sfin!ilor români din închisori ºi, pentru prima

datã, am ajuns la Mãnãstirea Petru Vodã, ºi, cu

bucurie, am sãrutat mâna pãrintelui Justin, care

ne-a ºi miruit.

Anul urmãtor (în primãvara anului 2010), am

plecat la Tâncãbeºti ºi ne-am închinat troi!ei de

acolo, gândindu-ne la jertfa martirilor noºtri. Între

timp, am ajuns din nou, dupã câ!iva ani, la
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moaºtele Sfântului Ilie Lãcãtuºu, la care m-am

rugat sã-mi dãruiascã un copil.

Ultimul loc la care am dorit sã ajungem sã

ne închinãm, sã aprindem o lumânare ºi sã

depunem flori a fost la Târgu Ocna, acolo unde

a pãtimit Sfântul Valeriu Gafencu (aceasta a fost

vara trecutã, în concediu).

Timp de un an, am citit aproape zilnic Acatis-

tul sfin!ilor români din închisori, rugându-mã lor

sã mijloceascã la Dumnezeu ºi Maica Domnului

sã ne dãruiascã un copil.

ªi minunea nu a întârziat sã se înfãptuiascã!

Chiar vara trecutã, încheind efectiv pelerinajul,

am aflat vestea incredibilã cã sunt însãrcinatã.

ªi acum, când scriu aceste rânduri, stau lângã

feti!a noastrã care are ºase sãptãmâni.

Domnul ºi Mãicu!a Sa ne-au ascultat rugã-

ciunile ºi nu ne-au uitat pe noi, pãcãtoºii ºi nevred-

nicii. Mare este Dumnezeu întru sfin!ii Sãi, sfin!ii

neamului românesc, care trebuie canoniza!i

degrabã...

(Monica N., Cãlãraºi)
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Acatistul Noului Mãrturisitor

Ilie Lãcãtuºu, fãcãtorul de minuni

(† 22 iulie)

Troparul, glasul al VIII-lea:

Îndelung pãtimitorule, de Dumnezeu

purtãtorule Pãrinte Ilie, vãpaia muncilor cu

focul lucrãtor ai înrourat-o, ruºinând pe vrãj-

maºi. Pentru aceasta, pãrinte, cu hlamida

lui Hristos îmbrãcându-te, pe Acesta roagã-L

sã mântuiascã sufletele noastre.

Condacul I:

Veni!i, iubitorilor de mucenici, sã-l lãu-

dãm cu mare glas pe Pãrintele Ilie, care prin

pãtimirile sale a luat de la Dumnezeu cununa

biruin!ei. Cãci, iubind Biserica lui Hristos ºi

neamul românesc, a ales calea cea strâmtã

ºi cu chinuri, stând fãrã teamã împotriva duº-

manilor dreptei credin!e. ªi pentru aceasta

sã-i cântãm: Bucurã-te, Pãrinte Ilie, fãclie

luminoasã a soborului noilor mãrturisitori!
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Icosul I:

La tine alergãm, sfinte, la vreme de ispi-

tã, având nãdejde în mijlocirile tale. ªtim cã

pe mul!i i-ai chemat în chip minunat la

sfintele tale moaºte. Am auzit de femeia pe

care ai îndemnat-o, zicându-i în vis: „Vino

la mine ºi roagã-te ori de câte ori ai nevoie

de ajutor.” ªi credem cã ºi pe noi ne po!i

ajuta, cãci iubirea ta se revarsã peste to!i

cei care se roagã !ie cu credin!ã, ºi pentru

aceasta î!i zicem:

Bucurã-te, binecuvântare a pãmântului

românesc,

Bucurã-te, liman al credincioºilor ºi dar

ceresc,

Bucurã-te, chivot al virtu!ilor de Hristos

împodobit,

Bucurã-te, cã iubirea de cele sfinte prin

jertfã o ai adeverit,

Bucurã-te, veghetor neobosit al celor ce

mãrturisesc dreapta credin!ã,

Bucurã-te, cã de la tine învã!ãm smere-

nia ºi adevãrata umilin!ã,

Bucurã-te, cã ai fugit de slava lumeascã

ºi pe Dumnezeu L-ai aflat,
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Bucurã-te, cã pentru neamul românesc

te-ai rugat neîncetat,

Bucurã-te, comoarã care pe cei drept-

credincioºi îi îndestulezi,

Bucurã-te, cã pe cei care pornesc pe cãi

greºite îi îndreptezi,

Bucurã-te, cã îi chemi la tine pe cei care

au nevoie de ajutor,

Bucurã-te, cã cei care se roagã !ie te

cunosc grabnic ocrotitor,

Bucurã-te, Pãrinte Ilie, fãclie luminoasã

a soborului noilor mãrturisitori!

Condacul al II-lea:

L-ai slujit pe Hristos din tinere!ile tale,

fiind icoanã a rugãciunii, a smereniei ºi a

jertfelniciei, ºi te-ai arãtat pildã pentru noi,

cei iubitori de patimi ºi slabi în credin!ã.

Pentru aceasta te rugãm sã nu încetezi a te

ruga pentru noi, ca sã-I putem cânta lui Dum-

nezeu cu inimã curatã: Aliluia!

Icosul al II-lea:

Vãzând Dumnezeu râvna ta pentru cele

sfinte, te-a chemat sã-L slujeºti ridicând pe
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umerii tãi greaua cruce a preo!iei. Iar tu ai

rãspuns cu vrednicie acestei chemãri, vrând

sã fii pãstor de suflete ºi slujitor al aproapelui

tãu, ºi pentru aceasta î!i aducem cântãri de

laudã:

Bucurã-te, cã pe Sfântul Prooroc Ilie l-ai

avut ocrotitor,

Bucurã-te, glas proorocesc care ai

mustrat rãtãcirea aposta!ilor,

Bucurã-te, odraslã a rugãciunii sfin!ilor

din veacurile trecute,

Bucurã-te, cã ai înfruntat cu în!elepciune

ale vrãjmaºului ispite,

Bucurã-te, cã din copilãria ta ai mers cu

smerenie pe calea virtu!ilor,

Bucurã-te, cã !i-ai pãzit curã!ia tinere!ii

luptând împotriva patimilor,

Bucurã-te, cel ce, mergând pe calea fami-

liei, ai ajuns la sfin!enie,

Bucurã-te, cã virtu!ile tale le-ai acoperit

cu smerenie,

Bucurã-te, cã ai fost propovãduitor ºi

duhovnic iscusit,

Bucurã-te, cã mul!ime de suflete bolnave

ai tãmãduit,
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Bucurã-te, al iubirii de Dumnezeu neos-

tenit propovãduitor,

Bucurã-te, dreptar ºi pildã aleasã pentru

slujitorii altarelor,

Bucurã-te, Pãrinte Ilie, fãclie luminoasã

a soborului noilor mãrturisitori!

Condacul al III-lea:

Vãzând mul!imea încercãrilor prin care

trecea neamul românesc, ai vrut sã arzi ca

o lumânare, necru!ând nicio ostenealã pen-

tru aceasta. ªi, împreunã cu mul!i preo!i ºi

credincioºi, ai ales sã trãieºti sub ocrotirea

Sfântului Arhanghel Mihail, luptând cu sabia

cuvântului împotriva hulitorilor adevãrului ºi

cântând fãrã teamã: Aliluia!

Icosul al III-lea:

Nu te-ai temut nici de suferin!e ºi nici de

moarte, cãci ai purtat în sufletul tãu râvna

spre mucenicie. Iar Hristos te-a învrednicit

sã mergi pe urmele mucenicilor din vechime,

cãci ai fost luat din mijlocul familiei ºi al

credincioºilor ºi ai fost dus în colonii de

muncã, unde, prin rãbdarea ºi sfin!enia ta,
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ai adus mângâiere sufletelor deznãdãjduite,

ºi pentru aceasta î!i cântãm:

Bucurã-te, cã sfin!ii închisorilor asupra

ta au vegheat,

Bucurã-te, cã, primindu-te mai apoi în

ceata lor, s-au bucurat,

Bucurã-te, cã, prin curajul tãu, în întune-

ricul prigonirilor ai strãlucit,

Bucurã-te, cã, în viforul furtunilor, pacea

sufleteascã o ai dobândit,

Bucurã-te, cã, în fa!a pãtimirilor, duhul

tãu nu s-a tulburat,

Bucurã-te, piatrã de care uneltirile celor

rãu credincioºi s-au sfãrâmat,

Bucurã-te, cã ai urcat muntele suferin!ei

cãlcând pe urmele mucenicilor,

Bucurã-te, cã ai rãbdat fãrã cârtire batjo-

curile ºi dispre!ul prigonitorilor,

Bucurã-te, cã, prin dureri ºi suferin!e, prigo-

nitorii nu te-au supus,

Bucurã-te, cã, urmând Stãpânului tãu,

ca o oaie la junghiere te-ai adus,

Bucurã-te, cã pe calea mântuirii în chip

tainic te-a cãlãuzit,
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Bucurã-te, cã, în fiecare prigoanã prin

care ai trecut, de El ai fost pãzit,

Bucurã-te, Pãrinte Ilie, fãclie luminoasã

a soborului noilor mãrturisitori!

Condacul al IV-lea:

S-a vãzut puterea rugãciunilor tale la

Periprava, sfinte, când a!i fost puºi sã tãia!i

stuf pe o vreme geroasã ºi cei care vã pã-

zeau aºteptau moartea voastrã. Dar i-ai încu-

rajat pe cei care împreunã pãtimeau cu tine

sã-ºi punã nãdejdea în ajutorul Maicii Dom-

nului ºi al Sfin!ilor Trei Ierarhi, care erau prãz-

nui!i în acea zi, ºi I-a!i cântat lui Dumnezeu:

Aliluia!

Icosul al IV-lea:

V-a!i asemãnat sfin!ilor patruzeci de

mucenici, arunca!i de prigonitori în apele

iezerului Sevastiei, dar prin rugãciunile tale,

pãrinte, to!i au rãmas în via!ã. Cã strãlucind

soarele credin!ei în inima ta, a strãlucit ºi

pe cer soarele cel materialnic ºi a încãlzit

pãmântul, venind în ajutorul vostru. Pentru

care te lãudãm, zicând:
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Bucurã-te, cã Maica Domnului cu sfântul

ei acoperãmânt v-a acoperit,

Bucurã-te, cã Sfin!ii Trei Ierarhi prin rugã-

ciunile lor v-au ocrotit,

Bucurã-te, cã trupurile voastre pe crucea

frigului au fost rãstignite,

Bucurã-te, cã inimile voastre de harul

Duhului Sfânt au fost întãrite,

Bucurã-te, cã asemeni sfin!ilor patruzeci

de mucenici a!i pãtimit,

Bucurã-te, cã vicleanul diavol prin pãti-

mirea voastrã a fost biruit,

Bucurã-te, cã rãbdarea voastrã pe prigo-

nitori i-a îngenuncheat,

Bucurã-te, cã dreptatea voastrã în chip

minunat s-a arãtat,

Bucurã-te, cã pe Sfântul Arhanghel Mihail

l-a!i avut sprijinitor,

Bucurã-te, cã a!i purtat fãrã sã cârti!i

povara pãtimirilor,

Bucurã-te, cã, fiind umili!i de oameni,

Fãcãtorul lumii v-a binecuvântat,

Bucurã-te, cã Soarele dreptã!ii prin lumi-

na soarelui v-a mângâiat,
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Bucurã-te, Pãrinte Ilie, fãclie luminoasã

a soborului noilor mãrturisitori!

Condacul al V-lea:

Vãzând cele viitoare, ai cunoscut mai

înainte ºi ziua trecerii tale la Domnul, ºi anul

mor!ii preotesei tale, ºi prin aceasta s-a vãdit

darul pe care l-ai primit de la Dumnezeu încã

din timpul vie!ii tale pãmânteºti, pentru care

ne bucurãm ºi Îi cântãm cu mul!umire: Aliluia!

Icosul al V-lea:

Cine poate spune bucuria celor care au

fost de fa!ã la aflarea sfintelor tale moaºte,

pãrinte? Cã trupul tãu s-a arãtat neatins de

trecerea timpului ºi nesupus putreziciunii,

prin harul Duhului Sfânt. ªi prin aceasta s-a

întãrit sfin!enia ta, cãci Dumnezeu ne-a

vorbit prin moaºtele tale binemirositoare,

îndemnându-ne sã-!i aducem laude ca

acestea:

Bucurã-te, cã sfintele tale moaºte te

aratã vas ales al lui Hristos,

Bucurã-te, cã cei ce vin ºi se roagã !ie

dobândesc mult folos,



124Z [

Bucurã-te, cã, prin trupul tãu neputrezit,

fãrã cuvinte le vorbeºti,

Bucurã-te, cã pe cei ce aleargã la tine

nu îi pãrãseºti,

Bucurã-te, cã pomenirea ta se întipã-

reºte în sufletele lor,

Bucurã-te, apostol al învierii mor!ilor la

sfârºitul veacurilor,

Bucurã-te, cel ce evlavia pelerinilor care

vin la tine o înmul!eºti,

Bucurã-te, cã îndoielile le risipeºti ºi cre-

din!a o întãreºti,

Bucurã-te, cel ce aduci bucurie în sufle-

tele celor care se închinã !ie,

Bucurã-te, cã ne îndemni sã cugetãm

la moarte ºi la veºnicie,

Bucurã-te, cã, asemenea sfin!ilor de de-

mult, bunã mireasmã rãspândeºti,

Bucurã-te, cã la racla ta mul!ime mare

de închinãtori primeºti,

Bucurã-te, Pãrinte Ilie, fãclie luminoasã

a soborului noilor mãrturisitori!
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Condacul al VI-lea:

Din timpul vie!ii tale te-ai arãtat fãcãtor

de minuni, sfinte, dar, dupã adormirea ta,

numãrul acestora s-a înmul!it. ªi, dupã afla-

rea sfintelor tale moaºte, mul!ime de credin-

cioºi a venit sã ia binecuvântarea ta, rugân-

du-se !ie ºi lui Dumnezeu cântându-I: Aliluia!

Icosul al VI-lea:

În aceste vremuri în care rãtãcirile se

înmul!esc, te-a arãtat Dumnezeu stavilã

împotriva necredin!ei, cãci, auzind despre

mul!imea minunilor tale, mul!i vin la sfintele

tale moaºte ºi, vãzându-te ca ºi cum ai

dormita în raclã, cunosc puterea lui Hristos,

Cel ce a biruit moartea. ªi pentru aceasta

te laudã, zicând:

Bucurã-te, cã celor ce aveau nevoie de

ajutor te-ai arãtat,

Bucurã-te, cã prin vise ºi vedenii la tine

i-ai chemat,

Bucurã-te, cã oamenii vestesc minunile

tale nenumãrate,

Bucurã-te, cã facerile tale de bine sunt

în tot locul lãudate,
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Bucurã-te, prieten al celor apãsa!i de

povara singurãtã!ii,

Bucurã-te, cel ce alungi ispita deznã-

dejdii ºi a sinuciderii,

Bucurã-te, cã de ispita mor!ii nãprasnice

ne izbãveºti,

Bucurã-te, cel ce prin mul!imea minunilor

ne uimeºti,

Bucurã-te, cã celor necãji!i ºi întrista!i le

ºtergi lacrimile,

Bucurã-te, cã mul!i preo!i ºi cãlugãri se

roagã înaintea icoanei tale,

Bucurã-te, cã harismele tale cu multã

bucurie le mãrturisim,

Bucurã-te, cã, prin tine, pe Dumnezeul

cel adevãrat Îl cinstim,

Bucurã-te, Pãrinte Ilie, fãclie luminoasã

a soborului noilor mãrturisitori!

Condacul al VII-lea:

Au venit la tine bolnavi pe care doctorii

nu i-au putut ajuta, lãsându-i pradã deznã-

dejdii, dar tu te-ai arãtat doctor ceresc ºi ai

arãtat cu putin!ã cele cu neputin!ã. Iar bolna-

vii, aflând tãmãduire, au dat mãrturie despre
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mul!imea darurilor tale, cântându-I lui Dum-

nezeu împreunã cu cei de aproape ai lor:

Aliluia!

Icosul al VII-lea:

Orice boalã ºi orice neputin!ã îºi aflã

leacul prin rugãciuni cãtre tine, Pãrinte Ilie,

cãci Dumnezeu a rãsplãtit peste mãsurã

suferin!ele tale muceniceºti. ªi te-a arãtat

ceresc doctor fãrã de argin!i, la care aler-

gând, bolnavii î!i zic cu inimile pline de nã-

dejde:

Bucurã-te, cel ce împar!i tãmãduiri cu

îndestulare,

Bucurã-te, pentru cei afla!i pe patul de

boalã alinare,

Bucurã-te, cã, prin rugãciunile tale, pe

mul!i de opera!ii i-ai scãpat,

Bucurã-te, cã doctorii nu au putut pricepe

ce s-a întâmplat,

Bucurã-te, cã, prin tine, tânãrul mut a

început sã vorbeascã,

Bucurã-te, cã minunile tale a început sã

le mãrturiseascã,
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Bucurã-te, cã bolnavii s-au bucurat aflând

vindecare,

Bucurã-te, pentru rudeniile lor îndurerate

mângâiere,

Bucurã-te, ocrotitor al bolnavilor ºi sfãtui-

tor al doctorilor,

Bucurã-te, cã aju!i doctorii pentru rugã-

ciunile bolnavilor,

Bucurã-te, cã îi uºurezi pe cei apãsa!i

de povara durerii,

Bucurã-te, cã te rogi pentru cei afla!i în

ceasul mor!ii,

Bucurã-te, Pãrinte Ilie, fãclie luminoasã

a soborului noilor mãrturisitori!

Condacul al VIII-lea:

Te-ai arãtat în vis femeii necãjite ºi i-ai

cerut sã nu se mai plângã din pricina lipsei

banilor, cãci va avea cele de trebuin!ã. Iar

ea, primind putere din cuvintele tale, s-a întã-

rit în credin!ã ºi I-a adus lui Dumnezeu lauda:

Aliluia!
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Icosul al VIII-lea:

Ne aflãm în lipsuri ºi necazuri de multe

feluri, sfinte, dar credem cã nu vei lãsa

rugãciunea noastrã fãrã rãspuns. Cã pe

sãraci i-ai ajutat în fel ºi chip, iar pe cei care

nu aveau din ce sã trãiascã i-ai ajutat sã-ºi

gãseascã de lucru. ªi credem cã, precum

pe aceºtia, ºi pe noi ne po!i ajuta, venind în

întâmpinarea noastrã, pentru care î!i zicem:

Bucurã-te, cã pe cei flãmânzi îi hrãneºti,

Bucurã-te, cã pe cei lipsi!i îi miluieºti,

Bucurã-te, cã dai cele de trebuin!ã

sãracilor,

Bucurã-te, cã vii în întâmpinarea necã-

ji!ilor,

Bucurã-te, cã pe cei rãmaºi fãrã casã

i-ai ajutat,

Bucurã-te, cã, vãzând ajutorul tãu, s-au

bucurat,

Bucurã-te, cel ce eºti pãrinte iubitor al

orfanilor,

Bucurã-te, cã eºti grabnic sprijinitor al

vãduvelor,

Bucurã-te, cã din ispita deznãdejdii ne-ai

ridicat,
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Bucurã-te, drept judecãtor care adevãrul

l-ai apãrat,

Bucurã-te, cã !ii partea celor pe nedrept

prigoni!i,

Bucurã-te, cã îi încurajezi pe cei dispre-

!ui!i,

Bucurã-te, Pãrinte Ilie, fãclie luminoasã

a soborului noilor mãrturisitori!

Condacul al IX-lea:

Mare este triste!ea familiilor care sunt

lipsite de prunci, dar noi am auzit cã mul!i

copii au venit pe lume dupã ce pãrin!ii lor

!i-au cerut ajutorul. Aºa te rugãm sã ai milã

de so!ii ºi so!iile care se roagã !ie, cerându-!i

sã te rogi pentru ei ca sã aibã copii ºi sã-I

poatã cânta împreunã lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al IX-lea:

Pãrin!ii tãi au fost binecuvânta!i de Dum-

nezeu cu ºapte prunci, iar tu ºi preoteasa ta

a!i avut cinci copii, fiind cu adevãrat familia

voastrã o micã bisericã. Iar Hristos !i-a dat

darul de a fi ocrotitor al familiilor creºtine ºi
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al celor care se pregãtesc sã meargã spre

mântuire pe calea cãsãtoriei, ºi pentru aceasta

î!i cântãm, zicând:

Bucurã-te, rugãtorule pentru familiile evla-

vioase,

Bucurã-te, cã veghezi asupra sufletelor

credincioase,

Bucurã-te, cã pãrin!ii credincioºi te iau

ocrotitor,

Bucurã-te, cã te rogi pentru mântuirea

copiilor lor,

Bucurã-te, cã îi îndrumi sã meargã pe

calea Bisericii,

Bucurã-te, cã îi fereºti de prãpastia pier-

zãrii,

Bucurã-te, cã fiii risipitori se întorc la ca-

sele pãrin!ilor,

Bucurã-te, cã, prin tine, pacea ia locul

tulburãrilor,

Bucurã-te, cã pãrin!ii fãrã copii te iau

mijlocitor,

Bucurã-te, cã nu laºi fãrã rãspuns rugã-

ciunile lor,

Bucurã-te, cã întristarea din inimile lor o

izgoneºti,
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Bucurã-te, cã stãruin!a lor în rugãciune

o rãsplãteºti,

Bucurã-te, Pãrinte Ilie, fãclie luminoasã

a soborului noilor mãrturisitori!

Condacul al X-lea:

Au încercat vrãjitoarele sã fure o pãrti-

cicã din sfintele tale moaºte, dar tu te-ai

arãtat fiicei tale ºi i-ai descoperit gândul lor

diavolesc, stând împotriva vicleniei lor ºi

risipind rãutatea lor. Iar fiica ta s-a bucurat,

mul!umindu-I lui Dumnezeu ºi zicând: Aliluia!

Icosul al X-lea:

În vremea de astãzi, mul!i îndrãci!i se

chinuie amarnic, dar cei care sunt aduºi la

sfintele tale moaºte primesc degrabã ajutor.

Cãci diavolii se tem de puterea rugãciunilor

tale ºi pleacã de la cei pe care îi chinuiau.

Te rugãm, sfinte, aratã-te grabnic ajutãtor

al celor care suferã din pricina diavolilor, din

pricina lucrãrilor drãceºti sau a farmecelor

de tot felul, ca, sim!ind ocrotirea ta, sã-!i cân-

te împreunã cu noi:
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Bucurã-te, izgonitor al cetelor diavoleºti,

Bucurã-te, cã puterea farmecelor o risi-

peºti,

Bucurã-te, cã pe cei îndrãci!i i-ai izbãvit,

Bucurã-te, cã aceºtia te-au lãudat ºi !i-au

mul!umit,

Bucurã-te, cã ai primit cererile rudeniilor

lor,

Bucurã-te, cã ai ascultat rugãciunile preo-

!ilor,

Bucurã-te, cel ce dezlegi legãturile vrãji-

torilor,

Bucurã-te, cel ce ne scapi din robia pati-

milor,

Bucurã-te, cã de duºmanii nevãzu!i tu

fereºti poporul,

Bucurã-te, cã în ceasul încercãrii î!i cerem

ajutorul,

Bucurã-te, cã vãpaia ispitelor o potoleºti,

Bucurã-te, cã pe calea cea strâmtã ne

povã!uieºti,

Bucurã-te, Pãrinte Ilie, fãclie luminoasã

a soborului noilor mãrturisitori!



134Z [

Condacul al XI-lea:

Ai fost trimis în vreme de rãzboi sã faci

misiune în pãmântul românesc de peste

Prut, ºi multe suflete ºi-au gãsit alinarea în

cuvintele tale. Aºa ºi astãzi te rugãm, sfinte,

roagã-te lui Dumnezeu pentru to!i cei care

stau departe de calea mântuirii, ca, schim-

bându-ºi vie!ile, sã-I cânte lui Dumnezeu:

Aliluia!

Icosul al XI-lea:

Au venit la sfintele tale moaºte nu doar

fii ai Bisericii, ci ºi oameni înºela!i de diferite

rãtãciri, dar care voiau sã vadã dacã trupul

tãu este cu adevãrat neatins de putreziciune.

Unii au rãmas fãrã glas, vãzând sfintele tale

moaºte întregi, ºi au cãutat sã-L cunoascã

pe Dumnezeul care te-a proslãvit, ºi pentru

aceasta acum, venind la Biserica cea adevã-

ratã, te laudã împreunã cu noi:

Bucurã-te, candelã aprinsã în întunericul

rãtãcirilor,

Bucurã-te, stâlp de foc cãlãuzitor în deºer-

tul ispitelor,
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Bucurã-te, trâmbi!ã a cuvintelor dumne-

zeieºti,

Bucurã-te, alãutã care ne desfe!i cu

cântãri cereºti,

Bucurã-te, cel ce dai la o parte vãlul

minciunilor,

Bucurã-te, cã faci neputincioase cursele

ereticilor,

Bucurã-te, cã pe ritorii cei mincinoºi i-ai

biruit,

Bucurã-te, cã, prin tine, viforul pornit de

ei s-a domolit,

Bucurã-te, cã i-ai scãpat pe cei atinºi de

molima înºelãrii,

Bucurã-te, cã i-ai ridicat la luminã din

groapa pierzãrii,

Bucurã-te, cã nu i-ai lãsat sã-ºi piardã

sufletele,

Bucurã-te, cã ei î!i mul!umesc aducân-

du-!i laude,

Bucurã-te, Pãrinte Ilie, fãclie luminoasã

a soborului noilor mãrturisitori!
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Condacul al XII-lea:

Prin moartea ta te-ai arãtat biruitor al

mor!ii, fiind slujitor credincios al Celui Înviat.

ªi acum te bucuri în cetele sfin!ilor împreunã

cu to!i cei care au stat împotriva fiarei comu-

niste, cu mul!imea de mãrturisitori, preo!i,

cãlugãri ºi mireni, cu to!i noii mucenici ºi cu

mul!imea muceni!elor, care au sfin!it pãmân-

tul românesc cu sângele ºi pãtimirea lor, iar

acum Îi cântã lui Dumnezeu neîncetat: Aliluia!

Icosul al XII-lea:

„Niciun prooroc nu este primit în patria

sa”, ne-a spus Mântuitorul Hristos, ºi cei care

te-au vrãjmãºit în timpul vie!ii tale te-au

vrãjmãºit ºi dupã trecerea ta la Domnul, iar

urmaºii lor batjocoresc ºi astãzi pomenirea

ta. Dar noi, mul!umindu-!i pentru mul!imea

binefacerilor tale, î!i zicem:

Bucurã-te, mustrãtor al celor ce defaimã

dreapta credin!ã,

Bucurã-te, cã pe cei mândri îi întorci spre

pocãin!ã,

Bucurã-te, tainic povã!uitor al preo!ilor,
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Bucurã-te, pavãzã de nebiruit a creºti-

nilor,

Bucurã-te, dascãl priceput al jertfelniciei,

Bucurã-te, învã!ãtorule neobosit al evla-

viei,

Bucurã-te, cã rugãciuni stãruitoare ai

înãl!at,

Bucurã-te, cel ce pe scara virtu!ilor ai

urcat,

Bucurã-te, cã prin iubirea aproapelui

te-ai sfin!it,

Bucurã-te, cã pentru slujirea lui Hristos

te-ai nevoit,

Bucurã-te, cã Dumnezeu cu harul Sãu

te-a luminat,

Bucurã-te, cã, prin tine, Hristos la El ne-a

chemat,

Bucurã-te, Pãrinte Ilie, fãclie luminoasã

a soborului noilor mãrturisitori!

Condacul al XIII-lea:

O, Pãrinte Ilie, noule mãrturisitor al lui

Hristos, cãdem cãtre tine în rugãciune, ºtiind

cã nimeni dintre cei ce aleargã la tine nu

rãmâne fãrã rãspuns. Fii ocrotitor al nostru
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pânã în ceasul mor!ii noastre, ajutã-ne sã

ducem o via!ã bineplãcutã lui Dumnezeu,

ferindu-ne de cursele vrãjmaºilor mântuirii

noastre, ca sã-I cântãm în vecii vecilor Dum-

nezeului care te-a proslãvit: Aliluia! (Acest

condac se zice de trei ori. Apoi se zic Icosul

întâi: La tine alergãm, sfinte, la vreme de

ispitã... ºi Condacul întâi: Veni!i, iubitorilor

de mucenici, sã-l lãudãm...)

Apoi se citeºte aceastã

Rugãciune:

O, Sfinte Ilie, mare fãcãtorule de minuni,

la tine alergãm acum, ca la un grabnic ajutã-

tor. Vezi pu!inãtatea credin!ei noastre, vezi

slãbiciunile ºi neputin!ele noastre. Nu ne lãsa

sã fim birui!i de lucrarea puterilor drãceºti,

care cautã sã ne piardã în fel ºi chip. De la

începuturile Bisericii, mul!i înaintemergãtori

ai Antihristului s-au arãtat, rãspândind rãtã-

cirile lor ºi pierzându-i pe cei slabi în cre-

din!ã. Iar în vremea noastrã numãrul lor s-a

înmul!it, ºi, din pricina lor, bisericile se
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golesc, ºi oamenii îºi pierd sufletele, alegând

cãile pierzãrii. Avem nevoie de ocrotirea ta,

sfinte, sã rezistãm ispitelor din fiecare zi.

Avem nevoie de mijlocirea ta, sfinte, ca sã

nu pierdem ajutorul dumnezeiesc.

Roagã-te lui Dumnezeu pentru toate

familiile binecredincioase, pentru to!i pãrin!ii

creºtini ºi copiii lor. Roagã-te pentru to!i

preo!ii Bisericii dreptslãvitoare, sã mãrturi-

seascã adevãrul fãrã teamã. Roagã-te

pentru ierarhii de pretutindeni, sã pãsto-

reascã turmele lor cu fricã de Dumnezeu.

Roagã-te, Sfinte Ilie, pentru to!i monahii ºi

toate monahiile, sã le dãruiascã Dumnezeu

darurile Sale pentru rugãciunile tale.

Ne rugãm !ie ºi tuturor noilor mucenici

ºi mãrturisitori, nu uita!i în rugãciunile voas-

tre neamul românesc, care este încercat

parcã mai mult ca niciodatã. Feri!i-l de duº-

manii vãzu!i ºi nevãzu!i, prin darul pe care

l-a!i primit de la Dumnezeu. Ajuta!i-ne,

sfin!ilor, ºi acum, ºi în vremea încercãrii cre-

din!ei noastre. Sã nu ne lepãdãm de Hristos,

oricât de grele vor fi încercãrile prin care vom

trece. Iar dacã vom cãdea, sã ne ridicãm
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degrabã prin mijlocirile voastre. ªi, prin

pocãin!ã, sã ne smerim, cerându-I Bunului

Dumnezeu sã ne schimbe via!a ºi sã ne

primeascã la sfârºitul vie!ii noastre în împã-

rã!ia Sa cea cereascã, unde acum Îl lãuda!i

împreunã cu to!i îngerii ºi sfin!ii. Amin.
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