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          Cât de bine te simţi atunci când te înnoieşti cu duhul! Şi dacă nu ar fi la mijloc 
chibzuinţa sau chiar nevoia reală, ar fi bine să mergi în fiecare an în pelerinaj, măcar până la 
locul sfânt cel mai apropiat de casă.  

          Atunci sufletul îţi zboară în altă lume şi cântă minunate imnuri de fericire. . . Ce 
impresie deosebită produc asupra sufletului în general, dar mai ales asupra sufletului 
locuitorului de la sat şi a celui care s-a curăţit în vederea împărtaşirii, slujbele săvârşite „după 
regulă” şi frumuseţea deosebită a lăcaşului sfânt al lui Dumnezeu!. . .  

          De o astfel de fericire nepământească îl învredniceşte Dumnezeu pe pelerin. Şi, slavă 
lui Dumnezeu, am fost şi eu pelerin!Am fost fericit să primesc, în schimbul unor mici lipsuri 
materiale, mare bogăţie duhovnicească de la Domnul.  

          Anume această bogăţie vreau s-o impart cu cititorul.  

          În perioada 21-24 ianuarie 1892 am fost la Kronstadt, la părintele Ioan. Toţi îi cunosc 
numele şi lucrarea şi multe s-au scris despre el, dar cred că puţinele mele rânduri scrise într-o 
manieră simplă nu vor fi lipsite de poveţe, oricât de neînsemnate ar fi acestea. Voi spicui 
câteva fragmente din jurnalul pe care l-am ţinut în timpul călătoriei la Kronstadt.  

          După ce am înnoptat la Petersburg, m-am îndreptat în grabă spre Kronstadt. În 
schimbul a treizeci şi trei de copeici am mers cu trenul până la Oranienbaum. Acolo am 
închiriat cu alte patruzeci de copieci o trăsură. Ce călătorie a fost pe marea îngheţată, spre 
Kronstadt!Pe acest drum, cale de opt verste, de la Oraniembaum până la Kronstadt, nu 
conteneau a merge trăsurile cu pasageri: unele mergeau cu un cal, altele cu doi sau cu trei. Şi 
vizitii erau care mai de care, unii ruşi, alţii straini; le fel şi caii, de diverse rase. Sute de căruţe 
mergeau spre Kronstadt, depăşindu-se în grabă „spre părintele”. Din când în când mai apărea 
şi câte o căruţă din sens opus; una zbura, trasă de doi cai, iar înăuntru am vazut un militar 
alături de o femeie, care şi-a acoperit faţa cu o batistă, ceea ce m-a făcut să cred că femeia 
plângea. Cu cât mă apropiam de Kronstadt, mă învăluia un sentiment deosebit de bucurie. 
Dar iată-mă ajuns: acolo uscatul este aproape la acelaşi nivel cu marea, e doar un pic mai sus. 
În zare se vedeau o pădure de catarge şi coşurile uzinelor.  

          La intrarea în oraş te întâmpină gospodinele care închiriază camera:  „La noi, veniţi la 
noi, că părintele ne vizitează zilnic!”; chiar şi vizitiul îmi propune un asemenea serviciu, dar 
eu, având dinainte pregătită adresa casei în care urma să mă cazez, îi spun să mă ducă pe 



strada Andreevskaia, vizavi de casa părintelui Ioan. Iată şi Biserica Sf. Andrei, dar şi casa 
părintelui!Ce fericire este să văd cu ochii mei ceea ce am citit de atâtea ori!. . . Iată intrarea în 
curte, unde este scris pe o tăblie: „Casa parohială a Catedralei Sf. Andrei”. De ambele părţi 
ale porţilor este o grădiniţă, împrejmuită cu un gărduţ de fier, iar în curte se vede o casă din 
piatră, acoperită cu tablă, unde, la etaj, locuieşte „el”, cel care stârneşte interesul a mii de 
creştini-părintele Ioan.  

          Intru ăn casă şi stăpâna îmi propune cu amabilitate o cameră, la un preţ rezonabil. Mă 
uit la noul loc de cazare temporară. Totul înăuntru vorbeşte despre părintele: în toate 
camerele, în afara icoanelor cu candelele lor, atârnă, frumos înrămate, portrete mari ale 
părintelui, cu semnătura lui. Pe mese, lângă icoane, stau vase din porţelan, pline cu apă, 
pentru agheasmă. Pelerinii se cazează fie în camera comună, fie separat. Felul vieţii în comun 
al pelerinilor este unul familial, cu specific religios. Toţi se adună cu gândul să-l vadă cât mai 
curând pe părintele Ioan, să se roage şi să discute cu el. . . La ora patru după-amiaza etse 
timpul Vecerniei. Am mers spre catedrală cam o jumătate de verstă1, aceasta fiind distanţa de 
la casa noastră şi a părintelui până la biserica în care slujeşte. Atunci mi-am amintit cele citite 
în biografia părintelui, şi anume că el nu poate merge pe jos această distanţă, deoarece este 
asaltat de lume şi de aceea merge cu trăsura. Pe peretele bisericii erau atârnate aşa-numita 
„Bibliotecă de stradă”,  „Foile treimice” şi anunţuri despre „Fundaţia salvării pe apă”.  

          Am intrat în biserică. Era curată, largă, luminoasă, cu trei altare. Vecernia începuse 
chiar atunci. La strană erau un citeţ şi trei-patru bărbaţi care cântau. Părintele Ioan era plecat 
la Petersburg.  

          După Vecernie m-am întors în cameră, iar pe la şase seara stăpâna casei ne întreabă 
cine vrea să meargă la Acatist. M-am interesat ce e cu acest acatist şi am aflat că acesta se 
citeşte în casa negustorului Bâkov de către un laic. Am plecat spre Acatist şi odată cu mine 
mulţi alţii din acea locuinţă.  

          Am intrat în casa negustorului Bâkov şi am văzut un fel de paraclis amenajat într-o 
cameră. Acesta avea în faţă mai multe rânduri de icoane, ca un fel de iconostas de biserică şi 
multe candele şi lumânări aprinse. Aolo se afla deja multă lume şi se cânta ceva. Am mers 
prin mulţime către gardul despărţitor şi am văzut un bătrânel care citea acolo, după cum am 
aflat mai târziu,  „cu binecuvântarea părintelui”. Am auzit cântându-se „Binecuvântează, 
suflete al meu pe Domnul!”,  „Fericit bărbatul”,  „Doamne, strigat-am”,  „Lumină plină”,  
„Învredniceşte-ne, Doamne”. După aceea citeţul s-a adresat mulţimii:  „Iată, a venit de curând 
din Moscova cartea „Viaţa mea în Hristos”-extrase din jurnalul personal al părintelui Ioan; 
haideşi să citim din aceasta”. A citit preacuvântarea şi câteva pagini din cartea amintită. Apoi 
s-a citit  Acatistul Sfintei Treimi, când toţi cei prezenţi au cântat „Sfânt, Sfânt. . . ” şi 
„Aliluia”. Eu am citit Acatistul Sf. Mitrofan. Într-un cuvânt, timpul petrecut în casa  
negustorului mi-a amintit de vremea copilăriei mele de la ţară, cu discuţiile de după slujbă, şi 
aceasta mi-a plăcut foarte mult.  

          Astfel s-a încheiat prima zi sau, mai bine zis, prima seară a poposirii mele în Kronstadt.  

          „El este întru Domnul şi după cum se vede, îi este plăcut Lui”-iată o expresie generală 
a exaltării care cuprinde pe oricine are fericirea să fie aproape de părintele Ioan din 
Kronstadt.  

          Slavă Domnului că am fost învrednicit, eu , păcătosul, să fiu alături de cinstitul părinte, 
să-l văd, să-l ascult şi să-i fiu coliturghistor. Am fost foarte fericit că părintele, nu numai că 



 

 

era acasă, ci că aceea era şi săptămâna lui de slujbe, căci în alte săptămâni putea să fie plecat 
pentru slujire în Petersburg. Dar trebuie să descriu toate după rânduială.  

          După ce m-am trezit şi am citit pravila pentru Sfânta Împărtăşanie, la ora cinci şi 
jumătate dimineaţa am plecat spre biserică. Cerşetorii mişunau deja pe stradă . Am intrat încă 
goală şi întunecată de noapte; doar lângă pangar erau câteva persoane şi lumină. Oamenii 
veneau încontinuu şi se grăbeau să prindă un loc cât mai aproape de gărduţul ce despărţea 
soleea de restul bisericii. Am vorbit cu cântăreţul dacă aş putea sluji împreună cu părintele 
Ioan şi am afla că acesta este bucuros să slujească şi cu alţi preoţi. Am îmbrăcat atunci 
stiharul şi am mers în faţa uşii diaconeşti din nord, după care am văzut că pe lângă mine a 
trecut un preot mic de statură, într-o rasă de vară, şi a mers direct la Sfânta Masă, unde a 
îngenuncheat cu faţa la pământ şi a stat câteva momente în rugăciune. La fel a făcut şi în faţa 
Proscomidiarului. . .  „Acesta este părintele Ioan!”-mi-am zis eu atunci şi nu am dat greş. În 
altar au intrat şi nişte laici intelectuali, care au tranmis, prin cântăreţi, pomelnicele lor la 
Proscomidiar. Părintele Ioan s-a uitat grăbit la pomelnice şi, văzând oamenii care stăteau în 
altar,  a venit lângă ei, i-a binecuvântat şi a ascultat spusele fiecăruia. S-a apropiat apoi de 
mine, ne-am salutat şi m-a întrebat cine sunt şi de unde am venit, după care eu l-am rugat să-
mi permită să slujesc cu el.  

          Între timp un alt preot începuse Utrenia, în altarul mic. În altarul unde ne aflam noi 
veneau diverşi oameni care se străduiau să vorbească cu părintele, să-i spună neapărat ce îi 
doare. . . Atunci când i se părea că e prea mare îmbulzeala în altar şi pentru a nu se distrage 
de la rugăciunea interioară, părintele pleca iute în cel de-al treilea altar, unde nu era slujbă, şi 
cădea la pământ în faţa Sfintei Mese sau a Proscomidiarului, şi se ruga câteva minute, după 
care revenea în altarul central. Aici reîncepeau cererile continue din toate părţile.  

          În timp ce citeam rugăciunile luminilor de la Utrenie, la strană se cânta Canonul. După 
Irmos cineva a ănceput să citescă într-un mod original. Mi-am dat seama că era părintele, 
deoarece nu l-am mai văzut în altar. M-am apropiat de uşa diaconeasca din sud, ca să-l văd. . 
.  

          Şi ce credeţi? Am mers o mie şi jumătate de verste să învăţ câte ceva de la părintele 
Ioan şi, iată, până şi cititul lui era unic şi de neimitat (iar de la părintele Ioan ai ce învăţa să 
imiţi). Părintele citea ca şi cum ar fi vorbit cu cineva, cu Dumnezeu, cu Maica Domnului şi 
cu sfinţii. Vocea  lui de tenor secund îi era sonoră şi pătrunzătoare; pronunţia, foarte curată, 
clară şi răspicată. Un cuvânt îl rostea rapid, iar pe altul lent, aproape silabisindu-l. Pe lângă 
acestea, toată fiinţa părintelui era atât de adânc pătrunsă de cele citite, încât el nu putea să se 
abţină de la o gesticulare, chiar foarte expresivă adeseori. Pe faţa lui apărea un zâmbet fericit 
atunci când citea despre slava cerească a lui Dumnezeu, a Maicii Domnului şi a sfinţilor ori o 
privire aspră şi încruntată atunci când, aplecându-se spre carte, citea cuvintele „satana”,  
„diavolul”. Altădată scutura cartea într-un fel magnific sau în timpul cântării stranei 
îngenunchea şi se ruga, acoperindu-şi faţa cu palmele. Tocmai această nrugaciune fierbinte 
era izvorul gesturilor pe care le-am descris mai sus, fără a fi vorba de vreo boală pe care ar 
avea-o el, după cum spun unii cârcotaşi.  

          La cântarea a şasea, după ectenie, părintele rosti tare:  „Condac” şi îl citi. După ce 
încjeie de citit Canonul, intr-ă repede în altar şi căzu în faţa Sfintei Mese, întărindu-se cu 
rugăciunea, după care ieşi din nou la strană şi citi „stihirile Stihoavnei”.  

          În timpul Ceasului Întâi toţi cei şase preoţi, câţi eram în altar, am ieşit şi am săvârşit 
rânduiala închinării şi a îmbrăcării veşmintelor. Părintele Ioan s-a îmbrăcat cel mai repede cu 
veşmintele şi a început săvârşirea Proscomidiei. Toţi citeau numele din pomelnice, chiar şi 



părintele Ioan, dar de cele mai multe ori auzeam cum spunea, scoţând o părticică din 
prescură:  „Pomeneşte Doamne, pe cei ce au adus acestea şi pe cei pentru care s-au dus. . 
pomeneşte-i după numele lor, căci Tu le stii pe toate. . . ”Coşuri întregi de prescuri au fost 
dusedupă aceea în altarul mic, unde scoteau părticele doi dintre preoţi.  

          După aceea a început slujba Liturghiei.  

          Părintele, cu camilafcă, cu o cruce strălucitoare pe piept, cu obrajii un pic rumeni din 
cauza rugăciunii, stătea în faţa noastră. La un moment dat a luat crucea de pe Sfânta Masă şi a 
sărutat-o cu atâta drag, cuprinzând-o la piept, în timp ce rostea o rugăciune!Privea acea cruce 
atât de umil şi adânc, de parcă s-ar fi contopit cu ea. La ecfonisurile Liturghiei părintele Ioan 
avea aceeaşi intonaţie ca la citirea Canonului Utreniei, deşi pronunţa unele cuvinte mult mai 
rar, cu multa smerenie în privirea îndreptată spre Scaunul de Sus2 sau închizând ochii şi 
afundându-se în sine, încât nu era posibil să stai alături de el indiferent. Întimpul Liturghiei 
părintele Ioan nu era liniştit doar interior, ci şi în exterior: atenţia sa era îndreptată doar 
asupra darurilor care aveau să devină Tainele lui Hristos şi trupul lui era parcă legat de Sfânta 
Masă. Nu se atingea de Liturghier, deoarece ştia toate rugăciunile pe de rost. Cu cât se 
apropia mai mult timpul prefacerii, cu atât vocea şui chipul părintelui erau mai înălţătoare.  

          După cântarea Heruvicului părintele, sfârşind de rostit rugăciunea cuvenită, s-a rezemat 
cu coatele de Sfânta Masă, şi-a cuprins faţa cu mâinile şi şi-a lăsat capul pe acoperământul 
Darurilor care aveau să fie prefăcute. Ascuns de privirile curioase ale oamenilor, părintele 
parcă oprise timpul, cu sufletul arzând în rugăciune. . . Ce moment minunat!O privelişte 
copleşitoare!Pentru noi, cei din altar, aceea era Sfânta Masă, dar ce era pentru sufletul lui? O 
treaptă spre cer.  

          Părintele Ioan s-a ridicat, ca şi cum s-ar fi trezit dintr-un somn şi atunci buzele lui 
trădau iarăşi rugăciunea inimii.  

          „Sus să avem inimile!”-rosteşte părintele, cu privirea spre Uşile Împărăteşti şi spre 
popor, ridicându-şi mâinele şi tot atunci coborându-le, ca şi cum ar fi avut aripi şi ar fi vrut 
să-şi ia zborul într-acolo unde îl va duce duhul. . .  

          „Să-I mulţumim Domnului!Cu vrednicie şi cu dreptate este a ne închina…”-zice din 
nou părintele Ioan: primele cuvinte mai tare, iar pe celelalte mai încet, începând rugăciunea.  
„Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu”, accentuează părintele în mod deosebit cuvântul 
„Trupul”, arătând festiv cu degetul. La ecfonisul „Ale Tale dintru ale Tale” accentuează mai 
tare „pentru toţi”, sufletul lui simţind parcă greutatea poverii pe care o duce de la cei ce i-au 
cerut să se roage pentru ei. Acum cere de la Dumnezeu şi pentru el întărirea trupului său 
neputincios.  

          „Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin”-rosteşte cu un ton de credinţă sinceră 
părintele şi, pentru a-I întări pe cei de faţă, adaugă:  „Dumnezeu s-a arătat în trup!” şi încă 
mai rosteau încetişor buzele sale, dar eu am înţeles doar „înconjurat de cetele îngereşti!” Dar 
şi fără cuvinte se vedea din toate trăsăturile părintelui că era adâncit cu totul în săvârşirea 
Sfintelor Taine. Evlavia sa deosebită reieşea şi din faptul că de multe ori, fără a-şi face 
semnul crucii, îşi pleca capul în faţa Sfintelor Taine, închinându-se cu profundă 
smerenie…O, nu în zadar îmi amintesc de cele mai multe ori despre sinceritatea în rugăciune 
a părintelui Ioan… 

          Este păcat mare că există oameni care nu cred în această sinceritate. Aceştia nu au trăit 
niciodată rugăciunea în acest fel: rugăciunea fierbinte, pe care nu vor să o audă nici la alţii. Şi 



 

 

se poate oare vorbi despre suspiciune în cazul acesta? Dragostea dezinteresată şi nepărtinirea 
totală sunt mărturie a faptului că părintele Ioan, întreaga lui viaţă şi rugăciunea lui „sunt 
semne copleşitoare ale timpului”, după cum s-a exprimat Înalt Prea Sfinţitul Nicanor, 
Arhiepiscopul de Herson. Se poate oare vorbi aici de prefecătoria păstorului minunat? Veniţi-
vă în fire, profanatorilor!. . . Gândiţi-vă al voi: nu vă asemanaţi oare contemporanilor 
Mântuitorului care L-au numit pe Acesta „Beelzebul”? Sunt şi aici ispite, dar vai de cei prin 
care vin acestea!. . .  

          După ce s-a împărtăşit, părintele s-a îndepărtat de Sfânta Masă, pentru a ne apropia şi 
noi de Sfintele Taine, în acest timp rugându-se cu cohii plecaţi. . . După aceea a început să 
rupă părticele pentru împărtăşirea mirenilor şi, deşi la acest moment nu se rosteşte vreo 
rugăciune, pentru a nu fi cumva ispitit, părintele şoptea o rugăciune din care am putut desluşi 
un fragment din canonul lui Simeon Logofătul „La Răstignirea Domnului şi plângerea 
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu”.  

          Liturghia s-a încheiat şi părintele, fără a se dezbrăca de veşminte,  a mers repede spre 
Proscomidiar, unde a adunat darurile credincioşiilor-bancnote de o rublă şi mai mari, pe care 
a venit repede să ni le pună în buzunar, după care a mers să facă acelaşi lucur şi cu cântăreţii, 
care sărutau cu drag mâna binefăcătorului lor. La uşile diaconeşti se făcuse deja coadă de 
credincioşi veniţi după un sfat sau o rugăciune. Văzându-i, părintele Ioan trecu prin faţa 
sfintelor uşi şi, după ce se rugă în faţa Sfintei Mese, ascultă cererile celor care îl aştepatau, 
după care ieşi pe solee pentru a face acelaşi lucru. După un timp scurt începu rugăciunea de 
mulţumire.  

          Rugăciunea de mulţumire o săvârşi părintele Ioan într-un mod rapid, dar foarte 
expresiv şi rodnic. Legat de aceasta socotesc de cuviinţă să amintesc aici un pasaj din jurnalul 
părintelui:  „Se poate oare să te rogi în grabă, fără fără a dăuna esenţei rugăciunii? Da, acest 
lucru îl pot face cei care s-ai deprins cu rugăciunea interioară, care s-au deprins să se roage 
din toată inima. . . Dar cei care nu au rugăciunea din inima, să nu se roage grabnic”. Şi iată că 
părintele Ioan, care primise de la Dumnezeu darul rugăciunii celei din inimă curată, îi 
împlineşte forma exterioară ăn grabă. Eu însă în pastoraţia pe care o fac, mă ocup de 
probleme de cazuistică şi urmăresc „literei” , şi nu a „duhului”. Vai mie, leneşul! 

          Rugăciunea de mulţumire săvîrşită de părintele Ioan nu a inclus şi Acatisul. Evenghelia 
a fost citită de părintele Ioan cu aceeaşi intonaţie expresivă şi, incheind citirea, a exclamat cu 
un sentiment de reală recunoştinţă:  „Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie!”Nu a pemis aproape 
nimănui să se apropie de Evanghelie şi de cruce.  

          După aceea, cine era liber putea să plece din biserică, dar părintele Ioan rămânea co 
„prietenii” şi „copiii” săi. Atenţie!Începe spovedania generală-unul dintre evenimetele special 
de la Kronstadt. Dezbrăcându-mi veşmintele, am stat în strana stângă, unde se aflau mai mulţi 
intelectuali.  

          După binecuvântarea părintelui Ioan, cântăreţul a citit cu atenşie „Îndreptarul pentru 
spevedanie”. Părintele Ioan a ieşit după aceea din altar, cu înfaţişarea smerită şi fără 
camilafcă…A început să vorbească despre Taina Pocăinţei. Ce trebuie spus, despre ce trebuie 
să spui la spovedanie. Fără a începe cu „În numele Tatălui şi al Fiului şi a Sfâtului Duh”, 
părintele a spus:  „Păcătoşi şi păcătoase asemenea mie!Aţi venit în această biserică pentru a-I 
aduce lui Hristos Mântuitorul pocăinţa pentru păcatele săvârşite. . . ”După ce a mai spus 
câteva cuvinte pe care le simţea necesare, părintele a declarant:  „Ascultaţi. . . , voi citi acum 
rugăciunile pentru spovedanie”.  



         Şi începu să citească aşa cum făcea el de obicei: clar şi expresiv.  „Dumnezeule, 
Mântuitorul nostru. . . , spunea părintele Ioan, având o privire umilă îndreptată spre icoana 
Mântuitorului,  . . . pe robii Tăi aceştia”. Aceste ultime cuvinte părintele le-a accentuat, 
silabisindu-le cu nişte gesturi cutremurătoare: duse mâna sa peste capetele celor prezenţi sau, 
şi mai expresiv, ca un proroc al Dreptului Judecător, arată spre mulţumire cu degetul…Vai, 
cât de cutremurător şi sensibil spunea părintele rugăciunea! Atunci, voiai sau nu,  îţi aminteai 
toată necurăţia pe care ai acumulat-o prin pacate.  

          După ce a citit rugăciunea, părintele a declarat că aceasta trebuie „tălmacită” şi 
continua cu o olmilie despre păcăinţă. Vorbea despre păcatele celor care sunt amintiţi în 
rugăciune: David şi Tănase şi cum s-au pocăit aceştia ulterior. Învăţătura nu era complicată la 
prima vedere, dar sensurile ei erau adânci. Acestea reieşeau din cuvintele părintelui, dar şi din 
pronunţia sa deosebită, marcând lucurile imporante. Am observat că părintele pronunţa cu 
deosebită dragoste numele Mântuitorului şi al Sfintei Treimi. Acestor nume le adăuga epitete, 
accentuându-le în mod deosebit. De fapt, oricine îşi putea da seama că părintele Ioan avea o 
putere tainică, prin care atingea inimile ascultătorilor.  

          După ce a început să citească a doua rugăciune, s-a oprit şi a dat câteva explicaţii, care 
parcă făceau parte din rugăciunea aceea. Toate acestea părintele le spunea din inimă, ba 
uitându-se cu smerenie spre icoana Mântuitorului, ba către credincioşii care erau de faţă. 
Printre oamenii din biserică se auzeau deja ofataturi de părere de rău şi chiar plânsete 
înăbuşite. Despre acei oameni care suspinau vorbea părintele în cuvântl său. Mi-a plăcut în 
mod deosebit expresia „Dar ce fel de pocăinţă avem noi? . . . Noi rupem doar vârfurile 
păcatelor. Nu!Rădăcinile acestora trebuie scoase. . . ”Şi, într-adevăr, prin cuvintele sale spuse 
din inimă, prin gesturile sale atât de fireşti şi de expresive, părintele Ioan a făcut mulţimea 
care se păcăia să aibă o astfel de dispoziţie, încât, atunci când s-a apropiat şi mai mult de 
oameni şi a strigat: ”Pocăiţi-vă deci, pocăiţi-vă!”, repetând aceasta de câteva ori în ambele 
capete ale soleei, a urmat o mare de plânsete. . . Am putut auzi o femeie, strigând: ”Părinte, 
iartă-mă!Dragul nostru părinte, roagă-te pentru noi!”Lacrimile curgeau pe obrajii multor 
oamenii, iar odată cu trecerea timpului acestea devenau tot mai abundente. Chiar şi cântăreţii, 
care erau mai indiferenţi la ce se întâmpla, la un moment dat s-au aşezat în genunchi şi au 
început să se roage înfiorat. . . Şi inima mea s-a încălzit, iar atunci am simţit o lacrimă pe 
obraz. O lacrimă de pocăinţă, o lacrimă a harului, dătătoare de viaţă şi mântuitoare. O, cât de 
dulci sunt aceste lacrimi!Părintele continua să îndemne oamenii să se pocăiască, plânsul de 
pocăinţă al oamenilor inundând biserica din ce în ce mai mult. Fiind judecător lumesc al 
conştiinţelor acelor oameni, părintele stătea nemişcat, cu capul plecat, după care s-a afundat 
în rugăciune. . .  

          Într-un sfârşit, chiar şi părintele Ioan a vărsat câteva lacrimi, le-a şters cu o batistuţă şi 
s-a închinat drept lui mulţumire lui Dumnezeu pentru lacrimile de pocăinţă ale poporului. . . 
O, ce privelişte uluitoare era acolo!. . . Aceasta a durat cam cinci minute, dacă nu chiar 
zece(nu stătam atunci să număr minutele).   

          Duhul pareri de rău pentru păcate a intrat în toate inimile de acolo. Se spune că uneori, 
dacă nu este gălăgia prea mare, aşa cum era atunci în biserică, poţi auzi clar păcatele celor din 
jurul tău. ”Mai încet, mai încet, fraţilor!”, se auzi din nou rugămintea părintelui. După ce se 
făcu linişte, deşi se mai auzeau oftaturi pe alocuri, părintele a spus: ”Ascultaţi: mie, ca şi 
tuturor preoţilor, Dumnezeu mi-a dat puturea de a lega şi a dezlega păcatele oamenilor. . . 
Ascultaţi, deci, că voi citi rugăciunea de dezlegare!, spuse părintele răspicat. Plecaţi-vă 
vapetele, căci vă voi acoperi cu epitrahilul şi vă voi binecuvânta, iar atunci veţi primi de la 
Dumnezeu iertarea păcatelor”. Mii de capete se înclinau smerit, în timp ce părintele citea 



 

 

rugăciunea de dezlegare. Părintele a ridicat, în timp ce citea rugăciunea, epitrahilul şi l-a 
clătinat în toate părţile bisericii, unde erau oameni la spovadanie.  

          Slavă Ţie, Doamne, slava Ţie!M-ai învrednicit şi pe mine, păcătosul, să trăiesc starea 
aceea fericită: lacrimile şi greul de pe inimă s-au transformat într-o bucurie şi uşurare de 
negrăit. Orice s-ar spune de către cei necredincioşi, acolo se întâmpla un lucru mare. De 
asemenea, aceea a fost o lecţie pentru mine. Spre exemplu, păstorul din Kronstadt aduce mult 
mai multe roade în cadrul spovedaniei „comune” decât eu în cea particulară, deşi nu stau de 
vorbă cu penitentul doar cinci sau zece minute, ci poate o oră întreagă, învăţându-l despre 
importanţa pocăinţei. Acum, judecă, tu, legiuitorule, spovedania comună a părintelui Ioan. 
Dumnezeu este părtinitorul lui. Dar eu, săvârşind spovedania comună din lene, nu voi avea 
clemenţă înaitea Sa. Părintele Ioan face aceasta din motive excepţionale.  

          Având în vedere o astfel de citire a rugăciunilor, interpretarea lor, dar mai ales 
rezultatul acestora, pe care l-am văzut deja, nu este neapărat ca în Molitfelnic să se citească 
„Iată acum, fiule. . ”, căci părintele a făcut dejadezlegarea.  

          A urmat o nouă declaraţie da-a părintelui: ”Acum, ascultaţi rugăciunile pentru 
împărtăşanie!”Tânărul cântăreţ a început să citească atunci, clar şi expresiv, aceste rugăciuni.  

Părintele Ioan se ruga in faţa Sfintei Mese. Rânduiala dinainte împărtăţirii nu a durat foarte 
mult şi părintele a scos din altar un potir mare, plin cu Sfintele Taine. Diaconul a aşezat pe 
solee o masă solidă şi a susţinut potirul pe care a dus părintele. ”Prieteni, vă veţi împărtăşi!Cu 
frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste să vă apropiaţi!Cei din Kronstadt să se dea la o 
parte, ca să le facă loc, mai întâi, celor veniţi de departe. . . , să nu vă îmbulziţi, staţi la rând, 
după cum aţi apucat locul. . . Apropiaţi-vă de potir cu mâinele încrucişate pe piept. . . După 
ce v-aţi împărtăşit, sărutaţi marginea potirului, ca pe coasta Domnului nostru Iisus Hristos. 
După aceasta să nu faceţi metanie. . . Luaţi seama de Cine vă apropiaţi, căci în orice părticică 
din potir este Hristos Cel întreg”. Astfel de lucruri spunea părintele Ioan şi începea 
împărtăşirea credincioşilor, cam o mie la număr. După ce am mai stat un pic, am ieşit din 
biserică. Dar ar fi trebuit să mai stau acolo, căci aş fi auzit şi mai multe din ce spunea el!Se 
spune că unora părintele Ioan le refuza împărtăşania, până la momentul unei pocăinţe sincere. 
Mulţi locuitori ai Kronstadtului spun că aceasta se datora faptului că părintele era văzător cu 
duhul, fapt pe care îl cred si eu.  

          Slavă Domnului pentru tot ce am văzut şi am auzit! 

          După ce a încheiat împărtăşirea mirenilor, la propunera unui vizitiu, care i-a oferit 
serviciile sale, părintele a plecat pe la casele unde erau cazaţi pelerini ca să le facă slujbe de 
sănătate. În general, proprietarii caselor îl invitau pe părintele în acest sens.  

          Şi noi aşteptăm să vină părintele. A trecut ora unsprezece, ora douăsprezece, ora unu 
chiar, şi noi tot ne aflam în aşteptarea pătintelui. Toate cele necesare pentru slujbă erau gata: 
candele aprinse, pe masa din camera „comună” stăteau pomelnicele, iar pe o farfurioară erau 
„jertfele(monede de argint)”, şi alături un vas cu apă. . .  

          Părintele Ioan se auzea deja în casa vecină. . . Noi eram într-o aşteptare încordată. . . 
Deodată, pe lângă fereatra case nostre s-a auzit zgomotul unei sănii trase de cai. ”Părintele 
Ioan urmează să plece la Petersburg!. . ”-am auzit vestea tristă. . . Proprietara m-a rugat 
atunci să merg cu ea la vecini pentru a intermedia venirea părintelui şi în casa ei. Când am 
intrat în casă, uşa de la intarare a fost încuiată, căci mulţimea se adunase deja în curte. Eu 
stăteam în holul de la intrare şi ascultam ce se întâmplă: se citeau rugăciunile slujbei 



aghesmei într-o cameră, după aceea în alta. Am observat că în casă era zarvă mare; mai ales 
stăpâna casei era agitată, fugind dintr-o cameră în alta şi poruncind să se încuie uşile, ca sa nu 
fie lăsat nimeni înăuntru. Pelerinii alergau şi ei dintr-o cameră în alta, după părintele. . .  

         După aceea se deschide o uşă şi părintele ieşi, îndreptându-se spre uşs care dădea în 
drum. O bătrânică îi aruncă o rasă caşduroasă pe umeri, după care părintele încălţă cizmele, 
luă căciula şi se îndreptă spre ieşire, unde îl aştepta sania. Mulţimea îl urmărea, iar eu m-am 
amestecat printre oameni. Din toate părţile se auzeau rugăminţi: ”Părinte, intraţi şi la 
noi!Părinte, binecuvântaţi!Părinte, părinte!. . . ”La uşa care dădea în drum, deşi câtăreţul se 
străduia să-l ferească pe părintele, oamenii l-au înghesuit atât de tare, încât el s-a încruntat, 
fără a zice însă ceva. A mers prin mulţime şi s-a aşezat în sanie. Oamenii alergau după sanie, 
apucându-l de rasă. timp în care părintele binecuvânta în toate părţile. Nu am mai apucat să-l 
rog ce trebuia. . . Sania l-a dus în curând pe părintele departe de noi. . . Oamenii s-au dus apoi 
la casele lor. . .  

          În situaţia descrisă mai devreme părintele era, de asemenea, concentrat la rugăciunea 
interioară: parcă nu auzea şi nu vedea nimic, deşi răspundea uneori întrebărilor, dădea sfaturi 
şi mergea acolo unde considera că este necesară rugăciune sa.  

         „Acest părinte nu are timp nici să mănânce!Este mereu ocupat cu rugăciunea şi cu 
nevoile altora. Dacă am avea măcar o sutime din dragostea sa jertfelnică, dragoste pentru 
alţii, nu pentru sine, nu l-am mai trege părintele spre noi, ci l-am lăsa în pace cu rugăminţile 
noastre plictisitoare, ca să se odihnească un pic. Dar nu! Noi vrem să terminăm toate într-o zi 
şi să plecăm acasă, fără a ne gândi că şi părintele Ioan are trup omenesc”. Astfel mă consolam 
şi mă certam eu, dar şi pe ceilalţi pelerini din apartamentul în care locuiam, îndreptăţind 
plecarea părintelui la Petersburg.  

          Ziua s-a încheiat printr-o Vecernie în catedrala si prin citirea acatistelor într-o casă 
particulară, pentru cei care doreau să participe.  

          Înaite de a mă culca, mi s-a spus că părintele Ioan va veni de la Petersburg pe la 
unsprezece noaptea. Pe la zece am ieşit în stradă şi am văzut că o mare de săraci era în faţa 
casei părintelui. Proprietara îmi explică atunci că vreo mie şi jumătate de săraci de adună 
dimineaţa, înainte de Utrenie, şi noaptea, înainte de venirea părintelui, care le dă o sumă mare 
printr-o persoană anume. Unui grup de douăzeci de oameni îi revine cam o rublă. Cinci 
copeici din cadoul de dimineaţă al părintelui se duc pentru mâncare, iar cele cinci de seara 
pentru găzduirea de peste noapte.  

          Aşa am adormit eu în acea noapte, gândindu-mă cât de mare binefăcător pentru cei 
nevoiaşi este părintele.  

          În ziua următoare am slujit Liturghia cu părintele pentru a doua oară. În această zi 
părintele a fost foarte atent cu mine şi eu, atunci când el mi-a dat după slujbă o prescură, l-am 
rugat să viziteze şi casa în care eram cazat. Părintele a promis cp va veni, veste care i-a 
bucurat mult pe colocatarii mei. L-am aşteptat pe părintele şi doream să-l întâmpinăm cu 
cinstea cuvenită. În acea zi părintele nu împărtăşise lumea, căci aceasta urma să se întâmple 
în ziua următoare. Din acest motiv el a terminat repede slujba la biserică şi în  curând avea să 
vină la noi. . .  

          Vai, ce bucurie şi fericire rară! Până la moarte nu voi uita acest sentiment deosebit! În 
casa noastră a fost părintele Ioan şi, după ce plecase cu trupul de acolo, îi mai simţeam duhul, 
ca şi cum ar fi fost prezent acolo.  



 

 

          Cam la patru-şase stânjeni3 de casa noastră se afla sania părintelui Ioan. . . El este acolo 
şi în curând va veni la noi!Va veni, sugur va veni. . . Toţi cei din casă îl aştepatau înfriguraţi. 
Eu am ieşit de câteva ori să întâmpin oaspetele drag. Cu mine au ieşit şi alţii. . .  Mulţimea 
începuse să se adune deja pe lângă sanie şi lângă casa noastră. . .  „Vine!”Eu       m-am grăbit 
atunci să-l întâmpin. Părintele a coborât din sanie, în timp ce noi toţi eram la intrarea casei, 
aşteptându-l. I-am sprijinit un pic mâna, ferindu-l şi de mulţime. Din partea cealaltă acelaşi 
lucru îl făcea cântăreţul. În casă a început agitaţia după ce a intrat părintele. Câţiva oameni s-
au grăbit sa-i scoată rasa călduroasă, în timp ce el tăcea şi doar binecuvânta în toate părţile. 
După aceea, părintele a intrat în camera vecină, iar după el     s-au încuiat uşile, lăsându-mă şi 
pe mine înăuntru. Părintele şi-a pus epitrahilul pe grumaz şi a dat binecuvântarea mică:  
„Binecuvântat este Dumnezeul nostru”, iar tânărul cântăreţ a început să cânte rapid, cu o voce 
baritonala,  „Dumnezeu este Domnul”, troparele către Mântuitorul şi Maica Domnului, de 
două ori „Slavă, Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie” (în loc de „Iisuse, prea dulce, mântuieşte-
ne pe noi”, cum se zice părţile noastre) şi „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-
ne pe noi”. Părintele Ioan a citit Evanghelia, iar în curând a afundat crucea în apă, moment în 
care cântăreţul a cântat „Mântuieşte, Doamne, poporul Tău” şi părintele urmă cu o ectenie 
scurtă pentru sănatatea celor prezenţi, timp în care cântăreţul citi pomelnicele. După aceea a 
urmat otpustul, s-au stropit credincioşii şi cele pregătite ca ofrande (mere, struguri şi altele). 
Fructele şi legumele binecuvântate şi sfinţite, cât şi apa, de altfel, au fost date celor care s-au 
rugat şi ele au fost păstrate cu drag pentru o vreme îndelungată.  

          Având în vedere graba părintelui, aproape de sfârşitul rugăciunilor se auzeau rugăminţi 
cu lacrimi:  „Părinte, sunt bolnavă!Binecuvântează-mă!”. Părintele se întoarse în lateral şi 
aşeză mâna peste oameni, consolându-i:  „Nadăjduieşte!. . . , te vei însănătoşi” şi altele fe 
felul acesta. Când trecea în altă cameră părintele asculta şi alte rugăminţi, promiţând că le va 
da curs favorabil sau respingându-le.  

          Am fost imprsionat mai ales de ceea ce s-a întâmplat în camera unde erau cazaţi 
oamenii mai săraci. Era acolo o ţărancă dintr-o gubernie îndepărtată şi care era foarte 
bolnavă. O adusese acolo soţul ei, căci ea abia mei putea merge. Aceştia doi mergeau după 
părintele, fără a îndrăzni să-i ceară ce aveau nevoie şi, astfel, rămâneau întotdeauna în urma 
celorlalţi. . . La un moment dat însă părintele s-a întors, s-a apropia de ţăranca aceea şi i-a pus 
mâna pe cap, consolând-o şi, în acelaşi timp, smerindu-i pe ceilalţicu cubintele:  „Dumnezeu 
să te binecuvâteze!Dumnezeu să te binecuvâteze!. . . Te vei însănătoşi. . . ”La una din aceste 
treceri dintr-o cameră în alta, l-am întâmpinat şi eu pe părintele Ioan şi l-am rugat să intre la 
mine. . .  

          Părintele a intrat la mine şi am vorbit destul de mult între patru ochi. Mult am fost eu 
atunci mângăiat de convorbireea aceea! 

          Dacă tot am amintit despre această întâlnire faţă către faţă cu părintele, trebuie să spun 
câteva cuvinte despre înfăţişarea lui. Uitându-mă acasă la portretul părintelui Ioan (publicat 
în revista „Pelerinul rus”), mi-l închipuiam mai mare, dar atunci când l-am văzut pentru 
prima oară, în catadrală, mi s-a părut chiar scund. În cameră mi s-a părut că avea statură 
medie. Faţa, deşi slabă, era plăcută prin trăsăturile drepte şi obrjii rumeni. Dar câtă bunătate 
era în ochii lui albaştri!Părul său un pic gălbui era rar şi scurt: probabil că mai era scurtat din 
când în când, dar nu ne putem închipui că părintele stătea să se tundă, ci doar îl îndrepta pe 
ici-colo. Din când în când mai pieptăna părul şi îl împărţea în doua, cu cărare. Am văzut cum 
făcea aceasta ăn catedrală, înainte de slujbă. Nici barba părintelui nu era prea lungă, iar în 
centru începea să apară o dungă de păr gri, căci avea deja şaizeci şi doi de ani. Rasa părintelui 
era confortabilă, dar nu una extravagantă. Mersul îi era, după cum am mai spus, rapid, deşi la 



Vohodul Cu Cinstitele Daruri păşea drept, liniştit, cu pas ferm şi calculat. Iată ce se poate 
spune despre înfăţişarea părintelui Ioan.  

          După ce a mai slujit o agheasmă în apartamentul meu, părintele Ioan şi-a luat rămas 
bun şi a plecat la Petersburg.  

          În aceeaşi zi, până a începe Vecernia, am mers la „Casa iubitorilor de muncă”, unde am 
intrat în sălile de clasă şi în dormitoarele băieţilor şi fetelor şi, de asemenea, în sala de mese. 
Toate erau foarte bine rânduite şi copiii erau bucuroşi atunci când, arătând spre portretul 
părintelui Ioan, cititorul acestor aşezăminte de binefacere, întrebam:  „Cine este acesta? . . . 
”Undeva, în curte, era o secţie specială, pentru munca celor săraci. Îmi pare rău că nu am 
putut intra în biserică, deoarece paznicul nu era acasă. Se spunea că era foarte frumasă.  

          Tot în aceeaşi zi am fost şi la secretarul părintelui Ioan.  

          Acesta era în uniformă militară. Mi-a explicat că „acum în primire cam şase mii de 
scrisori şi eu zi şi noapte le aleg, după conţinut”. . . Pe acel secretar l-am vazut odată şi în 
biserică. Avea în mână un referat. Părintele, după ce l-a ascultat, i-a dat nişte bani, pentru a fi 
trimişi cuiva.  

          Sosise o nouă zi pentru mine în oraşul Kronstdt. Am fost învrednicit să slujesc a treia 
oară Liturghia cu părintele Ioan. . .  

          Această zi, aceeaşi cu a plecării mele din oras, o reţin şi pentru că m slujit o Panihidă la 
mormântul mamei părintelui, care purta numele Teodora. Acolo l-am pomenit şi pe tatăl 
părintelui, citeţul Ilie.  

          În aceeaşi yi am plecat din Kronstadt, dar cât de greu îmi era să mă despart de acea 
localitate!Am părăsit în acea zi un colţ de binecuvântări, urmând să merg în ţara mea 
îndepărtată şi să rabd deşertăciunile lumeşti. . . O, de nu aş muri, Doamne, cu sufletul, în 
valurile mării acestei lumi, eu, cel care mă înec!Dă, Doamne, să fiu salvat datorită 
rugăciunilor părintelui Ioan şi întinde-mi, ca oarecând lui Petru Apostolul, mâna Ta cea 
atotputernica. Cum am fost şi cum voi fi?  O, dacă aş avea măcar o miime din râvna pastorală 
părintelui Ioan! 

          Nu-mi mai rămâne decât să fac nişte observaţii generale şi să trag concluziile, încheind 
jurnalul meu cu acestea.  

          Chiar dacă am prezentat cât mai exhaustiv felul de a se ruga public al părintelui, totuşi 
rămâne nedescoperită partea de acasa a rugăciunii sale, căci aceasta nu poate fi urmărită din 
exterior. Felul în care părintele Ioan se roagă acasă este o taină mare pentru toţi. Dar trebuie 
să ştim că rugăciunea părintelui a crescut în putere anume acolo, la el acasa, în singurătate. . .  

          Deşi e prea îndrăzneţ, nu este de prisos să vorbim şi despre relaţiile familiale şi de 
serviciu al părintelui Ioan. Părintele nu avea copii. Soţia sa, Elisabeta, vedea în părintele, 
datorită rugăciunii sale deosebite, un ales al Domnului. Coliturghisitorii îl respectau mult pe 
părintele nu doar fiindca este protoiereul lor şi cel care are cheile bisericii, ci pentru că este 
un mare rugător.  

          Locuitorii din Kronstadt mi-au povestit următoarele: părintele se roagă adesea pentru 
fraţii săi preoţi şi îi pare foarte rău pentru păstorii nepricepuţi. Odată chiar a zis astfel:  „Dacă 
toţi păstorii am fi aşa cum trebuie. . . diavolul nu ar mai avea ce face”.  



 

 

          Nu mă voi abţine nici de la a nota câteva din expresiile părintelui Ioan, consemnate în 
jurnalul său:  

          „Preotul este înger, nu om. . . Doamne, Iisuse, Preoţii  întru dreptate se vor bucura!Să 
ţină minte totdeauna cât de înaltă le este chemarea şi sa nu se încurce înplaselediavolului şi 
ale lumii;  fie ca mâhnirea lumii acesteia să plece de lângă inimalor, linguşirea bogăţiei şi a 
altor dorinţe păcătoase care intră în inimile lor, de asemenea ”.  „Cine este acest înger care stă 
înaintea prestolului lui Dumnezeu? Căci îngerilor le este dat să slujească Domnului şi să se 
înfăţişeze la scaunul Său. Acesta este mijlocitorul pentru oameni, cel care poartă chipul 
Mijlocitorului, chipul Dumnezeului-Om Iisus Hristos. Acesta este unul dintre oameni, pus în 
slujirea lui Dumnezeu, după cum spune Apostolul Pavel, numai că slujirea sa este una 
îngerească. El este mijlocitorul între Dumnezeu şi oamnei, prietenul apropiat al lui 
Dumnezeu, după cum spune Însuşi Domnul: <<Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce 
vă poruncesc>> (Ioan 15, 14). Preotul este ca un Dumnezeu pentru oameni, căci are puterea 
de a lega şi a dezlega păcatele, de a săvârşi pentru ei tainele cele înfricoşătoare şi de viaţă 
dătătoare, de a se îndumnezi prin acestea şi de a-i îndumnezei şi pe alţii prin intermediul 
acestora. Preotul este cel de-al doilea Moise, neotestamentar, care conduce poporul lui 
Dumnezeu prin pustia lumii acesteia, spre pământul făgădunţei. Preotul este Ilie din Noul 
Testament, cel care face să se pogoare din cer focul imaterial al Duhului Sfânt peste darurile 
pregătite pe prestol. Preotul este Iosuf cel care hrăneşte pe fraţii săi cu pâine cerească în 
timpul foamei duhovniceşti. Chemarea preotului este una foarte mare!” 

          Urmarea firească a unor astfel de rugăciuni şi gânduri ale părintelui Ioan (şi acestea pot 
fi văzute în cărţile sale „Viaţa mea în Hristos” şi „Pelerinul rus” din 1891) este afluxul din ce 
în ce mai mare de preoţi spre biserica unde slujeşte el.  

          Astfel trebuie să fie un preot. În felul acesta, sau măcar asemănător, trebuie să fiu şi eu, 
ca preot. Dar eu, eu. . . Vai, Doamne Iisuse Hristoase, păstorul meu!Mi-e teamă pentru soarta 
mea atunci când compar râvna pastorală dumnezeiască a părintelui Ioan cu nepăsarea mea 
cea rece!. . Mi se face într-adevăr frică, căci nu degeaba a spus Sfântul Ioan Gura de Aur:  
„Nu văd pe mulţi să fie printre preoţii care se mântuiesc, ci printre aceia care cad”. 
Înfricosătoare cuvinte sunt acestea!Vai mie!. .  

          Slavă Domnului că în timpul nostruDomnul ridicădintre noi, păcătoşii, un astfel de 
ascet cum e părintele Ioan.  

          „Vei fi cunoscut şi de alţi oameni astfel cum mi Te-ai arătat şi mie, Iubitorule de 
oameni!”(din„Viaţa mea în Hristos”).  

Să fie cunoscut Domnul!Aceasta este viaţa cea adevărată a tuturor oamenilor Tai.  

 

    

           

  

Două zile în Kronstadt 

                                                   Din jurnalul unui student 



                                                                       I 

          În ziua sosirii noastre în Kronstadt,  părintele Ioan nu era acasă,  căci fusese luat la 
Petersburg şi urma să se întoarcă abia pe la unu noaptea. A doua zi dimineaţa trebuia să-i 
împărtăşească pe toţi cei care venisera la el. Ne-a părut rău cu părintele Ioan nu era în oraş, 
dar ce era să facem!În timpul care mai rămăsese din ziua respectivă am vizitat oraşul, iar 
seara am petrecut-o în rugăciunile de pregătire pentru primirea Tainelor.  

          Nu voi uita niciodată acea seară. Aşa ceva nu poate fi uitat. Era deja ora 10, iar în 
cameră era semiîntuneric. Colţul dun faţă, de la duşumea până la tavan, era plin de icoane. 
Era ca un adevărat iconostas în casă. În faţa acestor icoane ardeau cam 10 candele, luminând 
chipurile celor care au bineplăcut lui Dumnezeu. În cameră se aflau vreo 50 de oameni care 
veniseră să-l vadă pe părintele Ioan şi care poposiseră la aceeaşi casă cu noi. Pravila de seară 
o citea un student, ieromanahul M. Din când în când se auzeau oftaturi. Mulţi dintre cei 
prezenţi stăteau în genunchi. Unii plângeau încetişor. Rugăciunea noastră s-a încheiat pe la 
unu noaptea. Dupa aceea am mers la culcare cu toţii având în suflet o pace inexplicabilă, 
pentru ca a doua zi să venim în biserică, la slujba făcută de părintele Ioan. Ne-am culcat pe 
podea, în aşternuturile curate, pregătite de stăpâna casei pentru pelerini. Chiar şi aşa, abia am 
putut încăpea în acea casă atunci. Deşi eram înghesuiţi, am dormit foarte bine pentru că 
aveam o linişte lăuntrică deosebită. Ni s-a propus şi o încăpere confortabilă, în altă parte, dar 
am preferat să stăm vizavi de părintele Ioan. Şi această casă era singura atât de aproape de 
casa sa.  

                                                                             II 

          La patru dimineaţa eram deja treji. În altă parte şi altă dată ne-am fi trezit cu mare 
greutate la o astfel de oră matinală, dar atunci am sărit imediat în picioare, foarte vioi, ca şi 
cum am fi dormit toată noaptea, cât e ea de lungă. Dipă ce ne-am făcut rugăciunea de 
dimineaţă, am mers la Utrenie. Pe stradă întâlneam grupuri de oameni care se grăbeau să 
ajungă la biserică, ca şi cum acolo ar fi fost punctul de întânire al tuturor. Deşi până la 
începutul Utreniei mai era o oră, în biserică era deja multă lume. Fiecare vroia să ajungă mai 
repede la biserică şi să ocupe un loc mai bun, de unde să vadă şi să audă mai bine. Am fost 
conduşi cu greu până în altar. La începutul Utreniei, biserica imensă, în care încăpeau mai 
mult de şapte mii de oameni, era deja plină. Cântăreţii erau în loja lor şi veniseră şi preoţii. 
Toţi aşteptau nerăbdători sosirea părintelui Ioan.  

          -A venit, a venit, au început să spună oamenii la un moment dat.  

          Părintele Ioan a intrat în biserică pe uşile laterale, care dădeau drept în altar. Până la 
biserică era adus de obicei cu cel mai rapid cal, pentru ca lumea să nu-l poată opri pe drum. 
La uşile bisericii erau câţiva oameni care îl ajutau pe părintele Ioan să poată intra in biserică 
mai repede, trecând prin mulţime ad eoameni. Dacă ar intra pe uşile dinspre apus, părintele 
nu ar mai ajunge la altar, din cauza celor care l-ar asalta. Pentru trecerea părintelui prin 
biserică se construise un culoar ingrădit, pe lângă perete, dar şi acesta nu era de mare folos, 
căci lumea tot striga la el şi îl oprea. Se spune că odată părintele a vrut să binecuvânteze pe 
cineva peste gardul culoarului şi oameni i-au luat imediat mâna ca să i-o sărute şi o ţineau 



 

 

aşa, dânu-o unul altuia. Dacă nu l-ar fi luat oamenii care-l conduceau cu forţa, nu se ştie când 
şi în ce fel ar fi ajuns părintele în altar. Se ştie că de două ori părintele a fost muşcat de deget 
până la sange, oamenii intenţionând să-i rupă degetul ca amintire sau ca pe un odor sfânt şi 
să-l ia cu ei, acasă. . . Se mai spune că uneori oamenii îi sfâşiau bucăţi din haine.  

          Părintele Ioan m-a impresionat de prima dată. Fiind de înălţime medie, foarte vioi, 
îndrăzneţ şi cu chipul aspru, îngândurat, el nu era totuşi un om obişniut, pe care îl întâlnim 
zilnic. Auzind comenzile pe care le dădea în biserică, puteai crede că este un om repezit, 
brutal chiar. Intrând în altar, el a început să salute cu bucurie mai întâi pe coslujitorii săi, iar 
după aceea pe norocoşii care îl puteau vedea atât de aproape. Printre aceştia din urmă mă 
număram şi eu.  

          -Vă salut, fraţilor, vă salut! spunea el, adresându-ni-se.  

          Apropiindu-ne de el pentru binecuvântare, nici nu ne puteam gândi că ne-ar săruta.  

          -Haideţi, să facem ca fraţii, zicea el, binecuvântându-ne şi sărutându-ne pe fiecare în 
parte.  

          Toate le făcea repede, astfel că, după ce ne-a salutat, s-a îmbrăcat în veşminte roşii şi a 
început imediat slijba Utreniei. Se spune că roşu era culoare alui preferată. Toţi îi urmăreau 
cu mare atenţie mişcările şi îl găseau neobişnuit. Eram impresionaţi de ecfonisele pe care le 
rostea părintele. Pe acestea le pronuţa răspicat, tare, accentuând cuvintele cunoscute şi dând 
fiecăruia un sens deosebit. Glăsuirea lui nu era ca pronunţia noastră obişnuită, pe un singur 
ton cântat, ci una vie, adâncă, plină de sens şi de însufleţire. Se vdea că aceste cuvinte ieşeau 
din adâncul sufletului sâu curata şi credincios, dintr-o încredere nezdruncinată şi o putere 
interioară deosebită. Aceste cuvinte deveneau trup, viaţă şi acţiune. Părintele se ruga la fel de 
neobişnuit. Într-o ardoare a dedicaţiei religioase şi aproape în extaz, părintele omitea să facă 
semnul crucii. În astfel de cazuri, el făcea matanii şi, încrucişându-şi mâinele pe piept, îşi 
ridica ochii spre cer, stând mult timp astfel sau în genunchi, fără a spune ceva. Am fost 
impresionat odată de un moment din timpul rugăciunii sale. S-a apropiat în timpul Utreniei de 
Proscomidiar, s-a aşezat în genunchi, încrucişându-şi mâinele pe Proscomidiar şi lăsând capul 
pe mâini. Sub mâinele sale erau tot felul de pomelnice şi foi cu rugăminte de a-i pomeni pe 
cei bolnavi sau pe cei adormiţi. Îl priveam de după coloane. Părul lung îi cădea pe umeri, el 
însuşi fiind puţin luminat re razele soarelui de dimineaţă, care se străduia să pătrundă prin 
ceaţa de afară. A stat în această poziţie camzece minute. Din afară se părea că ar fi murit şi 
sufletul lui şi-a lăsat trupul acolo, ca pe o haină. În acele momente îmi apăreau foarte viu 
imaginile cu sufletul care se uită la trup de undeva, de sus, după moarte. În desene trupul era 
reprezentat într-adevăr ca un fel de haină, pe care a lăsat-o în urmă sufletul. O, ce moment de 
rugăciune era acela!. . Atunci omul părăseşte pământul şi urcă, prin suflet, la cer; 
pământeanul ajunge în lumea de sus, cel mărginit înţelege tainele cerului, neputinciosul se 
întăreşte, cel mâhnit este mângăiat, iar cel puternic devine şi mai puternic. Privindu-l pe 
părintele Ioan cum se ruga, m-am gândit la grădina Ghetsimani şi mi l-am închipuit acolo pe 
Mântuitorul care se ruga pentru noi.  



          Dar nici în altar, acest loc sfânt al creştinismului, părintele Ioan nu putea avea linişte, 
căci tot timpul veneau oameni cu diferite rugăminţi şi cereri. Ştiind bine că toţi cei care se 
aflau în altar veniseră pentru că aveau vreo nevoie, părintele Ioan se apropia uneori singur de 
oameni, cercetându-i. Îi întreba de ce au nevoie şi le dădea sfaturi folositoare. Unora le dădea 
şi bani. Pe unii îi mângâia, iar pe alţii îi bătea pe umăr.  

          Părintele citea tot timpul Canonul Utreniei şi nu puteai să nu observi cât de deosebită 
era această citire a sa. Umilinţa, exaltarea, tăria, spranţa, bucuria, tristeţea,                            
reverenţa deosebită-toate acestea se puteau simţi în tonul părintelui. Atunci când citea, 
părintele Ioan parcă vorbea cu Mântuitorul, cu Maica Domnului sau cu sfinţii. Era de parcă se 
afla în faţa lor, undeva sus, unde noi nu puteam vedea. Vocea sa era sonoră, cristalină şi 
repezită. Pronunţia părintelui era silabică şi foarte clară. El citea un cuvânt rapid, altul mai 
rar, pe silabe aproape, iar al treilea îl accentua foarte mult. Niciun cuvânt nu era citi fără să i 
se accentueze sensul. Cuvintele care exprimau gânduri mai importante le pronuţa pentru ca 
poporul din biserică să înţeleagă foarte bine despre ce este vorba. În acest timp, el era, 
desigur, foarte concentrat la ceea ce citea. Nimic nu-l putea distrage de la aceasta. Părintele 
retrăia birunţele repurtate de sfinţii lui Dumnezeu asupra păcatelor, precum şi momentele de 
milă pe care le-a arătat Dumnezeu poporului său căzut şi rătăcit. Multe din cele citite, după 
cum se putea întelege, părintele le trăia ca şi cum s-ar fi referit la el însuşi. Chiar şi după 
înfăţişarea părintelui din timpul citirii se putea înţelege ce se întâmpla în sufletul său. 
Părintele Ioan era atât de pătruns, încât nu se putea abţine de la a gesticula în diverse moduri, 
fiind parcă tot timpul neliniştit. Ba avea un zâmbet împăcat pe faţă, atunci când citea despre 
slava cerească a lui Dumnezeu, a Maicii Domnului şi a sfinţilor care au bineplăcut Domnului, 
ba avea înfăţişarea de parcă rugăciunea tainică exploda pe buzele sale, când citea despre 
neputinţele umane, păcat şi cădere. Alteori simţeai că părintele era aprins de o mânie dreaptă 
atunci cănd rostea cuvintele „satana” sau  „diavolul” sau cuprins de umilinţă şi extaz în 
timpul citirii faptelor marilor nevoinţe şi de biruinţă asupra păcatului, săvârşite de sfinţii 
mucenici ai lui Hristos, înaintaşii noştri. Câteodată îşi pleca fruntea sau scutura cartea într-un 
fel victorios, minunat. Părintele schimba adesea tonurile. În sfârşit, atunci când se cântau 
irmosul sau ecteniile, dacă nu îl ajuta pe cântăreţ, cădea în genunchi în strană şi, cu mâinile 
acoperindu-şi faţa, se ruga umil. . . Aşadar, gesturile părintelui nu erau cauzate de vreo boală 
de nervi, după cum s-a scris undeva, ci de sentimentele sale profund religioase, pe care le 
avea în acele momente. Altfel, nici că putea fi. Omul nu este numai duh şi atâta timp cât vom 
trăi în trup, orice sentiment de-al nostru, orice rugăciune sinceră se vor manifesta în afară. Nu 
vom putea să ascundem vreodată sentimentele sincere, neprefăcute.  

          După cântarea a şasea a Canonului şi după ectenie, părintele zicea tare:  „Condac!” şi îl 
citea cu voce puternică , ca pe o cântare de biruinţă a creştinilor împotriva duşmanului nostru 
cel mai aprig. După ce a terminat de citit Canonul, părintele a intart repede în altar şi a cazut 
într-o adâncă rugăciune în faţa Sfintei Mese. Întărit cu rugăciunea, el a mers din nou la strana 
şi a cântat „Stihoavna” de la „Laude”.  Nu voi putea uita nici momentul începerii cântării 
„Stihirilor”, când părintele era deja aproape complet înveşmântat pentru slujirea Liturhiei. El 
nu era încă îmbrăcat cu felonul când a ieşit, sau mai degrabă a alergat, din altar la strană, 
alăturându-se corului. Părintele cânta atunci cu însufleţire, cu credinţă adâncă în fiecare 



 

 

cuvânt, dirijând chiar şi accentuând, în acelaşi timp, unele cuvinte, dacă sensul logic al 
acestora o cerea. Cântăreţii ghiceau aceste cuvinte, tempoul, tactul, simţindu-le altfel şi 
executau vocea a doua cu o mare măiestrie şi însufleţire. Cântarea, care iniţial nu era foarte 
bine interpretată, a început apoi să se audă foarte armonios, puternic, sonor în toată biserica, 
însufleţind pe credincioşi. Cât de frumos era să te uiţi în acele momente la cântăreţi, care erau 
ca o familie creştină din primele veacuri, cu tatăl în faţa lor, cântând imnurile sale sfinte de 
victorie! 

          După ce s-a încheiat Utrenia, au început să bată clopotele pentru Liturghie. La 
Proscomidie erau atât de multe prescuri, încât se aduceau în coşuri. Părintele Ioan nu avea 
timp să citească toate pomelnicele din coşuri, venite din toate părţile Rusiei, fiind nevoit să ia 
din fiecare doar o parte din prescuri şi din bileţele. Cum altfel putea să procedeze, având în 
vedere situaţia? Mulţi oameni se apropiau de părintele Ioan, în timpul Proscomidiei, cerându-
i să-i pomenească pe apropiaţii lor, să scoată măcar o părticică pentru ei, astfel că părintele nu 
avea nici o clipă liberă.  

          Alături de părintele slujeau şi monahi şi preoţi celibatari, unii cu camilafca, alţii fără, 
unii cu cruce, alţii fără, tineri şi de vârstă înaintată. Toţi aceştia erau „oaspeţii”. Părintele Ioan 
îi unea pe toţi, căci lângă el toţi erau rude şi apropiaţi unul de celălalt, deşi se întâneau atunci 
pentru prima dată. Părintele Ioan stătea în fruntea acestui sobor adunat de pretutindeni, în 
mitră, cu o cruce strălucitoare pe piept, având obraji rumeni datorită rugăciunii interioare.  

          -Rugaţi-vă, fraţi coliturghisitori, să ne dea Domnul în pace a săvârşi slujba cea 
dumnezeiască.  

          Ce cuvinte cu înţeles adânc!Cât de importat este pentru orice preot să se roage 
Domnului ca să nu fie tulburat de nimic în timpul slujirii, ca el să „ardă” tot timprl în 
rugăciune, ca un Serafim, să pătrundă cu mintea tot mai adânc în lumea cea cerească! 

          S-au deschis Uşile Împărăteşti, s-a rostit primul ecfonis. . . şi astfel începe Liturgia. 
Deodată, părintele ia de pe Sfânta Masă crucea şi o sărută cu dragoste, îmbrăţişând-o şi 
privind-o atât de umil şi triumfător totodată, în timp ce buzele îi rostesc cuvinte de 
rugăciune!Sărută crucea de trei-patru ori, după care o lipeşte de frunte. . . Buzele şoptesc din 
nou ceva.  

          Ecfonisele sunt rostite de părintele la fel ca şi Canonul de la Utrenie. În vocea sa se 
simt credinţa tare, nădejdea şi umilinţa. În acest timp priveşte Scaunul de Sus. Câteodată 
rosteşte ecfonisele cu ochi închişi, adâncit în sinea sa. Este foarte greu să redai cât de 
concentrat e părintele în timăul slujbei. El este tot timpul adâncit în profunzimiile sufletului, 
încât nu vede şi nu aude nmic din ce se întâmplă în jurul său. Atunci părintele se află în 
lumea sa deosebită. În acest timp este singur şi nu seamănp cu altul. Nu deschide aproape 
niciodată Liturghierul, întrucât ştie toate rugăciunile pe de ros. De multe ori rosteşte 
rugăciunile tainice destul de tare încât se aud. Se spune că Liturghierul nu trebuie să fie ca o 
„remorcă” pentru preot. Starea de rugăciune a preotului trebuie să meargă şi dincolo de carte. 
Liturghieul este pentru începători şi pentru cei care nu au experienţă în rugăciune.  



          Întâlnim în cadrul slujbelor săvârşite de părintele Ioan câteva particularităţi, cele mai 
multe dintre ele, cred eu, nu pot fi înţelese. Şi ce interesant ar fi fost să înţelegem gesturile 
părintelui!Toate acestea sunt roadele atitudinii sale profund religioase, ale unui suflet 
înflăcărat de credinţă. Ele sunt cele mai frumos mirositoare flori dintr-un câmp înflorit, sunt 
reverberaţiile din „Sfânta Sfintelor” sufletul său. Voi reda câteva dintre acestea4:  

          Primind Evanghelia de la diacon în faţa Uşilor Împărăteşti, părintele Ioan a spus:  

          -Pace ţie, celui ce binevesteşti.  

          Gândiţi-vă ce înseamnă acestea? Ce sens se ascunde în aceste cuvinte, câtă simţire este 
aici, ce fel de atitudine trebuie să aibă atunci părintele faţă de coliturghisitorul său mai tânăr. . 
. Cât de puţin se aseamănă unii în acest sens cu părintele Ioan! 

          Mergând cu cinstitele Daruri, în timpul Vohodului Mare, părintele Ioan spunea 
încetişor:  

          -Pe El scoţându-L din cetate şi răstignindu-L. . .  

          Iarăşi-cât de adâncă  şi mişcătoare este această expresie şi cum mărturisesc aceste 
cuvinte rostite mai tare despre trăirile interioare ale părintelui, despre felul în care este el 
pătruns de slujbele pe care le săvârşeşte!Sufletul lui este copleşit de atmosfera bisericească-
liturghică. Cât de mult suflet, înţelegere şi credinţă regăsim aici!. . .  

          După aşezarea Darurilor pe Sfânta Masă, părintele Ioan citeşte rugăciunea obişnuită, 
adăugând la cuvintele bisericeşti despre trimitirea harului asupra oamenilor următoarele 
cuvinte cu înţeles adânc:  „Peste toate răsadurile tinere şi peste copii, peste clerici şi mireni, 
bărbaţi şi femei, orăşeni şi săteni si peste toţi cei fără şcoală; -peste toate răsadurile dintre 
clerici, monahi-bărbaţi şi femei, -peste săracii Tăi, văduve, orfani şi nenorociţi, -peste cei ce 
au suferit de foc, inundaşii şi furtună, - de nerodirea pâinii şi foame, -peste tpţi cei ce mi-au 
poruncit mie, nevrednicului, să mă rog pentru ei ţi pentru toţi robii Tăi ”.  

          Sărutând pe toţi fraţii coliturghisitori pe umeri, după ecfonisul „Să ne iubim unii pe 
alţii”, părintele spunea:  

          -Hristos în mijlocul nostru. . . viu şi lucrează.  

          Eu stăteam uimit de aceste cuvinte şi gândeam că, într-adevăr, în mijlocul nostru se află 
Mântuitorul Hristos, nu mort, nu ca o doctrină oarecare, nu ca o personalitate istorică 
oarecare, ci viu,  „şi lucrează”. El este în mijlocul nostru şi într-adevăr, chiar „lucrează”. Mi 
se făcea frică şi sufletul mi se umplea de cutremur. Eram gata să cad în Faţa Sfintei Mese.  

          După rostirea în taină a Simbolului credinţei, părintele adăuga următoarea rugăciune:  
„Întăreşte în credinţa aceasta şi cu credinţa aceasta inima mea şi inimile tuturor creştinilor 
ortodoxi;  învredniceşte-ne să înţelegem această credinţă şi nădejde;  uneşte în credinţa 
aceasta toate obştile creştine care au căzut de unitatea Bisericii Sfinte Ortodoxe Catolice şi 
Apostolice, care este trupul Tău, al cărei Cap Tu eşti şi Mântuitorul trupului; destramă 
mândria şi împotrivirea învăţăturilor lor şi a celor care le urmează dărunindu-le acestora să 



 

 

înţeleagă cu inima adevărul şi mântuirea care se găsesc în Biserica Ta şi să se unească cu ea; 
uneşte-i cu Biserica Ta şi pe cei care sunt în schismă prin rătăcirea şi încăpăţânarea lor, 
pătrunzându-i  cu harul Duhului Tău ţi înmuindu-le cerbicia, pentru ca să nu moară aceştia în 
grozăvie, aşa cum s-a întâmplat cu Core, Datan şi Abiron, care se împotriveaului lui Moise şi 
lui Aaron, robii Tăi. Către această credinţă sunt chemate toate limbile pământului, pentru ca 
să te slăvească pe Tine cu o inimă şi cu o gură, Dumnezeul tuturor şi Binefăcătorul;  în 
această credinţă uneşte-ne şi pe noi prin duhul smereniei, umilinţei,           răbdării, nerăutăţii, 
implităţii, nepătimirii, rabdării, milosteniei, compătimirii şi  bucuriei  

împreună cu alţii ”.  

          Toţi îmi spuneau că părintelui Ioan i se întâmplă ceva deosebit în timpul Liturghiei. Şi 
aceasta aşa este. Cu cât se apropie momentul prefacerii Darurilor, cu atât dispoziţia părintelui 
devenea mai bună şi aceasta se cunoştea în vocea şi înfăţişarea sa.  

          Harul Domnului nostru Iisus Hristos, -zicea cu glas tare părintele Ioan. Ce trăia el în 
aceste momente? În jurnalul său, părintele Ioan scria:  

          „Această dorire de bine se zice cum nu se poate mai potrivit în acest  moment,            
înainte de prefacerea Sfintelor Taine. Harul lui Iisus Hristos-care miluieşte, curăţă,  

mântuieşte, luminează, întăreşte sufletul nostru-este de trebuinţă în tot timpul, iar acum, în 
aceste minuni straşnice şi cereşti, atunci când împreună cu noi slujesc mulţime de ostaşi 
cereşti, care cu cutremur înconjoară Tronul lui Dumnezeu, harul Lui, cel care luminează şi 
întăreşte pe cei slabi şi risipiţi cu duhul, ne este de trebuinţă pentru a putea înţelge înălţimea 
şi importanţa Tainei care ur, aeză.  

          Droagostea lui Dumnezeu-Tatăl. În aceste momente noi toţi trebuie să simţim     
dragostea nemărginită pentru noi, păcătoşii, a lui Dumnezeu-Tatăl, Care a iubit lumea atât de 
mult, încât pe Fiul Său Cel Unul-NăscutL-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă 
viaţă veşnică(Ioan 3, 16);  iar noi să-L iubim pe El, împreună cu Fiul Său cel Unul născut şi 
cu Duhul Sfânt, respingând toate patimile lumeşti! 

          Împărtăşirea Sfântului Duh-ne este necesară cu aât mai mult în acest moment, deoarece 
fără aceasta nu putem iubi pe Dumnezeu-Tatăl, căci doar în duhul putem striga la Dumnezeu, 
cu dragoste: Avva, Părinte(Romani 8, 15). Harul Sfântului Duh curăţă, sfinţeşte, luminează, 
împacă şi ne întăreşte pentru a sta cu vrednicie şi cu aducere de roade în timpul Tainei celei 
sfinte”.  

          Sus să avem inimile, -rosteşte cu glas mare părintele Ioan, adresându-se oamenilor 
prezenţi şi ridicându-şi mâinile. Privirea sa e aţintită spre cer, acolo unde se află Scaunul 
iubirii şi adevărului veşnic. Părintele Ioan pornunţă atunci în taină;  „Înalţă cu Duhul Tău cel 
Sfânt pe toţi cei care stau înaitea Ta, Dumnezeul vieţii şi depărtează de la inimile nostre toate 
patimile trupeşti şi sufleteşti. ”Şi acum poţi să nu te rogi în aceste momente pentru popor? 
Poporul care se afla în biserică răspundea: Avem către Domnul. . Dar oare răspundem noi 
sincer? Nu, ori nu toţi, deoarece inimile multora dintre oameni sunt alipite de pământ prin 
diferite griji de zi cu zi. Inima nu poate să se avânte spre cer aşa uşor şi deodată. Pentru a te 



avânta către Dumnezeu, să meditezi la lucrurile Providenţei Sale, să dai acestora o valoare cu 
adevărat mântuitare, să ţi le faci proprii cu sufletul şi cu trupul, fiind pe pământ cetăţean al 
raiului. Dar noi venim la biserică împrăştiaţi, cu diferite griji şi pofte ale vieţii de zi cu zi, 
care ne pironesc de pământ. Unde regăsim atunci sus inimile? Dar vai nouă dacă nu vom avea  
sus inimile în astfel de minute de mari minuni ale milei lui Dumnezeu faţă de noi!Înseamnă 
cp noi suntem neimţitori şi fără un sens în viaţă. În acest timp de la noi se cere să ne dedăm 
cu încredere deplină Domnlui Iisus Hristos şi Maicii Sale Preacurate, în toate împrejurările 
vieţii, în toate cererile, mulţumirile şi laudele. Pe lângă aceasta trebuie să avem o inimă 
curată, să urâm păcatul, indiferent de forma sub care ne apare şi să iubim mereu adevărul”.  

          Să-I muţumim Domnului, -rosteşte din nou părintele Ioan. Primele două cuvinte ale 
rugăciunii:  „Cu vrednicie şi cu dreptate este a ne închina” le spune tare, iar ultimele mai 
încet, tăcând de tot până la sfârşitul rugăciunii. În timpul citirii în taină a rugăciunii, după 
cuvintele:  „Tu ne-ai adus din nefiinţă la fiinţă”, părintele adaugă pentru a întări sentimentul 
de mulţumire:  „întru fiinţă conştientăn şi cu suflet nemiriot ne-ai adus”; după cuvintele „şi 
căzând, ne-ai ridicat” adaugă:  „şi de o sută de ori în fiecare zi îi ridici pe cei care cad şi se 
pocăiesc”. După cuvintele:  „Până ce ne-ai suit la cer şi ne-ai dăruit Împărăţia Ta ce va să fie” 
adaugă:  „Tu chiar în înpărtăşania noastră cu Tainele cele de viaţă făcătoare ne duci spre cer 
şi dăruindu-Te credincioşilor dăruieşti şi Împărăţia Cerurilor, Împărăţia ce va să vină, arvuna 
acesteia fiind Preacuratul Tău Trup şi Sânge”.  

          Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu. Pronunţând acestea, părintele accebtuează 
cuvântul Trupul şi pentru voi se frânge. Ultimele cuvinte le pronunţă, întorcându-se cu faţa 
către credincioşi.  

          Beţi dintru acesta toţi-rosteşte cu credinţă adâncă părintele Ioan. Zicând acestea, el 
atinge potirul de mai multe ori cu degetele, ba chiar loveşte un pic. Din nou sunt accentuate 
cuvintele pentru voi şi pentru mulţi se varsă. Aşa se şi aude în aceste momente în vocea 
părintelui: pentru voi a fost vărsat sângele, pentru voi, pentru cei care staţi aici, înainte, iar nu 
doar pentru cei care stăteau în faţa crucii atunci. Sângele a fost vărsat   nu pentru vreo 
umanitate ideală, ci pentru oamenii cei vii, pentru orice sărăntoc, bogat, vestit, bărbat sau 
femeie. Chiar dacă abia ai ce îmbrăca, să şti că pentru tine s-a vărsat acest sânge. L-ai uitat 
sau L-ai respins pe Dumnezeu, acest sânge şi pentr utine se varsă. Pentru păcatele voastre, ale 
celor care staţi acum, aici, a pătimit Hristos.  

          După rostirea acestor cuvinte ale Mântuitorului, părintele Ioan citeşte entuziasmat:  
„De dumnezeiescul, iubitul şi dulcele Tău glas”. Dar ce simte el în aceste momente? Aici este 
bezna iubirii-spune el-a iubirii dumnezeirii pentru neamul omenesc. Fiecare om cere se 
adânceşte fără patimă în puratea de grijă a lui Dumnezeu faţă de neamul omenesc şi faţă de 
sine are ce să gândească în aceste momente. Un tremur sfânt trece prin toate menbrele 
oricărei fiinţe fără prejudecăţi, nelegat de grijile lumeşti şi de poftele materiale, atunci când 
ascultă cu urechea inimii aceste cuvinte din buzele preotului. O, iubire desăvârşită, iubire 
atotcuprinzătoare, iubire tare! „Domn fiin al tuturor şi Dumnezeu Creator, Cel fără patimă, 
uneşte în Tine ce ai creat şi Paştele pentru care ai vrut să mori adu-l Tu Însuţi înaintea Ta: 
mâncaţi şi beţi Trupul Meu şi cu credinţă întăriţi-vă”. Ce aducem noi drept mulţumire 



 

 

Domnului pentru iubirea Sa pentru noi? Îi hrănim oare pe cei flămânzi sau le dăm să bea 
celor însetaţi? Îi îmbrăcăm oare pe cei goi? Îi vizităm oare pe cei bolnavi sau aflaţi în 
temniţă? Căci prin ei cere ajutor de la noi Însuşi Hristos, Mântuitorul nostru, care S- jertfit 
pentru noi”.  

          Ale Tale dintru ale Tale-spune părintele Ioan, accentuând în nod deosebit expresia 
pentru toţi. El simte că oameni care s-au adunat în acestă biserică au nevoie de ajutorul ceresc 
şi se roagă fierbinte  pentr toţi cei prezenţi.  

„Atunci când pronunţ cuvintele: Ale tale dintru ale Tale-scrie părintele-îmi închipui cât 

            măreaţă şi de imporatantă este acea clipă, în care arhiereul sau preotul, stând faţa     
adevărului veşnic, desăvârşit şi neschimbat al Tatălui ceresc, adevăr care osândeşte păcatul, 
aduce din partea tuturor jertfa cea fără de moarte, dreaptă şi milostivitoare a lui Hristos Fiul 
lui Dumnezeu, căci doar aceasta poate să plece spre milostivire pe Dumnezeu-Tatăl, să 
răscmpere toată lumea de blestemul cel pe nuă dreptate şi să mijlocească tuturor 
credincioşiilor iertarea păcatelor şi binecuvântarea, iar celor adormiţi întru credinţă şi nădejde 
înviere şi viaţa veşnică, iertarea păcatelor şi odihna cu sfinţii. Aceasta este Jertfa cu care s-au 
îndreptăţit toţi sfinţii care au bineplăcut Domnului în veacuri, căi şi ca mulţumire pentru 
aceştia, această jertfă se aduce”.  

          Prefăcându-Le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin, spune părintele cu un ton profund 
credincios şi,  pentru aîi face pe cei din altar să creadă şi mai mult în acest adevăr, adaugă: 
Dumnezeu S-a arătat în Trup. Cuvântul trup S-a facut şi S-a sălăşlut între noi. Buzele lui mai 
şopteau ceva, dar eu nu am reuşit să aud decât „înconjurat de cetele îngereşti”.  Dar şi fără a 
înţelege cuvintele,  se vedea că gândurile părintelui erau întru totul preocupate de Sfintele 
Taine:   

       „Cine va pătrunde măreţia harului,  dat nouă de Domnul Hristos prin Taina Euharistiei 
sau împărtăşaniei?  Nimeni va putea face aceasta în totalitate,  nici chiar mintea îngerească.  
Căci binefacerea aceasta este fără limite,  ca Însuşi Dumnezeu,  bunătatea,  înţelepciunea şi 
atotputernicia Sa. Şi ce dragoste ni se arată nouă,  păcătoşilor,  în fiecare zi, la Sfânta 
Liturghie! Ce apropiere de Dumnezeu! Iată că aici, pe Sfânta Masă,  zilnic,  în mod real,  se 
oferă credincioşilor în întregime dumnezeirea şi omenitatea lui Iisus, la biserică sau acasă,  
în împărtăşania dusă de preot celor bolnavi. Ce comunicare minunată şi ce împreunare a 
dumnezeirii cu omenitatea noastră căzută,  neputincioasă şi păcătoasă dar nu cu păcatul,  
care este ars de har.  Ce fericire este pentru firea  noastră,  care a luat dumnezeirea şi 
omenitatea lui Hristos Dumnezeu,  unindu-le cu sine! Anume în această prmire în sine.  cu 
credinţă,  constau curăţirea noastră,  sfinţirea ivbăvirea de păcate şi de duşmani,  înnoirea 
noastră,  puterea, întărirea inimii,  pacea,  libertatea,  slava,  viaţa şi nemurirea noastră.  O,  
câte binefaceri ni se dau de la Dumnezeu prin Liturghie!Şi cum o privesc creştinii?  În cea 
mai mare parte o răceală obişnuită,  neatenţie,  indiferenţă.  Se împărtăşesc cu Sfintele Taine 
destul de rar,  ca şi cum ar fi doar când au nevoie şi,  după obiceiul întâlnit tot mai des,  o 
dată pe an. Dar de ce se lipsesc nici ei nu ştiu.  Se lipsesc de o comoară dumnezeiască fără 
preţ,  de un dar nemuritor,  de viaţă făcător al lui Dumnezeu.  Iată de ce nu există astăzi viaţă 
autentică in creştinii ortodocşi,  viaţă în duhul lui Hristos.  Iată de ce s-au înmulţit patimile şi 
nenorocirile. lată de ce împotriva noastră s-au îndârjit toată făptura,  toate stihiile:  şi apa, şi 
focul,  şi aerul,  şi moartea,  sub diferite forme".  



          Părintele trăieşte sentimente adânci în aceste clipe. Evlavia sa faţă de Sfintele Taine se 
arată şi prin faptul că îşi pleacă de multe ori,  chiar fără a-şi face semnul crucii,  capul spre 
ele.  Lacrimile îi curg şiroaie în aceste momente.  El îşi scotea batista din buzunar pentru a le 
şterge.  De ce plângea  acest bărbat minunat?  Nu există lacrimi fără mişcare sufletească.  Nu 
există lacrimi fără sentimentul dragostei şi al gândului viu.  Dacă cineva ar putea analiza 
lacrima părintelui Ioan,  ar găsi un conţinut extrem de bogat în aceasta.  Dispoziţia părintelui 
era aparte în aceste clipe,  încât trecea şi la cei care erau cu el împreună în altar.  Mulţi erau 
aproape exaltaţi.  Mi s-a spus că unii vedeau îngerii deasupra Sfinte Mese,  în timpul sfinţirii 
Darurilor.  Locuitorii cereşti slujeau împreună pământeanului la prefacerea acestor Taine.  

          Fiind sever cu sine în acest caz,  părintele Ioan era sever şi cu mirenii:  

          „În timpul cântării Pre Tine te lăudăm toată biserica,  toţi cei prezenţi la Liturghie 
trebuie să se roage împreună cu preotul,  pentru ca Părintele ceresc să trimită Duhul Său cel 
Sfânt peste noi şi peste cele puse înainte,  spunând aceasta rugăciune:  Doamne,  cel care pe 
Preasfântul Tău Duh.  În acest timp nici un suflet nu trebuie să rămână rece,  ci să se aprindă 
de dragostea pentru Dumnezeu,  să fie ca lampa ce arde şi tămâia de bună mireasmă,  care se 
ridică sus,  căci în acest minut se săvârşeşte taina cea înfricoşătoare şi de viaţă făcătoare a 
prefacerii pâinii şi a vinului în Preacurat Trupul şi Sângele lui Hristos,  prin Duhul lui 
Dumnezeu,  astfel că pe Sfânta Masă se arată Dumnezeu în Trup".  

          După ecfonisul:  Mai ales pe Preasfânta,  pomenind episcopii ortodocşi,  părintele Ioan 
adaugă:  „Pomeneşte,  Doamne,  pe toţi episcopii ortodocşi,  purtători ai Duhului,  numelui 
şi treptei Tale,  ai adevărului,  stăpânirii,  judecăţii,  sfinţeniei şi nemuririi,  noii zidiri şi ai 
luminii Tale,  pe toţi preoţii,  adăugând în taină:  lor le-ai încredinţat această slujire a 
împăcării lui Dumnezeu cu omul,  pocăinţei,  binecuvântării,  înmulţir neamului omenesc 
prin taina căsătoriei,  sfinţirii şi îndumnezeirii şi a tuturor  tainelor cereşti,  în afara 
hirotonirii.  Să fie demnă de chemarea la această taină,  pentru ca să vieţuiască drept şi să 
sfinţească bineplăcut Ţie,  Stăpâne,  pentru toţi şi pentru toate,  pomeneşte diaconia cea întru 
Hristos. . . ,  care ajută preoţii şi care slujeşte la taine şi la orice rânduială preoţească. Încă 
aducem Ţie această slujbă cuvântătoarea pentru Biserica Sfântă, Apostolească şi 
Sobornicească şi pentru toate popoarele care o compun. Furtunile lumii şi împăraţii 
întunericului să-i împăciuieşti,  evlavia adâncă în ei născând. Pentru bine credinciosul Domn 
al nostru,  pentru soţia sa,  pentru urmaşil său-nădejdea Bisericii Tale şi pentru toată casa 
împărătească. . . ” Nu mai vorbesc despre rugăciunea sa înflăcărată pentru cei adormiţi.  
Aceasta se deosebea printr-o îndrăzneală şi o adâncime neobişnuite.  

          Diaconul înepea ectenia dinaintea rostirii rugăciunii „Tatăl nostru”.  

           Pe când citea în taină rugăciunea care se cuvine la aceasă ectenie:  Ţie aducem viaţa 
noastră. . . ,  învredniceşte-ne să ne împărtăşim. . . ,  cu cuget curat,  părintele Ioan adăuga 
urmîtoarele:  „Cu îndrăzneală înaintea tuturor oamenilor tăi,  spre dezrădăcinarea patimilor 
celor putrezitoare de trup, lascive, supărătoare siluitoare,  ruşinoase,  despărţitoare de Tine şi 
omorâtoare de suflet,  cât şi spre întoarcerea,  întărirea şi punerea seminţei celei bune a 
virtuţilor în suflete,  spre împlinirea înţelepciunii întru care ai învăţat pe toţi oamenii după 
credinţa şi legea ce le-ai dat.  De asemenea,  întru luminarea mea înaintea poporului Tău,  
pentru ca să vadă faptele mele bune şi să Te slăvescă,  Părintele nostru şi să port fară osândă 
rangul cel stăpânesc,  îndumnezeitor,  îngeresc,  ceresc al preoţiei,  nu spre judecată sau 
osândire".  



 

 

          Nu voi uita niciodată alt moment din această slujbă:  în timpul ecteniei, după citirea 
rugăciunii în taină,  părintele loan s-a plecat spre Sfânta Masă şi s-a rugat cu mare evlavie.  
După aceasta a luat în mâinile sale discul cu Sfântul Trup,  1-a ridicat puţin deasupra 
Prestolului şi,  fixându-1 cu privirea,  se ruga foarte concentrat.  După aceasta a luat în mâini 
Potirul cu Sfântul Sânge,  şi-a lipit fruntea de el şi s-a rugat îndelung. În tot acest timp nu a 
rostit nici un cuvânt,  nu a făcut nici o mişcare şi ochii lui erau închişi.  Câtă adâncime şi 
însufleţire,  câtă pogorâre mistică în tainele vieţii noastre întru Hristos! Ce privelişte 
minunată era acolo!Cum ea înalţă,  curăţă şi luminează orice inimă,  indiferent cât de 
înăsprită şi împietrită ar fi!După aceea,  am avut  căderi sufleteşti de multe ori,  dar,  numai 
cum îmi aminteam aceste momente,  în mine pătrundea un nou suflu de viaţă şi atunci 
înviam sufleteşte.  

          Ecfonisul:  Şi ne învredniceşte pe noi,  Stăpâne îl încheia, cu cuvintele şi să zicem:  Tatăl 
nostru.  Nu se poate să nu vedem un sens adânc şi în această adăugire.  în numele tuturor 
celor care stau în biserică,  părintele mărturiseşte că Dumnezeu este Tatăl nostru al tuturor şi 
că noi suntem fraţi unii altora.  Cât de important este să retrăim,  măcar un moment, 
cuvintele,  adesea uitate de noi,  care ne spun că suntem fraţi nu pe hârtie,  ci în realitate!  

    După citirea rugăciunii:  Cred şi mărturisesc,  părintele loan spunea tainic următoarele:  
„Domnul este în mine,  în persoană,  Dumnezeu şi Omul,  ipostatic,  personal,  neprefăcut,  
curăţitor,  sfinţitor,  minunat,  înnoitor,  biruitor,  ceea ce simt şi eu în mine".  Astfel,  pentru 
părintele loan în acele momente Hristos Mântuitorul nu este doar cu el,  ci şi în el. Hristos nu 
este ca o noţiune abstractă,  ci ca Persoană vie şi adevărată.  Gândul la Hristos,  dar şi 
vieţuirea şi lucrarea în El erau simţite în mod real de inima păstorului evlavios.  Câţi dintre 
noi trăiesc astfel de sentimente şi gânduri în aceste momente?  

           Iată că părintele Ioan s-a împărtăşit cu Trupul şi Sângele lui Hristos. Pe chipul său nu 
mai există urmă de istovire,  necaz sau mâhnire,  cum se putea vedea atunci când intrase în 
biserică, în acea zi.  Fiecare trăsătură a feţei sale exprimă o bucurie sufletească neobişnuită,  
o pace cerească,  dar şi o forţă interioară. Chipul lui lumina parcă. Acum înţeleg foarte bine 
ce este nimbul reprezentat în jurul capetelor sfinţilor,  pe icoane. Părintele Ioan era atunci 
gata să înceapă a munci fără oboseală până seara târziu,  căci îşi făcuse rezerva de puteri 
pentru toată ziua ce avea să urmeze,  cu greutăţile şi necazurile ei. Persoanele care îi erau 
apropiate mi-au spus  că această schimbare se întâmpla cu el de fiecare dată când se 
împărtăşea cu Sfintele Taine.  Mi s-a mai spus că din Sfintele Taine părintele îşi ia forţa 
pentru munca pe care o depune este peste puterile omeneşti.  

          După împărtaşirea clericilor,  părintele a început să sfărâme Agneţul pentru mireni cu 
o rapiditate uimitoare.  Liturghierul nu prevede nici o rugăciune în acest timp,  dar pentru a 
nu se ispiti din cauza gândurilor,  părintele şoptea rugăciuni. Eu am auzit cuvinte din 
canonul lui Simeon Logăfătul „Despre răstignirea Domnului şi la plângerea Preasfintei 
Născătoare de Dumnezeu".  

 

                      

 

                               III 

 



          În sfârşit sosi şi timpul spovedaniei comune.  Noi toţi am ieşit din altar pe solee,  
alături de părintele,  în faţa noastră fiind un tablou neobişnuit.  De pe soleea destul de înaltă,  
se puteau vedea cele mai îndepărtate colţuri ale bisericii.  In faţa noastră era o mare de 
capete.  Se spune că în biserică erau nu mai puţin de cinci mii de oameni şi,  aşa cum se 
învolburează marea,  astfel era şi acea mulţime.  Era suficientă o mişcare dintr-o parte,  
pentru ca mulţimea să se clatine în partea opusă,  ca apoi imediat să se întoarcă la locul 
iniţial,  ca şi cum s-ar fi reechilibrat.  Atunci,  înaintea noastră,  nu se mai afla o masă de 
oameni,  ci parcă ar fi fost unul singur,  un organism viu,  care se mişca într-o parte şi în 
cealaltă.  
          Părintele Ioan a ieşit din altar pe amvon,  smerit,  fară mitră,  începând să vorbească 
despre Taina Spovedaniei.  A început fară obişnuitele cuvinte „în numele Tatălui şi al Fiul şi 
al Sfanţului Duh".  
          - Păcătoşi şi păcătoase,  asemenea mie,  aţi venit în această biserică pentru a aduce 
Domnului Iisus Hristos, Mântuitorului nostru,  pocăinţa pentru păcate şi ca să vă împărtăşiţi 
de Sfintele Taine,  a început cuvântul său de învăţătură părintele Ioan.  V-aţi pregătit pentru 
primirea acestei Taine măreţe?  Să ştiţi că nu vă pocăiţi în fata mea,  ci în faţa Domnului 
Însuşi,  Care stă aici în mod nevăzut.  Trupul şi Sângele Lui sunt acum pe Sfânta Masă.  
          După ce a mai spus câteva cuvinte pe care le simţea el,  părintele a continuat:  

     -Ascultaţi. . . ,  vă voi citi rugăciunile de pocăinţă!,  după care,  cu faţa spre 
credincioşi,  începu să le citească:  „Dumnezeule,  Mântuitorul nostru,  citea părintele 
triumfător,  cu voce tare şi cu umilinţă în acelaşi timp,  iartă pe robii Tăi,  aceştia".   

     Cuvântul „aceştia" îl pronunţa lent,  pe silabe,  ridicând mâna deasupra capetelor celor 
care stăteau în sfântul locaş şi se rugau,  ca şi cum l-ar arăta pe fiecare Judecătorului 
milostiv.  Atunci inimile au tresărit.  Fiecare simţea că anume el şi nu altul trebuie să dea 
socoteală lui Dumnezeu pentru timpul trăit,  pentru faptele sale şi că nu va putea să ascundă 
de Judecător nimic din cele ce făcuse.  
          După aceea continuă citirea rugăciunilor.  Vocea păstorului era tot mai înaltă.  
Câteodată,  precum prorocii dreptului Judecător,  el arăta cu degetul spre mulţime,  într-o 
parte sau alta a bisericii. . .  Toate aceste gesturi te atingeau la suflet şi clarificau mai bine 
sensul celor citite,  impresionând mulţimea.   

     După ce a citit prima rugăciune de pocăinţă,  părintele Ioan declară că trebuie să o 
tâlcuiască,  continuând învăţătura. El vorbea,  bineînţeles,  fără a avea ceva scris în faţă şi 
fără efecte oratorice.  La un moment dat nu a reuşit să construiască bine fraza,  fapt pentru 
care s-a oprit pentru câte,  spunând că nu a zis bine,  după care a continuat liniştit. 
Cuvântarea lui se deosebea prin putere interioară (I Corinteni  2,  4;  4,  20) şi nu amintea de 
citirea de către un  băieţel a lecţiei bine repetate.  Părintele vorbea cu credinţă adâncă in 
fiecare cuvânt rostit,  fiind gata chiar să pătimeasă pentru acesta.  El vorbea din experienţa 
sa duhovnicească.  Acestea nu erau „fraze goale",  înfrumuseţate din cărţi. Iată ce spunea 
părintele loan oamenilor:  
       Această rugăciune se adresează lui Dumnezeu-Tatăl,  prima persoană a Sfintei Treimi,  
Domnului Atotbun,  Sfânt,  Care pretutindeni este şi pe toate le poate şi le conduce, 
Înfricoşător pentru orice făptură.  Acestuia Sfânta Biserică i se roagă să dea iertare 
păcătoşilor şi păcătoaselor,  să le treacă lor fărădelegile săvârşite cu voie sau fară voie.  De 
asemenea,  să dăruiască mila Sa acestora,  ca oarecând prorocului şi împăratului David,  care 
a păcătuit în faţa lui Dumnezeu. Acesta,  plimbându-se pe terasa palatului său,  a văzut o 
femeie foarte frumoasă scăldându-se şi a fost robit de frmuseţea ei,  dorind-o de soţie.  Dar 
această evreică era măritată pentru ca David să-şi împlinească dorinţa,  1-a trimis la război pe 
soţul ei,  poruncind să fie plasat acolo unde este cel mai periculos,  ca acesta să fie săgetat de 
duşmani. Astfel şi-a atins David scopul său criminal şi,  îmbătat fiind patima sa,  nu vroia nici 



 

 

să se gândească la păcatul mare pe care îl săvârşise.  Însă Domnul s-a milostivit de păcătos şi 
i-a trimis pe prorocul Natan,  spre înţelepţire şi învăţare.  Prorocul l-a demascat pe rege şi l-a 
convins să se pocăiască. Atunci regele şi-a recunoscut gravul păcat şi s-a înspăimântat. 
Turnându-şi cenuşă pe cap, el a început să plângă amar şi să ceară iertare de la Domnul. 
Domnul a auzit rugăciune lui stăruitoare şi i-a iertat păcatul. Sfântul Duh, care l-apărăsit pe 
David după ce acesta păcătuise, a venit din nou asupra lui şi nu l-a mai părăsit până la 
sfârşitul vieţii acestuia. Regele David şi-a exprimat părerea de rău pentru păcate în psalmi, 
prin care L-a lăudat şi i-a mulţumit lui Dumnezeu. El a lăsat după sine Cartea Psalmilor, care 
se foloseşte astăzi în Biserică. Psalmul 50 al lui David , Miluieşte-mă, Dumnezeule, 
reprezintă un minunat exemplu de pocăinţă.  

        Fraţilor, regele David a fost un om evlavios, smerit, neiubitor de rău, înţelept, având 
darul prorociei, într-um cuvânt era un om bun, ţi cu toate acestea, a păcătuit furând o soţie. 
Regele, prorocul, sfântul bărbat a putut să cadă a putut să cadă atât de mult!Dar cât de uşor 
este pentru om să păcătuiască!Trebuie să fim cu luare-aminte la sufletul nostru, trebuie ca tot 
timpul să ne potolim sentimentele excesive. Este nevoie ca în fiecare zi şi ceas să fim 
pregătiţi pentru a putea deosebi dinainte dorinţa păcătoasă şi a ne feri de ispite, căci diavolul 
este ca un leu, care umblă răcnind şi căutând pe cin esă înghită. Pentru aceasta trebuie să ne 
gândim mult şi să cântărimfiecare faptă de-a noastră.  

          Alt rege, Manase, a păcătuit în faţa lui Dumnezeu prin închinarea la idoli, devenind 
mag şichemând duhuri, învăţându-i şi pe copii să facă asemenea. Fiind nerecunoscător şi 
mândru, el ura poporul care-L iubea pe Dumnezeu şi îi apropia de sine pe cei orgolioşi. Prin 
fărădelegile sale, Manase L-a mâniat pe Dumnezeu. În timpul unui război dintre iudei şi 
asirieni, a fost luat prizonier. El a fost legat de mâini şi de picioare şi în nas i s-a pus un 
belciug. Astfel a fost dus pe străzile Babilonului şi aruncat în temniţă, unde a zăcut trei luni. 
Fraţilor, omul nu poate trăi fără pedepse, care sunt dovezi de dragoste ale lui Dumnezeu, 
pentru care trebuie să-I mulţumim. Câteodată doar pedepsele îl pot trezi pe om, îi pot lumina 
ohiul duhovnicesc, arătându-i în ce stare se află cu adevărat. Manase, doar aflându-se în 
robie, şi-a dat seama de păcatele sale în faţa Domnului, recunoscându-şi neputinţa şi 
nimicnicia sa şi realzând că în faţa Domnului toţi sunt egali, că Dumnezeu i-a creat pe toţi la 
fel. Atunci a început Manase să se roage cu sârguinţă zi şi noapte, plângând pentru rătăcirile 
sale. Domnul i-a auzit rugăciunile şi l-a iertat. Regele Manase a compus o rugăciune de 
pocăinţă, care se citeşte astăzi în Postul Mare, la Pavecerniţă.  

          Prin aceşti doi regi, David şi Manase, care au păcătuit grav, Sfânta Biserică ne prezintă, 
fraţilor, un model de păcăinţă autentică, din inimă curată. Domnul Dumnezeu este 
Judecătorul cel înfricoşător al tuturor. El nu se va uita la faţa omului, dacă acesta e bărbat sau 
femeie, rege sau un om oarecare, bogat sau sărac, general sau soldat. El se uită la inimile 
oamenilor, interesându-se de nădejdea pe care o are în Domnul, de credinţa şi fapa acestia. 
Domnul va cere mai multe de la oamenii care au poziţii înalte decât de la oamenii simpli, 
atunci când aceştia păcătuiesc, sunt beţivi sau desfrânaţi. Frţilor, cât de puternică este 
patima!Păcatele sunt ca nişte hoţi care ne fură tot timpul. Ele se îmbracă în haine obişnuite, 
furând de la noi nevinovăţia şi astfel făcându-ne săraci în faţa Domnului şi a vrăjmaşilor Lui. 



Care dintre noi este fără de păcat? Cine nu este mândru? Cine nu este iubitor de slavă? Cine 
nu l-a supărat pe prietenul său sau pe aproapele? . . .  

          Această  învăţătură nu este foarte complicată şi poate fi compusă şi rostită de orice 
preot de la ţară. Auzisem multe despre părintele Ioan ca predicator şi de aceea îi aşteptam cu 
nerăbdare predica.  Numai că începutul predicii sale, să mă ierte Păstorul cel Mare,  l-am 
ascultat cu răceală în inimă şi chiar cu o uşoară dezamăgire.  Se pare că şi lumea prezentă în 
biserică era indiferentă la ce spunea părintele.  Dar mai târziu nu ştiu ce s-a întâmplat cu mine 
şi cu mulţimea aceea de oameni.  Un alt fel de atitudine a început să ia viaţă  printre oameni 
şi,  dacă la început se auzeau oftaturi,  mai apoi puteai zări lacrimi pe obrajii unor oameni 
umili.  Şi,  cu cât înainta timpul,  toate acestea se înmulţeau.  Părintele,  văzând schimbarea,  
introducea noi exemple în cuvântarea sa.  

          Am simţit şi eu ceva neobişnuit atunci,  de parcă începuse să se ridice în mine ceva din 
adâncul sufletului.  În spatele meu şi la strană stăteau,  de asemenea,  oameni care până atunci 
nu simţiseră mai nimic auzind predica,  dar carc început şi ei să îngenuncheze şi să verse câte 
o lacrimă.  Inima mi s-a înmuiat şi o lacrimă mi s-a prelins pe obraz. O  lacrimă care învie,  o 
lacrimă mântuitoare.  Dar ce se întâimpla atunci cu oamenii din sfântul locaş?  Puteai auzi din 
toate părţile:  

          -Părinte,  iartă-mă,  părinte,  miluieşte-ne,  că suntem păM toşi! Roagă-te pentru noi! 

          Atmosfera era asemănătoare unei mări învolburate,  fiind atâta gălăgie,  încât nu se mai 
putea auzi cuvântarea părintelui Ioan.  

          Linişte,  linişte,  ascultaţi,  striga părintele în acest timp,  gesticulând cu mâna,  pentru 
a-i face pe oameni să nu mai 

vorbească.  

          Pentru scurt timp mulţimea se potolea,  ca peste câteva  clipe să înceapă din nou a 
fierbe,  mai întâi într-un loc şi apoi în toată biserica.  Aşa cum se propagă tunetul prin cer,  la 
fel erau şi vocile oamenilor care strigau în biserica aceea imensă,  cerându-i părintelui 
rugăciuni,  iertare şi miluire.  A fost foarte greu  să se revină,  cât de cât,  la linişte.  Părintele 
Ioan a început să citească după aceea a doua rugăciune a Pocăinţei,  de asemenea,  cu mare 
religiozitate şi expresivitate.  După ce această rugăciune,  el a început s-o interpreteze.  

          -În această rugăciune,  pe care am citit-o acum,  Sfânta îl roagă pe Păstorul cel Mare al 
nostru să ne ierte nedreptăţile,  păcatele,  să ne izbăvească de chinul cel veşnic,  să ne ierte 
gândurile noastre cele rele şi orice fărădelege.  Ea îi cere lui Iisus Hristos,  Fiul lui 
Dumnezeu,  care a luat asuăra  sa păcatele lumii întregi şi prin Preacuratul Său Sânge a spălat 
sufletele noastre cele necurate,  să ne miluiască,  aşa cum a făcut cu cei doi datornici din 
Evanghelie,  care nu şi-au putut plăti singuri datoria,  sau cum a fost miluită desfrânata care a 
spălat cu părul capului ei picioarele Mântuitorului. Domnul Dumnezeu a văzut pocăinţa ei 
sinceră şi dorinţa de a-i fi iertate păcatele şi,  dăruindu-i iertare,  a lăsat-o să plece împăcată.  
La fel vor pleca de aici şi cei care astăzi se pocăiesc cu adevărat de păcatele lor,  cerând 
Domnului izbăvirea de chinurile cele veşnice.  Trebuie să stăm mult pe gânduri ca să ne dăm 



 

 

seama cu adevărat de păcatele noastre şi să le plângem; să ne tânguim pentru sufletul nostru.  
Numai că ne lenevim,  fără a ne bate capul pentru suflet,  fară a lupta împotriva păcatelor  
care ne răpesc viaţa veşnică.  Domnul Dumnezeu face de toate pentru sufletele care-L iubesc,  
iar pe cei care îndepărtează mâna Sa,  fară a vrea să li se facă binele, îi lasă să meargă la 
pierzare.  Şi când te gândeşti că nu putem exista nici o secundă fară puterea lui Dumnezeu, 
Căruia îi suntem datori pentru viaţa,  suflarea,  aerul,  soarele,  mâncarea şi băutura noastră 
din fiecare zi! Noi suntem datori lui Dumnezeu şi nu ne vom putea plăti această datorie.  Ne 
numim „popor sfânt”,  „oameni reînnoiţi",  „sfinţenie împărătească”,  căci este scris:  „Să fiţi 
sfinţi,  precum Eu sunt sfânt”.  

          La auzul acestor cuvinte lumea a început din nou să facă  zarvă,  cerându-i părintelui să 
se roage pentru ea.  De aceea,  nu s-a mai putut înţelege ce spunea părintele în continuare.  

           -Linişte,  linişte,  ascultaţi în linişte,  spuse părintele şi, încetul cu încetul,  se facea din 
nou linişte în biserică,  auzindu-se doar câte un oftat.   

           - Domnul Dumnezeu este Judecătorul cel înfricoşător şi drept,  continuă părintele Ioan.  
El nu i-a miluit pe îngerii căzuţi,  aceştia fiind judecaţi să meargă spre chinurile cele veşnice.  
Noi,  păcătoşii,  păcătuim în fiecare minut şi mâniem cu aceasta pe Dumnezeu.  De ce atunci 
ni se face un astfel de pogoramant?  Dumnezeu-Tatăl a trimis în lume pe Fiul Său cel iubit,  
Care a luat asupra Sa păcatele întregii omeniri,  pătimind pentru oameni şi,  astfel,  luând de 
pe aceştia blestemul care era din vremea căderii în păcat a primilor oameni. Domnul Iisus 
Hristos ne-a izbăvit de chinurile veşnice prin crucea Sa. Acest lucru putea fi făcut doar de fiul 
lui Dumnezeu. Nici un om nu putea face aceasta, căci Dumnezeu-Tatal I-a dat lui Iisus 
Hristos stăpânirea asupra oamenilor.  Domnul Iisus Hristos a dat stăpânirea apostolilor,  
aceştia,  la rândul lor,  arhiereilor şi preoţilor, inclusiv mie,  păcătosului preot Ioan.  Prin 
această stăpânire dată mie ,  şi eu pot dezlega păcatele celor care se pocăiesc, în mmăsura 
sincerităţii acestora.  Dacă omul se pocăieşte cu sinceritate şi cu zdrobi' de inimă,  atunci 
preotul îl dezleagă de păcate.  daca omul nu se pocăieşte sincer,  atunci preotul nu-i pacatele,  
pentru ca acesta să se gândească mai bine lane pocăim cu sinceritate şi cu zdrobire de inimă, 
atunci preotul în dezleagă de păcate. Dimpotrivă, dacă omul nu se pocăieşte sincer,  atunci 
preotul nu-i dezleagă păcatele, pentru că acesta să se gândească mai bine la ce are de făcut. 
Astfel, pentru a primi iertarea de păcate, trevuie să ne pocăim cu sinceritate,  din toată inima 
noastră.  Dar ce fel de pocăinţă avem noi,  cu toate acestea?  Noi aruncăm din noi doar 
vârfurile păcatelor,  dar baza răutătii o lăsăm în suflet. Trebuie să rupem păcatele din 
rădăcină. . .  

          Ce este pocăinţa? Pocăinţa este darul lui Dumnezeu, dat de Acesta pentru meritele 
Fiului Său celui iubit, Care a plinit toată dreptatea.  Pocăinţa îndeamnă la judecarea de sine, 
spre demascarea proprie şi părerea sinceră de rău. Pocăinţa este inteţia clară şi serioasă de a 
lăsa în urmă viaţa păcătoasă şi de a trăi una nouă,  în împăcare cu Dumnezeu şi cu  propria 
constiintă.  Pocăinţa este încrederea şi nădejdea că Domnul ne v-a ierta păcatele. .  Cine nu se 
pocăieşte,  acela devine duşmanul Bisericii şi,  după cum cad frunzele veştede din copac,  tot 
astfel vor cădea păcătoşii care nu se pocăiesc,  de la Capul Bisericii,  Care este Însuşi Hristos.  
Hristos este viţa,  iar noi suntem mlăditele care se hrănesc din aceasta. Cine nu se va hrăni, ca 



mlădita,  din viţă,  acela va muri negreşit. Schismaticii pier din  cauza rătăcirii lor,  
paşcoviţii5,  de asemenea pier, ca ţi tolstoviţii6. Toţi aceştia sunt păcătoşi care nu s-au pocăit.  
Ei mor dar îi induc în eroare şi pe alţii,  ca să meargă pe aceeaşi cale a pierzării.  

          Fraţi şi surori, voi vă pocăiţi? Doriţi să vă schimbaţi viaţa? Vă recunoaşteţi păcatele? 
V-ati lenevit în a vă ruga lui Dumnezeu aţi băut peste măsură,  aţi desfrânat,  aţi jurat strâmb, 
aţi fost vicleni, aţi minţit, aţi invidiat, aţi fost răi cu alţii, aţi furat? Da, multe păcate avem noi, 
fraţi şi surori, că nu le mai putem enumera pe toate. . .  

          Cu aceasta cuvântarea s-a sfârşit şi părintele a mai spus doar atât:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          5 Paşcoviţii erau membri unei secte a creştinilor evanghelişti din Ruasia 

sfârşitului de secol XIX (denumirea vine de la conducătorul acestora: V. A 

Paşkov)-n. tr.  

          6 Tolstoviţii erau men’mbri mişcării social-filosofice şi religios-morale 

apărut în Rusia în anii 1880, în baza învăţăturii scriitorului Lev Tolstoi. 

Aceştia provăduiau „dragostea generală”, neîmpotrivirea faţă de rău prin 

violenţă, desăvârşirea religioasă şi morală ca mijloace de renaştere a societăţii; 

erau comunişti de fermiei; se opuneau plăţii texelor către Stat şi efectuării 

serviciului militar şi de aceea erau prigoniţi de autorităţi. Astăzi au urmaşi în 

Europa Occidentală, America de Nord, Japonia, India şi alte părţi-n. tr.  

 



 

 

 

 
          - Pocăiţi-vă,  pocăiţi-vă pentru păcatele voastre! 

          Nu se poate reda ce s-a întâmplat în minutele care au urmat.  Încordarea atinsese 
punctul culminant şi toată lumea a refulat deodată într-o mare de voci.  Focul care a aprins 
clădire se vede la început doar prin flăcările care se iţesc la ferestre sau prin fumul care 
împresoară totul.  După ce iese la suprafaţă,  el se ridică mult în sus,  văzându-se de la 
depărtare şi chiar aprinzând şi casele vecine.  în acele momente omul nu mai poate face 
nimic,  rămânându-i să asiste neputincios la cele ce se întâmplă.  La fel a fost şi cu mulţimea 
care era în  biserică în ziua aceea.  Gălăgia era nemaipomenită. Unii plângeau,  alţii ţipau,  iar 
alţii stăteau înmărmuriţi. Mulţi îşi spuneau de faţă cu toată adunarea păcatele pe care le 
făcuseră,  nefiindu-le ruşine că toţi vor auzi ce au făcut:  

          -Nu ne rugăm,  înjurăm,  ne supărăm,  ne mâniem,  suntem răi. . . ,  şi altele asemenea 
se puteau auzi din gura celor care strigau.  

          Era foarte interesant să-1 priveşti în acele momente pe părintele Ioan,  care stătea 
nemişcat,  profund pătruns de scena pe care o avea în faţă.  El stătea pe amvon,  ca un 
mediator între Judecătorul ceresc şi păcătoşii care se pocăiau,  c judecător al conştiinţelor 
umane.  Lacrimile îi inundau faţa şi el şi-a acoperit-o.  Dar de ce plângea părintele?  Cine 
poate înţelege ce se petrecea în sufletul lui în acele momente?  Părintele Ioan plângea,  
unindu-şi lacrimile cu cele ale oamenilor,  ca un adevărat păstor al turmei lui Hristos.  El se 
bucura şi plângea alături de păstoriţi.  Iar oile cele rătăcite,  păcătoase,  văzând lacrimile 
păstorului şi înţelegând starea sufletului acestuia,  se ruşinau şi mai mult de păcatele 
săvârşite,  plângând şi mai tare,  încât de acolo se înălţa un râu de lacrimi către Scaunul de 
Sus al lui Dumnezeu.  Imensa catedrală era plină de plânsete şi icnete şi parcă tremura din 
cauza acestora.  

          -Pocaiţi-vă,  pocăiţivă, tot repeta,  din când în când,  părintele Ioan.  
          Când se uita în vreun loc anume din biserică,  oamenii din acel loc îi simţeau privirea 
şi începeau să plângă din ce tere.  După aceea plânsetele continuau în acelaşi ton, pentru a se 
întări imediat acolo unde îşi muta părintele privirea. El stăpânea foarte bine această masă de 
oameni,  de parcă era un vrăjitor.  Dacă le-ar fi cerut să-1 urmeze,  aceştia ar fi mers oriunde 
după păstorul lor. . .  Într-o astfel de stare s-au aflat oamenii din biserică mai bine de cinci 
minute. În sfârşit părintele  Ioan şi-a şters lacrimile cu o batistă roşie şi s-a închinat drept 
mulţumire pentru lacrimile oamenilor.   
          -Linişte,  linişte,  fraţilor,  s-a auzit din nou vocea sa în biserică.  
          Dipă un timp oarecare în biserică s-a instaurat din nou liniştea dorită Se mai auzeau 
doar din când în când,  oftaturi şi se puteau zări lacrimile oamenilor care plângeau încetişor.  
           Ascultaţi,  a zis părintele,  Dumnezeu mi-a dat,  ca şi tuturor preoţilor,  puterea de a 
lega şi a dezlega păcatele oamenilor. . . Ascultaţi acum,  căci voi citi rugăciunea de 
dezlegare.  Plecaţi-vă capetele şi eu vă voi acoperi cu epitrahilul,  binecuvântându-vă pentru 
a primi de la Domnul iertarea păcatelor.  
          Mii de capete s-au plecat în timp ce se citea rugăciunea de dezlegare.  Părintele vântura 
epitrahilul său în toate laturile bisericii,  binecuvântând credincioşii.  Ce moment festiv şi 
cutremurător era acela! Atunci se împăca cerul cu pământul,  păcătoşii cu Dumnezeu.  



          După rugăciunea de dezlegare toţi s-au simţit mai bine,  uşuraţi,  de parcă li s-ar fi 
ridicat o greutate de pe umeri.  Aceste momente mi-au adus aminte de clipele sfintei 
copilării,  când nu aveam griji,  eram bucuros,  curat şi fericit.  Bucuroşi şi tiberi de povara 
pe care o lepădaseră,  oamenii au răsuflat uşuraţi şi îl priveau pe părintele,  care avea chipul 
luminat de triumful duhovnicesc,  cu lacrimi de mulţumire. Îi mulţumeau păstorului celui 
bun pentru că a scos oile din amurgul greu al păcatului,  ducându-le pe calea cea luminoasă a 
virtuţilor,  pe calea care duce spre casa Tatălui ceresc.  

          Nişte oameni de încredere ne-au povestit ceva foarte curios legat de spovedania 
generală pe care o practica părintele loan.  Ei spuneau că în momentele când oamenii se 
pocăiesc cu sinceritate pentru păcatele lor,  unii dintre rugători Îl văd pe solee pe Mântuitorul 
care binecuvântează poporul,  iertându-le păcatele.  Despre acest lucru s-a anunţat nu demult 
şi în presa scrisă.  Iată ce urcuş duhovnicesc se realiza în aceste minute de către oamenii 
prezenţi la Spovedaniei şi câtă încordare era acolo.  

          A urmat scoaterea Sfintelor şi de viaţă făcătoarelor Taine ale lui Hristos.  În urma 
rostirii cu voce tare a rugăciunii:  „Cred,  Doamne,  şi mărturisesc" s-a început împărtăşirea 
credincioşilor cu Trupul şi Sângele lui Hristos,  primite de sufletele curăţite şi împăcate.  Dar 
ce se facea atunci în bisericică?  Oamenii s-au îndreptat cu toţii spre Potir şi se citeau pe 
chipurile credincioşilor evlavia şi bucuria.  Am trăit acolo într-o atmosferă pe care nu o mai 
văzusem niciunde în altă parte.  

          -Doamne,  învredniceşte-mă a mă împărtăşi cu Sfintele Taine.  
      -Dragul meu părinte,  împărtăşeşte-mă.  
      -Părinte,  împărtăşeşte-mă,  că sunt bolnavă;  mă dor rinichii,  mor.  

           -Părinte,  împărtăşeşte-mă,  că sunt bolnavă.  
          -Părinte,  împărtăşeşte-mă,  fiindcă nu m-am împărtăşit de două săptămâni.  

          O bătrânică stătea în genunchi în faţa părintelui şi cen cu voce înceată,  de bătrân:  
„Părinte,  împărtăşeşte-mă",  după care a amorţit acolo,  îngenuncheată,  de parcă nu ar fi 
auzit-o  nimeni în acea gălăgie.  Dar a fost auzită şi s-a împărtăşit.  

-Doamne,  împărtăşeşte-mă,  am auzit nu departe de  mine 

         -Eu nu sunt „Doamne",  ci un om simplu,  a răspuns liniştit  şi hotărât părintele Ioan.  
          Atmosfera din jur era plină de cuvintele tandre spuse părintelui Ioan,  de parcă aerul 
însuşi era ţesut din aceste cuvinte frumoase.  După aceea,  am văzut cum au fost aduşi nişte 
copii la îmipărtăşit.  În spate s-a auzit,  la un moment dat,  gălăgie mare,  de parcă s-ar fi luat 
ceva cu asalt.  Aceştia erau mici negustori de la oraş,  care voiau să treacă peste gard,  
printre rândurile de poliţişti.  Unii dintre aceştia,  îmbrâncindu-i pe sărmanii ţărani,  s-au şi 
ivit înaintea părintelui Ioan.  Părintele însă nu numai că nu i-a împărtăşit,  ci i-a şi ameninţat 
pe aceştia că îi va opri trei luni de la împărtăşania cea luminoasă.  

          -Sărută Potirul,  mulţumeşte-I Domnului,  le spunea multora părintele Ioan,  după ce îi 
împărtăşea.   

          - Şi mă gândesc acum,  cât de des uităm noi să-I mulţumim Domnului. . .  

          Câte lacrimi am văzut eu,  stând alături de părintele Ioan!Unii începeau să plângă 
imediat cum ajungeau în faţa Potirului de parcă au fi avut un izvor care se deschidea atunci.  
Toţi plecau împăcaţi după împărtăşanie.  Din fundul bisericii se vedea o masă de oameni care 
înaintau spre Potir,  de ţi se părea că nu are sfârşit.  Părea că se aproprie un monstru care vrea 
să te înghită,  aşa se vedeau acei oameni atunci.  



 

 

          Cu toate acestea,  s-a întâmplat şi un necaz o dată.  Pe 17 mai am văzut,  datorită 
acestui necaz,  neajunsurile noastre de zi cu zi.  Părintele Ioan,  anunţându-şi plecarea 
temporală în satl său natal Suru (Gubernia Arhanghelsk),  a slujit o Lturghie de rămas bun.  
În biserică se adunaseră în acea zi cam cinci mii de oameni şi atunci când păstorul a ie şit 
cu Sfintele Daruri,  pentru a împărtăşi pe toţi aceşti oameni,  care se pocăiseră prin 
Spovedania comună,  mulţimea a înaintat atât de violent,  încât,  într-o secundă,  a devenit 
ameninţare pentru siguranţa tuturor.  Chipurile rumene de mai s-au albit dintr-odată şi s-au 
auzit ţipete de ajutor. .  Presiunea astfel creată a devenit insuportabilă şi hainele oamenilor 
erau rupte,  în timp ce femeile şi copiii cădeau,  fiind călcaţi în picioare de către cei care se 
grăbeau să ajungă în faţă.  Gardul de fier care separa soleea de restul bisericii mai rezista.  
Din fericire,  un detaşament de militari care se afla în apropiere a intervenit,  scoţându-i 
afară pe cei răniţi.  Acolo,  unii aproape în stare de inconştienţă,  erau împărtăşiţi de 
preoţii, care slujiseră cu părintele.  Alţii,  schilodiţi,  meau ajutor medical de urgenţă,  iar o 
femeie care fusese călcată rău de tot,  a fost scoasă deja moartă din biserică.  
          Înfricoşat,  părintele Ioan a ieşit în faţa mulţimii tremurând şi mustrând oamenii pentru 
atitudinea lor nebunea.  

     -Ştiţi voi,  oare,  că pocăinţa a mii de oameni nu poate şterge păcatele acestei femei 
moarte? ! Rugaţi-vă,  deci! 
     Mai mult de două ore a continuat împărtăşirea oamenilor,  după care Sfintele Daruri au 

fost duse în altar.  Părintele a apărut,  după aceea,  din nou în faţa mulţimii. . .  
     -Totdeauna,  acum şi pururea,  a rostit el cu voce tare.  
     Fiecare se gândea pentru sine atunci:  „vai,  dacă s-ar întâmpla acest lucru şi în 

realitate. " 
     Atunci când Sfintele Daruri au fost duse la Proscomidiar,  părintele Ioan a căzut în faţa 

lor şi a stat astfel mult timp.  După aceea s-a ridicat şi din nou a îngenuncheat.  Parcă nu 
putea să se despartă de ele,  nu putea să se sature de privirea lor şi de trăirea din preajma 
acestora.  

      În urma rugăciunii amvonului,  părintele Ioan a ieşit pe solee cu crucea şi i-a felicitat 
pe toţi pentru că au prinmit Sfintele Taine ale lui Hristos,  care servesc pentru totdeauna 
drept sfinţire şi curăţire a sufletelor.  

Poporul care strălucea de bucurie,  mulţumea din inimă îndrumătorului atât de drag.  
După ce au sărutat crucea,  toţi s-au grăbit să meargă pe la casele lor,  pentru a-1 întâmpina 
acolo pe păstorul iubit,  care trecea zilnic pe la casele celor  care veneau să-l vadă.  

          După aceea şi-a scos veşmintele,  fiind înconjurat de un mare număr de oameni care se 
adunaseră în altar,  părintele Ioan a început să se uite peste scrisorile şi telegramele mai vechi.  
Scoţând bani din plicuri,  el îi îndesa în toate buzunarele pe care le avea,  o parte din aceştia 
dându-i imediat oamenilor care îi cereau. Mai răspundea la diferite întrebări,  iar unui om i-a 
semnat nişte felicitări.  Când i-au mai adus câteva la semnat, a zis:  

         -Nu mai semnez din astea,  că aceasta înseamnă mândrie deja!De ce să mă fălesc?  

          -Părinte semnează,  semnează,  îl tot rugau oamenii.  

          -Nu voi semna şi gata!. .  

           După aceasta a tăiat nişte anafură şi,  dând celor prezenţi, a zis:  

         Mâncaţi aceasta,  că veţi avea mai mult folos.  

         Părintele fost chemat să binecuvânteze o tânără,  căreia o fiică.  Aceasta plângea,  
amintindu-şi tragedia prin care trecuse.  Părintele a bătut-o pe umăr,  a mângâiat-o pe cap,  
uitându-se în ochii ei şi i-a zis:   



          -Ei,  ce ai,  dragă?  Nu mai plânge,  că acolo îi va fi ma bine. Vai,  sărmana de tine,  
Dumnezeu îţi va mai trimite încă cinci copii.  Să nu mai plângi,  bine?  

           Nu voi mai plânge,  a zis femeia.  

           -Mulţimesc pentru ascultare,  a adăugat părintele.   

            Toate acestea au fost atât de cald şi cu dragoste spuse,  încât femeia s-a liniştit 
complet şi a pornit împăcată acasă. Soţul acesteia,  bucuros de cele întâmplate,  i-a dat 
părintelui un pachet cu bani,  spunând:  „Să daţi la săraci,  părinte!" 

Femeia a plecat împreună cu soţul ei,  iar oamenii ceilalţi au început din nou să se 
înghesuie pentru a vorbi cu părintele,  cerându-i binecuvântarea şi sărutându-i mâna cu drag.  
Unii i-au cerut părintelui să-i viziteze,  spunându-i adresa la care locuiau în Kronstadt.  
Părintele nu putea să iasă din biserică din cauza oamenilor,  iar când ne pregăteam să plecăm 
acasă se făcuse deja ora douăsprezece.  Câteodată chiar am înţeles eu,  oamenii stau în 
biserică de la cinci dimineaţa până la două-trei după amiaza,  aşteptând să vorbească cu 
părintele.  

                             IV 

Am rămas puţin timp acasă,  unde am apucat să bem un ceai sau,  pur şi simplu,  un pahar 
cu apă rece,  deoarece trebuia să ne grăbim ca să ne fotografieze P. P.  Şauman.  Ziua era 
una fericită,  căci părintele Ioan a fost de acord să se fotografieze împreună cu noi.  Noi am 
alergat la locul unde se fotografia părintele de obicei.  Nu simţeam oboseala,  deşi stătusem 
atâtea ore în picioare.  Ne-am rătăcit mai întâi pe străzile necunoscute ale oraşului până să 
ajungem la studioul lui Şauman.  Acolo eram deja aşteptaţi,  dar părintele Ioan încă nu 
sosise,  căci nu putuse scăpa de mulţimea de oameni care voiau să-i vorbească în biserică.  
Aşteptându-1,  ne-am uitat pe mai multe fotografii făcute altă dată de maestru.  Am observat 
ceva neobişnuit în toate acele fotografii pe care le-am văzut.  În nici una dintre ele părintele 
Ioan nu arăta la fel.  In fiecare el avea o altă expresie a feţei.  Uneori,  diferenţele erau atât 
de mari,  încât puteai crede că era altcineva în fotografie.  Cine nu l-ar fi văzut în realitate nu 
l-ar fi recunoscut în unele din pozele de acolo.  Interesându-ne ulterior de acest fapt,  i-am 
întrebat pe cei mai apropiaţi de părintele ce părere au.  Se pare că noi ne dădusem seama de 
ce  

    Întâmpla în fapt. Expresia feţei părintelui Ioan se schimba adesea şi uneori  cu o rapiditate 
uluitoare.  Iată de ce el ieşea în poze atât de diferit.  În parte,  eu însumi am observat acest 
lucru, privându-l cu atenţie pe părintele în timpul slujbelor.  

           Timpul a trecut foarte repede uitându-ne la fotografii,  încât nu ne-am dat seama când 
cineva a rostit:  „Vine!" Ne-am adunat lângă intrare pentru a-1 întâmpina pe părintele şi, deşi 
nu am spus nimănui în biserică despre fotografiat,  la intrarea în studio aşteptau deja foarte 
mulţi oameni.  Într-un fel secretul nostru fusese descoperit.  Binecuvântând rapid pe unii 
dintre cei care aşteptau,  părintele a intrat în studioul fotografic.  Noi l-am înconjurat,  iar eu,  
împreună cu un coleg,  l-am apucat de mâini,  susţinându-1 în urcuşul nostru pe nişte trepte,  
spre locul unde era amplasat aparatul de fotografiat.  Părintele Ioan,  deşi avea şaizeci de ani,  
mergea în ritmul nostru,  ca un tânăr,  fiind vesel şi zâmbind încontinuu.  De câteva ori chiar 
a glumit pe seama râvnei noastre.  Deşi a trebuit să urcăm în foişorul fotografului destul de 
sus,  aceasta s-a întâmplat rapid.  Când ne-am văzut la faţa locului eram cât se poate de 
fericiţi.  Părintele vorbea neîncetat cu toţi cai care erau prezenţi acolo.  Cu toţii îi mulţumeam 



 

 

pentru mângăierea pe care ne-a adus-o el în biserică,  în acea zi. După aceea fotograful a 
început să ne aşeze la locurile noastre, părintele situându-se în mijloc,  iar lângă el stăteam 
noi, cei tineri.  Fiecare dintre noi voia să fie aşezat lângă părintele şi pentru  a face pe plac 
tuturor,  fotograful ne-a aşezat în felul următor:  unul,  pe podea,  în faţa părintelui,  plecându-
şi un pic capul pe mâna lui.  Acesta era foarte mândru de amplasamentul său,  fiind gata tot 
timpul „la picioarele lui".  Alţi doi stăteau alături de părintele,  iar doi în spatele său. Ceilalţi 
care rămăseseră s-au aşezat pe locurile rămase după noi, dar şi ei erau mândri că fac acest 
lucru.  

          În timpul amplasării noastre,  părintele Ioan glumea şi pe seama fotografului,  care 
venea adesea spre el,  pentru a-i îndrepta crucea,  rasa sau capul,  cerându-i mai tot timpul să 
aibă o expresie veselă a feţei.  Se înţelege că poza trebuia iasă aşa cum se comandase.  Ce 
bine ne era tuturor în acele momente,  ce uşor ne era sufletul! Toţi voiau ca acele clipe să nu 
se sfârşească niciodată,  pentru ca noi să fim de-a pururi în această minunată atmosferă 
părintească.  

      În timpul amplasării în cadru,  nu am contenit să vorbim cu părintele,  întrebându-1 
câte şi mai câte.  La un moment dat însă unul dintre noi a întrebat ceva ce i-a făcut pe ceilalţi 
să amuţească,  în aşteptarea răspunsului părintelui.  Întrebarea a fost despre monahism şi 
dacă părintele binecuvântează acest fel de viaţă pentru el.  Eu aşteptam cu inima strânsă 
răspunsul,  deoarece această problemă mă rodea şi pe mine de mult timp.  Prietenii mei 
încercau şi ei să ajute să hotărăsc în această privinţă.  Mulţi îmi spuneau că e mai bună 
această cale,  iar alţii îmi ziceau să mă căsătoresc,  fiindcă voi deveni un foarte bun familist.  
Spuneau şi că vor veni cu mare plăcere să bea ceai la mine acasă.  Nu au prejetat să-mi 
amintească faptul că eram în veacul aburului şi electricităţii şi că secolul care urmează,  al 
XX-lea,  este unul al libertăţii şi fericirii depline.  

     Foarte inspirat şi concentrat,  părintele a răspuns clar această întrebarea ispititoare.  El 
a spus următoarele:  „Nu ştiu nimic mai bun în situaţia unui tânăr decât să se dedea slujirii 
Bisericii cu toată forţa sa vitală,  imensă.  Numai că această cale a vieţii trebuie călcată cu 
mare evlavie.  Dacă simţiţi acest lucru,  înseamnă că Dumnezeu vă va binecuvânta".  

    Părintele Ioan nu a spus nimic mai mult pe această temă.  Eu l-aş fi întrebat acelaşi 
lucru,  dar am fost atenţionat în acest mod să nu mai pun alte întrebări.  Acum trecusem 
din zona gândurilor vagi spre idei clare despre ce trebuia să fac în viitor.  Şi,  într-adevăr,  
nu a mai fost nevoie să-1 întreb pe părintele Ioan despre calea mea în viaţă.  Anul trecut 
am pri mit de la un jurnal:  „Viaţa mea în Hristos",  cu autograf şi urări de bine. Până 
acum păstrez această carte ca pe un lucru sfânt. Tot anul recut mi-a scris că a trimis pe 
adresa mea,  după ce îl rugasem să facă acest lucru,  un set de sfinte din argint auriu, 
veşminte şi câteva icoane.  După cum era de aşteptat,  aceste obiecte erau foarte 
preţioase,  căci părintelui Ioan toţi îi duc ce au mai bun.  Scrisoarea sa se încheia cu 
următoarele cuvinte:  „Servul Dumneavoastră fidel" şi altele.  Nu vă pot spune câtă sfială 
şi cutremur au cuprins sufletul meu de tânăr student,  citind aceste rânduri. . .  Nu voi 
puteai uita smerenia acestui păstor niciodată.  

          Când a sosit momentul să-mi aleg o cale în viaţă,  părintele Ioan mi-a trimis o 
icoană a Sfântului Mitrofan,  cu o incripţie încurajatoare şi frumoasă.  Să-1 păzească 
Dumnezeu întru mulţi şi fericiţi ani! Poate că datorită lui am ales calea pe care merg 
astăzi.  
            Alt coleg de-al nostru i-a cerut binecuvântarea părintelui Ioan pentru a deveni 
preot şi părintele 1-a binecuvântat astfel. Am remarcat faptul că dintre toţi prietenii de 
acolo,  doar doi nu au îmbrăcat veşminte preoţeşti.  Ceilalţi însă au fost tunşi în 
monahism sau s-au însurat şi au fost hirotoniţi în treapta preoţiei.  Cei doi despre care am 



spus că nu s-au preoţit, veniseră întâmplător să studieze la Academia Teologică, aşa că s-
au simţit acolo niciodată în largul lor,  pentru a merge mai departe spre preoţie.  De 
aceea,  după absolvire, s-au împotmolit în mrejele lumii acesteia,  de care nu s-au putut 
lepăda niciodată.  

                  Într-un final,  am fost fotografiaţi şi părintele Ioan a pornit repede spre cei care îl 
aşteptau jos,  la intrare.  L-am înconjurat din nou din toate părţile şi alergam,  ţinând pasul 
cu el,   pe scări,  în jos,  punându-i tot timpul diverse întrebări.  Şi aveam multe întrebări să-i 
punem,  căci fiecare avea rude sau cunoştinţe care le ceruseră să-l roage diverse lucruri 
rintelui.  La jumătatea drumului nostru de întoarcere din foişor,  am trecut printr-o cameră de 
unde se puteau cumpăra fotografii cu părintele.  În această cameră,  în pofida oriăror 
aşteptări,  ne aştepta o masă cu ceva gustări.  Stăpâna casei 1-a rugat convingător pe 
părintele să binecuvânteze masa ceea ce el a şi făcut.  Apoi şi-a turnat nişte vin într-un 
păhărel,  umplând şi paharele noastre,  după care a ciocnit cu noi,  urându-ne numai bine.  
Încă o dată:  nu vă puteţi imagina cât de fericiţi eram în acele momente.  Nu ne-am depărtat 
nici o clipă de părintele loan,  iar unul dintre noi a cerut pahatul cu ceai,  din care părintele 
gustase un pic.  Altul 1-a rugat pe părintele să-i pună zahăr în paharul lui,  iar un al treilea i-
a cerut să-i binecuvânteze cana.  Aşa procedează cam toţi care iau masa cu părintele loan.  
Servindu-ne,  părintele ne-a îndemnat să mâncăm tot ce ne-au pus la dispoziţie gazdele 
binevoitoare,  spunând şi ce crede despre o masă,  în general.  „Mulţi,  a zis el,  se mândresc 
cu o masă foarte bună şi,  mâncând bunătăţi,  se comportă de parcă ar fi preoţi.  Mâncarea 
pentru ei este o divinitate,  în faţa căreia se închină şi căreia îi slujesc.  Dar ce este mai 
presus:  omul sau mâncarea?  Sigur că omul.  Toate vor putrezi şi se vor sfârşi,  rămânând să 
existe doar omul.  De aceea trebuie să nu cinstim mâncarea,  indiferent cât de bună ar fi,  ci 
să o privim de sus.  Mâncând cele mai bune produse ale naturii,  le facem mare cinste,  
primindu-le în noi".  Având o astfel de atitudine faţă de mâncare,  omul nu i se va mai 
închina niciodată.  Şi îtr-adevăr,  centrul de greutate al valorilor noastre,  considerând astfel 
mâncarea,  se va muta în altă parte.  Mâncarea fi la picioarele omului,  indiferent de calitatea 
ei deosebită.  

              Ne-am năpustit apoi pe părintele loan cu vederile pe care le cumpărasem şi care-1 
aveau pe el în imagine,  pentru a le semna.  Ne părea rău atunci de părintele,  fiindcă trebuia 
scrie atât de mult.  Pe de altă parte însă voiam să ne întoarcem acasă cu această vedere,  pe 
care să o arătăm rudelor şi prietenilor.  În aceset timp,  părintele Ioan a semnat,  la 
rugămintea mea,  un portret mare,  dedicat unui profesor de la Academie,  pe are îl stimam 
foarte mult.  Sigur că acest portret a fost dus de mine la destinaţie.  

     Satisfăcând o jumătate din rugăminţile noastre,  părintele Ioan a plecat să stea de vorbă cu 
oamenii care aşteptau în stradă nerăbdători.  Am plecat spre locuinţa unde eram cazaţi,  
urmând să-i aşteptăm şi acolo vizita.  Când am ajuns acasă,  toate camerele erau pline de 
oameni.  Cei care se adunaseră erau foarte încordaţi şi se înţelege de ce.  In curând vor vorbi 
„gură către gură" cu părintele.  În curând îi vor atinge atinge hainele,  îi vor auzi vocea,  
adresată cuiva anume şi care îl va consola ori il va încuraja pe interlocutor.  Nimeni dintre 
cei prezenţi nu-l văzuseră pe părintele atât de aproape,  aşa cum avea să se întâmple atunci.  
O astfel de apropiere iminentă i-a electrizat pe toţi.  La poarta casei erau mulţi oameni pe 
care poliţiştii nu-i lăsau să intre în curte.  Dacă ar fi intrat toţi,  s-ar fi produs o îmbulzeală 
nemaipomenită,  fără ca cineva să poată vorbi cumsecade cu părintele.  Nu a trebuit să-1 
aşteptăm foarte mult.  S-a auzit o voce care striga „vine" şi am alerga cu toţii să-1 
întâmpinăm.  Din şaretă părintele a fost luat de mâini şi dus prin mulţime.  Văzând dăruirea 
noastră,  părintele zâmbea şi,  glumind,  a spus:  „Prin uşa cea strâmtă trebuie să vin la voi".  



 

 

       După aceea au început din nou convorbirile,  părintele răspunzând la tot felul de întrebări.  
Fiecare se grăbea să-1 întrebe ce nu reuşise să afle pe când eram la fotograf.  Părintele Ioan 
răspundea cu mare plăcere tuturor întrebărilor. I-am prezentat o scrisoare a unui coleg de-al 
nostru,  „infestat" de ideile stundiste 7 şi tolstoviene.  Fiind om sincer,  acela îi ce- rea 
părintelui loan să-i lămurească neînţelegerile.  Părintele a început să citească cu glas tare 
scrisoarea.  Aceasta vorbea despre lipsa de însufleţire a slujirii noastre,  despre lipsa de 
hotărâre şi îndepărtarea de la viaţa reală,  despre necesitatea reformării vieţii noastre,  care 
trebuie să semene cu cea a sectanţilor,  care se deosebesc prin moravuri aspre,  bogăţie, bune 
intenţii şi alte lucruri luminoase.  Citind scrisoarea,  părintele Ioan a spus multe lucruri 
demne de reţinut.  Majoritatea erau duhovniceşti,  pline de tâlc.  El a vorbit despre 
semnificaţia extraordinară a slujirii pe care tânărul sceptic o respingea despre semnificaţia 
bisericii măreţe a creştinilor. . .  

Mai departe,  părintele loan ne-a vorbit despre slujba pe care tocmai o încheiase,  despre 
acea bucurie deosebită care umple sufletul preotului,  despre puterea pe care o dă slujba celui 
care se roagă.  S-a vorbit şi despre lumea care era în biserică şi despre influenţa pe care o 
poate avea preotul asupra acesteia,  despre puterea nebănuită a preoţiei,  cu care se poate 
compara nici o altă putere din lume.  Părintele a mai vorbit şi despre condiţiile pastoraţiei şi 
asceza contempoeană.  „Viaţa nu e grea acum.  Condiţiile de viaţă sunt aceleaşi ca şi mai 
înainte,  doar că noi nu lucrăm şi nu facem aceaşi asceză ca primii creştini. . .  Cei care se 
roagă vor fi îi întotdeauna bine văzuţi de lume.  Vă mai spun o dată:  trebuie să lucrăm 
asupra noastră zi şi noapte. Împărăţia lui Dumnezeu este pe pământ,  înlăuntrul nostru,  iar nu 
undeva departe,  printre stele şi constelaţii sau insule necunoscute".  

Părintele loan a răspuns şi altor probleme pe care 1e  ridicase tânărul.   

 

 

 7Stundism(de la Stunde-oră, timp pentru lecturi religioase la coloniştii germani)-un curent sectant 

care a apărut printre ţăranii ruşi şi ucraineni în a doua jumătate a secolului al XlX-lea.  A apărut sub 

influenţa protestantismului,  iar elementele acestuia corespundeau celor ale învăţăturii creştinilor 

spiritului,  care la rândul lor credeau în întruparea Sfântului Duh în anumite persoane contemporane 

(hlâşti,  molocani , duhoborţi,  scapeţi).  Stundiştii s-au unit mai târziu cu baptiştii - n. tr.  

 

Răspunsurile sale ne uimeau prin claritate şi adevăr, noi toţi find mândri de el.  Nici nu era 
posibil să nu te miri, căci probleme de nerezolvat la prima vedere,  îşi găseau soluţia rapid şi 
simplu,  orice fel de silogisme erau facute praf, chiar şi  cele mai sofisticate dintre acestea. În 
fiecare cuvânt al său se simţea credinţa profundă.  Noi nu auzeam cuvinte prefăcute,  ci . . 
arătarea duhului şi a puterii".  O astfel de cuvântare îi acaparează pe ascultători şi îi 
îndeamnă să o ia pe calea cea bună.  Oamenii care deţin o astfel de calitate sunt conducători 
ai popoarelor şi stăpânitori deplini ai sufltelor şi inimile celorlalţi. . .  

          În timp ce noi vorbeam cu părintele,  stăpâna casei a pregătit o masă gustoasă şi 1-a 
rugat pe părintele Ioan să o binecuvânteze. Deşi se grăbea,  părintele a fost de acord să mai 
rămâcă cateva minte cu noi.  La fel ca la P.  Şauman,  părintele ne-a servit cu  drag din 
darurile celor care îl iubeau.  Pe masă era doar un pahar,  aşa că părintele a spus următoarele:  
„Domnilor, avem doar un potir în Biserică;  şi aici avem,  de asemenea,  un singur potir.  
Haideţi să bem dintr-un singur potir”.  



            După aceasta şi-a umplut paharul,  a băut din el un pic şi ni l-a transmis nouă, .  pe 
rând,  umplându-1 atunci când acesta se golea. Apropiindu-se de fiecare dintre noi,  el 
spunea ceva blând şi tandru. Ca şi la alţii,  la mine a venit de două ori.  Cât se simlu şi de 
frumos era la acea masă! După aceea părintele Ioan a tăiat pâinea şi ne-a dat pe rând,  câte o 
felie. Peste tot se auzeau binecuvântări şi urări de bine,  capetele color prezenţi dispărând în 
îmbrăţişarea părintelui nostru drag,  rând pe rând.  Pe unii părintele îi săruta pe frunte,  iar pe 
alţii pe cap.  Noi aveam atunci nu doar un singur suflet,  ci parcă şi un singur trup.  Nimeni 
dintre noi nu-şi dorea ca acele clipe să se sfârşească.  Dar părintele Ioan era aşteptat şi în alte 
camere. Deşi ne simţeam minunat,  el ne-a mai binecuvântat o dată, după care a ieşit,  
ducându-se în camera veci nă.  Mişcat foarte tare de cele întâmplate,  de ceea ce tocmai 
văzusem şi simţisem cu inima,  am ieşit în curte.  Era o zi frumoasă şi însorită,  cu aerul plin 
de mirosul de verdeaţă al naturii.  Totul era atât de frumos! După poartă se auzeau vocile 
oamenilor care îl aşteptau pe părintele.  Pe când stăteam pe gânduri,  amintindu-mi cu 
plăcere cele văzute,  ceva zburat pe lângă mine.  Nu am văzut exact ce era acel obiect,  aşa că 
am plecat să văd despre ce era vorba.  Căzând,  obiectul zburător a făcut un zgomot surd pe 
pământul umed.  Ş ce văd acolo?  De jos se ridica un pelerin cu desagă şi în opinci.  Acesta a 
vrut atât de mult să ajungă în curtea casei unde era părintele,  încât a hotărât să se caţere într-
un copac şi din acesta,  să sară gardul,  dar a alunecat şi a călătorit într-un del  neaşteptat 
pentru el,  până în curte.  In schimb. . .  

    Părintele Ioan ieşea deja din casa noastră,  înconjurat de oameni şi luminat de soarele 
de afară.  Chipul său părea încordat,  iar privirea îndreptată undeva,  departe.  Credea că nici 
nu vede mulţimea de oameni.  Toţi se înghesuiau să ajungă lângă el,  îi loveau mâinile,  îl 
trăgeau de rasă,  iar câteva voci îl întrebau despre ce aveau pe suflet.  Aceasta era o scenă 
obişnuită pentru locurile vizitate de părintele Ioan.  E nu numai că binecuvânta,  dând hrană 
duhovnicească bieţilor oameni,  ci şi hrană materială multora.  In sfârşit,  l-am condus pe 
părintele până la caretă,  porţile s-au deschis şi calul a zbughit-o iute,  la galop.  L-am condus 
mult timp cu privirea pe oaspetele nostru drag.  În urma sa alergau oamenii care  aşteptaseră 
tot acest timp,  de parcă ar fi vrut să-1 străjuiască.  Fiindcă alergau,  oamenilor le săltau 
poşetele,  pălăriile,  părul. . .  La început,  unii au putut chiar să ţină pasul cu calul,  după care 
au tot rămas în urmă,  lăsându-se păgubaşi.  Părintele Ioan a dispărut din ochii noştri când 
încă mai alergau unii după el.  

   Se spune că această insistenţă a oamenilor îl mişca pe părinte până la lacrimi şi că el se 
oprea câteodată din drum,  Pentru a-i mângâia pe cei care faceau acest efort.  La început mi 
se părea că rărintele este crud cu oamenii care aleargă după el, dorind să-1 vadă, el nevoind 
să meargă în întâmpinarea dorinţei cor acerbe.  Dar,  ulterior,  am înţeles că doar dragostea 
sa pentru oaameni îl face să acţioneze în acest fel.  Dacă s-ar fi oprit şi ar fi vorbit peste tot,  
atunci nu ar fi putut să viziteze nici măcar o sutime din bolnavii şi amărâţii pe care îi ajuta, 
nu ar fi reuşit să le spună nici un cuvânt celor care aveau nevoie de aceasta.  Un mirean i-a 
spus arhiereului său că apostolii mergeau desculţi,  dar astăzi episcopii merg în caretă. 
Acesta i-a răspuns foarte inteligent că atunci păstoriţii alergau după păstori,  iar acum nu îi 
poţi ajunge pe oameni nici cu caii.  După părintele Ioan aleargă şi astăzi atâta lume, încât el 
trebuie să fugă de mulţime cu cei mai buni cai, pentru a nu fi  luat prizonier.  

            Mulţi dintre cei străini de Biserică îl acuză pe părintele de această popularitate.  
Dar iată care este întrebarea: Oare părintele Ioan caută această popularitate?  Nu o caută şi 
nici nu a căutat-o vreodată.  Dimpotrivă,  el fuge şi a fugit întotdeauna de exprimarea 
mulţumirii,  ascunzându-se de manifstările grandioase.  Văzând mulţimea de oameni,  el a 
zis de multe ori:  „Ce să mă fac cu ei?  Invăţaţi-mă să mă ascund de aceştia. . . " 

            Părintele a încercat de la amvon să-i roage pe enoriaşi să fie modeşti şi să nu-i 
organizeze manifestări triumfale. În rarele discuţii pe care le-a avut cu oamenii de presă,  
aproape că îi implora să nu publice cazurile de vindecare ca urmare a rugăciunilor sale şi să 
nu scrie,  de fapt,  nimic despre activitatea sa. În sfârşit,  el născocea tot felul de intrări 



 

 

secrete, dar nici acestea nu l-au ajutat să scape de lume.  Cu cât se ferea mai mult de laude şi 
de popularitate,  cu atât mai mult era urmărit. Până la urmă,  a devenit indiferent la cele 
întâmplă în jurul său.  Dacă îl împresoară mulţimea,  atunci el stă şi aşteaptă până când vine 
cineva să-l salveze de acolo sau până când oamenilor care l-au înconjurat şi trag de el li se va 
face cumva milă de el.  Atunci când este tâmpinat sau condus,  la plecare,  părintele se 
înclină respectuos şi ascultă răbdător,  ca un martor,  mergând pe calea sa mai departe. În toţi 
cei treizeci de ani de slujire părintele Ioan nu numai că nu a organizat vreodată o 
demonstraţie populară în cinstea sa,  ci el nu a dat nici cel mai mic motiv cuiva pentru a-1 
suspecta că şi-ar dori petreceri cu osanale. Mai mult, atunci când observa că cineva dintre 
apropiaţii săi voia să profite de pe urma popularităţii sale,  rupea orice legătură cu acea 
persoană.  

   Dar unde mâna careta părintelui în acea zi frumoasă?  
   Mulţi oameni aşteptau să se odihnească,  dar aceasta nu se întâmpla şi în cazul părintelui 

Ioan.  Chiar şi cei care nu munciseră mai deloc se odihneau în acea după-amiază, dar 
părintele nu avea timp pentru odihnă,  deoarece era aşteptat cu nerăbdare de către cei care 
veniseră de departe şi cazaţi în „Casa iubitorilor de muncă" ori în diferite hoteluri şi 
apartamente.  Aceştia erau foarte mulţi,  de obicei atât de mulţi,  încât se culcau şi în fân,  pe 
jos,  în catedrală sau în poduri.  Toate apartamentele din oraş nu le erau suficiente. Toţi 
trebuiau vizitaţi,  tuturor trebuia să li se spună un cuvânt de mângâiere,  de încurajare,  să li 
se dea un ajutor material sau, ce e şi mai important, spiritual.  Seara, fară a trece pe acasă,  
părintele trebuia să meargă la Petersburg,  unde era,  de asemenea,  aşteptat, căci şi acolo era 
nevoie de rugăciunile sele, de ajutorul său,  de cuvintele de întărire şi de mângâie.  

   Pentru deplasarea părintelui din Kronstadt la Petersburg şi înapoi era pus la dispoziţie 
vaporul special al negustorului P. A.  Motin. În consecinţă,  părintele nu trebuia să piardă 
vremea în aşteptarea vapoarelor,  care plecau de la debarcader doar la anumite ore.  Acelaşi 
negustor îl duce iarna cu o sanie trasă de cai foarte buni. Părintele mai merge adesea şi cu 
trenul,  fapt pentru un tren anume era uneori destininat exclusiv plecărilor sale. Deşi 
părintele avea la îndemână aceste mijlşocase de transport,  care îl puteau duce rapid dintr-o 
localitate în alta , el nu avea timp să ajungă peste tot unde era aşteptat.  

      Astfel trece o zi din viaţa părintelui Ioan.  De dimineaţă până noaptea târziu el aleargă.  
Viaţa sa nu se împarte în socială personală, aşa cum se întâmplă în general,  la ceilalţi 
oameni, căci el nu are viaţă personală,  nu are o viaţă a sa.  Părintele aprţine întru totul 
oameniilor.  Un general,  un inginer,  un  om de ştiinţă sau un ministru, după ce se întorc 
acasă,  nu mai sunt ceea ce erau la serviciu, căci fiecare dintre aceştia acordă un timp din 
viaţa lui familiei,  cunoştinţelor,  distracţiei,  odihnei. Părintele Ioan nu are un asemenea timp 
la dispoziţie de mai bine de treizeci şi cinci de ani.  Intorcându-se acasă de la această trudă 
extraordinară a sa,  părintele găseşte acolo,  de asemenea,  multă lume doritoare să-1 vadă şi 
să-i vorbească,  zeci de invitaţii şi sute de scrisori cu întrebări şi rugăminţi 
             Fiecare dintre noi,  în colţişorul nostru de acasă,  are şi o oră pentru a servi masa,  dar 
părintele Ioan nu are aşa ceva. Se spune că el ajunge să ia micul dejun sau prânzul acasă doar 
de câteva ori pe an. Unde mănâncă el atunci?  Peste tot şi niciunde; întotdeauna sau,  se mai 
poate spune,  niciodată.  Din cauza multor vizitatori, el nu poate să fixeze ore de vizite şi să 
ajungă la masă la rimp.  De aceea trebuie să rabde şi să se mulţumească cu puţin.  Intr-un loc 
mănâncă nişte fructe,  în altă parte bea un pahar de ceai,  iar în altă parte îmbucă un covrig 
sau biscuiţi. Deseori se întâmplă să nu poată mânca toată ziua. Dar el nici nu caută aceasta, 
mulţumindu-se cu acel puţin pe care i-l dă Dumnezeu în diferite locuri.  
         Este de mirare cât de puţin doarme părintele. Câteodată nu apucă să aţipească nici 
măcar trei-patru ore pe noapte. De multe ori el doarme în tren,  în caretă sau chiar nu doarme 
deloc.  Ce trudă uriaşă,  nu-i aşa? ! Şi aceasta durează la el nu o zi sau două,  nici chiar o 
săptămână,  ci poate luni tregi,  ani,  decenii.  Îmi amintesc acum,  fără să vreau,  că se 



plângea adesea că îl doare capul,  că îi este somn,  că îi este foame,  că este istovit.  Dacă 
fiecare dintre noi ar munci aşa cum face părintele Ioan,  nu ştiu ce am păţi şi ce am inventa 
pentru a ne justifica şi scuza,  ca să ne odihnim.  Se vorbeşte foarte mult şi despre minunile 
părintelui.  Nu am văzut niciuna cu ochii mei,  dar cred întru totul ceea ce povestesc alţii.  
După mine,  chiar şi truda acesta a părintelui constitue o mare minune.  Doar un om cu har 
poate suporta timp de decenii o astfel de muncă asiduă,  de încordare şi lipsuri. O, dacă am 
putea face în viaţa noastră măcar o sutime din câte a făcut părintele - fară prea mari eforturi,  
după cum se vedea aceasta din exterior! Vai,  cât de fericiţi am fi atunci! 
 
 
 
 

La părintele Ioan din Kronstadt 

Ivan Şceglov 

                                                                       I 

 

     Aş vrea să povestesc despre vizita mea la Kronstadt foarte amănunţit, deoarece în centrul 
acesteia stă personalitatea deosebită a protopresbiterului Catedralei Sfântul Andrei din 
Kronstdt, Ioan Serghiev.  Astfel că orice este legat de el devine foarte important.  
         Vizita mea la Kronstadt a coincis cu data de 28 august,  care este ajunul praznicului 
„Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul”. La ora trei după-amiază vaporul în care mă 
aflam se depărta de ţărmul Petersburgului,  pentru ca la ora patru şi jumătatea să acosteze pe 
malurile mării,  lângă Kronstadt. A doua zi,  la aceeaşi oră,  eram deja în Petersburg,  însă 
impresile rămase după petrecerea acestui timp,  chiar dacă scurt, la Kronstadt,  s-au dovedit a 
fi atât de puternice şi dicerse,  încât abia după jumătate de an am reuşit să le ordonez 
înţelegându-le sensul.  
 

 

                                II 

Pe debarcaderul din Kronstadt,  în dezordinea creată de atâţia oameni care veneau şi se 
duceau spre oraş,  stăteau în amorţelă două diligenţe ce semănau cu „porumbiţele"8 de la noi,  
care merg dinspre Storona spre Pokrovsk,  în Petersburg.  Una din aceste „porumbiţe" s-a 
îndreptat Catedrala Sfântul Andrei,  adică spre locul unde slujeşte părintele Ioan şi,  
respectiv,  spre ţinta călătoriei mele.  Am fost anunţat că în Piaţa Catedralei din oraş sosirea 
diligenţei este întotdeauna aşteptată de către femeile care întreţin refugiile de noapte,  care 
sunt în număr de câteva zeci şi care există doar datorită părintelui Ioan.  

     In diligenţă mi s-a găsit repede un loc şi peste un sfert de oră am plecat spre Piaţa 
Catedralei.  Ieşind din caretă,  am văzut cinci sau şase femei cu baticuri negre care îşi căutau,  
printre cei ce coborau,  viitorii clienţi.  

    Mi s-a părut mai de încredere o femeie mică şi slabă,  îmbrăcată în negru,  care aducea,  
de departe,  cu o maică. Aceasta zâmbea atât de umil şi respectuos,  convingându-mă din 
priviri să am încredere în oameni şi să mă cazez pe strada vecină,  la Matrena Markovna 
Sneghireva,  încât i-am dat sacul meu de drum şi am urmat-o până la adresa cu pricina.  



 

 

   Locuinţa doamnei Sneghireva se afla la doi paşi de Catedrala Sfântul Andrei.  Mi s-a 
oferit o cameră,  care era deosebit de confortabilă şi curată şi,  pe deasupra,  de pe a cărei 
fereastră puteai vedea două dintre ferestrele modestei case a părintelui Ioan.  

   Camera mea era micuţă,  cu o singură fereastră şi avea un pat într-o parte,  iar în 
cealaltă o ladă pictată,  amintindu-mi de o chilie de monah sau de o cameră de rugăciune a 
negustorilor din vechime.  La colţuri,  pe pereţi,  fiecare cu ştergarul său,  se aflau icoane,  
picturi cu tematică religioasă,  fotografii de-ale părintelui Ioan şi portrete ale altor clerici.  
Colţul din partea stângă a ferestrei,  ca şi cel din dreapta,  era ocupat total de astfel de 
obiecte.  

 

 
s Birjele din Sankt-Petersburg - n. tr.  

 

După ce am băut ceai,  am plecat spre catedrală.  Privevegherea mergea după tipic: 
cântăreţii interpretau foarte bine câtările din cărţile de cult,  iar preotul slujea evlavios,  
diaconul păstrând echilibrul după posibilităţile sale vocale deosebite. Numai că în biserică 
erau puţini oameni,  iar în aer plutea un iz de dispoziţie distractivă.  Chiar şi biserica,  în 
întregime,  mi s-a părut orfană şi abandonată fară păstirul său inspirat.  

   La sfârsşitul slujbei am plecat înapoi,  spre „chilia" mea şi,  trecând prin bucătărie,  le-
am rugat pe stăpâna casei şi pe Teodosia Minaevna ( ea mă întâmpinase la sosire),  care 
trebăluiau lângă plită, să-mi dea ceva de mâncare.  Rugămintea mea nu ştiu de ce le-a 
nedumerit pe ambele femei,  care,  cu explicaţii foarte ceţoase,  însoţite de multe scuze,  mi-
au dat de înţeles că nu ar fi prea bine să mănânc pe săturate înainte de ziua de mâine,  
deoarece părintele,  după Liturghie,  dacă sunt mulţi veniţi din alte părţi,  le propune 
câteodată,  celor care doresc,  să „se unească cu Dumnezeu",  spovedindu-i şi împărtăşindu-
i.  

          M-am mulţumit pentru acea noaptea cu o porţie de ceai rece şi cu o bucăţică de pipirig.                      

          Apoi am găsit pe fereastră cartea „Descrierea sărbătorii de treizeci şi cinci de ani de 
viaţă a părintelui Ioan",  care mi irf s-a părut o descriere înduioşătoare şi plină de învăţături.  
Am petrecut astfel mult timp afundându-mă în lectură şi,  din când în când,  auzind vocile 
femeilor din camera vecină.  

            Când era deja destul de târziu şi eu terminam de citit ultima pagină a cărţii,  
gândindu-mă să „trag pe dreapta",  vecinele mele au început să îngâne,  într-un cor ad-hoc,  
nu ştiu ce cântare. La început,  să spun sincer,  am fost foarte contrariat de o asemenea 
situaţie,  dar,  ascultând mai atent cuvintele cntării,  am descoperit ceva neaşteptat pentru 
mine: se pare că acea cântare nu era alta decât transpunerea libe ră pe mai multe voci a 
poeziei compuse cu ocazia jubilelui părintelui Ioan de un cerşetor din Kronstadt şi 
introcându-se în acel buchet de scrieri pe care îl citisem mai devreme.  Poezia 
reprezentantului cerşetorilor din Kronstadt,  care se distingea prin forma sa naivă,  dar care 
se revărsase din inimă curată,  a găsit,  pesemne,  ecou în inimile oamenilor simpli,  ca şi el.  

   Până în ziua de astăzi aud în minte acea cântare ordonată care umplea cu umilinţă 
liniştea nopţii. . .  

 



               III 

      Spre mare mea ruşine,  am adormit,  trezindu-mă abia la patru şi un sfert,  când am 
auzit nişte bătăi. În cameră era semiîntuneric,  dar din curte veneau sunetele clopotului 
catedralei,  parcă acuzatoare la adresa celor care mai dormeau încă. În spatele uşii mă 
aştepta demult Teodosia Minaevna,  care era deja gata de plecare.  

      M-am îmbrăcat rapid şi cu resemnare,  chircindu-mă din cauza frigului de dimineaţă,  
după care mi-am urmat călăuza care ştia modalităţi tainice de a ajunge într-un loc din faţă,  în 
biserică.  La jumătatea drumului spre catedrală,  gazda mea s-a întâlnit cu o cumătră şi 
ambele au început să şoptească ceva.  După aceasta,  am luat-o brusc la dreapta. S-a dovedit 
că părintele Ioan slujea,  de data asta,  la biserica Dumskaia,  unde era în acea zi hramul 
locaşului.  Ne-am grăbit,  atunci,  la Dumă.  Mergeam rapid pe străzile întunecate ale 
Kronstadtului,  pe lângă casele adormite,  cu păznici sforăind şi obloane trase.  Vedeam din 
când în când mulţimi de oameni care se îndreptau în aceeaşi direcţie.  Dacă am mai fi 
întârziat vreo cinci minute,  ar fi trebuit să ne întoarcem,  căci Duma era deja plină de 
credincioşi.  Teodosia Minaevna mi-a şoptit alarmată,  la ureche,  că părintele slujeşte deja, 
făcându-mi,  în acelaşi timp,  cu ochiul spre trecerea liberă din dreapta,  pe lângă gardul din 
locaş.  I-am vârât în buzunar pomelnicul pe care-l aveam şi,  cu mare greutate,  m-am 
îndreptat spre locul pe care femeia mi-1 arătase. . .  În sfârşit l-am văzut pe părintele Ioan. . .  
El stătea în altarul din dreapta,  în faţa cântăreţilor,  cu spatele la credincioşi,  în faţa unei 
icoane pline de flori,  închinându-se grabnic şi rostind Canonul Sfântului Ioan Botezătorul.  

       Am zis intenţionat „roste” şi nu „citea",  fiindcă rugăciunea părintelui avea puţine în 
comun cu citirea obişnuită a celor mai mulţi dintre preoţi. . .  Aceasta era tare,  rapidă şi 
oarecum nervoasă,  de parcă fiecare cuvânt ar fi fost smuls din inima părintelui şi in aceste 
sunete,  care umpleau liniştea din biserică, adia ceva într-adevăr sfânt şi măreţ.  Toţi simţeau 
că aici nu era vorba de o simplă citire în faţa unei icoane , ci cu o convorbire vie cu o Fiinţă 
văzută.  

          „Sfinte, Mare Ioane,  Botezătorul Domnului,  roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!”- 
întrerupea strana cuvintele parintelui, iar eu îmi încordam auzul pentru a înţelege cele ce 
urmau.  

                    „Botezătorul şi Înaintemergătorul lui Hristos!" - se aude din nou vocea 
cunoscută,  care te pătrunde.  „Afundat întotdeauna de dulceaţa trupului,  mintea mea 
îndrepteaz-o şi valurile patimilor le îmblânzeşte,  ca unul ce locuieşti în liniştea 
dumnezeiască,  Ţie îţi cânt!"  

                 O, acest,  „Ţie îţi cânt!". . .  Dacă aş putea să redau cum a fot rostită această 
expresie!. .  Sunt sigur că datorită acestui ecfonis înflăcărat multe inimi s-au cutremurat în 
sfântul locaş.  

           Dar iată că s-a citit canonul,  şi utrenia fiind terminată,  părintele Ioan se întoarse cu 
faţa spre credincioşi,  pentru binecuvântare.  

               Oare acesta este părintele Ioan?  Văd în faţa mea un preot de la ţară, obişnuit,  de 
statură medie şi slăbănog,  cu ochi umili de copil,  barbă albă şi cosiţă urâţică de diac,  care 
cobora după ceafă,  peste gulerul rasei.  

       Părintele Ioan intră în altar şi începe Liturghia,  dar nu tot nu mă pot debarasa de 
impresia ciudată pe care mi-a lăsat-o.  Pe la mijlocul Liturghiei,  în timpul citirii Evangheliei,  



 

 

geamurile bisericii s-a arătat soarele,  câteva raze ale acestuia inundând de lumină micul 
altar.  Părintele Ioan stătea în partea dreaptă a Sfintei Mese şi,  fiind luminat până la 
jumătate,  se vedea ca într-o ramă de tablou,  cu toată statura sa imprimată de o strălucire de 
nedescris,  cu trăsăturile concentrate ale feţei,  cu mâinile încrucişate în rugăciune şi cu 
veşmintele sclipitoare.  Da,  astfel de minute pot fi remarcate şi purtate în inimă toată viaţa,  
dar pana pentru descrierea lor este neputincioasă.  

        La sfârşitul Liturghiei s-a zvonit că nu va exista „Spovedanie comună",  cu atât mai 
mult,  cu cât cei ce doreau să se împărtăşească nu lipseau în acea zi,  mai ales mulţimea de 
femei cu batic şi cu prunci în braţe.  Aceste baticuri au început să se alinieze încă din timpul 
„Heruvicului",  croindu-şi drum insistent şi cu răbdare,  spre amvon. . .  Spre marea mea 
mirare,  rânduiala împărtăşirii micuţilor a avut loc în linişte,  fară obişnuitele ţipete şi 
smiorcăieli.  Dar aceşti micuţi erau în număr atât de mare,  încât m-am gândit:  „Doamne,  
ăştia nu se mai termină!" Părintele Ioan însă a intrat din nou în altar şi alt preot a continuat să 
împărtăşească.  Tot atunci,  pe lângă mine s-a strecurat paznicul cu o tavă plină de telegrame 
şi scrisori.  

În sfârşit,  pe la nouă şi ceva,  Liturghia s-a terminat,  dar oamenii nu aveau de gând să plece,  
înfigându-se şi mai tare în locurile lor,  în aşteptarea ieşirii părintelui.  Au trecut cam trei 
sferturi de oră.  Din când în când,  uşa altarului se deschidea şi părintele putea fi zărit acolo,  
stând în fotoliu,  la fereastră,  citind cu atenţie telegramele primite sau dând indicaţii 
ajutorului său. Acesta era un cântăreţ tânăr şi blond,  care intra şi ieşea din altar,  pentru a 
primi noi dispoziţii sau pentru a afla doleanţele oamenilor de lângă gărduţul aflat în biserică. 
În faţă,  lângă amvon,  acolo unde slujise părintele  Ioan,  era îngrădită trecerea care ducea 
afară,  intrarea fiind  străjuită de doi paznici ai biserici.  Eu stăteam lângă acel gard şi îi 
urmăream,  nu fără urme de invidie,  pe acei norocoşi care,  prin diferite mijloace,  ajungeau 
după el.  
               Am început să mă gândesc cum ar fi să trec şi eu după acel gard al dorinţelor,   
pentru a fi mai aproape de părintele,  când am simţit mulţimea agitându-se ca electrizată.  

         -Părinte, părinte!. . .  

         Într-adevăr, una din uşile laterale ale altarului se deschisese şi acolo apăruse părintele 
Ioan.  

Nu vă pot spune ce s-a întâmplat atunci.  Numai cum s-a arătat părintele,  mulţimea a 
început să se împingă în acea parte a bisericii unde era el,  gardul care stătea lângă mine 
find mutat într-o clipită pe amvon,  aproape dărâmându-1 pe părintele. Cu ajutorul unui 
cântăreţ şi a doi paznici,  părintele a mers repede spre altarul din stânga,  pentru a trece pe 
acolo. Dar nu astfel îi era sortit. . .  În următorul moment mulţimea,  mişcată parcă de o 
stihie nevăzută,  s-a repezit în stânga,  cu mâinele întinse,   împingându-se,  strigând,  
plângând şi aţinându-i părintelui calea.  Nu se putea înţelege nimic din ce strigau acei 
oameni,  ale căror voci se uneau într-un vuiet general. Părintele Ioan,  stând într-un colţ,  
lângă perete,  avea imprimată pe chip o durere adâncă la vederea acestei mase de oameni 
care venea la picioarele lui.   

        Doi paznici şi alţi câţiva oameni au întins o coardă pe lângă perete,  formând un culoar 
de trecere pentru părintele. Dar, îndată ce părintele a încept să merargă pe culoar,  coarda s-a 
rupt,  paznici au căzut şi mulţimea s-a îmbulzit,  înghesuindu-l pe păstor.  Acum părintele 
parcă dispăruse,  căci eu nu-1 mai puteam vedea,  din cauza mulţimii. Puţin mai târziu însă 
l-am văzut din nou,  alb la faţă,  concentrat şi mâhnit,  mergând,  pas cu pas,  printre oamenii 
care se  împingeau să-i sărute mâna.  Cu cât se apropia mai mult de ieşire,  mulţimea 



devenea mai insistentă în a-1 înghesui,  strigând din ce în ce mai tare. . .  Am rămas fără 
suflu,  văzând ce se petreceau acolo şi,  fără să vreau,  am închis ochii pe jumătate.  

     Când i-am deschis,  părintele Ioan nu mai era în biserică,  aşa cum nu mai erau nici 
oamenii acolo.  Am mai văzut doar,  într-un colţ,  o bătrânică ce se ruga şi un bătrân care 
mătura rămăşiţele hainelor rupte ale pelerinilor.  Locaşul sfânt părea că fusese victima unui 
uragan nemilos.  

     Mi-am întretăiat privirea cu cea a bătrânului,  întrebându-l:  
     -Doamne,  ce se întâmplă aici?  Chiar aşa este tot timpul?  
Paznicul nu a răspuns,  ci a oftat adânc,  după care a zis:  
     -Ei,  boierule dragă,  dacă ar fi tot timpul. . .  nu demult,  de Uspenie,  lumea s-a 
îmbulzit şi 1-a dărâmat pe părintele de pe picioare.  
      -Cum adică 1-a dărâmat?  

           -Păi,  l-au dărâmat şi au mers pe el,  ca pe un muşuroi de furnici.  
      -Şi ce s-a întâmplat cu el?  
      -Ca un miel al lui Dumnezeu,  s-a ridicat şi,  închinându-se,  a plecat fără să zică 
ceva.  
      Bătrânul a dat din mână a lehamite şi a continuat să măture.  Recunosc că am plecat 

foarte abătut de acolo.  
    Nu l-am mai văzut pe părintele Ioan în stradă,  ceea ce spunea de la sine că astăzi 

ajunsese cu bine acasă.  Lumea pleca liniştită în toate direcţiile şi doar la intrare mai faceau 
gălăgie cerşetorii,  care,  evident,  împărţeau donaţia părintelui.  Eram aşteptat de Teodosia 
Minaevna,  care avea o bocceluţă în mâini şi se vedea că era alarmată.  

     M-a aunţat că trebuie să mergem acasă mai repede,  pentru că părintele foarte probabil,  
va merge pe la casele unde poposiseră cei veniţi să-1 vadă.  Astfel,  trebuia să fim gata 
oricând, pentru că nu se ştia la cine va intra mai întâi. Am alergat spre casă.  

                                                IV 

       Casa a luat înfăţişare de sărbătoare,  în aşteptarea părintelui. Toate camerele erau 
spălate,  curăţate şi aranjate.  Totul strălucea în jur: ramele icoanelor,  faţa de masă a 
măsuţei de rugăciune, mânerele de cupru ale uşilor.  Chiar şi sfeşnicul de plumb de la mine 
de pe  pervaz sticlea în soarele amiezii. Cea mai importantă strălucire era însă pe feţele 
pelerinilor,  care se adunaseră în camera de zi,  alăturată cămăruţei mele. (Datorită faptului 
că aveam cameră separată,  am câştigat privilegiul unei rugăciuni aparte a părintelui,  
nădăjduind că voi avea şi o discuţie particulară cu el,  măcar pentru cinci minte, în timp ce 
vecinii mei se gândeau la o rugăciune comună. ) 

                Pelerinele erau îmbrăcate în haine de sărbătoare:  rochii colorate şi pestrite Nu 
erau decât şase bărbaţi acolo:  un negustor, un sodat,  doi meşteşugari,  un om venit pe 
neaşteptate,  care avea bărbia vânătă - actor provincial,  pesemne şi un şi un funţinar cu fiul 
său adolescent.  

                  În aşteptarea părintelui,  mergeam din camera mea în coridor şi invers, ieşeam în 
curtea largă,  care dădea în aripa altei case şi chiar ieşeam în drum,  minunându-mă de 
fiecare dată de cât de repede se mişca Teodosia Minaevna.  Aceasta ba stătea în poartă, 
uitându-se în depărtare dacă nu cumva se vede careta cu părintele,  ba dispărea pe străduţa 
vecină, ca apoi să meargă repede în mansarda casei sale,  strigând:  „S-a dus la casa 
Meşkovilor!" sau:  „Face rugăciunea la Gluşkov!" Altădată,  striga din curte:  „Vine,  vine!" 
şi toţi se repezeau,  împingându-se,  către ferestre,  urmărind careta părintelui trecea pe 



 

 

lângă casă,  mergând,  probabil,  în cealaltă parte a oraşului.  La fiecare strigare eu ieşeam în 
curte şi o vedeam pe Teodosia Minaevna la poartă,  cu baticul pe-o parte,  tot zicând 
supărată:  „Ce e asta?  Tot pe lângă,  tot pe lângă casa mea!" Astfel de alarme false au fost 
cinci la număr.  De fiecare dată,  plimbându-mă prin hol,  dădeam de un grup exotic: : lângă 
o cadă de spălat,  acoperită co o scândură şi transformată în masă de scris,  stătea un tânăr cu 
un sacou decolorat,  cu coatele roase,  care îşi zbârlea părul în fiecare minut şi scria ceva pe 
o foaie albă de hârtie;  alături de acest tânăr stăteau două femei robuste,  ţinând în mână câte 
un ban şi urmărind cu umilă atenţie rânduri dcrise.  Tânărul s-a dovedit a fi scrib,  el 
transcriindu-le doritorilor  poezii despre părintele loan sau chiar compunându-le.  Femeile 
erau surori şi veneau din altă gubernie,  bani fiind pregătiţi ca recompensă pentru munca 
poetică depusă.  De data aceasta poezia aparţinea scribului şi chiar dacă nu se distingea 
printr-o rimă grozavă,  era scrisă sincer,  exprimând,  după cuvintele femeilor,  „acele 
sentimente,  care s-au intrat în inima tuturor". În prefaţă era scris:   

                 „Dragului părinte loan (de Kronstadt).   

                  De ziua numelui,  pe 19 octombrie 1890.  

                   Dar smerit. " 
               Deoarece poezia este destul de lungă,  mă voi limita la a reda doar câteva 
versuri de la început:   
      „Al nostru bun păstor  loan,   
        Râvnitor în legea Domnului,   
Prin tine poporul din multe ţări,   
Vine să se roage spre zări. " 

      Este de prisos să spun că poetul a fost măgulit atunci  când l-am rugat să-mi 
transcrie această poezie,  promiţându-i Un onorariu dublu. Am aflat atunci de la el că nu era 
singurul care scria poezii despre părintele Ioan şi că există o vastă asemenea literatură,  în 
mare parte transmisă de pelerini în cele mai îndepărtate colţuri ale ţării.  

   Pe când poetul lucra al doilea exemplar al poeziei sale,  m-am aşezat în apropiere,  
în timp ce în casa de oaspeţi a intrat,  ca furtuna,  Teodosia Minaevna,  strigând:  „A sosit!"  

Într-un momnet , cei  prezenţi au sărit ca arşi,  alergând pein cameră, speriaţi şi 
încurcaţi.  Dar,  din păcate,  părintele Ioan a mers sus,  la o femeie bolnavă,  care,  de 
asemenea,  venise pentru el.  
             Toţi eram cuprinşi de emoţie.  Stăpâna casei a intrat în camera  mea,  închzân după 
sine uşa ce dădea spre camera de oaspeţi şi baricadând-o cu un scaun.  Apoi s-a apleca spre 
urechea şi mi-a şoptit:  „Părintele va urca întâi la dumneavoastră. . . Dacă vreţi să-l rugaţi 
ceva anume,  eu îi pot transmite”.  
            I-am mulţumit şi i-am zis că vreau aă-i spun părintelui ceva,  dar între patru ochi. 
Stăpâna nu s-a pierdut, ci a făcut următoarea observaţie:  „Eu v-am propus aceasta, 
fiindcă sunt oameni care se emoţionează şi nu-şi găsesc cuvintele pentru a vorvi cu 
părintele despre ceea ce-i doare. Şi, dumneavoastră înţelegeţi, părintele nu are timp 
de aşteptat. Dar Domnul e milostiv şi toate se vor sfârşi cu bine”,  a zis ea oftând şi,  
la plecare,  a adăugat:  „Să ţineţi minte ce v-am spus: la dumneavoastră va intra 
prima dată”. După aceasta a ieşit, închizând cu putere uşa pe care trebuia să inte,  
dintr-un moment în altul,  părintele Ioan. . .  
           M-am uitat la ceas: arăta ora două şi jumătate. . .  
           Mi-am dus mâna în dreptul  inimii, care bătea foarte tare. . .  



            Au mai trecut zece minute istovitoare,  care mi s-au părut o veşnicie,  apoi am auzit 
un zgomot pe hol şi un ţipăt disperat:  „Părinte,  ajută-mă!. .  Părinte,  binecuvântează-
mă!. . ",  şi uşa de la camera mea deschizându-se. . .  

    A intrat părintele Ioan.  
   Ţin minte ca acum că a intrat foarte repede,  cu un mers tineresc şi cu o privire aprinsă,  

care te pătrundea.  Avea obrajii rumeni şi părul alb.  Am simţit după înfăţişarea,  vocea şi 
mişcările sale ceva inexplicabil,  inspirat de sus. În faţa mea stătea altcineva decât preotul pe 
care îl urmărisem cu câteva ore în urmă. În acea clipă am înţeles exact cine era el,  în toată 
măreţia sa,  mai mult ca oricând.  Nu aş fi putut înţelege aceasta în multe minute de 
meditaţie,  dar atunci. . .  

     Nu ştiu de ce,  dar îmi pare foarte rău că nu reţin ce culoare avea rasa pe care o purta 
atunci şi ce fel de cruce avea pe piept. . .  Da,  nu reţin nimic din toate acestea,  deoarece am 
fost fascinat de felul în care a intrat,  de cum s-a uitat la mine şi de vocea autoritară,  dar 
părintească ce mă întreba:  „Ei spuneţi,  de ce aveţi nevoie? " 

Sigur că i-am spus ce voiam şi părintele Ioan a citit rugăciunea şi a vorbit cu mine. . .  Şi,  
bineînţeles,  legat de amănuntele intime ale acestei discuţii,  cititorul nu mă va întreba nimic 
mai mult.  Cred că va fi suficient dacă voi spune că am fost profund impresionat de inima 
mare a păstorului din Kronstadt.  Da,  acest om,  care nu demult intrase pentru prima oară în 
viaţa mea,  vorbea cu mine de parcă am fi locuit sub acelaşi acoperiş vreo zece ani de zile.  
Pe deasupr ce voce îmi vorbea el mie! Cu o voce care deschide inima,  facând-o ca a unui 
copil,  înmuind-o cum înmoaie focul ceara,  şi făcând lacrimile să curgă fară să vrei. . .  

   În încheierea scurtei convorbiri,  părintele m-a sărut cu putere pe frunte şi a zis:  
„Mulţumesc pentru încredere,  dragul meu!. .  Mulţumesc pentru încredere!. . " 

   Nu voi putea uita tandreţea copleşitoare,  umilitoare,  cu care au fost rostite aceste 
cuvinte.  Această impresie nemaipomenită din viaţa mea va muri odată cu mine!. . .  

     Bieţii mei vecini s-au chinuit în timpul convorbirii părintelui cu mine, deşi aceasta nu a 
durat mai mult de douăzeci de minute. Este sigur faptul că au ascultat de după uşă 
convorbirea, dar nu erau interesaţi de conţinutul ei,  care a fost mai mult şoptită,  ci de cât de 
curând se va încheia.  Când părintele Ioan a pronunţat cuvintele de despărţire,  uşile 
baricadate de scaun,  au început să scârţâie din balamale atât de neaşteptat,  încât atunci când 
s-au deschis abia am reuşit să iau scaunul ca să nu-i cadă părintelui pe picioare. În uşi am 
văzut lumea care aştepta cu nerăbdare orice cuvânt sau mişcare a părintelui.  

               -Părinte, veniţi la noi acum?  s-a auzit o voce de femeie.  

            Părintele Ioan s-a ridicat,  a dat din cap şi a mers în camera de oaspeţi,  începând Te-
Deumul.  Oamenii însă se înghesuiau lângă părintele loan,  încât nu l-am mai văzut în timpul 
rugăciunilor,  ci doar l-am auzit.  Nu am pierdut totuşi speranţa de a vorbi cu el încă o dată şi 
atunci când Te-Deumul s-a sfârşit şi am văzut mâna părintelui care stropea cu agheasmă,  am 
înaintat pentru a săruta crucea.  Aşa cum spune Evanghelia că cei dintâi ajung cei din urmă,  
la fel mi s-a întâmplat şi mie. Iată că eram ultimul la coada care se formase pentru a aăruta 
mâna părintelui.   

            Abia am reuşit să sărut crucea,  fiindcă femeile care-1 înconjurau pe părintele l-au 
înghesuit atât de mult,  încât l-au împins în colţul opus al camerei.  
             -Ei,  de ce faceţi asta? . .  Lăsaţi-mă!,  a protestat scurt.   

            Dar nimic nu s-a întâmplat după cuvintele lui şi înghesuiala a continuat. O femeie îi 
băga în faţă nişte scrisori „din gubernie, de la rudele bolnave";  alta îi dădea o bancnotă 
de o rublă pentru a-l pomeni pe un oarecare Kondratie,  pare-se,  soţul ei defunct; a treia,  o 
vânzătoare probabil,  îi dădea o bocceluţă cu mere şi altele asemenea.  Intr-un cuvânt,  fără 



 

 

stăpâna casei noastre lucrurile ar fi mers rău.  Împingându-le cu lipsă de ceremonie pe acele 
femei,  le-a zis:  „Dragele mele,  aşa nu se face! Nu se poate şi gata!. . .  Haideţi să-l lăsăm 
pe părintele să se odihnească un pic,  să bea o ceaşcă de ceai!" Ea s-a întins până la 
părintele,  l-a luat  cu atenţie de mână şi 1-a condus la masă.  Cântăreţul lua,  acest timp,  de 
la femei,  scrisorile şi banii,  întrebând pe fiecare ce voia.  In sfârşit,  nu fară vreun pericol 
iminent,  a fost adus samovarul şi s-a oferit ceai tuturor.  Dar,  îndată ce părintele a dus 
ceaşca la gură,  mulţimea s-a îndreptat spre el gata să răstoarne masa.  Părintele Ioan a pus 
ceaşca la loc,  i-a făcut semn cu ochiul cântăreţului şi s-a îndreptat spre ieşire cu paşi 
grăbiţi.  

   Sigur că oamenii l-au urmat imediat,  prin bucătărie,  în curte,  unde pe părintele îl 
aştepta o birjă trasă de un cal.  

     Dar,  Doamne,  cine nu era acolo aşteptând? ! Toată curtea era plină de oameni,  
începând cu doamne bogate,  cu pălării de pluş,  până la cerşetori aproape goi.  Toţi se 
plimbau fără jenă în faţa porţii.  Această grămadă de desculţi facea o impresie unică printre 
oamenii bine îmbrăcaţi.  Simţeai,  fară să vrei,  că aceşti renegaţi ai lumii,  care se ruşinau 
să iasă în lume în hainele lor rupte şi care se ascundeau odinioară pe la colţuri,  
conştientizaseră acum,  sub mâna ocrotitoare a părintelui Ioan,  că sunt fraţi întru Hristos cu 
toţi ceilalţi.  Vedeam în ochii lor strălucitori bucuria triumfului de moment.  

     Nu mai spun că era foarte greu să ajungi,  în aceste condiţii,  până la birja cu care urma 
să plece părintele.  Binecuvântând rapid lumea de acolo,  răspunzând scurt întrebărilor care 
zburau din toate părţile şi dându-le bani cerşetorilor,  părintele a ajuns lângă birjă.  Cântăreţul 
care mergea împreună cu părintele 1-a urcat imediat în mijlocul de locomoţie şi,  ţinându-1 
bine,  a strigat la birjar:  „Dă-i bătaie!" 

   Această manevră rapidă nu a împiedicat un vagabond cocoşat să sară în birjă şi să se 
aşeze la picioarele părintelui şi pe o femeie să se agaţe în spate,  de scaun,  încât fusta sa 
roşie flutura în toate părţile umflată de vânt.  
        Calul a ţâşnit şi mulţimea s-a destrămat.  Birja cu părintele Ioan,  unde mai erau 
cântăreţul,  vagabondul şi femeia care plângea,  a dispărut în curând din faţa noastră.   

            Părintele Ioan plecase.  
            Revenindu-mi puţiun din starea emoţionantă pe care o trăiam,  m-am interesat 
când pleacă vaporul spre Petersburg.  După ce am aflat că trebuie să fiu la debarcader 
înainte de ora patru, m-am grăbit să-mi fac bagajul,  ca să nu întârzii,  deoarece îmi mai 
rămâsese doar o jumătate de oră.  
           I-am plătit stăpânei casei,  mulţumindu-i pentru ajutor şi,  strângându-mi bagajale,  
am ieşit din casă,  urând tuturor  cele bune. Teodosia Minaevna m-a ajuns la poartă,  
oferindu-se să-mi ducă geanta până la prima caretă.   
            Trecând strada,  pustie acm,  mi-am oprit fară să vreau privirea,  pe fereastra 
modestei case a păstorului din Kronstadt.  

                 -Ştiţi unde este acum părintele Ioan?  am întrebat-o eu,  curios, pe Teodosia 
Minaevna.  
                -Face slujbă în hotel, la un general.  
                 -Dar, după aceea,  unde pleacă?  
                -După aceea mai merge pe la câteva case şi apoi, cu vaporul,  la Rambov.  
                 -Iar din Rambov va merge la Petersburg?  
            -Da, după aceea la Petersburg.  
                -Şi când se v întoarce acasă?  
            -Pe la două noaptea, nu mai devreme. Se va întoarce sigur,  că mâine dimineaţă,  
devreme,  va sluji Liturghia la „Casa iubitorilor de muncă”.  
      -Ei, na, Teodosia Minaevna!Păi,  atunci când mai doarme părintele? Nici nu-mi vine să 
cred. . .  



        -Ei,  asta nu pot să ştiu eu. . . Cân apucă. El are un somn deosebit,  cum se spune în 
popor,  un „somn sătuş”. Altă dată el stă cu gândurile sale pe vapor şi apoi pleacă capul şi 
doarme o jumătate de oră foarte strâns. . .  Ei,  ce credeţi dumneavoastră?  Nici acolo nu-1 
lasă pe părintele în pace.  Unii încep să meargă prin jurul lui şi să şuşotească:  „Părintele a 
adormit! Părintele doarme!. . " 

În curând am văzut o caretă venind spre noi şi Teodosia Minaevna s-a repezit să se 
târguiască pentru un preţ bun până la debarcader.  

Într-un sfert de oră eram deja la debarcader. . .  
 

 

„Formaţia. . . ” 

N. N. Jivotov 

 

           Răsare soarele, iar Kronstadtul încă doarme şi doar „bieţii muncitori de la oraş " încep 

să iasă din „vizuinele" lor,  nişte unghere murdare şi  urât mirositoare.  „Doamne,  oare aici 

trăiuesc oameni? ”, am  gândit eu,  trecând pentru prima oară pe lângă caselederăpănate ale 

muncitorilor.  S-a dovedit că trăiesc cu mult mai înghesuiţi decât cei care stau în aziluri sau în 

cazarme. Paturile supraetajate sunt dispuse în rânduri. Scândurile goale pe care dorm,   căsuţa 

sărăcăcioasă aflată tot timpul în semiîntuneric  şi atmosfera puturoasă,  acestea sunt 

semnalmentele „ghetourilor” muncitorilor din oraş.  Nu voi descrie cu lux de amănunte 

sărăcia din Kronstadt,  deoarece nu are nimic deosebit şi exclusiv.  Sărăcia şi mizeria aceasta 

pot fi întâlnite oriunde în Rusia.  Oriunde este sărăcie,  este mizerie. Şi miros urât.  La noi nu 

există sărăcie de „paradă",  ca în Germania. Deşi curăţenia,  în fapt,  nu costă nimic,  la ruşi 

ea este apanajul exclusiv al celor bogaţi. . .  

          Când se face ora cinci dimineaţa,  din izbele sărăcăcioase ale muncitorilor încep sâ se 

ivească bărbaţi şi femei,  îmbrăcaţi de parcă s-ar fi pregătit de „mascaradă":  unii în caţaveici 

şi galoşi prea mari,  alţii în zeghi din care ies bucăţi de vată;  ori un schelet de joben,  ori o 

pălărie de paie ruptă şi altele deasemenea.  Toţi se grăbesc,  de parcă ar avea mari treburi de 

făcut. . .  



 

 

         -Să nu cumva să întârzii,  ca să nu fi plecat el deja. . .  

      Asta au cu toţii în cap,  pentru că,  dacă „întârzii" sau dacă „el" a plecat,  aceasta 
înseamnă încă o zi de foame şi o  noate petrecută sub cerul liber.  

     Sigur că acest „el" este părintele loan,  „părintele" şi singurul om căruia îi păsa de 
sărăcimea de sub garduri. . .  Fară el jumătate din muncitorii aceştia ar fi murit demult de 
foame şi frig.  

        -Unde vă grăbiţi?  L-am întrebat pe unul cu hainele rupte,  atunci când am făcut,  
pentru prima oară,  cunoştinţă „Compania de aur a Kronstadtului".  
        -În „formaţie",  mi-a răspuns acesta.  Cine întârzie la împărţire,  nu mai primeşte 
nimic.  
         Am mers şi eu după cei care alergau. . .  
        În curte era frig şi întuneric;  pe aceste străzi ale Kronstadtului nu există felinare,  

aşa că trebuie să mergi bâjbâind.  Am trecut prin câteva străzi,  până când am văzut la 
orizont cupola Catedralei Sfântul Andrei.  

       -Unde să ne aşezăm „în formaţie"?  se întrebau „soldaţii Companiei de aur" unul pe 
celălalt. . .  
       -La părintele,  la părintele. . .  Astăzi slujeşte la catedrală.  
       Când m-am apropiat de casa în care locuieşte părintele,  acolo erau deja câteva sute de 

coate-goale şi lumea continua să se adune din toate părţile.  
       -În „formaţie"! se tot auzeau voci.  
      Sute de săraci au început să se aşeze lângă gard,  de la casa părintelui şi,  în 

continuare,  spre „Casa iubitorilor de muncă".  Într-o parte stăteau bărbaţii şi în cealaltă 
femeile. În mai puţin de cinci minute s-a format o linie lungă de o jumătate de verstă,  plină 
de chipuri omeneşti.  Săracii stăteau în trei coloane,  adică trei oameni în fiecare rând,  
ocupând tot trotuarul.  Erau mult mai puţine femei decât bărbaţi.  

Toţi aşteptau. . .  

          Am mers mult timp pe lângă linia aceea a „formaţiei",   uitândumă la feşele istovite,  
slăbănoage şi la hainele rupte ale oamenilor. . . Pe chipul fiecăruia se putea citi o dramă 
familială, dacă nu chiar o tragedie. . .  Erau acolo şi tineri,  aproape adolescenţi,  dar şi 
bătrâni cu părul alb.  Puteai vedea oameni cu atele, ologi,  desfiguraţi. . .  
          Da,  o astfel de coIecţie de „nenorociţi" e greu să aduni. Dacă fiecare dintre ei ar putea 
atinge inima spectatorului,  această colecţie de „copii ai părintelui Ioan" ar putea înmuia orice 
inimă! Chiar dacă cei mai mulţi dintre ei sunt alcoolici pătimaşi, chiar dacă ei înşişi sunt 
vinovaţi de situaţia în care se află, cu toate acestea ei sunt oameni. . .  Oameni care suferă şi 
care nu au în perspectivă decât tot suferinţe.  Poţi vedea acolo un fost student al Academiei 
de Medicină,  un fost consilier de stat,  un locotenent,  un negustor milionar,  un nobil dintr-o 
familie măreaţă. . .  Unul are familie şi soţia e bolnavă,  altul are mama bătrână,  sora. . .  Mi-
au arătat un bătrân care de douâzeci de ani mănâncă doar pâine şi apă. Acesta avea mâna 
dreaptă uscată şi,  de aceea,  nu a mai putut lucra, iar de douăzeci de ani trăia din mila 
părintelui Ioan.  De douzeci de ani el nu are un colţişor al său,  nu a văzut o farfurie de supă 
şi,  dacă nu ar fi fost părintele Ioan,  ar fi murit demult de foame.  
          Am cerut să-mi fei arătat acest bătrân.  Săracul,  stătea la urmă,  in „formaţie”, în prima 
coloană.   
          -Aţi venit să vă il încântaţi privirea,  mi s-a adresat bătrânul acuzator, atunci când m-
am apropiat de el. . .  
Moşneagul arăta groaznic;  sprâncenele albe,  stufoase,  aproape că-i acopereau ochii,  iar 
barba sură îi ajungea până la piept. Ridurile sale adânci şi culoarea gălbuie a pielii confirmau 



mult mai expresiv ceea ce îndurase acesta. . .  Deşi înalt,  părea mic fiindcă era cocoşat,  iar 
mâna dreaptă stătea nemişcată. . .  

          -Ia de aici,  bătrâne,  i-am zis eu,  întinzându-i un bilet  de credit.  
          -Păstraţi pentru dumneavoastră ori daţi-le ălora,  spuse el,  arătând cu capul spre 
„formaţie",  fară să întindă mâna spre mine.  Eu nu sunt cerşetor.  Mâna mea dreaptă s-a 
uscat,  iar cea stângă încă nu a primit milostenie. . .  
          - Păi,  tu trăieşti de douăzeci de ani din mila altora! 
          -Minciuni! De douăzeci de ani pe mine mă hrăneşte părintele Ioan,  dar de cerşit nu 
am cerşit niciodată.  
         -Păi,  dacă iei de la părintele Ioan,  de ce nu iei şi de la mine?  
         -Nu ştiu cine eşti şi nici nu vreau să te cunosc,  dar pări tele Ioan este tatăl meu.  El nu 
dă ce are al lui,  ci ce este al 1ui Dumnezeu,  ce primeşte de la Domnul pentru noi.  Tu-mi 
dai două carboave,  ca unui cerşetor,  iar părintele Ioan îmi dă ca unei rude,  ca unui prieten,  
din dragoste. . .  El ar fi dat şi o mie de ruble,  dacă am fi fost mai puţini,  căci pentru el 
banii nu au valoarea ce o au pentru dumneavoastră,  domnule. . .  
         Cu acestea am încheiat discuţia atunci,  dar,  mai târziu,  am făcut cunoştinţă mai bine 
cu bătrânul şi istoria lui e atât de interesantă,  încât voi reveni asupra ei,  mai târziu. . .  
         Nu era încă ora şase când s-au deschis porţile casei atât de cunoscute „soldaţilor 
Companiei de aur",  de unde a ieşit părintele. . .  Mulţimea s-a agitat,  dar toţi au rămas la 
locurile lor,  doar descoperindu-şi capetele.  
         Părintele Ioan şi-a scos pălăria,  s-a înclinat spre „copiii" săi,  s-a închinat către 
biserică şi a început să meargă pe lângă „formaţie".  
          -Unu,  doi,  trei. . .  zece. . .  douăzeci. . .  
          Al douăzecilea a primit o rublă pentru a o împărţi cu alţi doisprezece colegi.  Din nou:  
„unu,  doi,  trei. . .  zece. . .  douăzeci" şi din nou o rublă.  Şi astfel s-a continuat până când 
„formaţia" s-a încheiat.  După ce s-a terminat numărătoarea,  mulţiimea s-a îndreptat,  grăbită,  
spre părintele.  Unii se aşezau în genunchi,  alţii prindeau mâna părintelui pentru a o săruta,  
iar alţii îi cereau să se roage pentru ei,  spunând de ce au nevoie. . .  Şi părintele Ioan îi 
mulţumea pe toţi,  fară a refuza pe cineva.  Era vizibil că păstorul cinstit s-a înrudit cu aest 
mediu,  înţelegându-1 fară cuvinte,  din priviri doar,  la fel cum şi mulţimea îl înţelegea din 
gesturi. . .   
           Înconjurat şi însoţit de „copiii" săi,  părintele s-a îndreptat spre Catedrala Sfântul 
Andrei (sau biserica „Casei iubitorilor de muncă"),  pentru a sluji Liturghia de dimineaţă9.  
După ce părintele a dispărut după uşa bisericii,  mulţimea săracilor a plecat care încotro,  
prin oraş,  doar un grup mic rămânând în pridvorul bisericii,  pentru pomana de la sfârşitul 
slujbei. Aceştia erau cerşetorii profesionişti,  care nu erau foarte mulţi,  aşa că degeaba spun 
unii că părintele înmulţeşte cerşetorii.  
           „Formaţia soldaţilor din Compania de aur",  cum îi numesc eu pe săracii părintelui 
Ioan,  s-a organizat acum vreo treizeci de ani,  dar s-a disciplinat,  s-a dezvoltat şi s-a 
înmulţit în ultimii ani.  Fără a număra exact,  am presupus,  din ce văzusem acolo,  că cei 
care trăiesc din mila părintelui sunt cam o mie de oameni şi aceştia primesc zilnic,  
dimineaţa şi seara,  câteva copeici. În afară de aceasta,  pentru ei este organizat şi un azil de 
noapte,  tot din fondurile păstorului din Kronstadt,  o casă de muncitori şi douăsprezece 
locaşuri de binefacere.  Am amintit mai devreme că întreţinerea azilului,  a centrelor 
medicale,  a atelierelor şi a altor locuri de fel de pe lângă „Casa iubitorilor de muncă" din 
Kronstadt îl costă pe părintele Ioan cam cincizeci-şaizeci de mii de ruble anual,  fară a lua în 
considerare ce dă el dimineaţa şi seara sau milostenia ocazională.  
 
 



 

 

 
9în multe biserici din Rusia mai există încă două altare,  situate de-a dreapta şi de-a stânga celui 

central,  astfel că se pot sluji mai multe Liturghi,  zilnic,  în altare diferite,  dar în aceeaşi biserică - n. 
tr.  
 

Săracii s-au obişnuit să privească grija părintelui faţă ei ca pe ceva obligatoriu,  aproape 
legal.  Dacă se întâmplă câteodată ca „formaţia" să primească doar două copeici de o în loc 
de trei,  la câte se aşteptau,  se aud voci protestatare:  

    -Să nu luaţi,  fraţilor,  să nu luaţi nimic,  că altfel mâine părintele ne va da doar o 
copeică.         
    Ce,  vom dormi în stradă?  ( la azilurile de stat se cer trei copeici pentru o noapte).  

         -Mitrici,  mergi ca mediator la părintele şi spune-i ca mai puţin de trei copeici nu 
primim.  

    Aceste voci însă nu formau majoritatea şi nici „Mitrici”,  nici altcineva nu s-a hotărât 
să meargă la părintele cu proteste.  Ei doar mai fac puţină gălăgie şi apoi se liniştesc.  

    Părintele Ioan priveşte el însuşi grija pentru cei săraci ca pe o obligaţie a sa.  În ultimii 
ani el nu a avut timp să miluiască „formaţia",  încredinţând altcuiva acest lucru,  mai ales 
atunci când era plecat din localitate,  acasă sau la Moscova. Înainte de a pleca,  el lăsa o 
sumă de bani pentru ca săracii să aibă în fiecare dimineaţă şi seară din ce trăi.  De obicei 
lăsa câte trei sau cinci copeici de om,  dimineaţa şi seara.  

    „Formaţia" îl adoră pe „părintele" şi „hrănitorul" ei,  că influenţa morală din partea sa 
este imensă.  

    Odată s-a întâmplat următorul lucru.  Un fost poliţist,  Golovacev,  1-a anunţat pe 
părintele că săracii fură şi că nu de mult domnul B.  fusese deposedat de o căciulă scumpă,  
de castor,  atunci când trecea pe o stradă întunecoasă. În aceeaşi zi,  părintele Ioan a adunat 
„formaţia",  anunţând neplăcuta veste.  „Formaţia" 1-a ascultat şi s-au auzit zeci de voci 
spunând:  „Nu ai noştri au făcut asta,  părinte.  Vom afla astă cine este vinovat".  Într-adevăr,  
în aceeaşi zi,  seara,  căciula de castor i-a fost adusă părintelui. . .  

    În general,  era suficient ca părintele să facă aluzie la ceva,  că săracii luau toate 
măsurile pentru a-i împlini voinţa.  
„Formaţia" se schimba destul de des la înfăţişare.  Se pot identifica câteva zeci,  dacă nu sute 
de săraci,  care,  sub influenţa pastoraţiei părintelui Ioan şi cu sprijinul material al acestuia au 
devenit astăzi chiar dacă nu oameni bogaţi,  macar muncitori cinstiţi şi îndestulaţi.  Unii au 
primit locuri bune de muncă,  alţii au devenit negustori,  iar alţii au plecat Kronstadt şi din 
Petersburg,  pentru a munci în provincie. Dar sunt mai mulţi cei care intră în „formaţie",  de 
aceea aceasta se măreşte în fiecare an.  Sigur că în masa aceea de oameni sunt mulţi oameni 
pătimaşi,  sunt şi cerşetori profesionişti roate afirma cu tărie că cei buni,  dar nefericiţi 
formează majoritatea „formaţiei".  Părintele Ioan ştie despre pleava din rândul „formaţiei",  
dar o ignoră,  urmând principiul:  „dacă cere cineva de la tine,  dă-i".  Dacă cel care cere „va 
duce pomana ta în bodegă,  atunci aceasta e treaba conştiinţei lui;  el va răspunde pentru fapta 
lui".   

          Părintele Ioan,  după cum am văzut mai sus,  pe parcursul a treizeci şi cinci de ani de 
preoţie,  şi-a împlinit responsabilităţile de preot,  de profesor de religie,  având,  ca şi ceilalţi 
preoţi, enoriaşii săi,  slujbe pe la casele oamenilor ş. a. ,  ca în orice parohie cu unul sau mai 
mulţi preoţi.  Numai că activitatea despre care vom vorbi în continuare iese din graniţe 
„parohiei” Catedralei Sfântul Andrei din Kronstadt,  aşa cum depăşeşte şi cercul 
responsabilităţilor păstorului duhovnicesc al unei biserici.  Această activitate „anormală",  



dacă pot spune astfel,  sau mai bine zis „supranormală",  îi dă părintelui Ioan acea aură care 
atrage ca magnetul inimile oamenilor,  obligându-i să vină spre modestul şi cu totul 
obişnuitul părinte,  după cum arată la prima vedere.  

          Am mai vorbit despre popularitatea neobişnuită a părintelui Ioan,  care reprezintă un 
model de virtute şi modestie creştină,  referindu-ne aici la cei care,  pe nedrept,  îl acuză 
pentru popularitatea sa.  Putem da mărturie că mâna dreaptă a lui Ioan nu ştie niciodată ce 
face stânga.  El fuge de orice fel de mulţumire,  ascunzându-se de demonstraţii şi,  întâl nind 
mulţimea de mii de oameni care îl aşteaptă,  zice de obicei:  „Ce să mă fac cu ei?  Invăţaţi-
mă cum să mă feresc. . ! 
          Părintele Ioan a încercat să îi roage pe admiratorii săi să fie mai modeşti şi să nu-i 
organizeze festivităţi triumfale,  iar în rarele convorbiri cu ziariştii,  implora să nu se mai 
scrie despre cazurile de vindecare ca urmare a rugăciunilor sale sau despre activitatea sa,  în 
general. În sfârşit,  a făcut tot felul de treceri tainice în biserică,  dar toate acestea nu dădeau 
rezultatul scontat.  Cu cât fugea mai tare de popularitate,  cu atât mai mult era urmărit,  aşa 
că,  lăsându-se păgubaş în această privinţă,  părintele a devenit indiferent la ceea se întâmpla 
în jurul său.  Dacă e înghesuit de mulţime,  el stă până se va găsi cineva care să-1 scoată din 
prinsoare sau până când oamenilor li se va face milă de el.  Când este întâmpinat sau 
condus,  la plecare,  el se înclină respectuos şi,  ca un străin ,  îşi vede de drumul său. În toţi 
cei treizeci şi cinci de ani de preoţie,  părintele Ioan nu a iniţiat nici o demonstraţie,  fiind 
împotriva manifestaţiilor dedicate cultului personalităţii. Mai mult chiar,  atunci când 
observa dorinţa cuiva de a exploata popularitatea sa,  rupea orice legătură cu acesta.  
          Spunem toate acestea,  pentru a pune la locul său merituos activitatea de binefacere a 
păstorului din Kronstadt. El este omul care nu ştie ce sumă a alocat în anul precedent „Casei 
iubitorilor de muncă";  cel care,  primind un teanc împachetat de bani îl oferă imediat celui 
care are nevoie;  care dă nevoiaşilor tot ce primeşte de la cei avuţi,  acest „tot" însemnând 
uneori sute de mii de ruble. . . Acest om nu poate căuta popularitate pentru că,  pur şi simplu,  
nu are nevoie de ea.  Cine refuza să viziteze pe cineva care îi oferă pentru aceasta o mie de 
ruble şi alege să meargă într-un subsol,  la un sărac,  care,  în afara vizitei,  mai solicită şi 
ajutor material,  nu poate fi bănuit de interes. . .  Aici nu poate fi vorba scopuri mărunte ale 
bogăţiei pământeşti putrezitoare.  
          Să trevem la amănuntele binefacerilor părintelui Ioan. Cu toţi am fost martori la zeci 
de cazuri,  când rugăcinea sa a făcut minuni,  renăscând sufletul şi inima omului, vindecând 
neputinţele trupeşti ş. a.  Nu trebuie să gândim că orice bolnav care se adresa părintelui loan 
primea imediat vindecarea,  că părintele ar fi fost atunci o bolniţă ambulantă,  la care s-ar fi 
apelat „la nevoie",  aşa cum se apelează vrăjitori,  primindu-se răspunsul:  „Dacă te va ajuta,  
bine,  dacă nu,  oricum trebuie să mori,  doar şi doctorii au refuzat să te trateze. . . " 
          Dacă avem cunoştinţă despre sutele de cazuri în care rugăciunile părintelui loan au 
salvat bolnavii sau le-au ajutat muribunzilor,  cunoaştem,  de asemenea,  şi mii de cazuri în 
care cei care veneau la el sau îi scriau,  că „poate,  poate",  nu au primit un fel de ajutor.  
„Rugaţi-vă,  Domnul va ajuta credinţei voastre”,  spunea întotdeauna părintele loan,  el 
însuşi rugându-se pentru acesta.  
          Sigur, dacă te adresezi rugăciunii părintelui „doar la nevoie”, aşa cum cel care se 
îneacă se agaţă de orice pai,  nu trebuie să te aştepţi la mare lucru,  deoarece omul trebuie să 
şi creadă cu adevărat,  trăind în duhul şi litera Evangheliei.  
          Dimpotrivă,  cei puţini care au obţinut vindecarea trupească sau duhovnicească prin 
intermediul părintelui erau,  fără exceăţie oameni evlavioşi,  care aveau,  atunci când 
vorbeau cu părintele,  credinţă puternică şi nezdruncinată în posibilitatea unei minuni a 
puterii lui Dumnezeu,  trimisă prin credinţa celor ce o cer.  Dacă aceştia aveau sau nu 
dreptate,  dacă avem de-a face cu Providenţa lui Dumnezeu sau cu o întâmplare,  rămâne la 



 

 

atitudinea fiecăruia să judece. Scopul nostru este să transmitem,  în mod real,  faptele,  fară a 
le da o interpretare ştiinţifică sau canonică.  

          Să trecem acum la alt aspect al lucrării de binefacere a părintelui,  unde nu te mai poţi 
îndoi de nimic.  

Activitatea de binefacere oficială a părintelui este concentrată,  în primul rând,  asupra 
„Casei iubitorilor de muncă" din Kronstadt şi,  în parte,  asupra celei similare,  organizate pe 
aceleaşi principii,  în Sankt-Petersburg.  
          Din ziua instalării sale ca preot,  părintele loan a început să se ocupe de îmbunătăţirea 
vieţii părţii sărace a populaţiei parohiei sale. Încă din 1860 părintele a vorbit,  în presă,  
despre „Casa iubitorilor de muncă". În 1874,  la iniţiativa sa,  a fost creată,  pe lângă 
Catedrala Sfântul Andrei,  o casă de ajutorare a parohiei.  „Casa de ajutorare,  spunea 
părintele loan la deschiderea acesteia,  este creaţie a creştinilor din veacurile primare,  care,  
din dragoste frăţească,  se îngrijeau unul de celălalt,  încât nimeni nu era între ei lipsit,  findcăi 
toţi câţi aveau ţarini sau case le vindeau şi aduceau preţul celor vândute (Fapte 4,  34).  Acest 
lucru este deosebit de important în zilele noastre.  Să dea Dumnezeu ca şi la noi să fie 

aceasta în acelaşi duh de împreună cugetare şi dragoste. ” 
          În curând,  pe lângă această casă de ajutorare de pe lângă parohie a apărut şi o clădire,  
la baza căreia erau principiile nestrămutate ale muncii şi dragostei.  Datorită susţinerii unor 
oameni ca baronul Buchsgevden,  doamna general Lapşina,  doctorul Dvoreaşin ş. a. ,  din 
această „Casă a iubitorilor muncă" a crescut un copac,  ale cărui ramuri au cuprins peste 
douăzeci de oraşe din Rusia. În aceste locaşuri oameni săraci puteau primi ajutor în 
schimbul muncii. . .  
          Avem dările de seamă pentru toţi anii de existenţă ale„Casei iubitorilor de muncă" din 
Kronstadt,  din aceasta văzându-se clar trăsătura principală a părintelui Ioan,  şi anume 
modestia sa extraordinară.  Părintele loan nu era în această „Casă a iubitorilor de muncă" nici 
preşedinte,  nici conducător onorific sau administrator,  toate titlurile acestea fiind acordate 
altora,  dar participarea acestor „altora” şi a părintelui la bunăstarea casei este exprimată în 
cifre.  

Alţii depuneau câte două-trei mii de ruble în fondul casei, când părintele câte cincizeci-
şaizeci de mii. . .  Dacă era nevoiesc să se construiască un turn sau o clădire pentru cazarea  
pe noapte a săracilor,  „alţii" aduceau planurile,  schiţele,  administrau contrucţia,  părintele 
Ioan fiind departe 

 

 

 Amintiri despre părintele Ioan din Kronstadt 

E. Duhonina 

 

          Fiind indignată de anunţurile tendenţioase,  răspândite liberale ale evreilor,  în legătură 
cu părintele Ioan Ilie Serghiev ,  acest păstor atât de stimat şi cinstit de toţi,  m-a,  hotărât să 
scriu ce s-a întâmplat,  urmare a rugăciunilor sale,  cu mine şi cu apropiaţii mei.  Ceea ce 
scriu s-a întâmplat în realitate.  



          Scriu despre spre felul în care acest luminător mi-a salvat viaţa,  ăndu-mă de pe calea 
cea strâmbă,  atunci când când m. am afundat în spiritism.  Părintele m-a luat sub ocrotireaa 
sa,  ca pe o fiică dragă şi mi-a arătat care este calea cea dreaptă,  făcând din mine o creştină 
adevărată.  
          Acum vă voi spune pe scurt ce a influenţat modul meu rugăciune,  iar mai târziu voi da 
la tipar tot jurnalul meu,  pentru că în ultimii patru ani,  vieţuind în mănăstirea Sf.  Ioan din 
Sankt-Petersburg,  construită de părintele Ioan,  am văzut multe cazuri care demonstrează ce 
rugător şi păstor acesta.  

1891 

*** 

 

          Pentru prima oară am auzit de părintele Ioan în 1888,  în oraşul Vâborg.  Soţul meu 
era militar şi avea serviciul în regiunea Finlanda,  fiind comandantul localităţii Vâborg.  
Trăiam foarte greu printre finlandezi şi suedezi,  care urau tot ce era rusesc.  Când soţul 
meu a cerut să fie transferat în Rusia,  a ales,  la sugestia mea,  una dintre cele mai slabe 
divizii din câte i se propuseseră.  Fiind ridiculizat de colegi că nu ştie să pună mâna pe 
oportunităţi,  aceasta dăunându-i carierei,  el a început să mă învinuiască pe mine de 
nereuşită,  fiindcă îl îndrumasem greşit.  Atunci am căzut în nădejde şi m-am gândit că nu 
are rost să mai trăiesc.  O prietenă,  văzându-mi starea în care mă aflam,  m-a sfătuit să mă 
adresez părintelui Ioan pentru ajutor în rugăciune.  I-am scris părintelui la Kronstadt,  
cerându-i să se roage petru noi şi,  când am primit de la el o telegramă în care spunea „Mă 
rog ca Domnul milostiv să vă mângâie şi să vă liniştească",  am înviat cu sufletul,  alergând 
cu scrisoarea la soţ , care,  înainte de a vedea telegrama,  mi-a zis că s-a schimbat ceva în 
el,  fiind mai liniştit şi crezând că a procedat corect în alegerea diviziei.  Când a citit 
telegrama a înţeles de ce se produsese schimbarea.  Domnul a auzit rugăciunea acestui 
drept.  Tot atunci am plecat la biserică,  împreună cu soţul,  unde am cerut să se 
săvârşească un Te-Deum pe sănătatea părintelui.  
          În 1890,  pe când mă aflam în oraşul Orei,  am fost din nou nevoită să mă adresez 
părintelui şi,  prin rugăciunile sale,  am primit iarăşi mângâiere.  Atunci se îmbolnăvise de 
pneumonie un nepot de soră,  în vârstă de numai 12 ani.  Doctori au spus să ne aşteptăm să 
moară oricând.  Am trimis o teleagramă părintelui,  prin care îi ceream să se roage pentru 
băiat şi,  pe când încă nu primisem răspuns,  copilul a dormit bine,  după care s-a trezit cu 
chipul schimbat.  Paliditatea morbidă îi dispăruse de pe faţă şi medicul,  care stătea cu e zis:  
„Uitaţi-vă,  ce bine este acum;  cred că se va însănătoşi”.  Am primit,  în aceeaşi zi,  
telegrama părintelui,  care spunea:  „Dumnezeu este milostiv şi va vindeca copilul".  De 
atunci băiatul a îneput să se facă din ce în ce mai bine.   

          Pă părintele l-am cunoscut personal abia în 1892,  în Moscova, când  soţul meu avea 
funcţia de şef al regimentului din Moscova.  Făcând cunoştinţă,  în mod întâmplător,  cu S. 
Buhart şi aflând că ea merge cu părintele,  am rugat-o,  împreună cu soţul,  să-l aducă pe 
părintele la noi,  în data de 19 februarie.  În acea zi am avut fericirea de a primi în casă pe 
acest luminător.  De atunci am scăpat de migrenele groaznice care-mi reveneau în fiecare 
săptămână,  încă din timpul războiului cu turcii.  L-am aşteptat festiv pe părinte,  angajând 
un cor,  care cânta pe scara casei şi invitând toată la noi,  pentru binecuvântare.  Când a 



 

 

ajuns,  am ieşit în stradă, împreună cu soţul,  pentru a-l întâmpina.  Părintele,  treptele pe 
care erau amplasaţi cântăreţii,  ţinea mâna pe capu meu.  Intrând în salon,  el i-a salutat pe 
toţi,  i-a binecuvântat şi,  vorbind cu soţul meu şi cu un general,  a intrat în camera de 
oaspeţi,  unde erau pregătite toate pentru Te-Deum.  În timpul rugăciunii părintele a fost 
minunat,  iar noi am simţit cum sufletul ni se umplea de bucurie duhovnicească. Sfinţind 
apa,  părintele i-a stropit pe toţi şi,  la rugămintea mea a stropit toată casa.  În salon erau 
pregătite ceaiul şi gustările,  aşa că părintele m-a binecuvântat,  după care a stat de vorbă cu 
soţul meu,  întrebându-l despre serviciu şi fiind deosebit de afectuos.  M-a întrebat şi pe 
mine cu ce mă ocup  şi aflând că fac spiritism,  mi-a spus că aceasta este o ocupaţie foarte 
nocivă.  La răspunsul meu cum că ceea ce fac este atât de interesant,  fiindcă aflu viitorul,  
şi nu doar pe al meu,  ci şi al altora,  mi-a reproşat:  „Această ocupaţie nu este pe placul lui 
Dumnezeu,  pentru că dumneavoastră vă vorbesc duhrile rele.  Vă sfătuiesc să nu mai faceţi 
aceasta".  I-am spus că mă pot lăsa de spiritism,  fiindcă voi muri de plictiseală astfel,  mai 
ales că nu-mi prea place în lume şi toate plăcerile oamenilor mă lasă indiferentă.  I-am mai 
spus că dorinţa mea veche este să plec în mănăstire.  Părintele a atunci,  în auzul tuturor:  
„Ei,  la sfârşitul vieţii vă veţi la mănăstire,  dar acum să nu vă mai ocupaţi de spiritism!” 
Vorbind în continuare cu soţul meu despre politică,  i-a spus că i-a făcut o plăcere deosebită 
să-l cunoască,  după care l-a îmbrăţişat şi ne-a binecuvântat pe toţi.  Eu am îmbrăţişat-o 
strâns pe S.  Buhart pentru că 1-a adus pe părintele la noi,  după care,  toţi cei prezenţi l-au 
condus pe părintele până la caretă.  Aşezându-se,  el m-a mai binecuvântat o dată,  punând 
mâna pe capul meu.  Corul a susţinut un concert,  iar noi eram foarte fericiţi.  

        După aceea,  părintele a mai fost de câteva ori pe lanoi,  la Moscova.  Ultima dată 1-a 
văzut pe soţul meu în 1895,  atunci când l-am rugat să ne viziteze şi să ne binecuvânî pentru 
o nouă viaţă la Minsk,  unde era repartizat soţul,  pentru a conduce Armata a 4-a.  I-am 
mulţumit părintelui pentru vindecarea de migrene.  Părintele a venit atunci foarte bucuros;  a 
slujit Te-Deumul,  după care ne-a dat să sărutăm crucea,  stropindu-ne cu apă sfinţită. În 
bucătărie,  părintele m-a întrebat dacă mai fac spiritism.  După ce i-am spus că mai fac,  el a 
dat din cap,  spunându-mi încă o dată că este rău fac,  că îmi voi pierde sănătatea.  Soţul meu 
i-a spus atunci că eu nu vreau să merg la Minsk,  dar şi că el,  de asemenea nu ar fi fost 
împotrivă să mai stea în Moscova,  cerând binecuvântare să refuze postul pe care urma să-1 
ocupe.  Părintele 1-a îmbrăţişat pe soţul meu,  spunându-i:  „Doar ştiţi,  excelenţă,  că toate 
se întâmplă cu voia Domnului. Înseamnă că Domnul vă trimite la Minsk şi eu vă sfătuiesc să 
acceptaţi ce vi s-a propus.  Domnul ştie ce este mai de folos sufletului dumneavoastră.  Să 
mă iertaţi că v-am spus totuşi părerea mea,  căci ştiţi mai bine ce aveţi de făcut. " Soţul nu 
fost foarte mişcat de sinceritatea părintelui,  i s-a închinat şi i-a mulţunit rentru sfat.  I-am 
mulţumit şi eu atunci pentru că mă vindecase de migrene.  Părintele a spus că nu el m-a 
vindecat,  ci Domnul,  datorită credinţei mele.  Soţul meu a mai spus:  „Atunci,  
binecuvântaţi-ne,  părinte,  pentru noua noastră viaţă la Minsk".  Părintele ne-a binecuvântat 
şi 1-a îmbrăţişat puternic pe soţul meu,  ca un tată iubitor,  dar eu am observat că faţa 
părintelui s-a întristat în acel moment,  de parcă l-ar fi văzut pe soţul meu pentru ultima oară.  
După aceea,  părintele a mai vorbit cu noi ceva despre Skobelev,  ne-a binecuvântat şi a 
plecat.  

19 februarie 1907 

*** 

         Aseară l-am înmormântat pe nepreţuitul meu soţ,  cu care am trăit timp de treizeci şi 
cinci de ani,  fiind iubită aşa cum se poate iubi mai frumos în această viaţă.  El a murit brusc,  



în spitalul Loskutna,  pe 17 decembrie,  când nu se afla acasă,  în Minsk,  ci la Moscova.  
Aceasta s-a întâmplat în momentul cel mai bun al vieţii,  când aştepta un post important la 
serviciu.  Numai Domnul ştie cum am putut să rabd  acest necaz.  M-au ajutat foarte mult 
rugăciunile părintelui.  Aflând despre necazul meu,  S. B.  i-a trimis o telegramă,  cerându-i 
să se roage pentru soţul meu adormit şi pentru mine. Ea n um-a părăsit până când nu m-am 
mai liniştit.  Părintele astăzi,  m-a consolat,  a slujit Panihida şi m-a binecuvântat cu coana 
Maicii Domnului din Iviria.  După aceealui m-a spovedit,  iar eu i-am spus dorinţa mea 
dintotdeauna de a merge la mânăstire. Părintele,  cu mult mai dur decât Preasfinţitul Tihon,  
care îl înmormântase pe soţul meu,  mi-a poruncit să nu-mi schimb modul de viaţă şi să nu 
mă gândesc la mânăstire.  Mi-a poruncit să rămân aşa cum eram,  chiar cu micile plăceri ale 
vieţii cotidiene.  M-a binecuvântat să merg la Mmsk şi să aranjez acolo totul pentru a mă 
muta la Moscova.  Mi-a spus să nu vând caii deocamdată.  Mi-a cerut să las,  în sfârşit,  
spiritismul şi să nu mai vorbesc,  din ziua aceea,  cu soţul meu sau cu altcineva.  Legat de 
spiritism,  mi-a spus să nu citesc nici ce am scris eu mai demult,  ci să ard totul.  Aceasta a 
fost o lovitură dură pentru mine,  deoarece începusem să vorbesc cu soţul meu,  ocupându-
mi astfel timpul.  Când i-am spus părintelui că mi-e greu să ma las de spiritism,  deoarece 
acesta mă menţine pe linia de plutire,  mi-a spus că spiritismul nu mă ajută,  ci mă duce la 
pierzare.  De aceea trebuie să mă rog Domnului ca să mă susţină şi să nu-Şi întoarcă faţa de 
la mine.  I-am spus părintelui mă voi strădui să nu mai scriu,  dar să-mi permită să nu-mi 
distrug caietele,  oferindu-i câteva să vadă cât de bine am scris în ele.  Părintele a luat un 
caiet,  m-a binecuvântat cu tandreţe,  spunându-mi că va citi ce scrie acolo,  dar că nu- va da 
voie să practic spiritismul mai departe.  Mi-a pro că se va ruga Domnului să mă ajute să trec 
peste necazul meu.  Atunci mi s-a mai uşurat inima.  

22 decembrie 1895 

                                                      *** 

          Ce fericire! Rugăciunea mi-a fost auzită.  Părintele Ioan m-a vizitat astăzi şi a sfinţit 
apartamentul,  care i-a plăcut foarte mult.  Astăzi i-am cerut părintelui să fie duhovnicul 
meu.  
          Când l-am rugat să mă povăţuiască pe calea duhovniciei,  părintele m-a întrebat:  
          -Dar mă vei asculta întotdeauna şi vei împlini ce îţi voi spune?  
          -Părinte,  doar mă ştiţi! De doi ani deja,  la porunca sfinţiei voastre,  nu mai practic 
spiritismul.  
          -Da,  da,  ştiu,  a zis el şi a rămas pe gânduri.  
          Atunci,  căzând în genunchi,  am început să-1 rog:  

         -Luaţi-mă părinte,  porunciţi-mi să fac ascultare şi,  dacă sunt vinocată cu ceva,  
daţi-mi şi epitimie,  că o voi împlini cu dragoste.  

               Părintele a zâmbit cu blândeţe şi a zis:   

             -Ia te uită,  ce sprintenă e! Te iau să-mi fii fiică duhovnicească, cât despre viaţa ta 
mai lasă-mă să mă gândesc.  
             După aeea m-a sărutat pe frunte şi a mers în sufragerie,  unde l-am rugat să 
primească o plapumă împletită de mine.  Luând plapuma,  părintele a zis:  
             -Vai,  ce îndemânatică eşti! Mulţumesc,  mulţumesc.  



 

 

         I-am mai dat părintelui telegrama egumenei Mănăstirii Intrarea Maicii Domnului în 
Biserică,  din oraşul Orel,  prin care aceasta îi mulţumea părintelui pentru vindecarea pe 
carei,  datorită rugăciunilor lui.   
             Părintele a spus:  
           -Slavă Domnului,  că atunci când eram în Orel mi s-a că s-a imbolnăvit rău de tot.  
Eu am slujit în catedrala oraşului şi am trimis pe cineva să-i spună să nu îndrăznească să fie 
bolnavă,  rugându-mă şi eu din toată inima Domnului şi iată că El,  Atotmilostivul,  mi-a 
auzit rugăciunea.  
          Zicând acestea,  părintele m-a binecuvântat şi a plecat.  

16 septembrie 1897,  Moscova 

                              *** 

              În amintirea slăvită a marelui om al lui Dumnezeu,  părintele Ioan din Kronstadt 

 

           În una din călătoriile mele de serviciu de la Peterhoff  spre Kronstadt,  cu vaporul,  
am văzut lumea adunată într-un loc pe punte.  Aşa am aflat că venea părintele Ioan.   

          Crezând că nu este frumos să mă duc şi eu acolo,  mai ales că părintele era asaltat de 
atâţia oameni,  date fiind condiţiile de călătorie,  am hotărât să mă retrag într-un loc mai 
liber de pe punte.  Am făcut aceasta pentru a exclude posibilitatea  întâlnirii cu el şi mare 
mi-a fost mirarea când părintele a venit spre mine,  binecuvântându-mă şi spunându-mi:  
„Stepan,  de ce nu vii pe la mine.  Vino la Liturghia de dimineaţă,  aşa cum venea tatăl tău".  

Căpitanul de rang S. P.  Buraci 

                             *** 

       Doamna E. N. ,  o femeie slabă,  bolnavă,  arzând de nerăbdare să construiască o 
biserică Domnului într-o localitate îndepărtată a Rusiei,  întâlnindu-l pe părintele,  1-a rugat 
să influenţeze cumva oamenii bogaţi pentru a o ajuta să adună fondurile necesare.  Părintele 
a binecuvântat-o,  spunându-i:  
          -Mergi şi construieşte! 

      -Păi,  cum,  părinte,  că nu am bani.  

      -Ti-am spus să mergi şi să construieşti,  că totul va fi bine,  a spus din nou,  cu 
asprime,  părintele.  
     E. N.  s-a temut să-1 mai contrazică şi a ascultat,  iar,  ca rezultat şi spre mirarea 

tuturor,  biserica a fost ridicată fără piedici,  foarte mulţi oameni venind să contribuie la 
această zidire.  

                           *** 

Părintele nu suporta tutunul,  spunând că fumatul este analogia băuturii,  fiind dăunător 
sufletului.  Astfel 1-a dezvăţat pe tata de a mai fuma,  dar şi pe mine.  Fiind alintat şi având o 
viaţă uşoară,  nu mi-a trecut niciodată prin cap să renunţ la acest obicei uşor de deprins şi 
simpatic,  mai ales că încercările ulterioare de a face acest lucru s-au finalizat cu stricra 



bunei dispoziţii şi a confortului de „a fuma",  care se prelungise la mine timp de optsprezece 
ani.  Am fumat mult,  dar iată că,  în timpul unor probleme pe care le-am avut 9 decembrie 
1913,  am venit la mormântul părintelui Ioan,  gândind în sinea mea un singur lucru:  „Facă-
se voia Ta”.  Peste trei zile m-am îmbolnăvit tare,  având două abcese în gât care aproape că 
m-au costat viaţa.  Atunci mi-a apărut în mod serios dorinţa de a mă lăsa de acest obicei,  
fapt pe care i l-am relatat profesorului Bogdanov-Berezovschi.  Acesta a fost sceptic în ceea 
ce priveşte intenţia mea,  după ce a aflat că fumam de optsprezece ani.  El mi-a spus,  
râzând:  „Vă veţi însănătoşi şi apoi veţi începe să fumaţi din nou".  

          Acum sunt douăzeci de ani de când am lăsat,  foarte uşor, deşi eram comod,  această 
patimă care îi stăpâneşte pe atâţia oameni.  

         Nu numai faptul descris mai sus,  ci şi convingerea mea personala m-au dus la 
concluzia că prin voia lui Dumnezeu,  de care am ascultat în rugăciunea mea scurtă şi 
sinceră,  şi conform rugăciunii dreptului lui Dumnezeu,  părintele Ioan,  izbăvit de această 
patimă grea,  pe care nu vrem să o vedem şi să o recunoaştem ca atare,  preferând să fim orbi,  
în această privinţă.  

          Despre puterea rugăciunii părintelui Ioan am auzit vorbindu-se de mai multe ori.  Unul 
dintre cazuri a fost acela al demonizatei care îl înjura pe părintele foarte urât şi care nu-i 
suporta prezenţa.  Ea era ţinută de mai mulţi bărbaţi,  ca să nu facă rău cuiva.  Când părintele 
Ioan a îngenuncheat,  pentru a se ruga în faţa icoanelor,  ea a început să tremure,  înjurându-l 
pe părintele şi proferând blasfemii,  după care a tăcut pierzându-şi cunoştinţa.  După ce s-a 
ridicat din genunchi faţa şi capul părintelui erau pline de transpiraţie,  de parcă turnase 
cineva apă peste el;  s-a apropiat de femeia bolnavă şi a binecuvântat-o. În acel moment,  
femeia a deschis ochii,  şi plângând,  a căzut la picioarele părintelui,  sănătoasă,  dar foarte 
slăbită.  

          Această vindecare clară i-a impresionat profund pe cei prezenţi. Sunt fericit să pot da 
mărturie dreaptă despre părintele, asupra căruia s-a pogorât harul lui Dumnezeu,  lucru simţit 
şi de cei din jurul său.  

Mai ţin minte o întâmplare,  când era bolnav fratele meu.  Părintele a binecuvântat un măr 
şi i-a poruncit fratelui să-l mănânce,  după care acesta,  în seara aceleiaşi zile,  s-a făcut 
sănătos.  

    Caracteristica părintelui era acea a pronunţării speciale a rugăciunii. În mişcările sale 
erau atâta credinţă,  dragoste şi sinceritate,  încât se părea că el se adresează nu numai cu 
inima,  ci cu întreaga fiinţă milei Domnului,  cerând ajutor pentru cei slabi şi mai puţin 
credincioşi.  

  Părintele spunea singur:  „Simt adesea că rugăciunea se ridică uşor,  dar alteori ea se 
târăşte pe pământ,  ridicându- foarte greu".  În aceste cazuri,  el mai adăuga:  „Vai,  cum mă 
luptă satana!" 

  Părintele Ioan era cu adevărat alesul lui Dumnezeu,  ardea în credinţa sa şi a fost un 
exemplu extraordinar pentru mântuirea oamenilor.  

  Şi cât de josnică a fost secta ioaniţilor,  ridicată împotriva sa,  a unui luminător al harului 
lui Dumnezeu,  pentru ca prin înţelesurile sale netrebnice să-1 ponegrească într-un asemenea 
hal! Cu adevărat există diavolul şi acesta nu doarme,  străduindu-se să ponegrească tot ce e 
luminos şi,  pe cât e posibil,  să facă acest lucru cu ajutorul intelectualităţii luminate,  care 
consideră adesea adevărul dumnezeiesc ca fiind  prejudecată şi care se străduieşte să distrugă 
aureola sfinţeniei.  Secta ioaniţilor este un atentat la adresa memoriei luminate a păstorului 
nostru drag.  

  Dar Adevărul va triumfa întotdeauna,  chiar dacă răul ar putea birui.  



 

 

  Aşa s-a întâmplat şi în acest caz.  După toate ispitele trimise asupra noastră,  vedem 
acum în ce lumină şi ce aureolă extraordinară are acest luminător al Ortodoxiei,  părintele 
Ioan.  
 

Din amintirile lui N. T.  

 

           L-am văzut pentru prima oară pe părintele la mătuşa,  contesa Tisenhausen.  Bătrâna 
locuia în camerele de la etaj ale Palatului de Iarnă,  împreună cu nepoata sa Nina Piller,  care 
era grav bolnavă.  Părintele Ioan a fost invitat să se roage pentru însănătoşirea ei şi,  
văzându-1,  m-a impresionat foarte tare. El s-a adresat bolnavei,  apoi întregii adunări cu o 
cuvântare prin care ne convingea să ne punem speranţa în Domnul şi să ne încredem în 
Providenţa Sa.  După aceasta ne-a invitat să ne rugăm pentru bolnavă şi a început să 
rostească o rugăciune improvizată,  dar foarte sinceră,  care i-a impresionat pe toţi,  până la 
lacrimi.  După rugăciune el a binecucântat bolnava,  promiţându-i că se va mai ruga pentru 
ea când va săvârşi Liturghia şi încurajându-ne încă o dată pe toţi care eram de faţă.  Ne-a mai 
sfătuit să ne rugăm,  dar să nu aşteptăm o minune şi să nu vedem în sfârşitul creştinului ceva 
groaznic,  ci fiecare să fie gata de moarte,  dar aceasta 
Să fie intru dreptate.   

          Cam după trei săptămâni,  femeia bolnavă a murit şi părintele loan a slujit la 
înmormântare,  vorbind din nou foarte sincer sşi ales.  Cine a fost vreodată în compania 
părintelui,  aclea nu-i va uita privirea smerită şi vocea caldă şi moale atunci când alina. În 
astfel de momente el adia a mir duhovnicesc şi puteai simţi puterea harului din cuvintele 
sale. Părintele impresiona într-un mod deosebit şi îmi aduc aminte cum o rudă de-a mea,  
care era pasionată de lordul Radstock si de stundism,  atât de popular în acea vreme,  când 1-
a întâlnit pe părintele Ioan la noi acasă,  s-a repezit să-i sărut mâinile.  O singură privire a 
acestuia a fost atunci îndeajuns pentru ca el să se lase de toate învăţăturile păguboase petru 
suflet.  Apoi ruda mea a mers la Kronstadt,  s-a spovedit şi s-a împărtăşit cu Sfintele Taine,  
de care nu se apropiase,  timp de zece ani.  După aceasta,  el a devenit un credincios convins,  
fară a se mai depărta de Biserică şi de slujitorii ei.  

   Cu cât creştea mai mult slava părintelui Ioan,  cu atât era mai dificil să ajungi la el.  Ţin 
minte că în timpul bolii mamei mele,  i-am scris părintelui în mai multe rânduri,  dar 
chemarea mea nu ajungea până la el.  Atunci am apelat la un general,  care era o cunoştinţă 
bună de-a părintelui.  Acesta mi-a spus să scriu o telegramă,  pe care să o semnez „Pajul 
Curţii Maiestăţii Sale".  Astfel telegrama mea a ajuns la părintele.  Ca răspuns la ea,  
părintele a venit în persoană şi s-a rugat pentru mama,  care murea de o boală incurabilă.  

    Paj fiind,  am mai mers la părintele Ioan împreună cu un prieten.  Când am urcat pe 
vapor,  la Orienbaum,  am aflat că părintele se întorcea acasă cu acelaşi mijloc de transport.  
Ne-am apropiat atunci de părintele şi tot drumul am avut fericirea să discutăm cu el,  
ascultându-i învăţăturile.  
   Când vaporul a ajuns la Kronstadt,  s-a dovedit că părintele Ioan era deja aşteptat.  Pe 
stradă,  aşezaţi în două rânduri,  săracii îl doreau ca pe pâinea caldă.  Erau cam două sute de 
oameni.  Păşind pe uscat,  părintele s-a apropiat de ei şi a început să le împartă milostenie.  
Atunci am avut ocazia să asistăm la unul din momentele de vedere cu duhul ale părintelui.  
Unul din pasageri,  tânăr intelectual,  i-a şoptit colegului său la ureche,  văzând ce face 
părintele în port:  „Încurajarea trândăviei". . .  După ce părintele a terminat de dat milostenie,  



s-a întors în port,  unde tinerii aceia erau în aşteptarea unei carete,  şi a spus:  „Noi toţi 
trebuie să fim milostivi cu săracii,  căci în Scriptură se spune:  fericit este cel care se uită la 
nenorocit şi la sărac,  căci Domnul îl va izbăvii în ziua pierzării;  iar noi,  preoţii,  suntem 
obligaţi să avem grijă de săraci cu atât mai mult,  că tot Scriptura spune:  ţie îţî este dat 
săracul".  Spunând acestea,  părintele a plecat,  lăsându-i pe cei doi tineri ruşinaţi.  
        În faţa casei părintelui stătea o mulţime de oameni,  de care era imposibil să treci.  De 
aceea,  am hotărât să nu mergem pe acolo,  mai ales că îl văzuserăm deja pe părintele şi 
discutaseăam cu el.  Aşa că am pornit spre Catedrala Sfântul Andrei,  unde,  de asemenea,  
erau mulţi oameni,  care îl aşteptau pe părintele să slujească Vecernia.  Peste un timp 
oarecare,  părintele a venit la biserică şi lumea s-a îndreptat spre el atât de violent,  încât,  
dacă nu era poliţia acolo,  cred că ar fi fost şters de pe faţa pământului.  După Vecernie 
părintele a binecuvântat multă vreme lumea.  Atunci am fost martorii următoarelor 
întâmplări:  de el s-a apropiat un domn bine îmbrăcat şi i s-a plâns că îl paşte închisoarea,  
deoarece a cheltuit bani străini. În acelaşi timp,  o femeie prost îmbrăcată i-a transmis 
părintelui o legătură albă cu ceva. Părintele a luat legătura aceea şi,  fară a se uita ce este î-o 
dădu acelui domn.  Femeia a strigat:  „Părinte,  acolo sunt trei mii de ruble!" Părintele Ioan a 
spus atunci:  „Păi,  tu dai asta Domnului?  Domnul primeşte banii tăi,  care îl vor salva pe 
acest om".  Omul care luase legătura stătea deja în genunchi şi,  plângând,  zicea:  „Trei mii,  
trei mii,  exact suma pe care rebuie s-o înapoiez!" După Vecernie părintele Ioan ne-a primit,  
ne-a binecuvântat şi,  urându-ne repede drum bun,  fiindcă era aşteptat,  a promis să se roage 
pentru noi. Nu am putut rămâne până a doua zi,  deoarece trebuia să ne întoarcem în tabăra 
Krasnoselsk în aceeaşi seară.  De aceea am plecat din Kronstadt,  ducând în suflet cele mai 
luminoase amintiri.  

           Ulerior l-am întâlnit des pe părintele Ioan,  când locuiam la Moscova,  iar el mergea 
acolo la principele Dolgorukov.  Principele avea mare grijă de părintele,  când acesta venea 
la el în vizită,  oprindu-1,  de fiecare dată,  la prânz.  Ştiind cât preţios este timpul pentru 
părintele Ioan,  principele îi punea la dispoziţie careta sa,  încredinţându-1 că poate pleca 
oricând vrea,  dacă nu poate rămâne.  Odată,  pe când eram tânăr ofiţer,  principele mi-a 
ordonat să-1 conduc pe părintele Ioan la gara Nikolaevsk şi să aranjez să i se dea voie să 
aştepte trenul în salonul oficial.  La gară se afla o mare mulţime oameni,  aşa că am mers 
mai mult la pas cu careta,  iar când a coborât,  abia am reuşit să-l conducem pe părintele în 
salonul oficial,  fiind înghesuiţi de mulţime.  Deoarece se temea că pe peron,  la urcarea în 
tren,  va fi la fel de multă lume pe lângă vagoanele de clasa I,  şeful gării a dispus ca 
părintele să fie condus în ultimul vagon,  pe o cale mai puţin umblată.  Pentru ca lumea să 
nu-şi dea seama,  lângă primul vagon au fost aşezaţi jandarmi pentru pază.  La plecarea 
trenului jandarmii s-au dat la o parte şi oamenii au văzut,  miraţi,  că părintele era deja în 
tren,  zâmbind şi binecuvântându-i.  Principele a râs foarte tare când i-am povestit în ce fel 
1- condus atunci pe părintele.  

     Pericolul strivirii părintelui de către oameni era unul real,  deoarece,  cu o zi înainte,  
la sosirea lui în Moscova,  la gară gară fusese o asemenea înghesuială,  încât părintele a 
ieşit de acolo cu crucea de pe piept îndoită.  

     Aflându-se la Moscova,  părintele 1-a vizitat şi pe comandantul armatei,  generalul 
Kostandou,  şi,  venind odată,  în a doua săptămână a Paştilor,  a sărutat pascal pe toţi cei 
prezenţi,  căci,  după cuvintele saie,  Paştile nu trecuseră. De aceea,  el obişnuieşte să zică 
oamenilor:  „Hristos a înviat!” tot timpul anului.  

    Am avut ocazia să merg o dată cu părintele,  din Petrograd la Moscova,  în acelaşi 
vagon.  Aflasem că în compartimentul alăturat călătoreşte protopresbiterul Serghiev şi am 
bătut la  



 

 

uşă. Foarte imabil,  el m-a invitat înăuntru,  permiţându-mi să petrec în compania lui câteva 
ore de neuitat.  În dimineaţa următoare, apropiindu-ne de Moscova,  am continuat cu 
părintele discuţia din seara precedentă,  care s-a încheiat doar atunci când trenul a intrat sub 
acoperişul de sticlă al gării Nikolaevsk,  din prima capitală a Rusiei.  Ultimele cuvinte de 
atunci ale iubitorului păstor din Kronstadt au fost promisiunea pomenirii mele la Liturghie şi 
recomandarea (atunci eram deja preot) ca eu să fac Liturghia cât mai des,  rugându-mă pentru 
el.  
           L-am mai întâlnit pe părintele Ioan în Crimeea,  unde el a mers în toamna anului 1894,  
chemat la patul de suferinţă al Ţarului Făcător de pace10,  învrednicindu-mă să slujesc cu el în 
catadrala din Yalta.   
            La început părintele a slujit la Utrenie,  citind troparele canoanelor,  iar la sfârşitul 
acestei slujbe a rostit o predică. După Liturghie,  conform obiceiului său,  deşi slujiseră cu el 
şi diaconi,  a potrivit11 Sfintele Taine.  La sfârşitul slujbelor s-a săvârşit un Te-Deum pentru 
sănătatea Ţarului Alexandru al III-lea.  

              Modestia părintelui Ioan era uimitoare.  El nu s-a îngrijit niciodată de sine şi nu s-a 
străduit să fie vreodată în faţă;  nu a spus că minunile lui Dumnezeu,  legate de el,  ar fi rodul 
rugăciunilor sale,  ci spunea că vindecarea o dă Dumnezeu conform credinţei fiecărui rugător.  
Cu cât dovedea mai multă smerenie şi se ascundea,  părintele era scos în faţă şi înălţat de 
Dumnezeu.  Ţin minte următorul caz:  atunci când a venit pentru prima dată la principele 
Vladimir Dolgorukov,  părintele nu era cunoscut de nimeni din personalul castelului 
principelui şi,  de aceea,  a fost condus în anticameră,  unde i s-a spus să aştepte.  

 

 

 
10  Este vorba de Ţarul Alexandru al III-îea (1845-1894) - n. tr.  
11  Consumarea de către preot sau diacon,  după încheierea Sfintei ^i: .  a ceea ce a mai rămas din Sfintele Daruri 
în Potir.  

 

Nimeni din cei care treceau pe acolo nu l-au observat atunci; funcţionarii treceau pe lângă el,  
fără a-l băga în seamă şi fără a se gândi să răporteze principelui despre sosirea sa, dar şi el 
stătea într-un colţ,  fără a le aminti că era acolo. Astfel l-am văzut eu şi m-am grăbit să-1 
anunţ pe funcţionarul de serviciu să dea de ştire principelui despre venirea părintelui,  ca să-
1 primească neîntârziat.  De atunci principele 1-a invitat de multe ori la el şi îi acorda o 
cinste 
deosebită.  Odată,  în prezenţa Arhiepiscopului Ambrozie,  principele a mers la părintele să-i 
ceară binecuvântare şi părintele nu a refuzat,  deşi preoţii nu binecuvântează în prezenţa 
arhiereului.  

   Atitudinea părintelui faţă de oamenii care îi cereau ajutorul era înduioşătoare:  el 
suferea împreună cu cei care se chinuiau şi plângea împreună cu cei care se tânguiau,  dar îi 
demasca public pe eretici şi sectanţi,  cum erau Lev Tolstoi şi cei care îl urmau.  De aceea,  
aceştia din urmă îl urau cum urăsc îngerii satanei pe îngerii luminoşi.  Cu toate aestea,  
părintele nu putea fi numit fanatic,  deoarece dădea de pomană şi ortodocşilor,  dar şi 
eterodocşilor.  Se cunoaşte un caz când,  fiind chemat de un bolnav polonez care nu se 
spovedise foarte mult timp, părintele Ioan l-a sfătuit să se spovedească şi să se împărtăşească 
la preotul său,  ceea ce acela a şi făcut şi,  ca urmare,  s-a însănătoşit.  

   Ştiu ca părintele Ioan le dădea milostenii şi evreilor şi cunoştea evrei care îl stimau 
foarte mult,  considerându-l sfânt.  



  Gloria părintelui Ioan în afara graniţelor a crescut de când Vanutelli a scris despre el în 
cartea sa despre Rusia,  comparându-1 cu preotul francez din timpul lui Napoleon,  Ioan 
Viani,  trecut de Biserica Catolică în rândul sfinţilor. Leon al XlII-lea s-a interesat,  de 
asemenea,  de personalitatea părintelui Ioan,  întrebându-mă multe lucruri despre el.  La fel 
se interesa de părintele Ioan şi clerul francez,  dar şi cel englez (anglican). În viaţa mea trăită 
peste graniţă,  la Paris,  Londra,  America,  am vorbit despre părintele din Kronstadt ca 
despre idealul de preot ortodox.  
         Odată,  la cererea pasagerilor,  am citit despre părintele Ioan un curs întreg pe vapor,  în 
Oceanul Pacific,  şi numele său a figurat adesea în predicile mele spuse eterodocşilor.  

    Trebuie să spun că,  din păcate,  în Rusia se întâlneau şi oameni care nu-1 plăceau pe 
părintele Ioan. Astfel,  un mare monah,  dintr-o mănăstire al cărei nume nu-1 scriu aici,  s-a  
exprimat în felul următor despre părintele Ioan din Kronstad:  „Nu avem treabă cu el".  Mi se 
pare că în acest caz vorbea invidia monahală din acest părinte,  căci un asemenea preot ascet 
nu facea parte dintre monahi,  ci din preoţii de mir.  

      L-am apărat deseori pe părintele Ioan,  mai ales atunci când era acuzat de lucrurile pe 
care le evita cel mai mult. I se imputau hainele luxoase pe care le purta,  pe care părintele nu 
le-a dorit,  dar le îmbrăca pentru a nu supăra pe cei care i le dăruiseră şi pentru că ţinea minte 
foarte bine lecţia pe care i-o dăduse Mitropolitul Isidor,  care,  atunci când părintele Ioan s-a 
dus la el într-o rasă simplă,  a fost întrebat:  „Oare şi la palatul Ţarului mergeţi în această 
rasă? " Răspunzând că aceasta este rasa sa cea mai bună,  mitropolitul i-a zis părintelui că a 
merge în haine aşa de simple la oameni mari înseamnă a nu-i cinsti cum se cuvine.  După 
aceea părintelui i-au dăruit o rasă nouă şi el o purta atunci când vizita oameni importanţi.  

  Tot aşa,  părintele Ioan nu putea fi făcut responsabil şi pentru faptul că femeile îl înconjurau 
şi îl preţuiau,  atitudinea lor luând mai târziu o formă sectară. În esenţă,  acesta este 
sentimentul pe care îl trezeşte orice preot respectat în parohie,  numai că aceste femei au 
ajuns să-1 adore nebuneşte pe părintele.  Nici un monarh din lume nu a primit atâtea scrisori 
cu cereri,  ca părintele Ioan.  Aceste scrisori şi te telegrame erau sortate de cei care îl 
înconjurau pe părintele şi doar cele mai importante îi erau transmise.  Sigur că în acest caz se 
poate vorbi de incorectitudine,  dar părintele Ioan nu avea vreo vină,  deoarece nu putea face 
faţă fizic atâtor râvaşe primite zilnic. În consecinţă,  el a angajat un secretar şi apoi toate au 
mers corect.  
          Părintele a avut faţă de mine o atitudine foarte bună întotdeauna,  dăruindu-mi un 
exemplar din cartea sa „Viaţa mea în Hristos" şi binecuvântându-mi lucrările pe care i le-am 
oferit cu stimă.  Părintele Ioan a fost întotdeauna idealul meu de păstor bun şi,  atunci când 
slujeam la parohie,  ca şi mulţi colegi de-ai mei care-i purtau stimă,  încercam să-1 imit în 
virtuţile sale pastorale,  întrebându-mă,  în cazurile dificile,  cum ar fi reacţionat el.  
          Părintele Ioan ne-a părăsit,  dar memoria şi exemplul vor rămâne totdeauna între noi.  
Putem spera,  cu încredere,  că sufletul acestui bun păstor mijloceşte şi acum pentru noi în 
faţa Prestolului Celui de Sus şi că rugăciunile sale pentru noi,  păcătoşii,  au devenit şi mai 
puternice ca în timpul vieţii sale.  
 

Vasili Şuştin 

 



 

 

          Familia noastră 1-a cunoscut pe părintele Ioan atunci când tatăl meu s-a căsătorit a 
doua oară,  pe când eu aveam şapte ani.  Tânăra mireasă vroia foarte mult ca nunta să fie 
binecuvântată  de părintele Ioan,  care a venit atunci,  şi după aceea ne-a vizitat în fiecare an 
în apartamentul din Petersburg. . .  
          Vedeam cum în jurul părintelui se îmbulzea lumea,  rupându-i hainele,  dar nu 
înţelegeam acest avânt al lor.  Inima mea a fost închisă până la vârsta de şaptesprezece ani.  
La părintele Ioan nu veneau doar creştini,  ci şi oameni de alte credinţe:  mahomedani,  
budişti. . .  Şi,  într-adevăr,  părintele avea un suflet în care încăpeau toţi,  un suflet îndrăzneţ,  
cu atitudine de fiu faţă de Tatăl Ceresc.  

          Atunci când părintele venea la noi,  iar aceasta se întâmpla de cele mai multe ori pe 
neaşteptate,  era aranjată imediat o masă,  pe care se aşezau un vas cu apă şi o cruce adusă din 
Ierusalim. Evanghelia,  cădelniţa şi busuiocul i le puneam tot noi la dispoziţie.  Părintelui îi 
plăcea în mod deosebit să se roage în sufragerie,  în faţa icoanei Mântuitorului,  pe care el o 
connsidera facătoare de minuni.  Se întâmpla să se ridice şi să stea şi câte cinci minute în faţa 
icoanei respective.  După ce vedea că toate erau pregătite pentru agheasmă,  se aşeza în 
genunchi şi începea să se roage.  Se ruga întotdeauna cu rugăciuni improvizate,  pronunţând 
unele cuvinte foarte accentuat şi cerând cu îndrăzneală Domnului milă pentru noi. După o 
astfel de rugăciune,  destul de îndelungată,  în care amintea întotdeauna despre Jertfa 
răscumpărătoare a lui Iisus Hristos,  părintele cânta de unul singur:  „Mântuieşte,  Doamne,  
poporul Tău" şi sfinţea apa.  După aceea mergea prin toate camerele şi le stropea,  având grijă 
să atingă şi paturile,  cu apă sfinţită.  Părintele spunea că aerul se murdăreşte din cauza 
faptelor şi a gândurilor noastre şi că trebuie curăţit:  apa sfinţită alungă şi nimiceşte această 
duhoare nevăzută.  După masă obişnuiam să servim ceai.  Părintele prefera ceaiul foarte tare,  
negru,  cerând întotdeauna să fie aruncată prima apă după fierbere,  spunând uneori în glumă 
„trebuie spălată necurăţia chinezească".  La ceai se servea ceva făcut din peşte,  deoarece 
părintele nu mânca niciodată carne.  Câteodată bea jumătate de pahar de vin dulce,  dând apoi 
cuiva dintre cei prezenţi să golească paharul.  După aceea i se aşezau în faţă mai multe pahare 
cu ceai tare,  mai multe farfurioare şi o cană plină cu zahăr cubic.  Părintele,  binecuvântând,  
lua zahăr şi-1 punea în pahare,  dându-le celor prezenţi. Îi plăcea o astfel de comunicare. În 
aceste momente la noi în apartament veneau foarte mulţi vecini din casă,  toţi voind să 
vorbească cu părintele despre greutăţile şi nevoile lor.  Câteodată el tăcea fară a răspunde la 
întrebări,  alteori dădea sfaturi sau îi pomenea în rugăciune pe cei prezenţi.  După ceai îi 
binecuvânta pe toţi şi pleca în altă parte. În curte se înghesuia din nou mulţimea şi trebuia să-
1 ferim pe părintele,  conducându-1,  printre oameni,  la trăsură.  

  De multe ori părintele era învinuit că merge cu trăsura şi că în ea sunt uneori femei. . . Cât 
de răi sunt oamenii în f lor denaturată!?  Cine altcineva,  dacă nu femeile,  îl înconjurau pe 
Domnul nostru IIsus Hristos şi cine L-a slujit cu mai mult devotament?  Astfel era şi aici:  
diferite doamne bogate dintre fiicele sale duhovniceşti se ofereau să-l ia cu trăsura. Lui îi era 
cu siguranţă indiferent cu ce se deplasează,  căci el era mai presus de aceasta. Când eram 
foarte tânăr,  tatăl meu s-a îmbolnăvit de tuberculoză.  Simanovschi,  profesorul Academiei 
de Medicină,  l-i diagnosticat cu tuberculoză.  Tot gâtul i s-a acoperit de răni şi vocea i-a 
pierit.  Ţin minte că atunci,  de Crăciun,  nu s-a împodobit nici bradul. În casă era un aer de 
doliu,  toţi voreau în şoaptă şi erau trişti.  Noi,  copiii,  nu eram lăsaţi la tata. Doar în prima zi 
de Crăciun ni s-a permis să intrăm la el în cameră,  când el,  tăcut şi cu chip întunecat,  ne-a 
dat cadouri.  Simanovschi a declarat că mai avea de trăit vreo zece zile,  iar,  dacă ar fi fost 
dus imediat în Crimeea,  poate că ar mai fi dus-o vreo două luni. În acel timp părintele Ioan 
s-a întors în Kronstadt dintr-o călătorie.  Peste vreo cinci zile a venit şi la noi.  A mers la tata 
în dormitor,  s-a uitat la el şi a excamat:  „De ce nu m-aţi anunţat că este atât de grav bolnav?  
Aş fi adus Sfintele Daruri ca să-1 împărtăşesc".  Tatăl reu se uita rugător la părintele şi 



horcăia.  Atunci părintele  a rămas un pic înmărmurit şi,  adresându-i-se tatălui meu,  i-a zis:  
„Crezi că te pot ajuta cu puterea lui Dumnezeu? " Tata a făcut un semn afirmativ cu capul.  
Atunci părintele Ioan a poruncit să i se deschidă gura şi a suflat în semnul crucii de trei ori 
peste bolnav.  După aceea a dărâmat masa cu medicamente,  care au căzut peste tot,  
spărgându-se.  „Lăsaţi toate  acestea,  a spus el,  altceva nu-i mai trebuie.  Vino mâine la 
mine în Kronstadt ca să te împărtăşesc cu Sfintele Taine. Auzi ce spun,  te voi aştepta!" Şi 
părintele a plecat.  Seara a venit Simanovschi,  aducând cu el pe doctorul Okunev.  Li s-a 
relatat ce a făcut părintele şi că a doua zi tata ar trebui dus la Kronstadt.  Simanovschi a spus 
că aceasta este o nebunie şi va muri cel mai probabil pe drum.  (Din Orienbaum trebuia să 
mergi cu sania pe mare,  iar atunci era o vreme foarte rece. ) Dar tata îl credea pe părintele şi 
a doua zi a fost bine infaşulat şi dus la Kronstadt.  

          Părintele a venit în apartamentul unde poposise tata şi -a împărtăşit cu Sfintele 
Taine.  Tata a mai rămas două zile in Kronstadt,  întâlnindu-se în fiecare zi cu părintele.  
Când s-a întors acasă,  Simanovschi a fost uimit de starea tatălui meu,  care avea toate 
rănile din gât cicatrizate.  Doctorul a exclamat că este incredibil ce s-a întâmplat,  fiind o 
minune! Astfel s-a întâmplat minunata vindecare a tatălui meu.  Tata a mai trăit după aceea 
douăzeci şi cinci de ani.  

          La trei ani după vindecarea tatălui meu mama mea vitregă a născut o fiică.  Părintelui i 
s-a cerut din timp să fie naşul copilului,  lucru cu care el a fost de acord.  Sora mea s-a născut 
vara,  pe când eram la vilă,  în Finlanda.  Părintele Ioan,  din câte ştiam noi,  ar fi trebuit să 
fie atunci în localitatea sa natală.  Atunci s-a hotărât ca la Botez să fie pomenit şi numele 
părintelui Ioan,  fiind şi el naş.  Botezul a fost programat pentru duminică după-amiază. În 
ajunul acelei zile,  de vila noastră s-a apropiat o trăsură, din care a coborât părintele Ioan.  
„Am venit şi eu la Botez",  a declarat el atunci,  deschizând uşa casei.  Am fost uluiţi de 
aceasta şi,  bineînţeles,  a început nebunia organizării.  Părintele a poruncit să fie trimis 
cineva după preotul din localitate şi să se aducă o cristelniţă din biserică. În acest timp el a 
plecat să se plimbe prin pădurea care înconjura vila noastră.  Peste o oră toate erau gata 
pentru Botezul care a fost săvârşit de preotul din localitate,  Simeon Nalimov.  Părintele Ioan 
a ţinut-o pe sora mea în braţe,  s-a lepădat de satana,  a citit cu îndrăzneală Crezul,  făcând 
toate după rânduiala naşului de Botez.  După săvârşirea Tainei s-a aşezat pe o canapea şi a 
spus:  „Acum,  bucuraţi-vă.  Vă felicit cu această ocazie . . .  De acum suntem rude.  Şi uitaţi-
vă cât de frumos m-am îmbrăcat;  am venit la voi ca la ţar. " Şi,  într-adevăr,  părintele avea 
toate medaliile sale şi crucea.  Ne-a sărutat pe toţi şi s-a bucurat împreună cu noi. Între timp,  
în grădină s-a adunat mulţime de popor a părintele îi binecuvânta de la balcon.  Apoi a stat la 
masă cu noi şi eu l-am fotografiat cu aparatul meu.  După masă părintele s-a grăbit să plece 
spre Petersburg,  ca să ajungă în aceeaşi zi la Kronstadt.  Moşierul din localitate i-a oferit 
trăsura sa şi noi l-am condus până la gară,  unde cei care veniseră la şi finlandezii se 
înghesuiau ca să-i ceară binecuvântăriea.  Când a venit trenul,  conductorii l-au luat pe braţe 
şi l-au dus într-un compartiment separat.  După un timp am aflat că diaconul bisericii de pe 
lângă gimnaziul meu mersese în tren cu părintele când acesta venise la Botez.  Văzându-1 pe 
părintele,  diaconul s-a aşezat lângă el şi 1-a întrebat unde merge.  „La Ş. ,  la botez.  M-au 
rugat să vin şi la ei,  şi acum este timpul să merg".  Pe părintele nu îl anunţase nimeni atunci 
că se născuse sora mea,  şi nici nu putea să ştie,  deoareece se născuse înainte de vreme.  

    Şapte ani mai târziu,  sora mea Ania,  s-a îmbolnăvit de vărsat negru.  Atunci părintele 
loan a mângâiat-o, trecând cu mâna peste faţa ei,  fară a-i fi frică de contaminare.  Fiind plică 
de tot felul de bube,  fetiţa se chinuia tare rău.  După întâlnirea cu părintele ea s-a însănătoşit 
şi nu i-a rămas alt semn de la această boală decât o mică gropiţă lângă un ochi.  

    Odată,  tatăl meu mi-a propus să mergem până la Kronstadt,  deoarece voia să se 
spovedească şi să se împărtăşească la părintele loan.  Eu am hotărât să plec cu el.  Părintele a 



 

 

venit acolo unde eram noi cazaţi,  a slujit un Te-Deum,  apoi i-a scos pe toţi afară şi 1-a 
spovedit pe tata.  După spovedanie tata mi-a spus:  „Să te spovedeşti şi tu la părintele loan",  
rugându-1 aceasta şi pe părintele.  Dar eu nu eram pregătit pentru Împărtăşanie,  că 
mâncasem carne în ziua aceea.  I-am spus părintelui că aş vrea să mă împărtăşesc,  dar că nu 
pot.  Atunci părintele mi-a spus:  „Înseamnă că nu vrei".  Eu am insistat:  . . Părinte,  nu sunt 
pregătit pentru împărtăşanie. . . ",  dar el mi-a spus în mod categoric:  „Vrei sau nu vrei? " 
Eu,  desigur,  voiam,  de aceea i-am şi spus astfel.  Atunci părintele i-a trimis din nou pe toţi 
cei prezenţi afară din cameră şi a spus:  „Puţin credinciosule,  de ce te îndoieşti? ",  după care 
m-a spovedit.  

    A doua zi m-am împărtăşit la el la biserică şi am venit acasă cu sufletul uşurat.  

    Altă dată am avut ocazia să ajung la părintele Ioan în timpul Postului Mare.  Am stat 
atunci în Kronstadt câteva zile.  Era greu să-1 abordezi personal pe părintele şi de aceea 
m-am spovedit în comun.  Am venit împreună cu tata,  la Catedrala Sfântul Alexandru 
încă înainte de a fi bătute clopotele.  Era întuneric,  fiind ora patru şi jumătate.  Catedrala 
era încuiată,  dar oamenii stăteau deja în rând,  la intrare.  Noi reuşiserăm cu o zi înainte 
să luăm de la epitrop bilete de intrare în altar.  Altarul era destul de mare,  aşa că acolo 
erau lăsaţi să intre până la o sută de oameni.  După ce am aşteptat jumătate de oră în 
stradă,  am mers pe o cale aparte,  până în altar. În curând a venit părintele şi a început 
slujba Utreniei.  Când a sosit el,  în bisecică erau deja câteva mii de oameni. Lângă amvon 
era un gard înalt, pentru a nu permite oamenilor care erau în biserică să se înghesuie în 
faţă. În timpul Utrenfe părintele era cel care citea canonul.  După Utrenie a început 
spovedania comună.  La început părintele a citit rugăciunile de dinaintea Spovedaniei,  
după care a spus câteva cuvinte despre pocăinţă şi a strigat tare:  „Pocăiţi-vă!" Atunci s-a 
întâmplat ceva incredibil:  ţipete,  icnituri,  mărturisirea cu voce tare a păcatelor ascunse.  
Unii,  în special femeile,  strigau cât mai tare,  pentru ca părintele să audă şi să se roage 
pentn ele. Părintele,  în timpul acesta,  îngenunchea în fata Sfinte Mese şi se ruga cu capul 
sprijinit de ea.  Cu timpul tipetele s-au transformat în plânsete.  Toate acestea au continuat 
astfel cam cincisprezece minute.  După aceea părintele s-a ridicat şi s-a îndreptat spre 
amvon,  cu fruntea plină de sudori. Oamenii au început iar să-i ceară părintelui să se roage 
pentru ei.  Părintele a ridicat cu o mână epitrahilul şi,  citind rugăciunea de dezlegare,  se 
întoarse spre credincioşi,  iar apoi spre altar.  Imediat după aceasta a început Liturghia.  

       În faţa Sfintei Mese au slujit doisprezece preoţi,  având in faţă douăsprezece potire şi 
discuri.  Părintele slujea încordat,  aproape ţipând uneori,  atunci când rostea unele cuvinte,  
demonstrând o îndrăzneală deosebită.  Iată câte suflete care se pocăiau lua el asupra sa! Tot 
el a citit mult timp rugăciunile dinaintea Sfintei împărtăşanii,  fiindcă era nevoie de timp 
pentru pregătirea părticelelor.  Pentru potir au aşezat in tetrapod special,  lângă gard.  
Părintele a ieşit cam pe la ora nouă dimineaţa şi a început să împărtăşească.  La început s-au 
împărtăşit cei care erau în altar,  printre care eram şi eu.  Părintele a ridicat linguriţa pentru a 
mă împărtăşi,  mi-a apropiat-o de gură,  după care a retras-o imediat înapoi,  punând-o în 
potir.  Am îngheţat atunci:  însemnă că nu eram vrednic de Împărtăşanie,  că nu mă pocăisem 
suficient la această spovedanie comună (eu,  într-adevăr,  fusesem asurzit de tot ce s-a 
întâmplat). . .  Stăteam în faţa potirului,  iar părintele nu spunea nimic,  ci se uita în potir şi 
amesteca acolo ceva,  după care a ridicat linguriţa,  cu două părticele de Taine şi m-a 
împărtăşit.  

   M-am dus apoi la strană,  uitându-mă la cum sunt împărtăşiţi ceilalţi credincioşi.  Lângă 
gard era o îmbulzeală de nedescris,  auzindu-se icnetele celor care se înghioldeau.  Părinţie a 
insistat de câteva ori să nu se mai împingă,  căci altfel va pleca. În faţa părintelui,  pentru ca 
să nu-i verse cineva,  din greşeală,  potirul,  era un alt gărduleţ,  oamenii fiind lăsaţi să treacă 



printre două bare.  Acolo stăteau câţiva oameni care aveau grijă ca oamenii să se apropie de 
potir doar câte unul.  De multe ori părintele îi alunga pe oameni de lângă poti,  fără a-i 
împărtăşi,  mai ales pe femei.  „Treci mai departe,  spunea el,  eşti stăpânită de nebunie,  iar 
eu v-am anatemizat rentru hula pe care o aduceţi".  Aceasta le-o spunea ioaniţilor,  sectei care 
credea că părintele este Iisus Hristos,  venit a doua oară pe pământ.  Multe neplăceri a avut 
părintele de la ioanite.  L-au muşcat,  pentru ca măcar o picătură de sânge de-al lui să le 
ajungă în gură.  Părintele însă le demasca şi le spunea că sunt în afara Bisericii.  Dar ele,  ca 
nebunele,  se împingeau spre el,  fară a înţelege ce li se spunea.  Oamenii de lângă părintele 
trebuiau să le ia pe sus de lângă potir.  Deşi mai erau doi preoţi care împărtăşeau lumea,  în 
faţa altarelor din dreapta şi din stânga,  părintele,  schimbând de mai multe ori potirul,  a stat 
în picioare,  împărtăşind,  de la ora nouă dimineaţa,  până la două şi jumătate,  după-amiază.  
Nu am putut decât să mă minunez de energia şi puterea părintelui. Am stat în biserică până la 
sfârşitul Obedniţei.  După aceasta,  tot mai rămăseseră Sfinte Daruri şi părintele i-a chemat 
pe toţi care mai erau pe acolo în Sfântul Altar,  pentru a-i împărtăşi.  I-a pus pe toţi bărbaţii 
să stea în jurul Sfintei Mese şi le dădea împărtăşania direct din potir.  Priveliştea era deo-
sebită:  cina dragostei! Părintele nu avea nici urmă de oboseală pe chipul său şi îi felicita pe 
toţi cu bucurie.  Din păcate pentru mine,  eu mâncasem deja prescură şi nu am putut intra în 
acest sfânt semicerc.  Slujba şi Sfânta Împărtăşanie ne dădeau atâta putere,  încât nu simţeam 
oboseala.  Cerând de la părintele binecuvântare pentru a pleca acasă,  am mâncat pe fugă şi 
am luat sania spre Oranienbaum.  

  După ce am devenit student,  am început să mă leg duhovniceşte din ce în ce mai mult de 
părintele loan.  Când am  îceput să obosesc,  să nu mai pot învăţa,  am plecat la părintele să-i 
cer sfatul.  El mi-a spus că stau prea mult asupra cărţilor şi că trebuie să-i dau răgaz 
creierului să se odihnească.  M-am simţit tot mai tare legat de părintele,  dar aceasta era acum 
în ultimii lui ani de viaţă.  Începuse să ne primească deja la sine în apartament,  ca pe rude.  
Odată am venit la elş pe când era bolnav.  Matuşca,  soţia lui,  mi-a spus că fusese bătut crunt 
într-un hambar.  Ea ne povestea rar despre vioaţa părintelui loan. Îl numea pur şi simplu 
„fratele Ion",  căci el fusese niciodată soţ.  La început avusese de gând să se despartă de el,  
dându-1 în judecată,  dar apoi 1-a iertat.  Acum îmbătrânise şi ea,  o dureau picioarele şi abia 
se mai putea mişca, dar încă avea grijă de „fratele Ion".  
     M-a rugat să-i aduc un doctor,  dacă i se va face mai rău „căci fratele Ion nu iubeşte 

medicii şi de aceea este foarte greu să-1 obligi să primească unul.  Doar de un medic pe 
nume Alexandrov i-a plăcut şi de aceea,  atunci când vă voi anunţa printr-o telegramă,  să-1 
aduceţi pe acesta.  Nu cunosc adresa la care locuieşte,  dar să o găsiţi dumneavoastră. . . " Şi,  
într-adevăr,  peste trei săptămâni,  am primit de la matuşca o telegramă cu rugămintea de a-1 
aduce pe medic.  Mă uitasem dinainte pe cartea „Tot Petersburgul",  pentru a vedea adresele 
tuturor medicilor din oraş care se numesc Alexandrov şi am mers pe la ei,  pentru a afla cine 
fusese la părintele Ioan.  După ce am primit telegrama,  am plecat la adresa pe care o 
cunoşteam deja,  dar medicul plecase în Caucaz.  Ce era să fac?  I-am trimis atunci o 
telegramă cu rugămintea de îmi indica un locţiitor.  El mi-a răspuns,  spunând pe cine să 
caut.  Am mers la adresa indicată şi doctorul a fost de acord să vină la Kronstadt,  dar,  
deoarece era ora unsprezece seara am aşteptat până a doua zi.  Părintele se simţea deja mult 
mai bine,  după cum ne spusese şi matuşca,  care ieşise în în înâmpinarea noastră.  Doctorul 
se aşezase pentru a se încălzi puţin,  când l-am văzut pe părintele ieşind din camera sa repede 
şi spunându-ne pe neaşteptate:  „Hristos a înviat!",  de trei ori la rând.  S-a apropiat de mine 
apoi şi,  binecuvântându-mă,  a intrat cu doctorul în camera sa.  

     Medicul a stat cu părintele cam o oră,  după care părintele a ieşit,  spunând:  „Doctorul 
mi-a spus să mai respir aer curat.  Să se înhame calul,  atunci! Iţi mulţumesc,  părinte,  a zis 
el,  întorcându-se către mine,  mulţumesc mult pentru un astfel de doctor bun",  şi m-a sărutat 



 

 

puternic.  Am fost atât adăugat: „L-am văzut pe părintele Ioan,  care m-a luat de mână şi m-a 
dus lângă o scară care urca spre nori,  încât nu i se vedea capătul.  Pe această scară erau 
câteva terase.  Când am ajuns la prima dintre aceste terase,  părintele mi-a spus:  Eu merg 
mai sus,  căci acolo locuiesc,  după care s-a grăbit într-acolo. . . " 

      După aceea părintele Varsanufie a povestit despre întâlnirea sa din Moscova.  „Pe 
când eram ofiţer,  a trebuit să vin la Moscova.  La gară l-am recunoscut pe părintele Ioan care 
slujea Liturghia în una din capelele unităţilor şi am mers imediat într-acolo.  Când am intrat 
în biserică,  Liturghia se terminase.  Am intrat în altar în timp ce părintele ducea Sfintele 
Daruri de pe Sfânta Masă pe Proscomidiar.  După ce a aşezat Darurile acolo,  s-a apropiat de 
mine,  mi-a sărutat mâna şi apoi s-a dus să continue rânduiala.  Cei care erau în altar s-au 
uitat unii la alţii şi mai târziu spuneau că aceasta înseamnă că voi fi preot.  Am râs de ei 
atunci,  fiindcă nu-mi recea prin gând să ajung la preoţie.  Iar acum,  vezi cât de nebănuite 
sunt căile Domnului! Nu numai că am devenit preot,  ci sunt şi monah. " Apoi părintele 
Varsanufie a spus:  „Să nu pleci din biserică până la sfârşitul Liturghiei,  că altfel nu vei 
primi harul lui Dumnezeu.  Este mai bine să ajungi spre sfârşit şi să stai decât să pleci înainte 
de a se termina".  

    Varsis,  un alt ieromonah de la Optina,  mi-a povestit că şi cu el s-a întâmplat la fel pe 
când se împărtăşea la părintele Ioan.  Acesta i-a dat două părticele în loc de una.  El mi-a 
spus că aceea fusese prezicerea monahismului său.  

    Părintele Varsanufie nu putea explica acel eveniment,  dar considera că era ceva 
important.  Stareţul dădea importanţă deosebită acţiunilor părintelui Ioan,  după ce acesta se 
împărtăşea.  
   „S-a întâmplat şi cu mine de câteva ori ceva deosebit pe când,  după ce mă împărtăşeam la 
Liturghie,  primeam oamenii care-mi povesteau greutăţile lor.  Uneori nu ştiam ce să le zic şi 
mergeam la mine în chilie pentru a mă ruga şi,  întorcându-mă,  luam o hotărâre opusă celei 
care mi se întrezărise înainte de rugăciune.  Aceste hotărâri şi sfaturi erau exact cele care 
trebuiau împlinite de credincios,  care doar astfel se putea folosi.  Anume acesta este harul lui 
Dumnezeu,  care se arată atât de mult prin darul stăreţiei12,  după împărtăşirea cu Sfintele 
Taine.  

 12  În tradiţia Bisericii Ortodoxe Ruse,  noţiunea de „stareţ" desenează un mare duhovnic,  de exemplu Sf.  
Serghie de Radonej,  Sf.  Se: ,  fim de Sarov,  Sf.  Ambrozie din Optina) 

 

Alături de părintele Ioan din Kronstadt 

V. Ilinski 

 

       L-am văzut pe părintele loan de două ori în viaţă.  Prima dată ne-am întâlnit la 
Academia Teologică din Kiev.  

      Pe data de 11 septembrie 1890 eram cu alţi studenţi în biblioteca Academiei.  Atunci 
am aflat că părintele loan se află în Kiev şi că vrea să vină la Academie.  Se spunea chiar că 
trebuia să sosească acolo imediat.  Toţi studenţii care erau în bibliotecă au înapoiat cărţile şi 
au alergat spre curtea interioară a mănăstirii.  Vestea sosirii părintelui se răspândise,  aşa că 
lumea se aduna în grupuri în curte,  tot vorbind despre el.  Numai că nimeni nu ştia nimic cu 
exactitate.  Se spunea că pârintele venise în Kiev la invitaţia guvernatorului,  contele A. P.  



Ignatiev,  şi că sosise cu o zi înainte,  dar când avea să ajungă la Academie şi dacă,  într-
adevăr,  urma să  o facă nu se ştia cu siguranţă.  

           Era vizibil că vestea sosirii părintelui iscase tumult în rândul studenţilor.  Aceştia nu 
se puteau însă mândri cu o religiozitate deosebită,  ci poate chiar dimpotrivă.  Disciplina nu 
era foarte severă pe atunci în Academie.  Studenţii veneau mai mult sau mai puţin la 
rugăciunea de dimineaţă şi de seară,  mergeau la Vecernie şi la Liturghie,  dar starea lor 
interioară nu era o reflecţie a celei exterioare.  Chiar şi cel care citea ceasurile la slujbele 
arhiereşti era destul de cinic,  râzând în cercul său de apropiaţi de tot ce e bisericesc şi 
venind adesea la slujbe după o noapte de chef,  adormit şi duhnind a băutură. În timpul 
slujbelor,  mulţi studenţi se aşezau pe jos şi citeau ziare,  sau cărţi,  sau pur şi simplu vorbeau 
vrute şi nevrute,  născocind tot felul de parodii pe teme biblice etc.  În plus,  erau foarte 
suspicioşi cu privire la orice intenţie bună a cuiva,  suspectând pe oricine de interese 
obscure.  Contradicţia gravă dintre cuvinte şi fapte,  dintre chestiunile teoretice şi practică,  
în general,  dintre ceea ce spuneau pedagogii şi ce faceau din educaţie în Academie,  
atmosfera ce dedublare,  orgoliul prostesc şi falsitatea de tot felul,  în cait trăiseră mai toţi 
cam zece ani din viaţă (şi aceasta într-o pe rioadă când sufletul omului tânăr este foarte 
receptiv),  au lăsat asupra studenţilor urme de pesimism şi slăbiciune duhovnicească,  
dezvoltând un simţ extraordinar al profitului.  Dar. . .  fie leul şi mort,  tot leu rămâne.  Aşa 
şi tinerii,  chiar dacă erau mutilaţi sufleteşte,  aveau totuşi o urmă de ideal măreţ în inimile 
lor.  Sub influenţa veştii sosirii părintelui Ioan,  studenţii s-au trezit din nou în faţa 
sentimentelor lor duhovniceşti.  Am simţit că ne aştepta un moment mare şi bun şi din acest 
motiv s-a aprins şi în noi flacăra moralităţii,  prin apropierea de un om sfânt.  Toate celelalte 
interese au trecut pe plan secund,  devenind mici şi neimportante.  Gândurile noastre erau 
întru totul la părintele Ioan,  la marea sa lucrare a ajutorării,  fără odihnă şi în rugăciune 
continuă,  a celor care au nevoie de el.  Despre activitatea părintelui Ioan auziserăm aproape 
toţi câte ceva,  dar îl priveam ca pe unul din personajele istorice,  care,  prin îndepărtarea de 
noi,  devenea ireal.  Acum însă,  la apropierea lui fizică,  am simţit ceva ce nu mai trăiserăm 
niciodată pentru el.  Chipul său,  deşi luminos,  fusese totuşi ca un fel de arătare imaterială,  
or,  acum se materializa înaintea noastră,  devenind cât se poate de palpabil.  Moralul ne-a 
fost ridicat cu siguranţă.  Ca petalele unei flori care se oferă soarelui,  astfel se deschideau 
cămările cele mai ascunse ale inimilor studentilor spre noi idealuri măreţe. . .  

Numai că această stare de spirit nu a durat foarte mult. În curând a început să se audă că 
părintele Ioan nu va veni şi la noi,  ceea ce era credibil.  Mai ales că se dăduse şi o explicaţie 
plauzibilă:  conducerea Academiei era atunci „tulburată".  Se ajunsese până acolo,  încât 
inspectorului i se spărseseră geamurile,  acesta fiind chiar ţinta unei împuşcături,  ce-i drept,  
cu gloanţe de cauciuc,  dar care reuşise să spargă două geamuri destul de groase.  Se spunea 
că părintele Ioan nu dorea să vină într-o instituţie în care conducătorii nu erau ascultaţi mai 
deloc. În curând,  studenţii au început să plece spre bucătărie,  la ceaiul de seară.  Se vedea 
totuşi o oarecare dezamăgire pe chipurile lor.  „Dacă părintele Ioan nu va veni datorită 
acestor lucruri,  înseamnă că el nu vrea sau nu poate să privească în adâncul sufletului" - 
ziceau studenţii. Puţin mai târziu nici nu se mai amintea de părintele Ioan.   

     Autorul acestor rânduri avea şi el gânduri fară nici o legătură cu părintele Ioan.  În vestiar 
trei dintre colegii mei cântau o melodie compusă de Rimski-Korsakov,  şi anume „M-am 
săturat de nopţile. . . " Am intrat să-i ascult.  Această melodie îmi descria un tablou autentic 
rusesc:  o fată stă la geam,  torcând şi plângând după prietenul care o părăsise.  Acum nu-mi 
mai amintesc toate cuvintele acelui cântec,  dar memoria nu a pierdut următoarea frază:  
„Oare l-am supărat eu însămi pe prieten? " În această frază sălăşluia o întreagă concepţie 
despre lume,  foarte bine redată de talentatul nostru compozitor. . .  



 

 

      În curând eram cu toţii în camerele noastre,  facându-ne treburile de zi cu zi şi uitând 
aproape complet de venirea părintelui Ioan.  Eram convinşi că nu-1 vom vedea.  Dar iată că 
nr înşelam amar. . .  
      La ora nouă a intrat în cameră un student ierodiacon (bulgar) care era întotdeauna bine 
informat în privinţa chestiunilor de interes general.  El ne-a anunţat că părintele Ioan se afla 
în apartamentul rectorului.  Am plecat imediat spre clădirea în care locuia acesta,  şi anume 
episcopul Silvestru,  acum adormit întru Domnul.  

   Pe treptele casei erau câţiva poliţişti îmbrăcaţi în uniforme de sărbătoare.  Studenţii care 
ajunseseră mai devreme se îmbulzeau acolo.  Se spunea că unii se adunaseră acolo şi pe la 
şase,  dar fiind încredinţaţi că părintele Ioan nu va ajunge se duseseră în camerele lor (mai 
târziu am aflat că astfel de zvonuri erau anunţate peste tot,  pentru a împiedica o prea mare 
adunare de oameni).  Toţi aşteptau să vadă ce se va întâmpla,  vorbind în şoaptă.  Studenţii 
clerici,  ieromonahi,  preoţi şi diaconi stăteau în două coloane,  lângă intrare.  Locul cel mai 
luminat de un felinar era ocupat de ieromonah I. ,  care avea potcap şi o barbă lungă şi deasă.  
Acesta,  dacă nu arăta chiar ca un anahoret,  facea totuşi impresia unui bur monah.  Figura 
lui,  cu umbra care se lăsa peste ceilalţi,  dădea un caracter deosebit adunării,  
impresionându-i pe tinerii prezenţi acolo.  Toţi aveau o dispoziţie ca aceea cu care oamenii 
credincioşi întâmpină o procesiune şi astfel s-a întâmplat că din nou gândurile noastre s-au 
îndepărtat de cele vremelnice şi s-au îndreptat spre ceea ce este în afara timpului şi a 
spaţiului.  

    Deodată s-a auzit un tropot de cai şi cu toţii am văzu apropiindu-se o caretă,  apoi uşa 
acesteia deschizându-ste. Am rămas înmărmuriţi şi,  deşi nu ne spusese nimeni,  eram siguri 
că din caretă trebuie să iasă părintele Ioan.  Ne aşeptam să vedem o figură impozantă sau 
măcar un om cu maniere deosebite şi cu un ton al vocii blând şi molcom,  care te-ar chema 
departe de această lume.  Ne gândeam,  într-un cuvânt,  că vom vedea un sfânt în carne şi 
oase,  aşa cum erau ei descrişi în cărţile pe care le citiserăm.  Dar lucrurile s-au dovedit a fi 
cu totul altfel.  

         Binecuvântând în tăcere câţiva oameni care aşteptau chiar în faţa caretei,  părintele Ioan 
s-a îndreptat repede  către apartamentul rectorului,  printre studenţii care formaseră un culoar 
de trecere.  Ajungând în dreptul ieromonahului I. ,  intors deodată,  salutându-1:  „Am 
onoarea să mă înclin în faţa dumneavoastră.  Dumneavoastră sunteţi inspectorul? " a rostit 
aceste cuvinte apăsat,  cu vocea răsunătoare,  expresiei şi răspicată,  fară dulcegăria atât de 
obişnuită în rândul clericilor.  
    Părintele I.  abia a reuşit să răspundă „nu",  după care părintele Ioan i-a sărutat mâna şi 
faţa,  intrând imediat în pridvorul casei,  foarte vioi şi vesel.  Noi am rămas impresionaţi.  
Încordarea de mai înainte dispăruse şi simţeam că a venit om care nu este dintr-o altă lume,  
ci din lumea aceasta,  a astră,  de care ne interesam atât de mult.  
       Unii studenţi au intrat în apartamentul rectorului,  urmându-1 pe părintele,  însă cei mai 
mulţi au rămas afară. În curând a ieşit inspectorul şi ne-a anunţat că părintele Ioan va veni în 
clădirea Academiei.  Studenţii s-au adunat într-o sală unde,  într-adevăr,  a apărut,  cam peste 
vreo douăzeci de minute,  părintele Ioan însoţit de rector şi de inspector.  Tinerii l-au 
întâmpinat cântând troparul Praznicului de atunci (Naşterea Maicii Domnului).  Am reuşit 
să-1 văd pe părintele Ioan de deasupra,  atunci când intra în clădire şi urca scările.  
Preasfinţitul Silvestru,  deja în vârstă şi el,  îl susţinea din partea stângă pe părintele Ioan,  la 
urcarea scărilor.  La jumătatea drumului de ascensiune părintele Ioan i-a spus preasfinţitului:  
„Eu ar trebui să vă ajut",  dar cum au mers ei mai departe nu am mai putut vedea.  Părintele 
era îmbrăcat într-o rasă neagră,  brodită,  de mătase.  Studenţii au spus mai târziu că era 
parfumat,  dar eu nu mi-am dat seama de acest lucru.  



        Când s-a încheiat cântarea troparului,  părintele a rostit un cuvânt:  

    „Bună seara,  colegi.  Mă bucur să fiu măcar puţin printre voi. . . " Mai departe a vorbit 
despre ortodoxie,  despre ţar,  despre Sinod,  despre necesitatea respectării poruncilor 
Bisericii.  În cuvântul său i-a numit deseori pe studenţi prieteni.  Cuvintele îi erau clare,  
uneori chiar puţin răstite.  El semăna cuvintele printre studenţi,  cu gândul că acestea vor fi 
culese cu grijă.  În vocea sa metalică răsunau încrederea ş forţa convingerii.  Despre forma în 
care apărea cuvântarea sa nu părea să-i pese prea mult părintelui,  căci scopul său principal 
era să spună ce are de spus.  În timpul discursului se uita în jur vizibil agitat,  dar aceasta era 
starea unui om grăbit,  şi nu a unui om bolnav.  Se părea că el vorbeşte din mers,  de parcă 
nu i s-ar permite să termine ce are de spus şi de aceea s-ar fi grăbit.  Părintele nu avea darul 
vorbirii frumoase.  Se oprea aproape după fiecare frază şi de multe ori se putea auzi din gura 
lui „mmm. . . ".  La sfârşitul cuvântării părintele Ioan le-a mulţumit studenţilor pentru 
încrederea şi respectul pe care i le-au acordat,  spunând că este fericit ne vadă.  Aceste 
cuvinte le-a rostit chiar de mai multe ori.  

După cuvântare,  studenţii s-au apropiat de el,  pentru a-i cere binecuvântare.  
Binecuvântând,  părintele spunea uneori:  „Cu numele Domnului".  Era grăbit şi în acele 
momente.  Toţi au mers să primească binecuvântarea părintelui,  chiar şi scepticii religioşi 
recunoscuţi.  

Părintele a ieşit din sala de curs înconjurat de studenţi,  mergând spre apartamentul 
inspectorului,  în faţa căruia aştepta o caretă.  Pe drum unul dintre studenţi 1-a rugat să-i 

ajute fratele bolnav,  care era mut.  Părintele loan i-a spus „Bine că dumneavoastră sunteţi 
binevestitor".  

Părintele a ieşit din Academie prin apartamentul inspectorului,  unde aproape că nu s-a 
oprit deloc.  

Sigur că printre studenţi au început diferite discuţii pema părintelui.  Însă scepticismul a 
câştigat în lupta de idei şi,  astfel,  aureola în care apărea pentru cei mai mulţi dintre studenţi 
părintele Ioan a început să se risipească.  Scepticii spuneau că părintele Ioan se învârte 
aproape exclusiv printre bogaţi şi că îi ignoră pe cei săraci,  că este foarte aspru şi grăbit,  că 
nu este sincer,  având maniere mai mult lumeşti. Multora nu le plăcea că arhiereul i-a sărutat 
mâna ş. a.  Au fost printre studenţi şi unii care au rămas pe poziţii în ce priveşte 
personalitatea lui deosebită.  Dar puţini dintre aceştia îşi spuneau părerea.  Eu,  cel puţin,  nu 
am auzit pe nimeni vorbind în apărarea părintelui loan la fel de sârguincios după cum se 
vorbea împotriva lui.  

Altă dată l-am văzut pe părintele loan la Kronstadt doi ani mai târziu.  Din motive 
personale am stat un timp mai îndelungat în Petersburg.  În capitală era la apogeul său atunci 
părintele Grigori Petrov.  Eu trăiam într-un mediu bisericesc si de aceea am auzit multe 
despre el.  Părintele Grigori le preda profesorilor şi,  din câte mi-a povestit o profesoară,  toţi 
îl iubeau foarte mult.  Tot ea mi-a redat un pasaj din cuvântarea de bun rămas cu care 
părintele Grigori a încheiat seria de cursuri pentru profesori.  Am fost foarte impresionat de 
de acest pasaj,  încât mi-1 amintesc şi acum.  Îmi voi permite să-l reproduc aici:  

   „În şcoală,  spunea părintele Grigori,  învăţătorul este ca minerul în mină,  care trebuie 
să coboare adânc,  în pământ,  pentru a face rost de minereul de care are nevoie.  El rupe 
bucăţi mari de piatră,  din care apoi cerne doar ce este mai preţios.  Munca lui este foarte 
grea. " Am redat doar câteva dintre figurile sale de stil,  dar acestea erau spuse mult mai viu 
decât mi le amintesc eu.  Aş fi vrut să-i întâlnesc şi pe părintele Grigori,  şi pe părintele loan,  
deşi despre părintele Ioan se vorbea mai puţin în mediul în care trăiam eu.  
Ştiam că este greu să ajungi la părintele loan,  dar un preot pe care-1 cunoşteam mi-a 

promis ajutorul,  zicând că îi a scrie unuia dintre preoţii din Kronstadt,  pentru ca acela să-mi 
dea toate detaliile despre părintele când voi fi ajuns Ia faţa locului.  



 

 

Am plecat la Kronstadt cu vaporul,  de pe insula Vasilievsk,  pe la jumătatea lunii mai.  
Pe drum am făcut cunoştinţă cu un preot care era de rit vechi13,  personalitate foarte 
interesantă,  având în vedere atitudinea sa faţă de cei care aparţineau acestei Biserici,  dar şi 
faţă de Biserica oficiala. S-a dovedit că şi el mergea la părintele Ioan,  aşa că am rămas 
împreună.  Ne-am îndreptat spre ocrotitorul nostru,  un preot din Kronstadt.  Numai că 
gândurile noastre de a-1 vizita pe părintele nu s-au materializat imediat.  Preotul acela ne-a 
primit la el destul de amabil,  dar tot atunci ne-a şi lăsat să plecăm,  fără a ne mai ajuta în 
vreun fel.  Atitudinea lui a fost oarecum firească,  căci companionul meu arăta ca un ţăran 
veritabil,  vorbind şi comportându-se astfel,  dar nici ea nu arătam a boier.  Părintele însă,  
din câte am putut observa,  trăia pe picior mare,  căci în camera lui de oaspeţi erau şi ofiţeri 
de marină. . .  I s-a făcut ruşine să ne prezinte într-o societate înaltă. . .  

După ce am ieşit în stradă din curtea clericală care nu ne primise,  am mceput să ne 
căutăm un loc de cazare.  Am intnc în „Casa iubitorilor de muncă",  dar acolo ni s-a cerut 
prea mult pentru o cameră separată,  iar în cea comună nu am vrut să stăm.  De acolo am 
plecat către catedrală,  unde,  o femeie,  aflând că am venit să-1 vedem pe părintele Ioan,  
ne-a chemat la ea,  promiţându-ne o cameră separată pentru o rublă.  O astfel de plată era 
bună pentru portofelele noastre subţiri, mai ales că femeia ne-a asigurat că părintele Ioan o 
cunoaşte şi că o va vizita imediat cum se va întoarce în Kronstadt.  

-Eu închiriez casa cu binecuvântarea părintelui,  ne-a spus ea.  Nu sunt de aici,  din 
Kronstadt;  sunt o biată văduvă 

 

 
13 Se face referire la ruşii care nu au primit reforma Patriarhului Nic în urma sinodului de la Moscova 

din 1666,  menţinând ritul de până a:  în slujbe.  A nu se confunda cu calendariştii,  adică cei care slujesc c 
calendarul iulian.  La noi sunt cunoscuţi cu numele de „lipoveni" -n. v 

şi eram în mari nevoi după moartea soţului meu,  care fusese ofiţer.  Am venit cu necazul 
meu la părintele loan,  iar el mi-a spu-s:  Te binecuvântez să ai grijă de locuinţe pentru cei care 
care vor veni să mă viziteze.  Astfel vei avea şi tu din ce trăi.  Eu tăcut asta de atunci şi,  slavă 
Domnului,  oamenii buni i n la mine tot timpul. . .  

Femeia punea la dispoziţie câteva camere,  dintre care cea –a mai mică,  singura care 
rămăsese liberă,  ne-a oferit-o nouă.  Ea s-a dovedit a fi foarte vorbăreaţă,  povestindu-ne 
multe despre minunile părintelui loan şi despre vederea acestuia cu duhul.  Ne-a prezentat şi 
exemplul viu al vindecării unei fete care avusese probleme psihice şi care pregătea atunci 
samovarul.  Ea se născuse în gubernia Minsk şi ne-a povestit istoria peregrinărilor şi a 
suferinţelor sale sufleteşti şi trupeşti pe care le pătimise,  fiind orfană de ambii părinţi.  Din 
cele ce povestea se vedea că ea se vindecase de boala sa treptat,  dar că în timpul 
tratamentului nu putea să lucreze îtotdeauna.  

          Am adormit bucuroşi la gândul că întâmplarea ne-a adus în casa în care urma să îl 
vedem pe părintele loan.  Numai că a ioua zi dimineaţa el încă nu venise în Kronstadt.  Am 
mers la Catedrala Sfântul Andrei,  unde slujea el de obicei şi după Te-Deum am plecat să 
vedem navele militare care staţionau în rada portului.  Am ajuns pe crucişătorul „Poltava".  
Toate ni s-au părut interesante:  ordinea de zi,  felul în care arătau unele încăperi şi,  în 
sfârşit,  armele cu care se puteau nimici oamenii şi navele inamice.  Companionul meu a fost 
impresionat în mod pozitiv de ce văzuse acolo.  Pe navă ne-a  oferit explicaţii un ofiţer,  iar 
părintele care mă însoţea adăuga iot timpul câte ceva:  „Doamne,  câtă înţelepciune!",  „Ce 
interesant!",  „Unde a ajuns omul,  vai!" şi altele asemenea. Iar când am coborât în sala 
motoarelor,  aflându-ne în faţa pistoanelor uriaşe şi a sute de şuruburi şi resorturi mecanice , 
părintele Bartolomeu nu facea decât să dea din cap şi sâ ofteze.  Se vedea atunci în ochii lui 



că era pierdut.  El devenea din ce în ce mai trist,  datorită scopului acestei maşinări imense,  
deşi turul pe care îl făceam ne ducea cu gândul la ecuaţiile matematice şi la mecanica fină 
care se materializaseră acolo. . .  

Ne-am întors în apartamentul nostru pe la ora şase seara.  Cum însă de părintele încă nu se 
auzea nimic,  am plecat din nou prin oraş.  

Pe lângă casa parohială,  unde locuia părintele,  tot timpul era lume.  Am aflat că urma să 
vină în orice moment şi am rămas acolo,  pentru a-1 aştepta.  Din mulţimea aceea faceau 
parte diverşi oameni:  unii îmbrăcaţi în haine de gală,  alţii mâncând seminţe,  unii trişti,  iar 
alţii mai veseli.  Aceştia du urmă se simţeau stăpâni pe situaţie,  menţinând tonul vesel a 
adunării.  Erau şi oameni veniţi de departe.  Aceştia stătean în general,  posomorâţi. În 
mulţime puteai vedea basmale ce ţărancă,  dar şi pălării de doamnă boiereasă,  chiar dacă 
acestea din urmă erau foarte rare.  Printre bărbaţi cei mai mulţi,  aveau şapcă şi rareori vedeai 
câte o pălărie.  Majoritatea celor care-1 aşteptau pe părintele loan mergeau încolo şi încoace 
în lungul străzii,  astfel că strada semăna cu un loc de petreceri mondene.  

Pe la ora nouă s-a răspândit zvonul că părintele loan nu va mai veni în acea zi în 
Kronstadt.  Alţii spuneau că se va întoarce abia pe la miezul nopţii.  De atunci mulţimea a în-
ceput să se mai rărească.  Părintele Bartolomeu a plecat apartamentul nostru,  dar eu mă 
hotărâsem să aştept până ia miezul nopţii.  
Noaptea era luminoasă,  „albă",  aşa cum i se spunea acolo,  amintind de serile de vară din 
regiunile de sud,  când soarele abia apunea.  Pe stradă a încetat să mai fie vreo mişcare,  iar 
cei care zăboviseră în aşteptarea părintelui au format o coadă care începea de la poarta casei 
sale până în strada care dădea spre port.  Într-un sfârşit s-a auzit un strigăt clar:  vine,  vine! 
Rândul de oameni,  semănând cu o panglică,  a început să facă valuri în acele momente,  dar 
s-a îndreptat din nou,  fără a se rupe.  La un moment dat însă totul a devenit haotic în jurul 
meu,  auzindu-se doar strigăte de genul:  „Părinte!. .  Hrănitorul nostru!. .  Iată-1!",  şi eu m-
am trezit în curtea bisericii.  Casa parohială avea mai multe intrări.  Lângă una dintre ele,  în 
partea stângă,  stătea un grup de zece oameni.  Era uşor să-ţi dai seama că tocmai pe acolo 
avea să intre părintele,  aşa că m-am îndreptat într-acolo.  Când s-a mai domolit gălăgia,  am 
putut auzi clinchetul potcoavelor pe caldarâm.  Toţi s-au repezit spre careta în care era 
părintele Ioan,  susţinut de secretarul său.  Văzându-mă,  m-a salutat de departe printr-o 
plecare a capului şi a spus ceva,  dar eu nu am putut înţelege.  Când a ieşit din caretă,  ne-am 
sărutat frăţeşte şi eu l-am rugat să-mi acorde cinci minute pentru o convorbire.  El mi-a spus 
că nici nu ar putea să-mi acorde mai mult timp,  fiindcă la o asemenea oră nu primeşte pe 
nimeni.  L-am urmat apoi prin mulţime.  Când a început să urce treptele spre casă,  studenţii 
i-au cerut binecuvântare,  spunând că au a doua zi examen.  Părintele Ioan le spuse ceva 
acestor studenţi si elevi,  dar iarăşi nu am înţeles ce anume.  Se vedea doar că părintele era în 
relaţii foarte bune cu aceştia,  iar cu un elev ie gimnaziu chiar a stat un pic de vorbă.  

Apartamentul părintelui se afla Ia etajul al doilea.  Prima cameră în care am intrat era 
bucătăria.  Din ea dădea o uşă spre sufragerie,  care era o cameră mică,  având o masă în 
mijloc,  chivote şi icoane mari,  şi două candele arzând în două dintre colţurile camerei.  Pe 
lângă pereţi erau multe scaune de diferite forme şi culori.  Tot acolo se afla şi un du- '. ap 
mare,  vopsit,  pentru haine.  Masa era acoperită cu ceva alb.  Din sufragerie două uşi duceau 
spre camerele vecine,  dar ce anume era în acele camere nu am putut observa. În general,  aş 
putea spune că toate cele văzute duceau cu gândul la casa unui preot nu prea bogat de la ţară.  
Totul era simplu,  fară vreo pretenţie de confort,  dar cu o doză de căldură şi prietenie.  

  Când am intrat în sufragerie,  părintele Ioan era în altă cameră.  El a ieşit de acolo după 
puţin timp şi mi-a propus să iau loc.  Şi-a lăsat din mers decoraţiile şi suprareverenda,  
lămârand îmbrăcat într-o reverendă de mătase,  de culoare albastră.  Suprareverenda a pus-o 
singur în dulap.  



 

 

   Reverenda de culoare albastru-deschis îi stătea foarte bine. În faţa mea era un om de 
înălţime medie,  cu o constituţie destul de robustă şi foarte înfloritor la înfăţişare.  Avea 
obrajii rumeni şi nu ai fi zis că are şaptezeci de ani.  Părul îi era rar şi aproape complet alb.  
Nu avea sprâncene mai deloc astfel că ochii îi ieşeau foarte mult în evidenţă,  sfredelindu-te 
parcă.  De lângă ochi plecau câteva riduri mari spre obraji.  Era,  într-un cuvânt,  foarte 
asemănător cu portretele care circulau prin ţară.  Părintele mergea repede,  dar se vedea că 
picioarele nu-1 mai duceau la fel de bine ca odinioară.  Mâinile şi le mişca la fel de repede,  
iar vocea o avea fermă,  sonoră şi tinerească.  

    Dezbrăcând suprareverenda,  părintele mi-a povestit că a fost la sfinţirea unui sanatoriu 
în Vindava şi că acolo a fes prezentă şi împărăteasa Maria Teodorovna.  

  Vorbind cu mine,  părintele a ieşit de câteva ori să vadă ceva în alte camere.  Astfel a fost şi 
în bucătărie,  unde a vorbit cu cineva.  Nu i-am văzut interlocutorul de acolo şi nici nu am 
auzit despre ce vorbeau,  dar se cunoştea că părintele era agitat,  uneori abia stăpânindu-şi 
plânsul.  Părintele Ioan mai mult asculta în această convorbire şi,  din când în când,  punea 
câte o întrebare.  Aceasta,  după câte mi s-a părut,  acţiona liniştitor asupra celui cu care 
vorbea.  „Ei,  nu banii aduc fericirea,  să ţii asta minte!",  a spus într-un sfârşit părintele loan,  
lăsându-1 pe interlocutor să plece.  Am avut impresia că acesta fusese un negustor din oraş.  

    Pentru a nu-1 reţine prea mult,  am început să-i vorbesc în grabă,  imediat după ce a 
intrat în sufragerie.  Ascultându-mă,  părintele a poruncit să se pregătească samovarul,  
spunând că va bea un ceai cu mine.  

   El a grăit puţin,  mai mult întrebându-mă sau corectându-mă.  Slujitoarea,  în acest timp,  
înfierbânta samovarul.  

   Părintele a adus singur ceaiul,  care era în camera vecină si tot el 1-a pus în ceaşca mare,  
pentru a face infuzia. Înainte de ceai a cerut să se aducă Kseres.  După ce s-a adus sticla cu 
vin,  el a dispus să fie dusă înapoi,  zicând că încă nu am prânzit şi cerând altă sticlă.  Mi-a 
zis să beau,  ca să mă întăresc,  ciocnind paharul său de alt pahar.  Am spus că zoctorii mi-au 
interzis să beau alcool,  mai mult pentru a-i auzi părerea despre aceasta.  El a spus să beau 
totuşi şi,  într-adevăr,  cred că nu am simţit niciodată efectul benefic al vinului ca atunci.  
Între timp,  a trimis două pahare de ceai rentru cineva care se afla în camera vecină.  Pe când 
beam ceai m-a întrebat la cine locuiam în Kronstadt.  După ce i-am spus,  m-a întrebat de ce 
nu m-am cazat în „Casa iubitorilor de muncă".  Eu i-am răspuns că acolo era prea scump.  
Părintele m-a încredinţat atunci că,  dacă voi spune că m-a trimis el,  îmi vor da o cameră 
gratuit,  însă eu nu intenţionam să utilizez această posibilitate,  mai ales că nădăjduiam să-1 
văd a doua zi în casa unde eram deja cazat.  Am stat la părintele cam patruzeci de minute,  iar 
la plecare mi-a propus să slujesc a doua zi cu el la Liturghie.  I-am spus că nu am fost la 
Vecernie şi că nu m-am pregătit.  „Nu-i nimic",  mi-a zis el atunci.  

    Pe când stăteam de vorbă cu părintele,  am auzit bătăi în uşa casei şi,  ieşind,  am văzut că 
la intrare stăteau câţiva oameni meni simpli care,  probabil,  urmau îndemnul Evanghelie:  
Bateţi şi vi se va deschide.  

În apartament,  întoarcerea mea era aşteptată cu nerăbdare.  Cei de acolo ştiau că am reuşit 
să vorbesc cu părintele şi,  de cum am intrat,  au început să mă întrebe despre toate:  ce a 
spus părintele?  cum te-a primit?  cum se simte şi altele de acest fel.  

A doua zi lumea s-a adunat la biserică,  în aşteptarea părintelui,  încă înainte de a bate 
clopotele pentru Utrenie,  dr el a venit pe la ora şase,  atunci când slujba era deja începută.  
În timpul Utreniei a mers în unul din altarele laterale pentru a se ruga.  

De asemenea,  a ieşit şi la strană.  Părintele nu se vedea din altar,  dar atunci când se 
îndrepta spre naos se putea sesiza neliniştea oamenilor care erau în biserică.  Din când în 
când se auzeau ţipete isterice:  „Părinte drag,  părinte!" Femeia care striga atât de tare a fost 



scoasă afară.  Părintele Ion a citit canonul Utreniei,   iar rugăciunea de dinaintea  Litur-
ghiei a fost citită de preoţii slujitori împreună cu el (eram cinci la număr).  

Părintele loan slujea într-un fel deosebit,  pronunţând ecofonisurile încordat:  nu trăgea de 
cuvinte,  dar nici nu le comprima,  ci pronunţa fiecare silabă accentuat.  Am observat de doua 
ori în timpul slujbei că şi-a şters ochii cu o batistă. El zicea şi rugăciunile sale improvizate.  
Mişcările îi erau libere şi naturale,  dar,  ca şi el,  rapide.  Nu prea băga în seamă cele ce se 
întâmplau în jurul său.  Împărtăşea singur lumea,  iar pe doi credincioşi i-a refuzat, fără a le 
explica de ce.  Între ei era şi o fată de vreo cincisprezece ani,  care după aceea a plecat de pe 
amvon şi s-a aşezat din nou în rândul celor care  urmau să se împărtăşească.  

După otpust,  părintele s-a adresat celor care se împărtăşiseră:  „Am onoarea să vă felicit cu 
ocazia primirii Sfintelor Taine”,  ,  a spus el şi a adăugat acestor cuvinte câteva învăţături.  

După terminarea Liturghiei,  la el au început să vină oameni cu diferite rugăminţi.  Unii 
doreau ca el să se roage pentru ei,  iar alţii îi cereau bani.  A slujit cu noi şi un diacon,  
bolnav şi destul de prost îmbrăcat.  Acesta i-a cerut părintelui bani pentru întreţinerea 
familiei.  Părintele i-a dat cam optzeci de ruble.  Ajutor bănesc i-a solicitat părintelui şi un 
laic,  care,  plângând,  vorbea despre soţia sa bolnavă.  El a primit douăzeci şi opt de ruble,  
în timp ce preotul care venise cu mine,  o sută de ruble pentru biserica sa aflată în 
construcţie. Părintele lua banii din buzunarul reverendei,  unde aceştia stăteau încă înfăşuraţi 
în hârtie,  binecuvântându-i mărinmos pe oameni cu diverse sume. În acelaşi timp îi dicta 
secretarul său şi răspunsuri la telegrame.  

În jurul părintelui toţi erau bine dispuşi,  fiindcă unii trăiau ucuria speranţei regăsite,  iar 
alţii oftau uşuraţi,  văzându-si nevoia acoperită de generozitatea acestuia.  Alţii trăiau pur şi 
simplu sentimentul evlaviei,  văzând forţa morală a mului către care se îndreaptă mii de 
priviri şi aşteptări.  Pentru că părintele umplea cu prezenţa sa toată biserica,  nu se roate 
spune că cineva dintre cei prezenţi era nebăgat în seamă în vreun fel sau frustrat fiindcă nu-i 
poate vorbi.  În comportamentul său faţă de oameni nu se observa nici o urmă de mândrie,  
măreţie sau autosuficienţă şi de aceea era văzut ca un om simplu şi ocrotitor.  Nu era nici ca 
un tată pentru membrii apropiaţi ai familiei sale.  Mai degrabă semăna cu un conducător 
responsabil de însoţitorii săi.  

Nu se vedea la părintele nici urmă de sentimentalism,  adeea prezent la oamenii care nu 
sunt prea adânci în gândire.  deşi au un nivel moral ridicat.  Se pare că deviza părintelui era 
să lucreze tot timpul,  să se dedea pe sine tuturor,  pentr a-i putea ajuta.  

         Urmărindu-1 după slujbă,  m-am convins şi mai mult ce cele spuse mai sus.  La ieşirea 
din biserică,  el a intrat pentru câteva minute în apartamentul său,  după care a plecat imediat 
să slujească Te-Deum-uri la casele oamenilor sau să-i împărtăşească pe cei bolnavi.  În ziua 
aceea l-am văzut şi în „Casa iubitorilor de muncă",  unde a slujit în fiecare cameră.  Câteodată 
se aşeza la masă şi bea un ceai,  servindu-i şi pe oaspeţii pensiunii.  Ceaiul primit de la el era 
privit ca sfinţenie,  fiind băut imediat,  pentru că oamenii erau convinşi că are o forţă 
spirituală deosebită.  
         Am văzut mese cu ceai şi cu gustări în toate camere.  Părintele nu zăbovea în camere 
mai mult de cinci sau zece minute.  Pe holuri oamenii îl înconjurau atât de mult,  încă se părea 
că nu avea nici o libertate de mişcare,  ci că era purtat de mulţime.  Câteodată se lupta să 
scape dintr-o poziţie incomodă,  dar facea acest lucru întotdeauna fară să-i piară vreun 
moment zâmbetul de pe buze.  Slujbele din „Casa iubitorilor de muncă" s-au terminat pe la 
ora trei după-amiazăş.  Dacă ne gândim că se trezise la cinci dimineaţa,  vedem că până atunci 
el stătuse zece ore în picioare.  Cu toate acestea nu am observat pe chipul lui nici o urmă de 
oboseală.  



 

 

          Din „Casa iubitorilor de muncă" părintele s-a îndreptat spre debarcader,  urcând pe un 
vapor care pleca spre Petersburg.  A ocupat acolo o cabină şi nu a ieşit din ea până la 
Petersburg.  Astfel,  el nu a mai trecut pe la noi.  

          Şi în Petersburg era aşteptat de o mare mulţime,  care l-a înconjurat îndată ce a păşit pe 
uscat.  Poliţiştii care îl însoţeau au fost „înghiţiţi" de mulţime,  aşa că a trebuit să-şi croiască 
singur drum spre caretă,  lucru foarte anevoios în asemenea condiţii.  Oamenii nu numai că,  
în virtutea îmbulzelii,  îl împingeau în toate părţile,  dar unii,  mai ales femeile se agăţau de 
poala rasei sale şi îl ţineau pe loc,  nu-i mai dădeau drumul.  I-am tot văzut mânecile 
rămânându-i în urmă,  în timp ce încerca să înainteze printre oameni.  Se părea că a obosit 
mai mult în timpul parcurgerii celor câţiva metri de la vapor până la caretă decât în cele zece 
ore de rugăciune,  de stat în picioare,  de convorbiri şi binefaceri,  care alcătuiseră prima 
parte a zilei.  

Când părintele a reuşit totuşi să intre în caretă,  mulţimea a continuat să-1 urmeze,  o 
femeie alergând chiar şi atunci când caii o luaseră la galop.  Din vapor,  eu îi puteam vedea 
bine figura,  era o femeie înaltă,  fugind cu paşi mari şi cu braţele întinse înainte.  Rochia şi 
baticul îi rămâneau în urmă,  fluturând,  datorită vitezei.  Era greu să judeci ce vedeai acolo:  
o isterică bolnavă,  o istovită de chinurile sufletului,  sau poate o persoană cu nevoi profunde,  
care aflase atunci,  în părintele,  un punct de sprijin.  Femeia era luată în râs,  dar nie mi s-a 
părut că starea ei era aceea a mii şi milioane de contemporani de-ai noştri,  care sunt rătăciţi 
pe plan moral şi care suferă,  căutând cu sau fară speranţă acel ceva. . .  

     Mi-am luat rămas bun de la părintele Bartolomeu la debarcader.  Pe când eram la 
Kronstadt,  el încerca să mă convingă să trec la Biserica de rit vechi,  iar la despărţire îmi tot 
repeta sfaturile sale în acest sens,  descriindu-mi perspectivele pe care le pot avea acolo.  Mai 
târziu mi-a trimis un creştin de-al lor pentru tratative în acest sens.  

   Acum părintele Bartolomeu este mort,  după cum am aflat din întâmplare,  citind un ziar 
misionar,  în care se vorbea laudativ de el,  ca despre un adept fidel al ortodoxiei. . .  
    Am reuşit să-1 mai văd o dată,  a treia oară,  pe părintele Ioan,  numai că de data aceasta el 
era mort,  în sicriu sau,  mai bine zis,  am văzut carul mortuar cu rămăşiţele sale pământeşti la 
podul Voznesensk,  pe drumul de la Gara Baltică spre Mănăstirea Inokentievsk.  Mulţimea 
mergea în urma lui cu Cântarea „Sfinte Dumnezeule" şi se întindea cât vedeai cu ochii.  Am 
stat pe loc.  Cei care treceau terminau de cântat imnul întreit sfânt,  timp în care cei ce urmau 
să treacă prin faţa mea abia îl începeau.  Astfel,  în locul unde stăteam eu se auzea un „Sfinte,  
sfinte,  sfinte" continuu.  Privelişta era foarte impresionantă.  Carul lucea de argintul cu care 
era împodobit,  iar preoţii erau îmbrăcaţi în veşminte albe.  Steagurile bisericeşti erau,  de 
asemenea,  în mare număr fluturând.  Astfel,  părintele Ioan a mers şi spre mormânt la fel de 
luminos,  cum era şi printre oameni.  

Din amintirile protopresbiterului Pavel Levitski 

        Părintele Ioan a murit la vârsta de şaptezeci şi nouă de ani. O vârstă destul de înaintată,  
dacă ne vom aminti de cucintele lui Moise,  omul lui Dumnezeu:  „zilele anilor noştri sunt 
şaptezeci de ani;  iar de vor fi în putere optzeci de ani" (psalmi 89,  10),  dar pentru părintele 
Ioan erau parcă destul de puţini aceşti ani.  Cine a văzut chipul său tineresc,  mişcările lui de 
brav bărbat şi activitatea sa deosebit de tumultoasă cu nouă ani înainte de moarte,  nici nu se 
putea gândi că părintele nu mai are chiar atât de multe zile de trăit pe pământ.  Dimpotrivă,  
toţi cinstitorii lui se gândeau că nu „poate muri".  O boală grea 1-a băgat înainte de vreme în 
mormânt pe părintele Ioan.  Conform datelor pe care le deţin de la actualul paroh al 



Catedralei Sfântul Andrei din Kronstadt,  protopresbiterul P. I.  Vinogradov,  într-o scrisoare 
din 22 decembrie 1911,  „părintele nostru drag a început să bolească din 18 martie 1902,  iar 
în 1904 boala lui era atât de avansată,  încât în ziua de 25 noiembrie a aceluiaşi an părintele 
abia mai putea sluji în catedrală.  Astfel 1-a ţinut boala până în februarie 1905,  când a putut 
să slujească din nou".  

     La începutul lunii ianuarie 1905 boala părintelui Ioan s-a agravat atât de mult,  încât a 
hotărât să i se facă Taina Sfântului Maslu,  iar dorinţa sa şi-a notat-o în scris,  într-o notă,  în 
data de 2 ianuarie:  „Prea Cucernicia Voastră,  cinstit frate părinte Aleksandru Petrovici.  
Mi-a venit în gând să primesc Sfânta Taină a Maslului,  pe care îi rog pe sfinţiţii părinţi să 
mi-o săvârşească mâine,  după a doua Liturghie,  luând cu ei şi Darurile în potir.  Îi rog pe 
cinstiţii părinţi să rostească tare rugăciunile, ca să pot auzi, simţi şi ruga împreună cu voi. ” 

        În urma rugăminţii părintelui, i s-a făcut Taina Sfantului  Maslu pe 3 ianuarie,  după 
Liturghie.  Pentru aceasta au fosa desemnaţi trei preoţi din soborul Catedralei Sfântul Andrei 
şi anume protopresbiterul A. P.  Popov,  preoţii P. I.  Vinogradov şi N. V.  Petrovski,  după 
care au fost chemaţi şi duhovnicului părintelui Ioan,  protopresbiterul Teodor Briliantov,  
parohul bisericii de pe lângă închisoarea din Kronstadt,  şi preotul Andrei Şildski.  În sfârşit,  
la rugămintea părintelui protopresbiterul Petru Preobrajenski şi a preotului Nicolae 
Vertogradki,  care slujea la capela cimitirului din Kronstadt,  preotul catedralei,  P. I. 
Vinogradov,  a mijlocit către părintele Ioan ca şi aceştia sa participe la Taină,  ceea ce el a 
aprobat.  Astfel,  părintele Ioan a fost slujit cu şapte preoţi,  protos fiind părintele 
protopresbiter P. P.  Preobrajenski.  Taina Sfântului Maslu a fost săvârşită în cabinetul 
părintelui.  La rugăciuni au fost prezenţi şi câţiva creştini care locuiau în curte cu părintele,  
precum şi egumena Angelina a Mănăstirii Sfântul Ioan,  îpreună cu câteva surori.  Oamenii 
se adunaseră în faţa casei părintelui,  unii plângând.  La sfârşitul slujbei,  părintele a obosit şi 
le-a cerut preoţilor să scurteze puţin slujba.  La o sau două după sfârşitul slujbei am mers,  
împreună cu soţia să ne luăm rămas bun de la părintele Ioan.  Acesta era întins pe pat şi se 
părea că suferă foarte mult.  Toţi cei prezenţi se apropiau de el într-o linişte totală,  i se 
închinau,  după care îi sărutau mâna,  luându-şi rămas bun,  poate pentru totdeauna căci după 
mintea umană nu mai exista vreo speranţă de însănătoşire.  Dar ceea ce este cu neputinţă la 
om s-a dovedit a fi cu putinţă la Dumnezeu,  Unicul Doctor al trupurilor şi al sufletelor,  Care 
1-a ridicat din patul durerii pe robul său,  topresbiterul Ioan,  şi i-a prelungit viaţa cu încă 
patru ani. Pe data de 27 februarie,  în Duminica iertării,  părintele a slujit prima Liturghie de 
după boală,  după care a slujit tot postul şi de Paşti,  iar de atunci încă patru ani,  până la 
moarte.  

Dar ce boală avusese părintele Ioan şi care fusese cauza acesteia?  Boala grea a părintelui 
a iscat multe comentarii atunci în Kronstadt şi la Petersburg.  Acestea se refereau,  în mare:  

În ziua Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina,  pe 24 noiembrie 1904,  părintele se întorcea de 
la Petersburg şi,  fară a intra pe acasă,  a mers la negustorul M.  din Kronstadt,  a cărui soţie 
îşi serba atunci ziua numelui.  Starea deplorabilă,  bolnăvicioasă a părintelui,  care cu o zi 
înainte înflorea de sănătate,  i-a bulversat pe toţi cei care l-au văzut atunci.  Părintele nu a 
spus nimic,  ci,  cu ajutorul lui M. ,  a mers până acasă,  unde s-a culcat,  fiind foarte obosit şi 
bolnav.  În acea zi părintele fusese invitat să slujească un Te-Deum într-un apartament din 
Petersburg,  dar acesta fusese de fapt un pretext.  Apartamentul aparţinea sectanţilor 
paşcoviţi.  Aceştia,  atunci când a venit părintele la ei,  nu le-au permis celor care îl însoţeau 
să intre în apartament.  Ajuns înăuntru,  ei au început să-1 chinuiască:  părintele Ioan a fost 
trântit pe jos şi călcat în picioare,  i s-a vârât un pumn de tutun pe nas şi în gură şi a fost lovit 
în aşa fel,  încât să i se distrugă organele interne,  pentru a-i grăbi moartea.  Părintele Ioan a 
răbdat toate fară să zică ceva.  Chinuit până aproape de moarte,  părintele a fost lăsat în cele 
din urmă să plece de acolo.  Răufăcătorii nu l-au omorât probabil pentru că se temeau de lege 



 

 

sau pentru că nu-1 mai considerau un duşman redutabil,  având în vedere starea în care îl 
aduseseră.  

Ce fel de atitudine să ai după o astfel de povestire?  
Acum,  după ce au trecut zece ani de la boala descrisă mai sus a părintelui Ioan,  este greu 

să găseşti adevărul,  cu atât mai mult,  cu cât părintele nu mai trăieşte.  Dorind să nu fiu un 
povestitor părtinitor,  voi aduce câteva argumente:  a) argumente care să confirme 
veridicitatea acestor evenimente,  care au avut ca efect boala părintelui şi b) argumente care 
resping ca posibilă o astfel de desfăşurare a evenimentelor.  

a) Faptul că părintele loan a fost chinuit şi că aceasta aceasta a cauza îmbolnăvirii sale în 
luna noiembrie 1904 îl confirmă 1) coincidenţa extraordinară a diferitelor izvoare care 
afirmă agravarea bolii părintelui pe 25 noiembrie 1904,  zi în care el nu mai era în stare să 
slujească la catedrală.  Cauza stării lui de slăbiciune era cea mai sus amintită;  2) simptomele 
caracteristice bolii:  ca şi cum totul înăuntru ar fi fost rupt,  ceva greu în zona stomacului,  
lipsa totală a poftei de mâncare,  scădere forţei,  care indicau o leziune mecanică,  suferită de 
părintele din exterior;  3) răspândirea şi credibilitatea acestei povestii până în ziua de azi,  
printre oamenii care îl cunoşteau pe pârintele.  Astfel,  la două adunări comemorative ale 
celor care îl iubeau pe părintele loan,  în 1911 şi 1914,  în capitală,  eu am prezentat 
povestirea de mai sus ca pricină a bolii părintelui şi nimeni dintre cei prezenţi nu m-a 
contrazis,  deşi la adunări erau prezente persoane care îl cunoscuseră îndeaproape pe părin-
tele şi care preţuiau orice amintire despre el.  Ba,  din contră,  atunci când vorbeam,  se 
puteau auzi cuvintele:  „Adevărat părinte!" Aceştia îmi spuneau,  după ce luam cuvântul,  că 
ei mai ştiau un caz când părintele loan fusese bătut,  în localitatea Veatka;  4) cu permisiunea 
lui Dumnezeu,  satana,  acest „stareţ" viclean,  aşa cum îl numeşte Sfântul Varsanufie ce 
Mare,  antrenat deja în lupta de mii de ani împotriva creştinilor asceţi,  ridică împotriva 
acestora oştile lui întunecate,  după cum a făcut cu Sfântul Serghie de Radonej,  la începutul 
vieţuirii acestuia în pustie,  sau cu Sfântul Serafim de Sarov,  facătorul de minuni,  asupra 
căruia au tăbărât tâlharii,  lovindu-l 
cu toporul în cap,  din care cauză sfântul a leşinat imediat şi a  fost târât la chilia sa,  fiind 
bătut în continuare de acei răufăcători.  Medicii care l-au cercetat pe Sfântul Serafim după 
această ispită au mărturisit că avea „capul spart,  coastele bătătorite, pieptul strivit şi tot 
trupul cu răni grave”.  Ei erau miraţi cum de stareţul mai trăia după o asemenea bătaie.  

Oare nu ne aminteşte nouă acest chin al stareţului din Sarov de părintele Ioan?  
b) împotriva veridicităţii evenimentelor din 24 noiembrie 1904 vorbeşte faptul că 

povestirea nu provine de la părintele Ioan însuţi însuşi,  ci de la alţii,  care nu au văzut cele 
întâmplate.  

Având în vedere aceste circumstanţe şi dorind să aflăm adevărul despre boala părintelui 
loan,  m-am adresat,  printr-o scrisoare,  doctorului din Kronstadt A. V. K. ,  cel care 1-a ratat 
pe părintele în acea situaţie şi care a fost lângă el până la moarte.  Având serviciul la noi,  în 
Petrograd,  la marină,  Aleksei Vasilievici mi-a spus în ziua de 12 decembrie 1914,  foarte 
amabil,  prin telefon,  câteva lucruri.  Printre altele,  el mi-a spus că 1-a întrebat pe părintele 
Ioan:  „Cât de adevărate sunt zvonurile că aţi fost bătut? " La această întrebare,  părintele i-ar 
fi răspuns doctorului:  „Prietenul meu,  tot ce se povesteşte nu este adevărat.  Nimeni nu m-a 
atins vreodată.  S-a întâmplat odată ca o femeie să-mi muşte degetul,  dar nimic mai mult".  
Din cuvintele doctorului,  boala părintelui era explicabilă,  ţinând cont de vârsta părintelui,  
dar cerea mult timp de odihnă şi tratament.  Or,  părintelui nu-i plăcea deloc să se trateze.  
Venind noaptea târziu de la Petersburg,  părintele era obosit peste măsură de alergatul din 
ziua precedentă şi,  deşi trebuia să se odihnească sau să primească tratamentul,  nu avea timp 
pentru aceasta,  sculându-se din nou la ora patru dimineaţa.  Boala sa se complica pe zi ce 
trecea şi era agravată de bătrâneţe,  în general.  La părintele au fost invitaţi doctori vestiţi în 



toată lumea,  cum ar fi chirurgul N.  Veliaminov şi profesorul Academiei Militare de 
Medicină,  S. P.  Fedorov,  care au spus că era necesar ca părintele să fie operat,  dar nu au 
procedat astfel,  temându-se ca nu cumva acesta,  la optzeci de ani ai săi,  să le moară pe 
masă.  Dar şi părintele era împotriva operaţiei,  punând toată nădejdea în Dumnezeu.  El a 
murit de neputinţă bătrânească la 20 decembrie 1908.  

Informaţiile succinte ale medicului despre starea de sănătate a părintelui trebuie luate în 
seamă,  deoarece au fost spuse pe un ton profesional.  Este preţioasă mărturia părintelui loan 
că „nu a fost atins de nimeni" şi că zvonurile despre atacarea sa nu erau conforme adevărului.  

Dar este posibilă şi altă presupunere:  poate că părintele nu voia să vorbească despre 
atacarea sa de către necredincioşi.  Poate că,  răbdând de la aceştia toate după porunca 
Mântuitorului:  „Să nu vă împotriviţi răului" (Matei 5,  39) şi iertându-i pe aceştia ca pe unii 
care l-au supărat pe el personal,  a învăluit fapta aceasta în tăcere,  pentru a nu permite ca ei 
să primească pedeapsă de la autorităţile omeneşti.  Căci era suficient un singur cuvânt de 
plângere al părintelui pentru ca vinovaţii să fie traşi la răspundere,  numai că părintele loan 
nu a spus acest cuvânt,  lăsând pe Domnul să-1 răzbune.  Astfel,  el a procedat ca Sfântul 
Serafim,  atunci când a fost atacat de tâlhari.  

  Deosebirea constă în aceea că Sfântul Serafim,  venind în mănăstire,  nu a putut ascunde 
de fraţi ce i se întâmplase,  fiind plin de sânge,  de aceea,  după datoria sa,  a povestit cele 
întâmplate egumenului şi duhovnicului.  Părintele loan însă nu a spus nimic,  ci chiar a negat 
atacarea sa,  căci nu avea semne de violenţă care să se vadă cu ochiul liber,  iar durerile 
interne le simţea doar el.  Astfel stareţul lui Dumnezeu a menţinut tăcerea asupra acestui fapt.  

   În afara faptului descris,  dacă acesta a avut,  într-adevăr loc în viaţa părintelui,  trebuie să 
mai avem în vedere,  atuna când vorbim de boala sa din 1904-1908,  că părintele loan nu se 
menaja deloc.  Trăind pentru alţii,  el nu avea timp să se gândească la sănătatea sa şi nu putea 
să aibă un mod de viaţă sănătos,  cum ar fi să vină la o anumită oră acasă,  să mănânce şi să 
se odihnească.  Părintele era chiar şi zile întregi altundeva decât la el acasă şi acolo trebuia să 
mănânce ce i se dădea,  ca să nu supere gazdele.  Nu îl putea opri nici un fel de vreme ca să 
plece la Petersburg,  fie că erau ninsori abundente sau furtuni dezlănţuite.  El dormea câte 
puţin la drum,  pe vapor sau în caretele care îl duceau şi,  de multe ori,  aceasta era singura 
lui odihnă.  Cincizeci de ani de asemenea viaţă pentru alţii au luat cu ei puterile şi sănătatea 
părintelui Ioan.  Dar şi alţii,  cinstitori de-ai săi,  din cei pentru care trăia şi pentru care se 
ruga părintele,  nu erau delicaţi cu el,  nu-1 ocroteau,  nu se gândeau la aceasta în mod 
special.  Dragostea lor pentru părintele Ioan se manifesta cu o putere de nereţinut,  încât era 
nevoie de măsuri speciale de securitate,  atât în biserică,  cât şi pe stradă.  Fără aceste măsuri 
exista pericolul ca oamenii,  în năvalnicele lor sentimente pentru părintele,  să-1 sugrume,  
să-1 dărâme de pe picioare ori să-1 calce.  

  Ridicându-se din patul de suferinţă,  în februarie 1905,  părintele nu a încetat să se simtă 
rău până Ia moartea sa.  De atunci el a slujit zilnic,  dar numai în Kronstadt,  fară a pleca in 
alte localităţi.  Sub influenţa zvonurilor cum că părintele nu ar mai primi la el credincioşi şi 
ca urmare a bârfelor nefondate despre el scrise prin ziare,  lumea a încetat să mai vină masiv 
la Kronstadt,  iar preoţii care să vrea să slujească împreună cu părintele s-au împuţinat 
semnificativ.  De asemenea,  fiindcă oamenii nu prea mai veneau la părintele,  fondurile 
acestuia pentru binefaceri s-au împuţinat semnificativ şi nici nu se mai auzea despre 
vindecări ca urmare a rugăciunilor sale.  Micşorarea importanţei părintelui era explicată de 
cei care nu-i doreau binele prin aceea că îi trecuse veacul de slavă.  Dar,  de fapt,  părintele 
nu căutase niciodată slava sa,  ci pe cea a lui Dumnezeu,  iar acum nici trupul nu-1 mai ajuta 
să slujească aşa cum o făcuse când era tânăr.  



 

 

  Duşmanii părintelui au triumfat în mod deosebit atunci când el a plecat din Kronstadt,  pe 
27 octombrie 1905,  în ziua manifestaţiilor violente din oraş.  Numai că acuzele aduse 
părintelui,  că ar fi dat bir cu fugiţii când în oraş escalada conflictul ,  erau total mincinoase.  
Timpul şi circumstanţele plecării părintelui din oraş mărturisesc faptul că el nu poate fi 
acuzat de nimic.  În acel timp eu locuiam în Kronstadt şi pot confirma că cea mai 
înfricoşătoare noapte a fost cea dinspre 26 spre 27 octombrie şi că pe 27 dimineaţa au fost 
luate măsuri dure de încetare a neregulilor şi a stării de nesiguranţl pentru civilii din 
localitate,  ceea ce s-a şi întâmplat chiar în acea zi.  Părintele Ioan a petrecut noaptea dinspre 
26 spre 27 octombrie în Kronstadt,  ştiind foarte bine ce se întâmplă în oraş,  aşa acum reiese 
din următoarele:  

În seara zilei de 26,  la părintele au fost câţiva ofiţeri de marină,  cerându-i să-i 
binecuvânteze şi să se roage pentru ei şi,  ceea ce este de bănuit,  i-au spus părintelui şi la ce 
se aşteptau în viitorul apropiat.  Mai târziu,  au trecut pe la părintele rudele mele,  cărora el 
le-a spus:  „Se pare că se va trage în noi!" după care i-a consolat pe bieţii oameni,  fiind 
foarte vioi.  Întorcându-se de la părintele Ioan,  pe la unsprezece seara,  aceste rude au auzit 
dinspre piaţa oraşului împuşcături şi vâjâit de gloanţe.  Acesta era începutul răscoalei.  
Făcând rost de arme,  marinarii au ieşit din echipajele lor şi au distrus bufetul marinăresc,  
după care au început să împuşte pe străzi.  Mai târziu,  au vrut să vină înspre noi,  la 
închisoarea de stat,  ca să elibereze deţinuţii,  care se pare că aşteptau acest lucru,  dar 
rătăcindu-se pe străzile înguste,  au plecat în altă parte,  spre bulevardul de nord,  unde au 
fost arestaţi.  Datorită acestei întâmplări norocoase şi dispunerii închisorii la marginea oraşu-
lui,  am petrecut acea noapte în linişte,  aflând doar dimineaţa de pericolul în care fuseserăm.  
Atunci când clericii Catedrale Sfanţul Andrei mergeau la slujbă,  pe la cinci dimineaţa,  se 
mai auzeau împuşcături, de aceea toţi erau cu mare băgare de seamă.  Unul dintre cântăreţii 
bisericii a povestit că văzuse pe stradă oameni ucişi. Între ora patru şi cinci,  înainte de a 
începe Utrenia,  părintele Ioan a mers împreună cu un preot de la biserică,  la generalul 
Timotei Mihailovici Beleaev,  rugându-l să permită slujirea unui Te-Deum în catedrală,  
având în vedere evenimentele din oraş.  De la general,  părintele a plecat spre catedrală,  
unde a slujit,  ca de obicei,  Utrenia şi Liturghia. Încă din noaptea precedentă,  generalul 
ordonase să ie implasate tunuri şi mitraliere pe bulevardele Nikolaevsk şi Mihailovsk,  
pentru a le curăţa prin focuri de armă,  la nevoie.  Prin măsurile luate,  în dimineaţa de 27 
octombrie în oraş s-a restabilit ordinea,  cetăţenii paşnici,  inclusiv părintele loan,  putând să 
rămână în localitate fară a se teme pentru vieţile lor.  După Liturghie,  părintele loan a plecat 
spre strada Pesocinaia,  în zona bisericii Bogoiavlenskaia.  Amintesc acest amănunt pentru a 
infirma zvonurile conform cărora părintele a fost obligat sau amăgit să urce într-o caretă,  cu 
care a fost dus la debarcader,  pentru a pleca,  ulterior,  la Petrograd.  Aşa ceva nu s-a 
întâmplat,  ci de bunăvoie,  la ora douăsprezece ziua,  părintele a plecat cu o caretă obişnuită 
la debarcader,  de unde,  prin Sestroreţk,  a mers cu vaporul spre Petrograd.  Astfel,  ca un 
bun păstor al turmei lui Hristos,  părintele loan a stat la straja cea dumnezeiască în ora celei 
mai mari primejdii si anume în acea seară,  când îi liniştea pe cei care veneau la el şi când se 
ruga fierbinte Domnului,  fară a închide un ochi.  După aceea,  el a mers pe jos la general şi 
apoi la catedrală.  Părintele nici nu terminase bine Liturghia,  când pericolul trecuse.  După 
ce şi-a împlinit datoria în Kronstadt,  de unde nu plecase timp de şase zile,  părintele a mers 
acolo unde era nevoie de el mai mult.  Preoţii din Catedrala Sfântul Andrei au slujit Te-
Deumul fară părinte,  pe la unu după-amiază.  

  Pe 28 octombrie am plecat şi eu la Petrograd.  Trebuia să plec atunci din Kronstadt,  
unde am petrecut primii mei ani de preoţie,  în comuniune de rugăciune cu părintele.  

  Pe 12 noiembrie,  seara,  în ajunul plecării mele,  am mers la părintele să-mi iau rămas 
bun.  Nu voi uita niciodată bucuria cu care am fost primit în familia părintelui Ioan de către 



toţi,  începând cu preoteasa,  matuşca Elizaveta,  care era deja o bătrânică cumsecade,  
smerită şi blândă.  Ca să-mi explic această călduroasă primire,  în afară de faptul că aşa 
sunt în general despărţirile,  voi aminti că la şcoala reală,  unde am predat eu,  a studiat 
nepotul preotesei Elizaveta,  I. Ş. ,  care s-a ataşat mult de mine şi căruia îi părea rău că voi 
pleca.  Acesta mergea mai tot timpul pe la „bunicul şi bunica",  aşa cum le spunea el pă-
rintelui Ioan şi preotesei Elizaveta,  povestindu-le despre ora de Religie,  despre mine şi 
despre faptul că pe 12 noiembrie elevii şi-au luat rămas bun de la mine,  dărumdu-mi o 
icoană.  Matuşca Elizaveta îl iubea mult şi îl alinta pe nepotul ei.  Acesta era un băiat foarte 
bun,  în clasa a doua a şcolii reale şi,  prin el,  matuşca a ajuns să mă aibă la inimă şi pe 
mine. Am fost condus în sufragerie,  o cameră de dimensiuni reduse,  cu două ferestre,  
între care era o masă,  iar deasupra acesteia atârna un portret în mărime naturală al 
părintelui loara care este păstrat şi astăzi în acea cameră.  În partea dreaptă a mesei,  lângă 
geam,  într-un fotoliu de piele,  stătea soţia părintelui,  iar lângă ea,  nepotul.  Peste un timp 
oarecare a ieşit din cabinet şi părintele,  purtând o reverendă vătuită.  Odată cu el,  a intrat 
în cameră o adiere de aer rece dinspre cabnet.  Figura părintelui Ioan inspira prospeţime şi 
curăţie cerească.  El apăruse ca un înger luminos din lumea de sus,  strălucind cu o 
frumuseţe nepământească şi aducând cu sine bucurie.  Părintele m-a recunoscut şi m-a 
chemat pe nume,  iar după ce ne-am salutat,  m-a aşezat lângă el şi a început să mă  întrebe 
despre noul meu serviciu,  amintindu-mi că şi el a fost la Institutul Sfanta Maria,  urmare a 
invitaţiei directoarei.  Ca o gazdă bucuroasă,  părintele Ioan mi-a turnat ceai în cană şi mi-a 
pus zahăr,  după care mi-a umplut un pahar cu vin şi m-a servit cu felul său preferat de 
mâncare din gubernia a Arhanghelsk:  chifteluţe de batog.  Matuşca a luat parte la discuţii 
şi la masă.  După ceai l-am rugat pe părintele Ioan să-mi dea un autograf pe poza cu chipul 
său.  Părintele a scris imediat pe aceasta:  „Cinstitului frate şi coliturghisitor părintele 
profesor de religie al Institutului Sfânta Maria . . .  Ca semn al comuniunii frăţeşti de 
rugăciune.  Parohul Catedralei din Kronstadt,  protopresbiterul Ioan Serghiev,  12 nov.  
1905".  După aceasta părintele a plecat în cabinet şi a adus de acolo două cărţi cu predicile 
sale,  dându-mi-le ca amintire.  Acestea erau:  vol.  III din Opere Alese,  ediţia princeps,  
Petersburg,  1892 şi Cuvântări,  1903.  La despărţire,  părintele m-a bucurat prin împlinirea 
acestei rugăminţi.  Acele câteva minute pe care le-am trăit în interiorul familiei părintelui 
au fost cele mai fericite din viaţa mea.  Mă refer aici la plăcuta companie a părintelui,  cu 
ochii lui care te ardeau,  cu vocea şi manierele sale deosebite;  la preoteasa Elizaveta,  care 
asculta cu plăcere orice cuvânt al soţului său,  lângă care şi-a trăit întreaga viaţă şi in sfârşit,  
în general la masa care mi-a rămas foarte vie în amintire,  de parcă s-ar fi întâmplat ieri şi 
nu acum zece ani.  

Mătuşca Elizaveta şi-a luat rămas bun de la mine cu drag şi pe vecie,  pentru că nu 
am mai avut ocazia să o văd decât când era moartă,  iar eu participam la slijba de 
înmormântare. Mormântul ei se află în curtea Bisericii Sfântul Andrei din Kronstadt,  unde a 
trăit atâţia ani.  Am participat ş eu la pomana de patruzeci de zile,  multumindu-i,  prin 
aceasta,  pentru ospitalitatea sa din timpul vieţii. Veşnică să-i fie pomenirea.  

             Pe 13 noiembrie directorii Comitetului de penitenciare mi-au adus o icoană ca 
amintire şi o scrisoare.  Aceste semne de atenţie îmi sunt foarte dragi,  deoarece,  printre 
altele,  îmi amintesc de părintele Ioan.  Pe scrisoare,  prima semnătură îi aparţinea lui,  ca 
director aJ Comitetului penitenciarelor şi tot aşa este şi pe icoană,  aceea fiind dăruită din par-
ti aceloraşi persoane,  care,  astfel,  mi-au acordat o atât de mare cinste.  

Pe 18 noiembrie,  împlinindu-şi promisiunea,  părintele loan a venit la mine pentru a-mi 
boteza fiica,  fiind naşul acesteia.  Taina Botezului trebuia să fie făcută în apartamentul meu 
din penitenciar,  unde a venit părintele pe la ora unu după amiază,  împreună cu cântăreţul 
său,  I. P.  Kiselev.  Pentru fină el a adus o cruciuliţă din aur.  



 

 

Toate cuvintele şi gesturile pe care trebuie să le facă naşul,  părintele le-a făcut cu mare 
evlavie,  stând lângă cristelniţă,  alături de naşă.  Deosebit de mişcător a fost momentul în 
care părintele loan,  luând copilul botezat de la preotul slujitor,  după afundare,  a înconjurat 
cristelniţa,  cântând:  „Câţi în Hristos v-aţi botezat". . .  Cântarea era însufleţită şi frumoasă,  
căci se adunaseră acolo adevăraţi maeştri,  însă părintele îi acoperea cu vocea sa pe toţi.  
Aceasta,  ca de altfel,  întreaga lui fiinţă,  mărturisea că se bucură ca un prunc care s-a născut 
pe lume şi devine fiu al lui Dumnezeu prin Botez,  îmbrăcându-se în Hristos.  La sfârşitul 
Botezului părintele însuşi a adus copilul mamei sale,  felicitând-o,  după care a băut ceai şi a 
participat la masă,  împreună cu noi.  Povestesc aceasta pentru a mai adăuga la aura cuvioasă 
a părintelui încă o rază:  aceea a iubirii sale de fraţii săi,  preoţii,  şi a disponibilităţi sale de a 
le face bucurii,  el însuşi bucurându-se de aceasta.  

După ce m-am mutat în Petrograd nu am mai avut ocazia să-1 văd aşa des pe părintele 
loan sau să-1 primesc la mine acasă.  L-am mai văzut doar atunci când am mers la 
Kronstadt,  pentru a sluji împreună,  dar nu l-am văzut niciodată în Petrograd şi nu l-am 
deranjat cu rugămintea de a mă vizita aici,  aşa cum se întâmpla în Kronstadt.  

Cu fiecare vizită pe care i-o faceam părintelui,  observam că starea lui de sănătate era din 
ce în ce mai rea.  Culoarea roz a îeţei sale se preschimbase cu timpul în cenuşiu bolnăvicios,  
şi el nu mai putea să participe la rânduiala slujbelor,  care erau destul de lungi.  Astfel,  
părintele slujea câte puţin şi nu împărtăşea foarte multă lume.  Veştile îngrijorătoare despre 
înrăutăţirea stării de sănătate a părintelui ajungeau până la Petrograd,  numai că eu nu voiam 
să le cred,  ci nădăjduiam că boala sa este pe sfârşite şi că părintele va mai trăi încă.  Ultima 
oară am slujit cu părintele după Paştile anului 1908,  înainte de plecarea sa la Schitul Vaulov,  
unde a trăit din mai până în august.  După cum spunea maica Eupraxia,  egumena schitului,  
părintelui îi plăcea acest aşezământ şi venea adesea,  în timpul verii,  să se odihnească aici.  
El povestise în ultima sa perioadă de odihnă la schit că putea cosi şi treiera,  lucruri deprinse 
în  localitatea sa natală,  deoarece încă de mic copil nu iubea să stea fară treabă.  La 
rugămintea egumenei de a binecuvânta snopii de grâu,  părintele a făcut aceasta şi le-a dat 
maicilor seceri în mână,  adăugând şi câte o învăţătură.  Maicile spun că datorită rugăciunilor 
părintelui,  ele au acum apă bună de băut la schit:  auzind de la ele că au nevoie de apă,  
părintele s-a rugat Domnului şi a arătat locul unde trebuie săpată o fântână.  Făcând astfel,  s-
a dat de un izvor cu apă bună.  

Trăind în Vaulov în vara anului 1908,  părintele se simţea foarte rău din cauza bolii sale,  
care se agrava tot mai mult.  Nu putea să doarmă nopţile,  ci stătea în fotoliu.  Maica 
Eupraxia mi-a povestit despre părintele:  „Am mers odată la el şi l-am văzut stând în fotoliu 
şi făcând rugăciunea minţii. Ii era foarte greu,  nu spunea nimic,  dar nici nu gemea. Mi-a fost 
milă de el,  neştiind cum l-aş putea ajuta şi m-am gândit să mă rog atunci,  spunând troparul 
Adormirii Maicii Domnului,  căci el avea în colţul chiliei sale icoana cu acest praznic. În acel 
timp,  părintele s-a închinat spre aceasta.  Cind am început să rostesc «Păzitoare neînfruntată. 
. . » părintele s-a înclinat spre icoana Maicii Domnului din Kazan.  Cred că părintele citea în 
sufletul meu. " 

La întoarcerea din Vaulov în Kronstadt,  părintele a mai trăit în chinuri grele patru luni.  
Vestea despre moartea sa,  în dimineaţa zilei de 20 decembrie,  s-a răspândit ca fulgerul prin 
capitală şi m-a împins să merg,  împreună cu familia,  la Kronstadt,  pe data de 21.  Nl am 
mai apucat momentul mutării trupului părintelui din casă în catedrală,  dar am participat la 
panihidă şi la parastas,  săvârşite de Prea Sfinţitul Kiril de Gdov.  Preoţii din Kronstadt şi cei 
veniţi din alte părţi au slujit panihide toată noaptea lângă sicriul părintelui.  La el au fost 
aproape toţi locuitorii din Kronstadt,  căci fiecare voia să-l vadă pentru ultima oară şi să-i 
sărute mâna slăbănogită,  care ţinea o cruce de lemn.  Liturghia de dimineaţă a fost săvârşită,  
de asemenea,  de Prea Sfinţitul Episcop Kiril,  însoţit de un sobor de preoţi.  Am avut onoarea 
să slujesc în acea zi şi să particip la ducerea sicriul spre capitală.  A fost impresionant onorul 



adus părintelui de militari.  Preoţii şi credincioşii au pornit în procesiune,  însoţit de sunetul 
clopotelor şi de cântarea „Cât de mărit",  pentru a-l conduce pe smeritul slujitor al Bisericii şi 
pe cinstitul cetăţean al Cerului.  Calea de la porţile oraşului Kronstadt până în Orienbaum nu 
era una uşoară,  căci se mergea pe gheaţă,  care nefiind foarte groasă,  pe alocuri era acoperită 
de apă.  Sicriul de stejar cu trupul celui adormit a fost dus în oraş de o caretă,  iar pe gheaţă a 
fost dus pe nişte beţe lungi,  aşezate pe tălpi de sanie.  Când ne apropiam de Orienbaum se 
întuneca deja.  Preoţimea de acolo,  în frunte cu Prea Sfinţitul Kiril,  a întâmpinat sicriul la 
malul mării.  Toată localitatea Orienbaum se adunase la gară.  Militarii care aşteptau la gară 
convoiul  motuar i-au acordat părintelui onorurile.  Sicriul a fost introdus în vagonul special 
amenajat pentru astfel de momente şi,  după ce s-a săvârşit o litie,  trenul a plecat spre 
Petrograd,  pe drumul pe care atât de des mergea părintele când era în viaţă.  În acelaşi tren 
au mers şi Prea Sfinţitul Kiril,  preoţii şi care conduceau sicriul părintelui.  Nu mai descriu 
cum a fost întâmpinat sicriul în Petrograd,  că nu am văzut cu ochii mei şi nici nu am 
participat la acestea,  obosit fiind de drumurile şi slujbele din ziua anterioară şi din acea zi,  
mai ales că nu eram obişnuit să merg pe gheaţă de la Kronstadt la Orienbaum.  

                   În amintirea sfântului păstor 

                             Mihail Menşikov 

Astăzi Petersburgul îl înmormântează pe părintele Ioan din Kronstadt.  In ziua morţii sale,  
după cum mi s-a spus,  s-au întâmplat cele ce urmează să le redau mai jos.  

Un preot a ieşit după Priveghere,  spunând oamenilor:  . . Acum să săvârşim Panihida 
pentru rugătorul pământului rus,  centru părintele Ioan din Kronstadt".  Când a spus acestea,  
oamenii au tăcut pentru câteva clipe,  apoi au început să plângă.  Femeile ţipau şi chiar 
damele cu pălării au vărsat lacrimi. . .  Peste tot se auzea:  „Nu mai este părintele nostru 
Ioan"! 

A murit un om cu adevărat extraordinar,  aş putea spune unic,  mai ales în ceea ce priveşte 
apropierea sa de inima poporului.  Chiar dacă au murit în timp oameni mari din neamul 
nostru,  ca Dostoievski,  Turgheniev,  Ceaikovski ori Mendeleev,  moartea acestora 
impresiona doar o parte a populaţiei,  cea culturalizată,  pe când cealaltă era insensibilă la 
aceste pierderi.  Mult mai grandioasă era moartea unui general ilustru,  ca Suvorov sau 
Skobelev,  spre exemplu,  care erau reprezentanţi ai eroismului naţional,  însă şi numele 
acestora erau aproape străine părţii feminine a populaţiei.  Numai „sfântul" poate însuma 
toată imaginaţia poporului,  roată dragostea acestuia,  dar mai ales pe cea a femeilor.  

In aceşti treizeci de ani nici un om din Rusia nu a concentrat în sine o „închinare" 
generalizată,  aşa cum s-a întâm plat cu „părinţelul din Kronstadt".  Oricât de mare ar fi faima 
lui Lev Tolstoi,  acesta nu este cunoscut de cea mai mare parte a populaţiei,  care este 
analfabetă.  De numele acestuia nu sunt legate sentimentele trainice,  dar pe „părintele Ioan” 
îl ştie orice băbuţă de la ţară,  orice păstor şi orice ocnaş din Siberia.  Da,  chiar şi puşcăriaşii,  
în afara unora care au alungat numele lui Dumnezeu din sufletele lor,  cunosc numesc 
părintelui Ioan şi aceştia şi-1 reprezintă în conştiinţă ca pe o flacără.  

Pe bună dreptate sau nu,  părintele Ioan a ocupat,  mi mult decât oricine altcineva,  centrul 
psihologic al vieţii populare ruse.  El a murit la o vârstă înaintată,  iar avantajul oamenilor 



 

 

mari este că nu mor în sufletele celorlalţi.  Şi oare nu este acesta un miracol? ! Ultima minune 
a părintelui sfânt este că,  deşi el a murit,  abia acum a înviat printre nei toţi,  alipindu-se 
pentru totdeauna de inimile noastre,  pentru ca acum doar chipul lui să lucreze.  Oare Sfântul 
Nicolae,  făcătorul de minuni,  a murit?  Nu continuă el să influenţeze mult mai puternic 
decât atunci când trăia,  vieţile a milioane de oameni?  

Mi-1 amintesc pe părintele Ioan cu treizeci şi cinci de ni în urmă,  până la apariţia faimei 
sale de făcător de minuni Am fost impresionat mai întâi de felul în care slujea el.  Făcea 
aceasta ca nimeni altul.  Toţi preoţii şi diaconii rostea ecfonisurile cântate,  melodic,  dar 
părintele Ioan le rostea simplu,  de parcă ar fi vorbit cu cineva,  ridicând tonul atunci când nu 
te aşteptai.  La început mi s-a părut că aceasta este semnul epilepsiei,  mai târziu însă am 
înţeles că se datorează sincerităţii sale şi uitării de sine din timpul rugăciunii.  
      M-am întâlnit ulterior de multe ori cu părintele Ioan.  Al doilea aspect pe care îl reţin erau 
privirea sa şi chipul minat din interior.  Ochii lui albaştri erau tandri,  ca ai unei femei,  iar 
vocea simplă,  ca a ruşilor din nord,  oarecum repezită şi fără ondulaţii.  

 Pentru mine părintele era un om bineplăcut lui Dumnezeu.  Una dintre minunile (dacă 
acestea pot fi numite minuni) văzute de mine a fost aceea când părintele,  asemenea lui 
Hristos,  prin simpla punere a mâinilor,  a oprit căderea nervoasă a cuiva.  

     Am urmărit şi spovedania comună a părintelui,  care era deosebită.  Aceasta a fost 
descrisă de sute de ori,  cred.  Am văzut cum,  binecuvântând mii de oameni şi dând crucea 
spre sărutare,  părintele se ruga cu voce lină şi cu mare patos.  Am ascultat şi predicile 
părintelui,  care,  printre altele,  nu m-au impresionat.  Din păcate,  el a absolvit Academia de 
Teologie şi aceasta pus amprenta ucigătoare asupra duhului său măreţ.  

    Părintele Ioan predica nu atât cu cuvântul,  cât cu „fapta cea bună",  cu exemplul vieţii 
sale.  Deviza lui era:  „Preoţii Tăi,  Doamne,  întru dreptate se vor îmbrăca".  Am citit câteva 
dintre scrierile sale,  dintre care voi aminti lucrarea interesantă despre cruce şi jurnalul „Viaţa 
mea în Hristos",  unde am găsit,  ca şi la Toma de Kempis,  nu numai o credinţă pătimaşă şi 
nestinsă,  ci şi puterea extraordinară a minţii poetice,  asemenea celei a psalmistului David.  
Locuind o vreme în Kronstadt,  am putut să-1 urmăresc pe părintele mult mai rine decât cei 
care veneau acolo doar în vizită.  Acest om drept se distingea prin faptul că nu intra în 
tiparele teatrale ale chipului de „sfânt".  El nu cădea în latura ascetică,  care la noi ajungea 
uneori (prin nebunii în Hristos) până la cinism,  dar nici în aceea a sfinţeniei prefăcute.  
Ştiam că părintele aproape că nu doarme şi se roagă chiar în timpul nopţii.  De cele mai 
multe ori el se trezeşte cu noaptea în cap si se roagă,  mergând prin grădină.  
 

14 Baia rusească tradiţională,  împrumutată de la finlandezi,  conţine :  saună şi o cameră de recreere.  

De obicei,  în saună,  bărbaţii se lovesc cu un mănunchi de frunze de mesteacăn,  în scop terapeutic.  Anurrr 

această expunere în faţa altor bărbaţi nu era pe placul părintelui.  – n. tr.  

 

    Modestia sa ajungea până într-acolo,  încât nu-şi permitea să fie spălat în baia rusească14,  
ci,  spălându-se repede    el însuşi,  atunci când în baie nu era nimeni,  pleca imediat.  Odată,  
aceasta s-a întâmplat atunci           

   când în baie intrase un mare nobil al guberniei.  Oricine,  în locul părintelui,  ar fi rămas 
acolo să     

   stea de vorbă cu nobilul.  
         Am văzut eu însumi cum femeile dădeau năvală să bea din paharul de ceai pe care 
părintele nu-1 terminase.  Acestea se închinau şi apoi beau din pahar cu evlavie.  Ştiind cum 



este admirat,  părintele nu numai că îşi păstra smerenia,  ci părea să-1 caracterizeze o 
modestie până la naivitate.  
        Ţin minte că,  luând micul dejun după o vizită la Berlin,  unde a fost invitat să se roage 
pentru un ambasador bolnav,  părintele Ioan a descris,  ca un copil,  cu cât respect a fost în-
tâmpinat acolo.  Se pare că el păstra,  împreună cu poporul,  respectul faţă de autorităţi,  
boieri şi funcţionari,  deşi oamenii de seamă,  mai puţin credincioşi,  trebuiau să rabde cu 
stoicism mânia sa,  aproape profetică,  cu care îi mustra.  
            Este bine ştiut cât de înverşunat a fost părintele Ioan în a-1 judeca pe contele Lev 
Tolstoi.  Odată,  el nu a vrut să discute nici măcar cu unul dintre ucenicii lui Tolstoi,  princip-
iele H. ,  presimţind necredinţa acestuia.  
            Am fost nevoit să mă adresez de două ori părintelui în numele prietenilor mei care 
urmau să moară.  Unul dintre ei,  revoluţionar,  judecat şi trimis în Siberia,  avea nevoie să-i 
fie sfinţită o cruce,  pe care i-o trimiseseră părinţii.  Altul,  poetul Nadson,  era pe moarte,  
din cauza tuberculozei.  M. V. ,  apropiata poetului,  m-a rugat să-i cer părintelui Ioan să se 
roage pentru el. În ambele cazuri,  mai ales în primul,  părintele a fost oarecum profetic şi 
deosebit de tandru în participarea sa la cele cerute de mine.  El vedea şi auzea cele tainice.  
Ultima oară l-am văzut la-am văzut la ceainăria asociaţiei nonalcool,  unde activam,  
împreună cu senatorul Barâkov.  

 

 

          Părintele a fost întotdeauna foarte simplu în vorbire şi lipsit de făţărnicie.  Hulitorii săi 
afirmau că activitatea lui avea ca scop obţinerea bunurilor băneşti;  că toate rugăciunile şi bi-
necuvântările ar fi fost contra cost.  Dar acestea sunt minciuni sfruntate! Din câte ştiu eu,  
părintele nu a cerut nimănui bani pentru ce făcea.  El nu refuza oamenii care îi dădeau bani,  
dar racea aceasta pentru a-i ajuta pe săraci.  Este foarte posibil că era amăgit adesea şi că unii 
faceau avere,  stând pe lângă el,  deoarece prin mâinile lui treceau anual mai mult de un mili-
on de ruble.  Deşi purta şube extravagante şi decoraţii sau mitre scumpe,  nu cred că părintele 
facea aceasta pentru bunul său plac,  ci pentru a nu-i supăra pe cei care se uitau cu plăcere la 
aceasta.  Eleganţa hainelor sale îi supăra pe unii,  care se întrebau ce fel de sfânt este unul 
care nu umblă în zdrenţe.  Poate că prin purtarea acelor haine părintele se smerea şi mai 
mult?  Ţineţi minte cuvintele lui Socrate cinicul,  spuse lui Antisfene:  „Mândria ta mă 
priveşte din găurile hainei"?  

          Asemenea lui Hristos,  părintele Ioan mânca şi bea cu păcătoşii şi poate chiar cu 
desfrânatele.  El,  fiu de cântăreţ,  crescut în mare sărăcie,  bea adesea vinuri alese,  dar în 
faţa mea abia dacă se atingea de alcool.  O înghiţitură de vin,  atât bea el atunci când era în 
compania prietenilor de credinţă.  Acasă nu prea ajungea,  aşa că apartamentul său era foarte 
modest.  Vă voi întreba atunci:  oare din nimicurile astea poţi cunoaşte cu adevărat un om?  
Văzându-i hainele,  mâncarea sau mobila?  „Duhul Domnului peste mine" - iată ce simţea,  
împreună cu Isaia,  cu negrăită fericire răposatul stareţ.  Oamenii credeau în el ca într-un 
făcător de minuni şi închipuiţi-vă doar o clipă,  ce bucurie trebuie să fi avut când ştia că este 
alesul lui Dumnezeu,  că Domnul într-adevăr îl ascultă şi se pogoară la rugăciunea inimii 
sale! În jurnalul părintelui Ioan sunt notate unele cazuri de minuni,  săvârşite de el.  Aceste 
notiţe se disting uneori printr-o curăţie a inimii,  ca de copil.  „M-am rugat Domnului pentru 
el (un oarecare Vasile),  scrie el,  ca să-1 vindece.  «Vindecă-1 pe robul Tău de bolile lui! 
Vrednic eşti Tu,  Cel ce i-ai dat acestea toate,  să fii iubit de preoţii Tăi şi să le trimiţi lor 
darurile Tale».  M-am rugat şi în biserică,  în faţa Sfintei Mese,  în timpul rugăciunii «Ce ce 
toate ni le dai după rugăciunea noastră. . . » de la Liturghie,  dar şi înainte de a se sfinţi 
Darurile.  M-am rugat,  printre altele,  aşa:  „Doamne,  Viaţa noastră,  cum mă gândesc eu cu 



 

 

uşurinţă la vindecare,  aşa să vindeci Tu toate bolile;  cum mă gândesc eu la învierea din 
morţi,  aşa să înviezi Tu orice mort.  Vindecă pe robul Tău Vasile de această boală grea şi 
nu-l lăsa să moară,  ca să nu se dea plânsului pe soţia şi copiii lui”.  Şi Stăpânul,  Cel ce 
ascultă bine rugăciunile noastre,  S-a milostivit de Vasile,  căci acela era la un pas de moarte.  
Slavă Atotputerniciei,  Bunătăţii şi ascultării Tale,  Doamne!" 
          Iată,  cât de lipsit de viclenie era dreptul părinte! Această naivitate a credinţei şi 
atitudinea intimă faţă de Dumnezeu sunt admirabile.  Puteţi simţi cum Sfânta Masă din altar 
se transforma pentru părintele Ioan în Prestolul Domnului,  iar Sfintele Taine erau Sfinte 
Taine cu adevărat,  în toată măreţia înfricoşătoare a minunii care le preface,  din credinţă 
Gândiţi-vă la preschimbarea vinului şi a pâinii în Sângele şi Trupul lui Dumnezeu! Înţelepţii 
greci,  care au rânduit acest cult,  poate că se mulţumeau cu simbolurile,  dar copilul curat al 
Nordului,  ca şi întreg poporul nostru,  crede că simbolul e puţin lucru.  Ei cred în Dumnezeu 
în mod real,  ca în viiaţa lor proprie.  Mijlocitorul între popor şi Dumnezeu este ca o slugă 
conştiincioasă,  care vorbeşte cu Stăpânul,  convingându-L,  într-un final,  „să asculte bine".  
Aceasta este credina cea adevărată,  şi alta,  probabil,  nici nu poate exista.  
          Vai vouă,  a spus Hristos,  când oamenii vă vor vorbi de bine! Căci aşa au făcut şi cu 
prorocii mincinoşi părinţii lir (Luca 6,  26).  

Doar fariseii şi făţărnicii reuşesc să nu aibă duşmani şi să fie respectaţi de către toţi.  Hristos 
şi Apostolii au avut mulţi duşmani şi au murit din cauza răutăţii lumii.  Dreptul din Kronstadt 
nu putea să nu aibă,  la rândul său,  duşmani.  Era urât de către nihilişti şi atei,  de cei pe care 
părintele îi nesocotea.  Mare parte din preoţi aveau faţă de el o atitudine invidioasă,  mai ales 
clerul superior.  Purtătorii de mitră cu briliante strălucitoare în vârf nu puteau să nu simtă că,  
deşi dădeau dovadă de un liberalism academic,  deşi aveau punctele de vedere laic-
tubingeniene,  deşi aveau cunoştinţe despre conducerea prostimii,  erau mai prejos decât 
părintele din Kronstadt,  atât în faţa lui Dumnezeu,  cât şi în faţa oamenilor.  Fără a discuta 
prea mult,  lumea a stabilit că el este autentic,  iar ei nu.  Datorită artei extraordinare de astăzi 
în contrafacerea diamantelor lui Tet,  care abia dacă pot fi deosebite de cele originale,  preţul 
acestora este totuşi de o rublă şi jumătate.  Pentru aceasta preotul din Kronstadt nu putea fi 
iertat de ei şi,  în consecinţă,  a fost ignorat pe cât a fost posibil.  Abia cu puţin timp înainte 
de moarte,  când devenise neputincios,  părintele a fost învrednicit să fie ales membru al 
Sinodului.  El,  pe care o parte a admiratorilor săi înflăcăraţi l-au numit Hristos Cel viu,  care 
s-a pogorât din cer! 
         Părintele Ioan judeca întotdeauna atitudinea ioaniţilor,  anatemizându-i,  dar,  pentru el 
era evidentă şi ura pe care o aveau faţă de el antiioaniţii.  Aşa cum am scris eu acum trei ani,  
o conducere statală mai autoritară decât cea de la noi ar fi utilizat personalitatea părintelui 
Ioan,  considerat sfânt de viu,  pentru a începe un nou şir de Patriarhi ai Rusiei.  Dar oare 
funcţionarii Sfântului Sinod15 se interesează de măreţia Bisericii Ruse?  Al treilea şi cel mai 
josnic duşman al marelui preot a fost presa evreiască.    

 
15 Este vorba despre Sinodul Bisericii Ruse din perioada „sinodală" a istoriei acesteia,  când 

organul deliberativ suprem biser icesc era condus de un funcţionar de stat,  angajat al Ministerului 
Cultelor (1700-1918) - n. tr.  

 

Pe parcursul a trei ani,  folosindu-se de greşelile domnilor miniştri octombrişti.  aceasta a 
luat în râs,  aproape zilnic,  minunile,  persoana şi milostenia stareţului,  dar şi evlavia 
admiratorilor acestuia.  Au fost născocite mituri clevetitoare,  devotamentul femeilor faţă de 
părintele a fost murdărit cu tot felul de nerozii,  iar avântul poporului către el a fost 



batjocorit.  După cum se ştie,  părintele Ioan a fost ferm împotriva revoluţiei noastre şi în 
predicile din biserică a amintit puterii că este de datoria ei să înăbuşe răzmeriţele.  
          Nu doar poporului,  ci şi conducătorilor părintele le-a propus să împlinească cel de-al 
13-lea capitol din epistola Sfântului Pavel către Romani:  „căci stăpânirea nu în zadar poartă 
sabia;  pentru că ea este slujitoare a lui Dumnezeu şi răzbunătoare a mâniei Lui asupra celui 
ce săvârşeşte răul".  Conducerea rusă a aflat cu mirare că însuşi Apostolul îndeamnă la 
folosirea săbiei.  Evreii nu l-au iertat,  din acest motiv,  pe părintele Ioan.  Luându-1 sub 
aripa lor pe Lev Tolstoi,  care respingea ideea de Biserică şi de Stat,  ei au împroşcat adesea 
cu noroi în părintele Ioan,  cel care sărea în apărarea Bisericii şi a Statului.  
          Cei doi magnifici contemporani,  unul din Kronstadt şi altul din Iasnaia Poleana,  
opuşi în ceea ce priveşte duhu lor,  sunt mândria Rusiei,  căci ambii exprimă geniul nostu 
naţional.  Tolstoi a însumat în sine aristocraţia ruptă de popor.  Vestitul,  bogatul,  artisticul 
Tolstoi şi-a însuşit toate afirmaţiile şi negările lumii.  Crescut sub influenţa imensă a la 
Rousseau şi Schopenhauer,  Tolstoi s-a dezvoltat,  inspirârdu-se din Budha şi Lao-Tzi.  

   Părintele Ioan nu a fost astfel:  asemenea lui Lomonoscv,  el a ieşit din ţărani,  din predania 
simplă a nordicilor,  din acea străveche evlavie care se regăseşte în porecla,  acum uitată,  de 
„Sfânta Rusie".  Crescut în apropierea mormintelor stareţilor de la Solovăţ,  care sunt ca nişte 
luminători asemenea aurorei boreale,  părintele Ioan a primit acolo lumina credinţei şi 
legătura sa strânsă cu Dumnezeu.  Astfel,  a deprins dragostea pentru Hristos şi pentru 
comuniunea cu El prin riturile vechi şi frumoase,  ca poporul,  ca tradiţia însăşi.  Tolstoi cel 
furios şi aprig este ceea ce a creat intelectualitatea rusă.  Părintele Ioan,  omul nemişcat în 
credinţa sa înflăcărată,  este lucrul măreţ făurit de poporul rus,  simplu,  în ultimii optzeci de 
ani.  
          Părintele Ioan este purtătorul culturii populare,  de la Antonie şi Teodosie din Lavra 
Pecerska,  de la Serghie de la Radonej până la Tihon din Zadonsk şi Serafim de Sarov.  Trup 
din trupul nobil al poporului,  coastă din coasta acestuia,  stareţul din Kronstadt nu visa doar 
la Sfânta Rusie,  precum Tolstoi,  el chiar era Sfânta Rusie,  pe care o purta în inima sa! Iată 
de ce poporul 1-a recunoscut deodată ca pe al său,  aşa cum toţi văd o lumină în vârful unui 
munte.  

  Nu numai Ortodoxia rusă,  ci şi întregul creştinism a pierdut în persoana părintelui Ioan 
un mare Întâistătător.  Mai căutaţi în creştinătatea căzută de astăzi o astfel de credinţă în-
flăcărată şi har simţit de popor,  prerogative ale Apostolilor,  cu care se vindecă trupurile şi se 
alungă demonii! Căutaţi astăzi aceste daruri evanghelice ale lui Hristos la patriarhii răsăriteni,  
la generalii superintendenţi din Apus,  la cardinalii Papei! Anume în Rusia s-a născut şi a 
murit ultimul mare creştin pe care îl cunoaşte lumea.  Fie ca sufletul său să se odihnească în 
pace! 
      Pomenindu-1 pe părintele Ioan,  tot ce este acum puternic şi profetic în Rusia să 
rostească,  precum Elisei către Ilie:  „Duhul,  care este în tine,  să fie în mine îndoit" (IV Regi 
2,  9).  

 Anul 1908 

                   Părintele Ioan 

                            Mitropolitul Veniamin (Fedcenkov) 



 

 

          Întotdeauna mi-a fost foarte greu să scriu despre amintirile mele legate de pururi 
pomenitul părinte Ioan,  căci prea era el mare,  iar eu prea păcătos.  Doar pentru folosul altora 
încerc să descriu sentimentele mele pentru el. Încep a scrie în spital (în oraşul Brooklin),  
fiind la pat,  din cauza bolii de care sufăr.  

                       SCURTĂ BIOGRAFIE 

 

          Voi scrie ce mi-a rămas în amintire din cărţile pe care le-am citit sau din cele ce am 
văzut şi trăit personal.  

      Tatăl părintelui Ioan,  Ilia Serghiev,  era un simplu cântăreţ bisericesc din satul Sura,  
uezdul Pinejsk,  gubernia Arhanghelsk,  iar pe mama sa o chema Teodora.  Se cunoaşte din 
diferite surse că tatăl părintelui era un om echilibrat şi modest,  iar mama foarte energică,  cu 
privire de vultur.  Tatăl său avea un scris caligrafic deosebit,  care s-a moştenit şi de către fiu,  
iar de la mama a luat marea putere de lucru a viitorului luminător.  

       În afara acestui băieţel,  familia mai avea şi fetiţe.  Băiatul s-a născut slab,  de aceea a 
fost botezat foarte repede,  chiar în ziua naşterii sale,  pe 19 octombrie 1829,  în ziua pome-
nirii ascetului bulgar Ioan de Rila.  Atunci când a crescut,  băieţelul a învăţat să scrie şi să 
citească,  fiind trimis la şcoală.  La început,  el învăţa cu greu arta dezlegării cuvintelor şi 
punerii acestora pe hârtie,  aşa că s-a aşezat în genunchi rugându-se ca Domnul să-i 
deschidă mintea spre învăţare. În timpul rugăciunii,  din capul lui s-a ridicat ceva descris de 
părintele ca pe o peliculă,  el începând să înţeleagă toate foarte clar şi urmând astfel să 
absolve Seminarul Teologic primul din clasă.  
          Pe atunci,  spre deosebire de ce se întâmpla în timpul meu (1900),  elevii învăţau cu 
osârdie,  iar Serghiev se distingea printr-un efort deosebit.  Până la mine a ajuns un manual 
de filosofie după care a învăţat acest elev sârguincios.  Cartea s-a păstrat foarte curată şi 
doar ici şi colo mai puteai vedea,  cu un scris foarte frumos,  însemnări legate de cele citite.  
Pesemne că învăia toate foarte setiasl Dar,  în afara materiile obligatorii,  Ivan Ilici iubea să 
citească din Sfinţii Părinţi,  plăcându-i mai ales Sfântul Ioan Gură de Aur.  Câteodată,  
citind învăţăturile acestui Părinte,  el începea să-1 aplaude;  atât de mult îi plăceau 
frumuseţea şi adâncimea oratorie marelui ierarh.  

     Tatăl i-a murit pe când părintele era student şi,  pentru a-şi ajuta mama şi surorile,  s-a 
angajat ca scrib la cancelaria Academiei Teologice,  trimiţându-şi salariul modest în satul 
natal.  Acum i-a prins bine caligrafia deprinsă acasă,  de mic.  Cancelaria,  închisă pentru 
străini,  i-a dat tânăruhi student posibilitatea de a se ocupa în mod serios de studii,  în 
singurătate cu Sfinţii Părinţi,  pe care îi iubea atât de mult.  Citindu-i acum (1948) în paralel 
pe Ioan Gură de Aur şi pe părintele Ioan,  vezi clar cât de apropiaţi sunt ei,  mai ales privitor 
la problema bogăţiei,  sărăciei,  dragostei,  împărtăşaniei şi pocăinţei.  

     Probabil că tânărul Ioan nu a avut relaţii apropiate cu colegii săi şi,  cu atât mai mult,  
chefuri şi distracţii.  Asemenea Sfântului Vasile cel Mare,  el era respectat şi chiar temut de 
studenţi,  că nu îi ardea de veselie şi vorbărie deşartă.  Învăţătura şi cancelaria îi ocupau tot 
timpul şi atenţia.  
          În schimb,  într-o astfel de linişte şi ocupaţie,  în el creştea duhul credinţei părinteşti,  
întărită de Cuvântul lui Dumnezeu şi luminată de învăţătura ortodoxă a Sfinţilor Părinţi.  

     La absolvirea Academiei tânărul avea intenţia să fie misionar,  ca monah,  dar,  
uitându-se mai bine în jurul său,  şi-a dat seama că este nevoie mare şi de lucrare pastoral-
spirituală,  mai ales în capitală.  De aceea s-a răzgândit din hotărârea sa iniţială şi a devenit 



păstor.  După cum se ştie,  preotul trebuie mai întâi să se căsătorească,  iar pe atunci nu prea 
existau preoţi celibatari.  Acesta este un fapt corect şi înţelept.  

     În timpul acela,  în oraşul Kronstadt,  murise protopresbiterul Konstantin al 
Catedralei Sfatul Andrev.  Acesta avea o fată,  Elisaveta.  După obiceiurile din vechime,  
mai ales dacă în urma răposatului rămâneau copii,  parohia era dată celui care se căsătorea 
cu fiica orfană.  Şi voi spune că şi acest obicei este bun.  Astfel,  Ioan şi Elizaveta s-au unit 
prin Taina Căsătoriei.  Numai că soţul i-a cerut soţiei de la început să trăiască în feciorie,  ca 
frate şi soră.  Astfel de exemple,  deşi nu sunt multe,  mai cunoaşte istoria Bisericii.  Acestea 
erau cunoscute şi tânărului Serghiev,  numai că nu ele i-au determinat hotărârea,  ci sufletul 
curat şi neprihănit,  precum şi voinţa fermă a viitorului preot.  El voia să se dedice în 
întregime slujirii lui Dumnezeu şi a aproapelui.  Dacă a depărtat de la sine monahismul,  
trebuia măcar să păstreze fecioria în cadrul căsătoriei.  Oricine poate înţelege ce provocare 
era aceasta pentru tânărul absolvent,  dar el a acceptat-o cu dârzenie.  

   Tânăra soţie nu a perceput la fel de simplu această problemă.  Se spune că ea ar fi depus o 
plângere în atenţia Ierarhului eparhiei,  numai că tânărul preot a tot rugat-o să fie de bună 
voie de acord cu el:           

      -Liza,  familii obişnuite sunt destule.  Hai să ne dedăm în totalitate Domnului şi 
aproapelui.  

     Într-un sfârşit,  Liza a fost de acord.  Am văzut-o persona în casă,  pe când părintele 
loan trăia. În cadrul uneia dintre vizitele noastre,  ne-a întâmpinat tocmai matuşca,  care era 
deja căruntă şi ridicată,  ca orice femeie vârstnică.  Atunci am văzut-o pentru prima dată.  

     -Părintele e acasă?  am întrebat eu.  
     -Da,  fratele loan e acasă,  mi-a răspuns ea scurt şi s-a dus să-1 anunţe în legătură cu 
vizita noastră.  
     Atunci am înţeles că ea este „soţia"- matuşca părintelui" cunoscut peste tot ca 

„părintele din Kronstadt.  Cât de liniştită şi simplă era ea întotdeauna,  deşi oarecum în 
umbră,  datorită unui „soţ" atât de faimos! 

     Hirotonit în treapta de preot,  părintele loan s-a dedat lucrării sale cu toată energia.  El 
săvârşea slujbele,  ţinea ore de religie,  vizita enoriaşii la domiciliu,  compunea predici,  se 
ruga acasă,  dădea de pomană la cei săraci.  Toate acestea îi ocupau mai tot timpul şi îl 
epuizau. În curând,  el a început să-şi noteze gândurile mai deosebite într-un jurnal,  care s-a 
numit mai târziu „Viaţa mea în Hristos".  Slujbele erau din ce în ce mai frumoase şi mai 
dese,  până când a început să săvârşeacă zilnic Liturghia,  ca o necesitate a sufletului său.  

   Toate acestea au făcut lumea să spună că este un preot cu totul deosebit.  A început să 
fie invitat mai des la diferite ceremonii şi slujbe pentru enoriaşi,  mai ales acolo unde era 
vreun necaz în familie,  unde erau bolnavi ş. a.  Apoi,  în urma rugăciunilor sale,  au început 
să se întâmple minuni.  

    În ce priveşte ultima chestiune,  reţin un moment deosebit din viaţa părintelui.  El a fost 
invitat să slujească un Te- Deum pentru sănătatea unui bolnav.  Ca şi până atunci,  el a făcut 
slujba cu puternic devotament.  O femeie prezentă acolo a spus însă că părintele nu a slujit ca 
de obicei,  că nu şi-a dat prea mult silinţa în acel caz,  că el trebuia să se roage cu mare 
încredere că ceea ce cere se va realiza,  iar nu aşa,  cum se roagă alţii! 
          Aceste cuvinte au avut un efect deosebit asupra părintelui,  după cum a recunoscut şi el 
mai târziu.  El a auzit prin ele glasul lui Dumnezeu şi de atunci a început să se roage cu 
încredere,  ca şi cum ar fi stat personal în faţa Domnului,  cerându-I milă şi ajutor pentru cei 
nenorociţi,  pentru cei chinuiţi şi săraci,  copii ai Tatălui ceresc.  

     Multe minuni s-au întâmplat în viaţa părintelui,  de nici nu pot fi numărate,  astfel că 
orice ortodox şi chiar eterodox ştie cine este făcătorul de minuni din Kronstadt.  De multe ori,  



 

 

el mărturiseşte în jurnalul său că Domnul a făcut minuni prin el.  De aceea devine din ce în ce 
mai evident motivul pentru care a început să fie invitat peste tot unde erau necazuri şi boli.  

      Întâi de toate el a început să fie invitat în Petersburg,  oraş cu peste un milion de 
locuitori.  Dar la el veneau oameni din toate părţile Rusiei,  alţii trimiţându-i zilnic,  prin 
intermediul telegrafului,  sute de scrisori cu cereri de pomenire şi rugăciune.  Faima sa 
creştea din ce în ce mai mult şi părintele a început să fie invitat în alte oraşe:  Moscova,  
Harkov,  Kazan,  Kiev,  Vilno,  Ufa ş. a.  Era cunoscut până şi de familia ţarului,  căci atunci 
când s-a îmbolnăvit Ţarul Alexandru al III-lea,  marele rugător a fost chemat în Crimeea,  la 
palatul din Livadia.  Ţarul 1-a primit cu stimă şi dragoste pe părintele,  iar acesta a slujit 
Liturghia,  împărtăşindu-1 pe bolnav.  Deşi zilele ţarului erau numărate,  cu rugăciunile 
părintelui,  i-a fost mai uşor să suporte boala.  

        În sfârşit,  faima sa a crescut atât de mult,  încât în diferite locuri din Rusia s-au 
organizat grupuri de admiratori ai săi,  care mergeau până într-acolo,  încât pasiunea îi facea 
sectanţi,  crezând că părintele este întruparea lui Dumnezeu Însuşi.  Astfel de sectă se numea,  
după părintele,  „ioaniţi" A fost nevoie de măsuri la nivelul Bisericii împotriva unora ca 
aceştia.  Însuşi părintele loan i-a acuzat public şi prin intermediul ziarelor pe aceşti rătăciţi,  
dar aceasta nu era întotdeauna de ajutor. . .  
          Se apropiau zilele revoluţiei16 şi părintele predica împotriva agitatorilor şi 
susţinătorilor acesteia,  mai ales împotrivi lui Lev Tolstoi,  demascându-1 pentru ateismul,  
anticlericalismul şi propaganda sa.  
          Slava sa bisericească s-a înălţat atât de mult,  încât ţarul Nicolae al II-lea 1-a numit 
membru al Sfântului Sinod,  această decoraţie fiind unică în istoria Bisericii Ruse.  Părintele 
Ioan era foarte ocupat şi nu se considera vrednic să stea prin arhierei,  aşa că nu a utilizat 
dreptul său de a participa la şedinţele Sinodului.  
          Timpul însă îşi spunea cuvântul.  Părintele se apropia de cel de-al optulea deceniu al 
vieţii,  iar aproape de sfârşit 1-a atins o boală grea.  Când pe 20 decembrie 1908 părinţie îşi 
dădea sufletul în mâinile Domnului,  Rusia a simţit o pierdere imensă;  dar despre aceasta 
vom vorbi mai târzii.  Acum să adăugăm că,  la câteva luni după moartea părintelui,  s-a stins 
şi „sora" lui duhovnicească,  roaba Domnului Elizaveta.  De aceea îi pomenesc împreună.  

16 Este vorba de revoluţia din Rusia din anul 1905.  

 

La părintele Ioan 
 

Mi se pare că abia în anul de studenţie (1904) am reuşit să merg la părintele. De ce nu am 
mers în primul an? Nici nu cred că merită să vă irosiţi timpul cu o astfel de întrebare. Acest 
fapt se expilcă prin starea duhovnicească a Rusiei. Astăzi,  după cutremurul revoluţiei,  dă 
bine să lauzi trecutul. Da, multe erau bune,  dar noi nu aveam timp să observăm aceasta.  
Astfel s-a întâmplat şi cu părintele Ioan.  Numele lui era cunoscut în toată lumea.  Noi,  
studenţii,  de asemenea,  ştiam de el pentru că locuiam foarte aproape de Kronstadt,  căci într-
o oră sau două puteam ajunge în ospeţie la el. . . ,  dar nici nu ne gândeam la aşa ceva.  De 
ce?  Trebuie să recunosc că exteriorul nostru religios arăta excelent,  dar duhul era 
neputincios.  Astfel,  cei duhovniceşti au devenit lumeşti.  

    De ce eram noi,  studenţii,  interesaţi pe atunci?  Să mergem cu săptămânile prin muzee,  
teatre,  pe cupola Catedralei Sfântul Isaac,  să dansăm. . . ,  iar orele de curs nu prea ne 
interesau,  acolo mergând doar câte doi-trei studenţi „de serviciu",  pentru a nota cursurile şi 



ca să nu fie sala goală.  Slujbele le frecventam doar dacă doream.  Deşi ne-am cumpărat 
lămpi cu cherosen,  nu le puteam folosi în sălile de meditaţie unde se vorbea,  ci le atârnam 
pe pereţi,  în sălile de curs.  Acolo ne puteam ocupa timpul cu ce ne plăcea nouă din 
învăţătură.  Unii citeau Sfinţii Părinţi,  alţii despre săpăturile arheologice din Babilon,  iar 
alţii literatură politică (aceştia erau puţini,  ce-i drept).  S-a mai organizat un grup de rugători,  
care mergeau la toate slujbele:  dimineaţa - la Liturghie,  iar seara la Vecernie şi Utrenie. În 
fruntea acestui grup erau însuşi rectorul Academiei,  episcopul Serghie pe atunci (Patriarhul 
de mai târziu) şi inspectorul - arhimandritul Teofan (care a murit ca refugiat în Franţa).  Dar 
aici veneau doar câţiva oameni.  Viaţa studenţească era,  în general,  paralelă cu cea 
religioasă.  Nu trebuie să vă gândiţi în nici un caz că şcolile teologice erau pepiniere de atei 
sau renegaţi. Erau şi din aceştia câţiva,  puţini î                                                                                    
nsă.  Ei se temeau să-şi demonstreze ateismul şi în faţa colegilor,  căci noi ne cunoşteam şi nu 
puneam mare preţ pe atei.  

       Cel mai mare duşman era însă indiferenţa religioasă,  şi acesta venea din interior.  Cei 
mai mulţi dintre noi învăţau nu pentru a ajunge preoţi,  ci pentru a primi un post de profesor 
de religie şi,  câteodată,  de funcţionar,  doar zece la sută îmbrăcând haina clericală,  adică,  
din cincizeci-şaizeci de studenţi într-un an,  erau hirotoniţi doar cinci-şase.  

    Având în vedere o astfel de indiferenţă,  mai ales faţă de pastoraţie,  e de la sine 
înţeleasă şi nepăsarea studenţilor faţă de luminătorul Rusiei,  care atunci era părintele Ioan.  
Şi,  pe deasupra,  au venit şi vremurile revoluţionare.  Studenţii se interesau de politică,  de 
greve,  iar părintele Ioan a ajuns pe „placatul" celor de dreapta.  Nu prea era în spiritul acele 
epoci,  pentru noi.  

     Chiar şi profesorii,  oameni foarte responsabili,  nu erau nicicum interesaţi de părintele 
din Kronstadt.  Ca dirijor de cor,  am avut odată o discuţie legată de teologie cu un profesor 
emerit,  protopresbiterul Orlov.  La un moment dat,  eu l-am oferit ca exemplu pe părintele 
Ioan.  Atunci,  profesorul,  mi-a spus ironic:  „Ei,  ce fel de teolog e ăsta!" După aceasta noi 
nu am mai vorbit.  

  O parte a clericilor din capitală îl cinstea pe părintele Ioan,  dar cei mai mulţi de acest fel 
erau din provincie.  

    Cei mai importanţi admiratori ai părintelui erau,  după cum li se spune,  oamenii simpli.  
Fără a lua în seamă ce ziceau cei mai mari,  mii de oameni parcurgeau sute şi chiar mii de 
verste pentru a-1 vedea pe părintele.  La acea vreme se făcuse deja demarcaţie între popor şi 
intelectualitate şi,  în mare parte,  între popor şi clerici,  aceştia din urmă fiind asociaţi mai 
degrabă cu intelectualii.  Această împărţire era valabilă şi la noi în şcoală,  unde nici arhiereii 
nu se interes foarte mult de părintele Ioan.  Eu însă cunosc câteva nume de ierarhi care îl 
cinsteau şi se străduiau să fie în comuniune cu el. . .  Dar în adâncul sufletului lor,  arhiereii 
şi preoţii simţeau înălţimea la care ajunsese părintele Ioan.  Martori oculari mi-au povestit 
cum o sală imensă a Adunării nobililor,  în frunte cu trei mitropoliţi,  aşteptau venirea 
părintelui Ioan la un concert de muzică religioasă.  Atunci când a intrat el în sală,  mii de 
oameni s-au ridicat în picioare imediat.  Arhiereii l-au sărutat şi i-au propus să stea împreună 
cu ei. . .  Apoi a început concertul.  

   Printre admiratorii părintelui Ioan era şi Arhiepiscopul de Finlanda Serghie,  care mai 
târziu a ajuns Patriarh al Rusiei. În acel timp eu eram secretarul personal al acestuia (1908-
1910) şi ţin minte cum şi-a făcut un obicei din a citi,  zilnic,  în loc de diferite învăţături,  
cărţi de-ale părintelui.  Şi unul dintre monahi,  Varsanufie,  ne citea cuvântările simple,  dar 
ortodoxe,  ale părintelui.  Aceasta era începutul canonizării sale,  s-ar putea spune.  Alt 
teolog,  Arhimandritul Teofan,  aşeza operele părintelui Ioan în rând cu cele ale Sfinţilor Pă-
rinţi,  îndemnând la învăţarea serioasă a lor.  



 

 

    Dar noi,  studenţi şi profesori,  nu ne prea interesam de acestea.  Ce păcat şi ce ruşine 
îmi este acum!Îmi vine să plâng din cauza inimii mele împietrite şi nesimţitoare de atunci.  
Nu erau toate bune nici în cadrul Bisericii.  Noi urma să devenim aceia despre care se spune 
în Apocalipsă:  . . Deoarece nu eşti nici cald,  nici rece,  te voi arunca din gura Mea. . . " A 
venit mai târziu timpul când noi am fost chiar izgoniţi din Patrie. . .  fiindcă nu i-am preţuit 
lucrurile sfinte. Ce am semănat,  aceea am şi cules.  

      Iată de ce eu nu l-am vizitat pe părintele din primul an de studenţie. În al doilea an am 
mers la Kronstadt cu alţi colegi,  mai mici.  S-a nimerit să fie un noiembrie rece,  dar fară 
zăpadă.  Birjarii încă îşi mai puteau face treaba cu căruţe pe roţi.  

     Am ajuns la hotelul „Casei iubitorilor de muncă",  create de părintele Ioan.  Acolo am fost 
primiţi cu deosebit respect,  deoarece eram studenţi la Academia Teologică.  Dimineaţa 
trebuia să ne trezim devreme,  ca la ora patru să fim în biserică.  Am fost conduşi în altar,  în 
catedrala care putea primi cam cinci mii de oameni.  Biserica era plină când am ajuns noi. În 
afara noastră,  în altar mai erau câţiva clerici şi câţiva mireni.  

    Utrenia a fost începută de unul dintre coslujitorii părintelui Ioan. În curând a sosit şi 
părintele,  intrând în altar pe uşa din dreapta. Purta o şubă de lână,  primită de la un admirtor.  
După ce a dat şuba unui paznic (erau mulţi din aceştia în catedrală,  după cum vom vedea) şi 
fară a se uita la cineva,  părintele s-a îndreptat spre Sfânta Masă,  unde a căzut în genunchi. . .  
Nu ţin minte dacă şi-a făcut semnul crucii,  dar mai târziu am observat că el s-a plecat cu faţa 
la pământ de multe ori,  fară a se închina.  Probabil că astfel cerea sufletu său arzător.  
Câteodată,  în loc de semnul crucii,  dădea din mâini,  dar alteori se şi închina.  Este evident 
că forma pentru el nu avea însemnătate,  aşa cum trebuie să fie la oameni care ard cu duhul:  
„nu este omul pentru sâmbătă,  ci sâmbăta pentru om",  spunea Domnul.  Sigur că acest drept 
nu ne aparţine nouă,  oamenilor slabi în credinţă,  ci celor avansaţi în harul lui Dumnezeu,  de 
aceea nimeni nu trebuie să imite în mod fals aceşti giganţi ai duhului. . .  

   După închinare,  părintele i-a salutat pe toţi cei prezenţi în altar,  binecuvântând pe 
mireni.  

   Apoi s-a dus imediat spre Proscomidiar,  unde îl aştepta o grămăjoară de telegrame,  
primite din ziua precedentă din toate părţile Rusiei.  Părintele nu le putea citi pe toate în altar,  
aşa că a căzut în genunchi în faţa Jertfelnicului,  şi-a aşezat mâinile peste grămada de 
telegrame şi a început să se roage fierbinte Domnului pentru ajutorul celor care cereau. . .  Nu 
ştiu ce se facea după aceea cu acele telegrame.  Probabil că secretarul le dădea curs,  după 
cum poruncea părintele.  Câteodată,  chiar părintele era cel care scria răspunsurile la unele 
răvaşe Dar cred că cel mai important fapt nu era acesta,  ci acea rugăciune fierbinte rostită de 
părintele în faţa Jertfelnicului sau în alte locuri unde îl prindeau rugăminţile oamenilor. . .  

     Utrenia,  între timp,  continua după tipic.  După cei şase psalmi,  în timpul ecteniei 
mari,  părintele a ieşit,  în epitrahil,  la strana dreaptă.  De data aceasta i s-a părut că e puţină 
lumină,  aşa că 1-a chemat pe unul din oamenii de serviciu şi dându-i nişte bani,  a zis în 
auzul tuturor:  „Este prea puţină lumină aici.  Lumină!" 

     Sigur că semiîntunericul bisericii nu corespundea duhului său arzător,  căci Dumnezeu 
este Dumnezeul luminilor,  Dumnezeul slavei şi al fericirii.  De aceea părintele Ioan a trimis 
să se aducă lumină. . .  

    A venit apoi timpul citirii Canoanelor17.  După tipic,  trebuiau să se citească două 
rânduri de canoane ale zilei săptămânii,  iar pe lângă acestea şi canonul sfântului a cărui 
pomenire se săvârşea în acea zi.  Atunci era miercuri şi se pomenea Cuviosul Alipie (26 
noiembrie).  Dar cum citea părintele Canonul? ! Nu aşa cum îl citim noi de obicei,  adică 
drept,  fară expresivitate,  cântat-recitativ.  Noi facem aceasta corect,  după tradiţia de cântare 
a Bisericii.  Evlavia noastră în faţa Domnului şi conştiinţa nevredniciei personale nu ne 
permite să fim îndrăzneţi în citire.  Pentru modestia noastră este mult mai potrivită slujirea 



liniştită,  evlavioasă.  Nu în zadar subalternii vorbesc lin,  fară a ridica tonul în faţa şefilor 
lor.  Foarte evident este acest lucru în mediul militar,  unde inferiorii răspund pe un anumit 
ton superiorilor.  

   „. . .  legea nu a fost pusă pentru cel drept",  spune Apostolul Pavel.  Părintele Ioan nu se 
putea ruga aşa cum ne rugăm noi,  având în vedere energia sa,  credinţa puternică,  miile de 
oameni care aşteptau rugăciunile sale îndrăzneţe.  El le cunoştea acestora nevoile,  necazurile 
şi păcatele,  deşi aceştia erau în număr foarte mare.  Părintele se ruga cu voce tare, dar ce este 
şi mai important,  cu îndrăzneală.  

 

 
17 în cele mai multe dintre bisericile de mir din România nu se mai citesc canoanele Utreniei,  aceasta fiind,  din 
păcate,  o regulă.  Tipicul Utreniei se respectă,  aproape exclusiv,  doar la mănăstiri - n. tr 

El vorbea cu Dumnezeu,  cu Maica Domnului şi cu sfinţii. . .  Părintele nu putea intra sau ieşi 
din biserică prin naos,  aşa cum fac de obicei clericii,  căci lumea s-ar fi repezit spre el şi l-ar 
fi putut călca în picioare.  Am auzit că odată lumea,  în avântul ei către părintele,  1-a 
dărâmat,  i-a rupt în bucăţi,  „cu binecuvântare",  rasa şi abia 1-a lăsat viu.  

     De aceea trebuia aleasă altă cale de intrare.  El era adus de acasă cu o căruţă (şi nu cu 
careta,  aşa cum scriu unii rău voitori) până la grădină.  De acolo părintele urca într-o birjă,  
după care birjarul intra cu caii către poarta bisericii.  Acolo paznicii deschideau porţile şi 
birja înainta până la uşa bisericii,  deşi în curte erau mulţi oameni care voiau să-1 mai:  „vadă 
cu un ochi" pe părintele.  Oamenii se fereau de birjă,  de frică să nu ajungă sub copitele cailor 
sau sub roţi.  Doar astfel putea trece liber părintele.  

   Dar,  şi aşa,  au avut loc incidente. În faţa mea,  ieşind din altar în grădină,  am văzut un 
ţăran care s-a aruncat spre mijlocul birjei,  dorind să ia binecuvântare de la părintele,  dar a 
fost lovit şi a căzut.  M-am speriat şi,  acoperindu-mi ochii,  am zis „Vai,  l-au strivit,  l-au 
strivit!",  după care am auzit un răspuns liniştit:  „Nu te teme,  roţile părintelui nu strivesc,  ci 
vindecă" 

  După ce am deschis ochii,  într-adevăr,  cele spuse de o bătrânică slăbănoagă erau 
adevărate.  Viteazul ţăran s-a ridicat,  întreg şi nevătămat,  s-a scuturat de praf şi a plecat ia 
treaba lui,  de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat.  Apoi părintele a plecat la Petersburg.  

 

                               SPOVEDANIA COMUNĂ 

 

      În vechime,  spovedania era publică,  păcătosul îşi mărturisea păcatele în faţa întregii 
adunări de oameni.  Mai ziu acest obicei a fost schimbat cu spovedania particulară.  
Aceasta s-a întâmplat deoarece nu toţi aveau puterea smereniei să se biciuiască în faţa 
tuturor. În afară de aceasta,  spovedania amănunţită ispitea pe ceilalţi,  prin auzirea 
păcatelor.  Există însă situaţii în care este necesară spovedania comună.  Cauza 
principală a acestei necesităţi este mulţimea de oameni care vin la biserică,  cu gândul de 
a se împărtăşi,  spovedindu-se chiar în acea zi. În acest caz,  nici un preot,  nici chiar mai 
mulţi nu ar avea timp să spovedească numărul mare de oameni veniţi la biserică.  Atunci 
există două soluţii:  ori să nu permiţi doritorilor să se împărtăşească,  ceea ce este 
dureros şi nu duce la mântuire,  ori faci spovedania comună,  pentru toţi o dată.  Ce să 



 

 

alegi? În vechime,  creştinii se împărtăşeau fară a se spovedi,  căci trăiau în sfinţenie,  cu 
excepţia anumitor cazuri.  Această practică există până astăzi în Bisericile din Grecia,  
Serbia,  Siria.  Am văzut acest lucru personal,  în câteva parohii din Iugoslavia şi din 
Crimeea,  atunci când refugiaţii asiatici,  care plecaseră din cauza turcilor, se rugau în 
catedrala din Simferopol. Acolo preotul mergea prin biserică,  unde oamenii erau 
aranjaţi în rânduri,  împărtăşind pe toţi laolaltă,  fară spovedanie.  Am auzit şi de unii 
care au fost martorii unei împărtăşanii comune din partea unui preot grec,  chiar şi a 
celor care nu participaseră la Liturghie.  El se ducea,  după încheierea slujbei,  prin pa-
rohie şi împărtăşea pe cei care,  din binecuvântate pricini,  nu participaseră la slujbă.  
Cele mai multe erau femei,  care ieşeau în stradă,  aşa cum erau îmbrăcate ele în casă,  se 
închinau până la pământ şi primeau Sfintele Taine.  Priveliştea credinţei primordiale 
curate era una extraordinară.  Acestea sau alte exemple de acest fel arată că Biserica 
permite împărtăşania,  fară spovedanie,  considerând aceasta chiar un lucru firesc pentru 
creştinii buni.  De aceea,  la orice Liturghie toţi „credincioşii" sunt invitaţi „cu frică de 
Dumnezeu,  cu credinţă şi cu dragoste să vă apropiaţi" la Împărtăşanie. . .  

Odinioară,  credincioşii chiar se apropiau.  Sfântul Vasile cel Mare spunea că în vremea sa 
oamenii se împărtăşeau de trei-patru ori pe săptămână,  iar Sfântul Ioan Gură de Aur scria:  
„Nu întreba de câte ori,  ci cum te apropii de Taine? " 

Sigur că şi modul actual de postire şi împărtăşire rară,  chiar o dată pe an,  are sensul său,  
ca cei credincioşi să se apropie cu mai multă „frică de Dumnezeu",  evlavie,  pregătire,  
curăţie şi pocăinţă de împărtăşanie.  Dar acest obicei nu este deloc o lege.  În timpul greu al 
ultimilor treizeci de ani,  Biserica noastră a permis doritorilor să se împărtăşească în fiecare 
dumică,  cu condiţia ca duhovnicul să binecuvânteze aceasta.  Sigur că înainte de fiecare 
împărtăşanie,  fiecare trebuie să se spovedească.  Dar,  dacă sunt foarte mulţi doritori,  atunci 
duhovnicului i se permite să facă spovedania comună,  sugerându-îi ca,  dacă cineva are 
nevoi spirituale deosebite,  să se apropie de duhovnic şi să primească dezlegare specială.  

Aşa se proceda la parohii,  dar eu vreau să spun cum se întâmpla acest lucru la părintele 
Ioan.  Ne-am adresat cu simplitate tinerească părintelui:  „Am vrea să vedem spovedania 
dumneavoastră",  iar el ne-a răspuns:  „Aseară am făcut spovedania,  dar,  pentru voi,  vă voi 
arăta şi astăzi cum o fac".  

Înainte de împărtăşanie,  părintele a ieşit pe Uşile Împărăteşti şi a rostit următoarea 
predică,  de pe amvon:  

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.  Amin.  Împăratul şi psalmistul David a 
spus:  Dumnezeu s-a uitat din cer la fiii oamenilor,  să vadă dacă aceştia îl caută pe 
Dumnezeu.  Toţi s-au abătut,  împreună netrebnici s-au făcut,  nu este cel ce face bine,  nu 
este până la unul" (Psalm 52,  3-4).  Părintele a tradus textul în ruseşte,  pentru ca lumea să 
înţeleagă exact cele spuse18 După aceea,  a indicat faptul 

18 Textul liturgic în Biserica Rusă nu este în limba rusă, ci în slavona bisericească,  ca şi cel al 
Scripturii.  Oamenii pot deprinde cuvintele şi expresiile slavone ale slujbelor,  dar din Scripturî,  
fiind ceva nou,  nu pot înţelege chiar totul imediat-n. tr.  

că şi în zilele noastre toţi au căzut în păcate. . .  Şi a început să le enumere. În biserică se 
auzeau tot mai multe plânsete,  strigăte,  rugăminţi:  „Părinte,  roagă-te pentru noi!" Atunci 
părintele a îndemnat:  „Pocăiţi-vă!" şi biserica a explodat de vocile oamenilor! Fiecare îşi 
spunea păcatele sale cu voce tare.  Nimeni nu se gândea la vecini,  ci doar la părintele şi la 
sufletul său. . .  Plângeau,  ţipau,  astfel trecând mai multe minute.  După aceea,  părintele 
loan a făcut semn cu mâna,  pentru ca omenii să tacă.  Când s-a făcut linişte el şi-a continuat 
predica:  „Vedeţi cât de păcătoşi suntem?  Dar Tatăl nostru din ceruri nu vrea ca fiii Săi să 
piară şi de aceea a trimis pentru mântuirea neamului omenesc pe Fiul Său,  Cel Unul născut,  
în lume,  pentru ca,  prin El,  să ne ierte păcatele.  Şi nu numai să ne ierte,  ci să ne şi invite la 



cina Sa Dumnezeiască.  Pentru aceasta El ne-a dat minunea cea mare a mâncării şi băuturii 
Sfântului Trup şi Sânge al Fiului Său,  Domnul nostru Iisus Hristos.  Această Cină minunată 
se săvârşeşte la fiecare Liturghie,  după cuvântul Domnului:  Luaţi,  mâncaţi,  acesta este 
Trupul Meu şi Beţi din acesta toţi,  acesta este Sângele Meu.  

   După cum,  în pildă,  tatăl îl primeşte pe fiul său cel care păcătuise,  dar se pocăise,  
organizând o cină în cinstea lui,  la fel şi Tatăl Ceresc dă Sfânta împărtăşanie fiecărui om 
care se pocăieşte,  invitându-1,  astfel,  la Cina cea dumnezeiască.  Veniţi deci cu credinţă 
deplină şi cu nădejde în mila Domnului,  prin mijlocirea Fiului Său.  Veniţi şi apropiaţi-vă cu 
frică şi cu credinţă de Sfânta împărtăşanie.  Acum,  plecaţi-vă capetele şi eu,  ca preot,  cu 
puterea ce-mi este dată,  voi citi dezlegarea păcatelor. " 

   Toţi cei prezenţi şi-au plecat capetele cu evlavie,  iar părintele loan a ridicat în aer 
epitrahilul şi a citit rugăciunea de dezlegare,  făcând semnul sfintei cruci spre întreaga 
biserică,  

atunci când rostea cuvintele „vă iert şi vă dezleg" . . .  „în numele Tatălui şi al Fiului şi al 
Sfântului Duh". . . ,  după care a început împărtăşirea.  

   Pentru a încheia tema „spovedaniei comune",  îmi voi aminti câteva cazuri legate de 
aceasta.  Atunci când eram deja ieromonah,  a venit la mine un bătrân evlavios,  admirator al 
părintelui Ioan,  spunându-mi următoarele:  

        -Am fost la părintele în catedrală şi el ne-a poruncit să ne pocăim.  Eu i-am spus,  cu 
voce tare,  păcatele mele.  Deodată,  vecinul meu m-a lovit,  cu ură,  peste obraz.  Eu mi-
am amintit Evanghelia lui Hristos şi i-am întins şi celălalt obraz,  iar el m-a lovit din nou.  
        -De ce îmi povestiţi aceasta?  
      El nu a ştiut ce să-mi răspundă şi eu m-am gândit:  „Probabil că a vrut să se 

mândrească cu smerenia sa de faţada'.  Atunci am înţeles de ce Dumnezeu i-a dat să fie 
smerit de două ori.  S-a dovedit însă că el venise la mine cu o întrebare.  

       -Am făcut bine că i-am întins şi al doilea obraz?  
       -Nu cred,  am răspuns eu.  Ar fi fost mai smerit să vă gândiţi că nu aţi ajuns încă la o 

astfel de desăvârşire.  Sau,  mai bine,  să vă gândiţi că poate l-aţi supărat pe vecinul dumnea-
voastră,  provocându-1 să vă dea prima palmă.  

      -Cum aşa?  a zis bătrânul,  mirat de situaţia creată.  
      -Noi,  cei nedesăvârşiţi,  îi putem supăra pe vecinii noştri şi cu evlavia noastră.  Demonii 
pot deosebi foarte bine sfinţenia autentică de cea prefăcută.  De prima aceştia se înfricoşează,  
iar de a doua îşi bat joc.  Ţineţi minte că în cartea Faptele Apostolilor se povesteşte ce s-a 
întâmplat cu fiii Arhiereului Scheva,  care îi alunga pe demoni cu numele lui Iisus:  Pe Iisus îl 
cunosc,  şi îl ştiu şi pe Pavel,  dar voi cine sunteţi?  Şi sărind asupra lor omul în care era 
duhul cel rău şi biruindu-i,  s-a întărâtat asupra lor,  încât ei au fugit goi şi răniţi din casa 
aceea (Fapte 19,  13-16).  Apostolul Pavel era ascultat de duhuri.  De aceea,  eu cred că noi,  
păcătoşii,  trebuie să ne ascundem bunătatea,  dacă avem aşa ceva.  Aceasta este părerea mea.  

    Bătrânul a tăcut,  dar nu am fost convins că aprobase ceea ce spusesem eu.  Probabil că 
ar fi vrut să rămână mai bine cu părerea bună despre sine şi să fie astfel „pătimitor" pentru 
dreptate decât să se considere nevrednic de ambele.  

     Şi în „faptele bune" trebuie să ne cunoaştem măsura.  Fără măsură binele nu este bine,  
ne învaţă Isaac Sirul.  

    Atunci când ne întorceam,  în aceeaşi seară,  din Kronstadt,  pe vapor mi s-a adresat un 
om cu o întrebare.  Acesta fusese,  de asemenea,  la Liturghie la părintele.  El a zis:  

    -Am auzit că părintele ne-a invitat la un prânz,  dar,  acolo nu am văzut nici un fel de 
masă,  nu-i aşa?  

     Am înţeles naivitatea sufletului acestui om şi i-am explicat liniştit că prin „prânz" 
părintele a avut în vedere Sfânta împărtăşanie,  repetând ideea învăţăturii.  El a înţeles atunci 
şi s-a liniştit:  



 

 

       -Iată,  vasăzică,  şi eu care credeam că ne-a chemat la masă!. . .  
      Cu mulţi ani după aceea,  în afara Rusiei,  am fost părtaş la o astfel de spovedanie.  
Trebuie să recunosc însă că aceasta nu a adus asupra mea efectele,  puterea şi pacea pe care le 
aduce,  de obicei,  spovedania particulară.  Părintele Ioan avea într-adevăr putere de la 
Dumnezeu.  

 

Minunile părintelui Ioan din Kronstadt 

 

 

        În aceste notiţe voi scrie ce am văzut personal sau ce am auzit de la martori oculari şi 
demni de încredere.  Astfel şi scriu rândurile care urmează.  

       Despre minunile părintelui Ioan se auzise în toată Rusia.  O mamă 1-a adus pe fiul ei 
care era bolnav la ochi.  M-a rugat să o conduc până la părintele Ioan,  ceea ce am şi făcut.  
Mama i-a povestit acestuia problema copilului ei,  în vârstă de zece ani.  Părintele Ioan 1-a 
luat,  1-a aşezat pe genunchi şi,  rugându-se,  a început să-1 mângâie peste ochii închişi.  
După aceea,  a spus mama copilului,  acesta nu a mai suferit cu ochii.  

      Un alt caz mi-a fost relatat de un fiu,  despre tatăl său.  Am mai scris despre el într-o 
broşură dedicată părintelui Ioan,  dar revin asupra lui.  Tatăl era dintr-o familie de negustori 
bogaţi,  pe nume Şustin.  Fiul său a devenit,  după aceea,  student la cursurile organizate de 
mine în Iugoslavia (Bela Cerkva) şi apoi s-a preoţit.  Era un om cinstit şi conştiincios,  care 
nu putea să mintă.  Iată ce mi-a povestit el:  

    Tatăl îui s-a îmbolnăvit de tuberculoză şi doctorii nu-1 puteau ajuta nicicum.  Moartea 
se vedea de după colţul casei,  şi aceasta se întâmpla în apropierea Crăciunului. În alţi ani,  
familia s-ar fi pregătit pentru ornarea „bradului",  dar acum nu mai era nimeni în stare să facă 
aceasta,  aşteptând sfârşitul iminent al tatălui,  care nu mai putea nici să vorbească.  

     Atunci au trimis după părintele Ioan,  el fiind ultima speranţă.  Părintele era naşul unuia 
dintre copiii negustorului Când a venit,  părintele le-a spus că trebuiau să-1 fi chemat mai 
demult.  Lângă pat era o măsuţă cu medicamentele inutile pentru omul bolnav.  Părintele a 
împins cu piciorul măsuţa şi acestea au căzut pe jos,  spărgându-se.  Apoi a întrebat:  

    -Crezi în Domnul Iisus Hristos cu toată inima?  
    -Cred,  a şoptit cu greu bolnavul.  
    -Crezi că El poate face minuni şi acum?  
    -Cred.  
    -Deschide-ţi gura.  
  Bolnavul a deschis gura şi părintele i-a suflat de trei ori,  după care a spus:  
    -Peste trei zile să vii la mine,  la Kronstadt.  Vei posti şi te vei împărtăşi! după care a 
plecat.  
     Dar cum era să-1 ducă pe om,  aşa bolnav,  iarna,  la Kronstadt?  Putea să moară pe 

drum.  
     Bolnavul a cerut să fie împlinit îndemnul părintelui şi astfel a fost dus. . .  
    -Şi după aceasta,  a continuat fiul,  tata a mai trăit douăzeci şi cinci de ani.  



   Al treilea caz mi s-a întâmplat la Paris,  în anul 1933,  pe 2 aprilie. Într-o zi de duminică 
urma să fie botezată o evreică matură.  Aceasta îşi exprimase dorinţa ca botezul să se facă 
după Liturghie,  când biserica e goală. . .  După ce au plecat toţi,  rămânând doar clericii şi 
naşii,  am văzut că mai rămăseseră două femei de vârstă mijlocie.  „Probabil că,  m-am gândit 
eu atunci,  sunt cunoştinţe ale celei ce se botează" Pentru orice eventualitate,  le-am întrebat 
dacă sunt prietenele evreicei.  

      -Ale cui? ! s-au minunat ele.  
      -Ale celei care va fi botezată acum.  

           -Nu am ştiut despre aceasta.  
 

          -Atunci,  de ce aţi rămas?  
      -Avem treaba noastră în biserică.  

          -Ei,  în acest caz,  aşteptaţi până la sfârşitul Botezului.  
        Femeia a fost botezată cu numele Eufrosinia şi a plecat.  După aceasta,  m-am 

apropiat de femeile care aşteptau şi iată ce am aflat.  Una dintre ele era soţia unui 
general cazac,  iar alta soţia unui colonel.  Aceasta din urmă avusese un vis neobişnuit.  
       -Eram credincioasă mai demult,  pe când studiam la gimnaziu.  După aceea,  la 
cursurile superioare,  am devenit necredincioasă,  dar fară vreun motiv anume.  Au 
urmat căsătoria,  revoluţia,  evacuarea şi nu mai aveam timp de credinţă.  Nu m-a mai 
interesat credinţa şi nici nu mă chinuia conştiinţa din această cauză.  Dar acum am 
avut un vis.  Se facea că a venit la mine un preot oarecare,  cu cruce de aur pe piept,  
iar alături de el era un bătrân în alb.  Preotul mi-a spus cu asprime:  „Eu sunt părintele 
Ioan din Kronstadt,  iar acesta este părintele Serafim de Sarov".  După aceea mi-a mai 
spus:  „Ai uitat de tot de Dumnezeu şi aceasta este păcat. Întoarce-te la credinţă,  că 
altfel îţi va fi rău!" Apoi preoţii au dispărut.  Dimineaţă am plecat la o cunoştinţă de-a 
mea,  credincioasă,  care mi-a arătat o icoană cu Sfântul Serafim şi o poză a părintelui 
Ioan.  Atunci mi-am dat seama că exact pe aceştia îi văzusem în vis.  Vă rugăm să 
veniţi la mine acasă,  pentru a face un Te-Deum.  
      L-am luat cu mine pe cântăreţul Br. G.  şi am plecat acasă la doamna.  

  În afara acestor întâmplări,  am mai auzit alte zeci asemenea,  dar,  pentru că am 
uitat amănuntele şi pentru că nici nu le-am notat într-un jurnal,  nu le pot reda cu 
exactitate 

  Am avut ocazia să aud o povestire,  notată de însuşi părintele Ioan,  în jurnal său.  După 
cum se ştie,  el se întorcea din Petersburg la Kronstadt foarte târziu,  chiar aproape de miezul 
nopţii uneori şi,  după ce se ruga,  se întindea pentru somn.  

   „Dacă te rogi bine,  spunea el în jurnal,  vei câştiga două-trei ore de somn bun. " 
     Dimineaţa,  nu mai târziu de ora trei,  părintele se trezea pentru a citi rânduiala în 

vederea împărtăşirii.  Cartea de rugăciuni,  ca mai toate lucrurile din casă,  era pusă într-un 
loc anume,  dar de data aceasta părintele nu o mai putea găsi.  

   „Am căutat-o mult,  dar în zadar şi,  deodată,  mi-am dat seama că nu mă gândisem la 
Dumnezeu,  în tot acest timp.  Oprindu-mă din căutat,  am spus în sinea mea:  «Doamne,  
iartă-mă că eu,  din cauza unui obiect,  am uitat de Tine!» Şi chiar atunci am găsit cartea. " 

    Nu voi mai căuta în mintea mea alte minuni,  căci nu ele sunt cea mai importantă parte 
a măreţiei şi sfinţeniei omului.  Apostolul Pavel spunea corintenilor că dacă cineva ar face 
minuni,  iar dragoste nu are,  nimic nu este.  Aşa că pot spune:  minunile fară sfinţenie nu 
înseamnă nimic.  

    Cea mai importantă minune era chiar părintele Ioan.  Iar pentru fiecare în parte,  cel mai 
mare miracol este să trăiască,  precum el,  să facă bine cu rugăciunile sale,  gândind 
întotdeauna la Dumnezeu.  Fiind în Paris,  am vizitat odată biblioteca rusă dintr-o mănăstire 



 

 

catolică.  Acolo am dat de Jurnalul părintelui Ioan şi,  începând să-1 citesc,  am găsit o notiţă 
de-a sa din preajma Anului nou 1898.  El scrie acolo mulţumiri pentru multe,  iar la sfârşit,  
nişte cuvinte care pot impresiona pe oricine. . .  Îi mulţumeşte Domnului pentru viaţa sa fară 
prihană!!! Pentru „viaţa fară prihană"! 

   Doamne,  Doamne,  cine din noi ar fi putut îndrăzni nu numai să spună,  ci să şi 
gândească aşa ceva? ! Cred că nimeni, dar el le-a şi notat,  acestea fiind publicate pentru 
secole,  de-acum încolo. . .  Câţi ani avea părintele atunci?  Şaptezeci.  Iată o adevărată 
minune! Să trăieşti până la bătrâneţe în „neprihănire".  

 

Minunată era şi slujirea sa în biserică,  mai ales Liturghiile zilnice.  Nu e neapărat de 
mirare că el a slujit zilnic,  ci că a crescut duhovniceşte până la această înălţime,  care este 
Liturghia.  Liturghia este vârful şi punctul central al creştinătăţi.  Liturghia este deplinătatea 
şi împlinirea celorlalte slujbe bisericeşti.  Dacă cineva a ajuns până la această înălţime şi a 
trăit cu ea (nu numai a slujit),  atunci înseamnă că acea persoană a ajuns la culmea vieţii 
spirituale.  Iată aceasta este o adevărată minune:  ca omul,  nu numai să se fi ferit de păcat,  
ci să fi ajuns şi la o asemenea înălţime cerească.  Părintele Ioan considera Liturghia „Cerul 
pe pământ".  

  Şi dacă nu am şti despre părintele Ioan decât că ajunsese la această înălţime a slujirii 
Liturghiei,  şi tot vom spune despre el:  „Acesta a fost un slujitor sfânt al Bisericii lui 
Dumnezeu!" 

 

               ULTIMELE ZILE 

 

    Din câte se ştiu,  deşi s-a îmbolnăvit de mai multe ori în viaţă,  părintele nu a stat la pat 
prea mult timp şi,  de fapt,  i se intâmpla foarte rar să se îmbolnăvească.  Când era nevoie,  se 
adresa medicilor.  Apostolul Pavel îi dădea un sfat ucenicului său,  Timotei,  când aceasta era 
bolnav:  pentru stomac şi desele sale neputinţe,  să bea puţin vin,  îndoit cu apă. . .  

    Părintele Ioan nu asculta întotdeauna de doctori.  De exemplu,  odată doctorii,  deşi era 
timp de post,  i-au prescris să mănânce carne,  căci altfel ar fi avut de suferit.  El a spus că va 
cere,  pentru aceasta, binecuvântarea mamei sale,  prin intermediul telegrafului.  Mama sa,  
un vultur duhovnicesc,  a răspuns:  „Este mai bine să mori decât să încalci postul!" Sigur că 
părintele Ioan o asculta pe mama sa fară crâcnire.  Eu cred că un astfel de sfat ar fi putut da 
una din o mie sau chiar dintr-un milion de mame.  Nu este de mirare că din ea s-a născut un 
om cu atâta putere.  Istoria marilor sfinţi ne confirmă faptul că aceştia au avut mame măreţe:  
sfinţii Vasile,  Grigorie,  Ioan Gură de Aur şi Augustin s-au născut din mame extraordinare,  
Cuviosul Serghie de Radonej,  Sfântul Tihon din Zadonsk,  Sfântul Serafim de Sarov,  toţi 
aceştia au fost educaţi de mame sfinte şi puternice cu duhul.  Filaret de Moscova,  precum şi 
Teofan Zăvorâtul s-au născut din părinţi evlavioşi.  Dacă vom analiza toate sinaxarele din 
Mineie (eu am făcut aceasta odată),  vom vedea că părinţii sfinţilor sau unul dintre părinţi 
erau bineplăcuţi lui Dumnezeu,  de cele mai multe ori mamele fiind cele mai curate sau chiar 
bunicile.  Doar în anumite cazuri,  de excepţie,  sfinţii au avut părinţi răi,  căci la Dumnezeu 
toate sunt cu putinţă.  



     Nu în zadar se spune în Cuvântul lui Dumnezeu că pentru evlavia părinţilor Dumnezeu 
binecuvântează urmaşii până la a douăzecea generaţie,  iar pentru păcate pedepseşte până la a 
treia-a patra generaţie (Ieşire 20).  

     Am fost întotdeauna mirat la părintele de puterea lui deosebită de a munci pe tărâm 
pastoral.  Dacă ne vom gândi că de la trei dimineaţa până la unsprezece-douăsprezece noap-
tea părintele era ocupat cu oamenii,  ne vom da seama că nu era deloc un lucru uşor.  Omul 
este o fiinţă problematică:  fire păcătoasă,  stricată,  fărâmiţată,  căci până şi Domnul a strigat 
odată:  „. . . până când vă voi răbda pe voi? " Cu atât mai greu le este oamenilor să aibă grijă 
de alţi oameni.  Şi nouă ne place să ne ferim,  pentru un timp oarecare,  de oameni,  să ne 
„odihnim" de aceştia.  De aceea se construiesc case aparte,  cu camere separate,  ori se încuie 
uşile.  Oamenii lucrează ir birouri,  dar se grăbesc să ajungă acasă.  Până şi acasă cer să „nu 
fie deranjaţi".  

    Dar părintele Ioan nu avea timp pentru singurătate sau odihnă.  El era tot timpul cu 
bolnavi,  cu nefericiţi,  cu cei care aveau necazuri. . .  Iar aceasta este deosebit de greu de 
îndurat.  

La Paris am vizitat sanatorii cu oameni cu probleme psihice.  Unele aveau şi câte cinci mii de 
„locatari".  Directorul unuia,  un catolic credincios,  mi-a spus,  în biroul său:   

           -Vă implor să vă rugaţi pentru mine,  căci,  cu aceşti nenorociţi,  cred că îmi voi ieşi şi 
eu din minţi! 

     Să ne gândim acum câtă încordare şi,  mai ales,  rugăciune îi trebuiau părintelui pentru 
a onora toate cererile celor pe care îi vizita,  căci fiecare din aceştia aştepta o minune.  Este 
uşor să spui:  rugaţi-vă pentru mine!În Evanghelie se spune că după vindecarea femeii cu 
scurgere de sânge,  Hristos a simţit „puterea,  care a ieşit" din EL. Probabil că şi cu alţi 
făcători de minuni se întâmplă la fel.  Câtă putere îi trebuia atunci părintelui pentru a suporta 
aceasta zile întregi,  luni,  ani - până la optzeci de ani? ! Iată ce mă uimeşte pe mine cel mai 
mult la părintele Ioan! 

   Harul dumnezeiesc îl susţinea în toată această neîncetată lucrare.  Slujirea zilnică a 
Liturghiei,  rugăciunea neîncetată a inimii,  invocarea puterii lui Dumnezeu în timpul 
slujbelor îl întăreau şi,  probabil,  îi reînnoiau puterea sa naturală.  

   În afară de aceasta,  cred că părintele mai era bucuros şi pentru că avea de a face tot 
timpul cu oameni credincioşi,  cu cei mai buni dintre oameni.  

   Dar ce luptă purta împotriva sa „îngerul satanei"! în Jurnalul său,  părintele scrie tot 
timpul despre ea.  Nu este de mirare că se ducea,  din când în când,  la odihnă,  ba la prieteni,  
ba acasă,  la mama sa. . .  Chiar şi Apostolii,  după misiune,  aveau nevoie de odihnă şi chiar 
Hristos îi ducea pe aceştia în locuri îndepărtate de lume.  

        Rugăciunea părintelui cerea un efort extraordinar.  Nouă,  oamenilor simpli,  ne este 
uşor să slujim,  dar pentru a te ruga aşa cum se ruga părintele Ioan ai nevoie de mare putere.  
Tot aşa,  ne este uşor să predicăm,  căci explicăm liniştit ascultătorilor ce avem de spus,  de 
parcă am fi la şcoală,  în clasă.  La părintele însă cuvântul ardea.  în Serbia m-a întrebat odati 
un om credincios:  
          -Părinte sfinte,  ce înseamnă aceasta?  Un om spune „Dumnezeu" şi nu se întâmplă 
nimic,  iar altul dacă va spune „Dumnezeu",  se va aprinde focul.  

       Aşa era şi la părintele loan cu „focul".  Tocmai de aceei erau puternice rugăciunile 
sale şi predicile lui aveau putere,  deşi nu reprezentau,  din punct de vedere oratoric,  mare 
lucru Fiind profesor la Academia Teologică din Sankt-Petersburg am dat ca temă pentru un 
referat Definirea predicatorului după predica acestuia.  Sigur că autorul predicii înaintate 
spre analiză nu le era cunoscut studenţilor,  căci eu am omis să-i dau numele.  Trei dintre 
referenţii studenţi au spus următoarele despre predica dată:  



 

 

      -Autorul este un preot al unui oarecare orăşel din provincie.  Nu are nimic deosebit.  
           -Un predicator obişnuit şi o predică obişnuită,  a spus al doilea student şi doar al 
treilea a spus:  

      -Simt în autor un om deosebit,  dar nu îl pot înţelege.  
      -Păi,  acesta este marele părinte loan din Kronstadt,  am declarat eu,  spre surprinderea 
auditoriului.  
     Atunci s-a ridicat întrebarea de ce predicile sale sunt atât de simple şi obişnuite.  

Răspunsul era de la sine înţeles:  puterea cuvintelor sale nu consta în originalitatea ideilor sau 
în expunerea lor oratorică,  ci în puterea duhului.  Cuvintele lu respirau foc. . .  Astfel cum a 
spus sârbul acela:  Un om spune:  „Dumnezeu" şi nimic nu se întâmplă,  iar altul spune 
acelaşi cuvânt şi „iese foc".  

     Apostolul Pavel scria că puterea noastră nu este în cuvintele convingătoare,  ci în 
arătarea duhului şi a puterii.  

      Părintele loan depunea eforturi mari pentru slujirea la Dumnezeu şi a oamenilor,  dar,  cu 
toate acestea,  a trăit până la optzeci de ani.  După cuvintele regelui David,  „de vor cu 
putere",  adică printr-o putere deosebită,  omul poate trăi şi optzeci de ani. Însă toate au un 
sfârşit.  

    Cu puţin timp înainte de moarte părintele s-a îmbolnăvit. Înainte însă avusesem ocazia 
să-1 văd de două ori.  Odată,  pe când eram ieromonah,  am fost invitat să slujesc Liturghia 
împreună cu părintele,  care era protos.  Eu am stat atunci în faţa Sfintei Mese,  în partea 
stângă.  Când a rostit cu puterea sa obişnuită binecuvântarea Binecuvântată este împărăţia 
Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh am fost uluit,  ca de fulger,  de următorul gând:  
„Doamne,  ce gigant al duhului este părintele!" Atunci el a întins spre mine mâna stângă,  
mi-a dat cartea la o parte şi a spus cu putere:  „Nu gândi,  roagă-te!" 

   Se pare că a văzut cu duhul gândurile mele din ascuns.  
   Ultima oară când l-am vizitat a fost cu o jumătate de an înainte de moartea sa. Împreună 

cu un coleg de la Academie,  ieromonahul Ş. ,  l-am căutat pe părintele pentru că un prieten 
de-al meu se îmbolnăvise.  Părintele a ieşit să ne întâmpine,  dar era foarte slăbit.  Invitându-
ne să luăm loc,  el ne-a întrebat cu un glas de om obosit:  

    -Şi ce vreţi de la moşneag?  
    -Părinte,  am răspuns eu liber şi sper să mă ierte Domnul pentru aceasta,  dacă aţi fi 

fost doar un moşneag,  nu ar fi venit Rusia la dumneavoastră.  
    -Ei,  ei,  lasă,  a zis părintele,  dând din mână.  
    -Spuneţi-ne ceva pentru mântuirea sufletului.  
   Atunci el a luat crucea de pe pieptul tovarăşului meu de drum şi,  uitându-se la ea,  a 

început să se roage.  După aceea a sărutat-o de multe ori,  lipind-o şi de frunte.  Acelaşi 
lucru 1-a făcut şi cu crucea mea. . .  Toate acestea s-au întâmplat în tăcere,  timp de câteva 
minute bune.  Apoi a spus:  
         -Monahilor,  monahilor,  să nu vă uitaţi înapoi! Ţineţi minte ce i s-a întâmplat soţiei lui 
Lot? ! 

        -Părinte,  spuneţi-ne de unde aveţi o credinţă atât de puternică,  l-am întrebat eu din 
nou.   
      -Credinţă?  a zis el,  stând pe gânduri,  după care a zis tare:  Am trăit în Biserică! 
      -Ce înseamnă că aţi trăit în Biserică?  
      -Ei,  a răspuns el cu oarecare mirare,  ce înseamnă a trăi în Biserică?  Eu am vieţuit 
întotdeauna bisericeşte. . .  Am slujit Liturghia. . . Îmi plăcea să citesc în Biserică cărţile 
de cult,  dar nu sinaxarul,  deşi şi acesta este frumos,  ci mineiu zilelor cu slujba sfinţilor.  



       Din păcate,  nu mi-am notat această discuţie cu părintele,  dar voi ţine minte toată 
viaţa cuvintele sale despre semnificaţia Bisericii.  

       I-am mulţumit părintelui că ne-a primit şi am plecat. . .  
      Curând după aceea prietenul meu s-a stins din viaţă.  Eu încă. . .  trăiesc,  din mila 

Domnului,  şi îmi amintesc adesea cuvintele părintelui. . .  
      Boala părintelui Ioan nu trecea,  de aceea toţi aşteptau sfârşitul său iminent.  Pe 20 

decembrie 1908 părintele a murit,  iar vestea s-a răspândit imediat în toată Rusia.  A fost 
înmormântat la mănăstirea de maici înfiinţată de el,  din Sankt-Petersburg,  care se afla pe 
strada „Karpov".  

      Nu am reuşit să ajung la Prohodul părintelui,  în biserică,  aşa că am mers alături de 
lumea venită la înmormântare.  Pe străzile unde ar fi trebuit să meargă convoiul funerar s-a 
oprit circulaţia,  dar mii de inimi respirau acolo,  cântând „Cu sfinţii odihneşte",  „Veşnică 
pomenire" şi „Sfinte Dumnezeule" de înmormântare. . .  Toţi fiii duhovniceşti ai părintelui,  
care veniseră să-1 conducă spre mormânt,  oftau şi plângeau,  uneori auzindu-se strigăte de 
genul:  „Nu-1 vom mai vedea pe părintele"! „Dragă părinte,  roagă-te pentra noi"! Apoi se 
auzeau din nou cântările celorlalţi. . .  Era greu să nu lăcrimezi printre plânsetele şi ofurile 
generale.  

      La demisolul mănăstirii de maici,  luminat de marmura de pe pereţi,  a fost pregătită 
gropniţa părintelui.  Aici au fost aşezate cinstitele sale moaşte şi tot aici se duce acum lumea,  
iar nu la Kronstadt.  Slujbele se fac zilnic la mănăstire,  iar panihidele în mod regulat.  Se 
repetă minunile,  cinstirea generală a părintelui,  iar Sfântul Sinod a hotărât ca ziua morţii 
părintelui să fie declarată nelucrătoare.  Ţarul s-a adresat naţiunii cu un manifest prin care 
aducea la cunoştinţă importanţa şi cinstirea părintelui,  iar lumea a rămas cu amintirea sa în 
inimi şi în „jurnale".  

     Astfel a început procesul de canonizare a părintelui în Biserică.  Nu avem mult de 
aşteptat până la proclamarea canonizării sale şi de către Sinod.  

    Am fost cu trei ani în urmă la Leningrad (1948) şi am aflat că mănăstirea „Karpovka" 
este închisă,  dar că acolo totul,  inclusiv mormântul părintelui,  a rămas neatins.  
         Cucernice părinte Ioan,  roagă-te lui Dumnezeu pentru noi,  păcătoşii! Iată că am scris 
ceea ce ţin minte despre părintele,  dar,  oricât ai descrie,  nu se poate exprima ceea ce simţeai 
cu adevărat în prezenţa părintelui nostru drag.  

 

Părintele Ioan din Kronstadt 

                              Episcopul Arsenie (Jadanovschi) 

 

    Domnul mi-a rânduit să primesc monahismul în urma rugăciunilor şi a binecuvântării 
părintelui Ioan din Kronstadt.  După ce am intrat la Academia Teologică (1899) am încercat 
să mă întâlnesc cu părintele la Moscova,  căci el venea adesea în prima capitală,  pentru a 
sluji Liturghia şi a vizita bolnavii. În curând,  Domnul mi-a îndeplinit dorinţa.  Colegul meu,  
Ilia Aburus,  care a devenit ulterior Arhimandritul Ignatie,  parohul Reprezentanţei Patriarhiei 



 

 

Antiohiei la Moscova,  m-a luat odată cu el la ocrotitorul său,  episcopul Trifon de 
Dmitrevsk,  care era vizitat adesea de părintele Ioan. În biserica amintită a avut loc prima 
mea comuniune de rugăciune cu marele păstor de suflete.  Am apreciat foarte mult acea 
întâlnire,  încât îi sunt recunoscător şi astăzi fostului meu coleg pentru această ocazie,  dar şi 
celorlalte persoane prin care am ajuns la părintele. Printre aceştia,  voi aminti pe Aleksandr 
Semenovici şi Elena Mihailovna Mironova şi,  mai ales,  pe Vera Ivanovna Perţova.  

    Când m-am mutat la Moscova (în anul 1903) am început să-1 văd mai des pe părintele.  
Eram anunţat de fiecare sosire a sa în oraş de către binevoitorii mei.  Astfel,  am avut 
plăcerea de a sluji cu el dumnezeiasca Liturghie la aşezămintele monahale „Mângâie tristeţea 
mea",  cel al icoanei Maicii Domnului din Iviria,  la orfelinatul Boevsk şi la Reprezentanţa 
Antiohiană.  

    Îmi amintesc de ordinea şi particularităţile slujirii părintelui Ioan.  El venea direct în 
biserică,  intrând,  pe uşile laterale,  în altar.  Se aşeza imediat în genunchi în faţa Sfintei 
Mese,  punându-şi mâinile pe aceasta şi stătea astfel un timp destul de îndelungat.  El se 
pocăia astfel pentru păcatele sale făcute în ziua care trecuse şi se ridica atunci când simţea că 
Domnul îl iartă. Înnoit cu duhul,  părintele saluta pe cei prezenţi în altar,  se îmbrăca în 
veşminte şi dădea binecuvântarea pentru Utrenie.  Tot el ieşea să citească Canoanele şi 
stihirile zilei din cărţile deschise din timp de părintele Nikolai Lebedev,  protopresbiterul 
bisericii închinate icoanei „Bucuriei neaşteptate" din Kremlin.  Părintele citea abrupt,  
accentuând unele locuri pentru atenţionarea credincioşilor.  Din acelaşi motiv se interesa de 
impresia pe care o facea cu citirea sa.  După Utrenia zilelor săptămânii,  mai scurtă decât cea 
de Duminică,  părintele mergea să facă Proscomidia sau,  câteodată,  încredinţa aceasta altui 
preot.  El slujea foarte concentrat,  iar în momentele cele mai importante ale slujbelor,  în 
ochii lui puteai vedea lacrimi.  Anume atunci se simţea puterea rugăciunii sale şi apropierea 
de Dumnezeu.  După Liturghie,  era invitat la parohul bisericii sau la directorii instituţiilor,  
unde lua masa.  

    La fiecare întâlnire cu părintele observam că dispoziţia sa şi puterea de rugăciune erau 
echilibrate,  fară a avea căderi.  De aceea producea o impresie deosebită asupra celor prezenţi 
la slujbele sale.  Acolo unde apărea părintele atmosfera devenea imediat sfântă.  Alături de el 
nimeni nu mai facea glume,  nu râdea în hohote sau fuma.  Poate că aţi întâlnit vreun loc sau 
un obiect sfânt,  în prezenţa căruia oamenii să se comporte reverenţios.  Exact aşa era şi 
atitudinea celor care stăteau lângă părintele.  Atunci interesele meschine se retrăgeau în 
planul doi,  iar sufletul se umplea de ceva înalt,  ceresc.  Toate se uneau într-o dispoziţie 
luminoasă a sufletului,  producând un val de simţământ religios autentic.  

    Pe 24 iulie 1906,  părintele Ioan a mers pe neaşteptate la Mănăstirea Ciudov,  intrând,  
înainte de toate,  în chilia mea de egumen.  Stând în fotoliu,  părintele a discutat cu mine şi,  
profitând de moment,  eu i-am arătat scrisoarea pe care mi-a trimis-o în 1899,  în care mă 
sfătuia să mă călugăresc. L-am rugat să mă binecuvânteze la plecare,  iar el,  trecând prin 
camerele apartamentului,  mi-a spus să deschid mai des ferestrele,  că face bine sănătăţii.  

Mergând prin mănăstire,  părintelui i-a atras atenţia o Evanghelie transcrisă de 
mitropolitul Alexie,  care se afla în veşmântar.  Ţinând această carte mult timp în mână,  a 
sărutat-o şi a ridicat-o deasupra capului,  zicând:  „Ce fericire este astăzi pentru mine,  
fiindcă văd acest manuscris al Sfântului Ierarh".  Sărutând,  după aceea,  moaştele sfântului 
Alexie,  Mitropolitul Moscovei,  părintele şi-a luat rămas bun de la toţi cei prezenţi şi a 
plecat.  După plecarea lui ne-am simţit de parcă visaserăm îndelung şi abia atunci ne trezeam 
la realitate.  

  În ziua următoare,  pe 25 iulie,  am slujit cu părintele la biserica din comunitatea 
„Mângâie tristeţea mea".  După Liturghie am fost invitat,  printre alţii,  în apartamentul 



directoarei aşezământului,  iar la masă părintele m-a servit şi din farfuria sa,  fiind foarte 
vesel.  De acolo am plecat,  împreună cu părintele Ignatie,  spre casa familiei Mironov,  căci 
acolo se dusese părintele.  Toţi apropiaţii din Moscova ai părintelui l-au urmat.  

   După ce am băut ceai,  în timp ce părintelui i se arătau copiii casei,  bolnavii sau i se cereau 
sfaturi,  el a declarat cu voce tare:  „Acum voi citi puţin din Sfânta Evanghelie şi mă voi 
odihni". În acest scop s-a retras în altă cameră,  s-a aşezat pe canapea şi a început să citească 
din Evanghelie,  deşi toţi se uitau la el,  apoi,  punându-şi o pernă sub cap,  a adormit.  La 
despărţire,  părintele Ioan mi-a dăruit jurnalul său „Mâhnirea inimii",  cu autograf şi o rasă 
călduroasă,  căptuşită cu puf de gâscă,  acoperit în material de mătase,  înflorat.  La rândul 
meu,  i-am dăruit o iconiţă cu Sfântul Alexie.  Părintele m-a sărutat şi punând iconiţa în 
buzunar,  mi-a spus că este profund impresionat.  

     Îmi amintesc,  în cele ce urmează,  timpul când am stat,  împreună cu părintele,  la 
Schitul Vaulov din gubernia Iaroslav.  Mi s-a dat un loc la hotel,  dar nu am dormit în camera 
mea.  ci în casa părintelui.  îi mulţumesc,  pe această cale,  egumenului Mănăstirii Sfântul 
Ioan din Petrograd şi egumenei schitului mai sus amintit,  pentru purtarea de grijă şi ospitali-
tatea de care au dat dovadă,  apropiindu-mă,  astfel,  de părintele Ioan.  

      În Vaulov părintele a slujit zilnic,  a predicat şi a împărtăşit credincioşii,  care,  de cele 
mai multe ori,  umpleau biserica. În ajun,  preoţii de rând din mănăstire făcuseră Privegherea 
şi le propuseseră oamenilor să se spovedească.  Dir.  mila Domnului,  am participat şi eu la 
slujba Liturghiei alături de părintele Ioan.  

      Ţin minte că părintele mi-a ales singur mitra şi,  odată,  potrivind darurile împreună cu 
mine,  la Proscomidiar,  m-a întrebat:  „La Ciudov se dă vin bun pentru slujire? " Eu i-am 
răspuns că slujba se face cu un vin de calitate medie.  Părintele mi-a spus că pentru Liturghie 
el se străduieşte să cumpere cel mai bun vin.  

     Când părintele ieşea cu Potirul,  în biserică se producea o zarvă nemaipomenită,  căci toţi 
veneau spre solee. În această situaţie,  părintele era foarte sever faţă de credincioşi. Îl puteai 
auzi spunând:  „Te-ai împărtăşit ieri,  astăzi nu te mai las,  deoarece te leneveşti,  nu lucrezi 
destul" sau „Te-ai spovedit?  Trebuie să-ţi cureţi conştiinţa înainte de împărtăşanie" Se 
întâmpla şi ca,  văzând înghesuiala sau pe unii nevrednici,  să meargă în altar,  spunând că nu 
va mai împărtăsi pe nimeni.  Monahiile care stăteau lângă el,  îndrăzneau să-1 convingă să se 
întoarcă,  iar el spunea:  „Ei,  asta-i altă treabă!" şi continua,  cu drag,  să împărtăşească.  

   La una din Liturghii,  tot în Vaulov,  la uşa încuiată a bisericii s-a auzit gălăgie mare.  Se 
striga:  „Părinte,  porunceşte să ne primească şi pe noi,  ca să ne împărtăşeşti tu!" Aceştia 
erau aşa-zişii „ioaniţi",  care nu au fost lăsaţi de paznicii din Iaroslav să intre în biserică.  

   Trebuie să spun că părintele Ioan a fost de multe ori necăjit şi a avut de pătimit din 
cauza acestor „ioaniţi",  căci aceştia se foloseau de numele părintelui pentru a face şi a spune 
tot feluri de lucruri murdare.  

   Eu am fost martorul următorului eveniment,  legat de aceşti oameni.  Ne aflam pe terasa 
unei case,  iar părintele,  în fotoliu,  se odihnea.  La un moment dat,  ni s-a spus că au sosit 
nişte reprezentanţi ai poporului,  din Iaroslav,  care vor să-1 vadă pe părintele Ioan.  După ce 
au primit permisiunea să intre,  ei au vorbit despre acţiunile răuvoitoare ale ioaniţilor,  
arătând că aceştia strângeau bani în numele părintelui,  luau casele oamenilor şi predicau 
întruparea Sfintei Treimi în acesta.  Părintele a ascultat acestea cu mare mâhnire.  

     -Cine răspândeşte cel mai mult o asemenea erezie?  a întrebat apoi.  
     -Mihail Petrov,  care se află acum în Vaulov.  

          -Chemaţi-1 la mine.  
  În curând,  pe terasă a intrat Mihail Petrov,  căzând în genunchi înaintea părintelui,  cu 

capul plecat.  
   Părintele i-a spus următoarele:  



 

 

- Spune,  te rog,  când mi-ai adus darurile,  nu te-am întrebat eu dacă nu cumva erau 
extorcate,  prin minciună,  de la oameni?  Iar tu îmi spuneai tot timpul că toţi sunt bucuroşi să 
aducă obolul lor?  

-Aşa este.  

    -Acum,  vezi ce zvonuri umblă?  Că voi,  în numele meu,  luaţi de la oameni totul şi,  pe 
deasupra,  mai şi spuneţi că eu aş fi Dumnezeu.  Doar nebunii pot vorbi astfel.  Pocăiţi-vă,  
că altfel blestemul lui Dumnezeu va ajunge asupra voastră 

    Tot atunci a fost alcătuit un act de dezicere,  pe care 1-au semnat cei prezenţi şi 
părintele Ioan.  Se vedea în timpul convorbirii că acesta era foarte mâhnit de situaţia creată.  

    Trecând prin curtea schitului din Vaulov,  odată am fost reţinut de nişte oameni,  care 
m-au întrebat:  „Oare nu credeţi ci în părintele Ioan s-a întrupat Sfânta Treime? ".  Văzând 
nedumerirea mea în faţa unei asemenea supoziţii,  una dintre femei a adăugat:  „Acestea 
înseamnă că în el s-a întrupat Însusi Dumnezeu".  Iar la scurt timp după moartea părintelui,  
am primit o scrisoare care conţinea următoarele:  „Tu îl cinsteşti pe părintele Ioan din 
Kronstadt şi-1 numeşti:  «Dragul nostru părinte»,  îi faci parastase,  dar eu am avut un vis în 
care mi s-a arătat părintele Ioan şi mi-a spus:  «Mergi la mănăstirea de la Ciudov,  la 
părintele Arsenie şi întreabă-1 de ce-mi spune doar:  „drag părinte",  căci în mine s-a întrupat 
însuşi Dumnezeu iar dacă nu va recunoaşte acestea,  va avea de suferit»".  

   Secta ioaniţilor a apărut în urma cinstirii lui excesive,  dar fiindcă el era un păstor 
autentic,  adevărat rugător şi fiu credincios al Bisericii Ortodoxe,  iar admiratorii săi se 
distingeau prin sentimente religioase profunde,  Domnul nu a permis acestei groaznice erezii 
să se dezvolte.  După scurgerea câtorva ani de la moartea părintelui,  datorită rugăciunilor 
sale,  aşa-zişii ioaniţi aproape că au dispărut.  

  A fost foarte ciudat compartimentul apărătorilor din Iaroslav ai cinstei părintelui Ioan.  
Am aflat că aceştia,  venind înarmaţi,  intenţionau să-i alunge cu forţa pe ioaniţi.  
  Timpul petrecut de mine la părintele Ioan,  în Vaulov,  îl consider ca fiind foarte drag şi de o 
deosebită importanţă in viaţa mea.  Aici am avut ocazia să-1 văd pe marele păstor într-un 
cadru familial,  studiindu-i caracterul şi predispoziţiile.  Mai întâi de toate,  el se deosebea 
prin ospitalitate,  căci la masa lui aveau loc toţi vizitatorii.  Părintele mă aşeza lângă el la 
masă şi mă servea cu osârdie.  

   Odată eu i-am spus:  „Părinte,  ospitalitatea şi tandreţea sfinţiei voastre îmi amintesc de 
acasă,  de părinţii care au murit nu demult.  Atunci când ajungeam la ei în vacanţă,  după 
examenele extenuante,  mă hrăneau cu tot felul de gustări pentru a-mi reface puterile".  
Părintele a zâmbit frumos la auzul celor povestite.  

   Tot în acele zile am observat bunătatea lui;  probabil că se mai înfuria uneori,  însă 
aceasta se întâmpla mai curând din cauza inimii fierbinţi şi a sufletului înflăcărat decât din 
răutate şi îi trecea foarte repede.  Printre altele,  m-am plâns din cauza bolii de stomac.  
Părintele Ioan m-a sfătuit să beau ceai cu lămâie,  el însuşi turnându-mi-1 în pahar.  Odată,  
dorind să-mi facă pe plac,  părintele m-a rugat să-i transmit lămâia,  care stătea în partea 
opusă a mesei,  decojită şi tăiată în felii.  

  Lui nu i-a plăcut o astfel de prezentare a lămâii şi de aceea a întrebat indignat:  
  -Cine pregăteşte masa atât de nechibzuit?  Chemaţi-o pe vinovată.  
  De masă s-a apropiat o tânără.  
   -Tu ai tăiat lămâia?  Cine te-a-nvăţat să scoţi coaja?  
   -Iertaţi-mă,  părinte,  nu am ştiut.  
   -A,  n-ai ştiut?  Asta-i cu totul altceva,  pe viitor ia aminte,  căci coaja e cea mai 

importantă.  
  Cuvintele „asta-i cu totul altceva" au fost spuse de părintele atât de tandru şi fin,  încât îţi 

puteai închipui,  că vinovata se bucurase de o asemenea sentinţă.  



   Din cauza slăbiciunii puterilor,  părintele nu zăbovea prea mult la masă.  Gusta câte 
puţin şi,  cerându-şi iertare,  se retrăgea în biroul său:  

   -Voi staţi şi mâncaţi,  eu am obosit şi merg la mine să mă mai odihnesc.  
   În timpul zilei,  în afară de Noul Testament,  citea din viaţa sfântului acelei zile,  slujba 

lui din Minei,  dar către sfârşitul vieţii,  se alina în mod special cu scrierile prorocilor.  
  Referitor la cele din urmă,  într-o discuţie avută cu părintele,  el mi-a spus:  „Eu acum 

sunt preocupat cu citirea din proroci şi mă mir de inspiraţia lor divină.  O mare parte din 
scrierile lor se referă la vremurile noastre şi,  chiar dacă nu ar fi astfel,  este bine să ne 
îndeletnicim cu citirea Cuvântului lui Dumnezeu.  Când fac aceasta,  simt foarte clar că sunt 
scrise sub insuflarea Duhului Sfânt,  însă trebuie să ai deprinderea interpretării unui 
asemenea text.  Ţin minte că acum treizeci de ani faceam cu greutate acest lucru.  Se în-
tâmpla să mă aplec asupra Sfintei Evanghelii având inima împietrită şi astfel să-mi scape 
înţelesul.  Acum însă inima mea este cuprinsă de un extaz duhovnicesc;  atât este de evidentă 
pentru mine prezenţa harului în Scripturi,  încât mi se pare că-1 absorb în timpul lecturii".  

  „Ce-1 ajută pe preot să se concentreze în timpul Liturghiei? ",  l-am întrebat eu pe 
părintele.  

  El mi-a răspuns:  

„E foarte important să te afli chiar de la începutul slujbei în duhul dumnezeieştii Euharistii.  
Şi tocmai de aceea eu încerc,  aproape de fiecare dată,  să săvârşesc proscomidia.  căci ea este 
începutul Liturghiei,  iar acest fapt nu trebuie trecut cu vederea.  Apropiindu-mă de jertfelnic 
şi pronunţând rugăciunea:  „Ne-ai răscumpărat de blestemul legii. . . " îmi amintesc 
răscumpărarea,  de către Iisus Mântuitorul,  a neamului omenesc din păcat,  blestem şi 
moartea omului decăzut,  dintre care eu,  nevrednicul,  sunt cel dintâi.  După aceea,  scoţând 
părticelele şi aşezându-le pe Sfântul Disc,  mi-L închipui pe Mielul,  cel Unul Născut,  Fiul 
lui Dumnezeu,  iar de-a dreapta Lui,  pe Prea Sfânta Sa Maică,  în stânga pe sfinţii lui 
Dumnezeu,  Prorocii,  Apostolii. . . Împrejmuind Sfânta Masă a Agneţului,  ei se bucură de 
minunata vedere a dumnezeieştii slave şi iau parte la fericirea nepământească.  Aceasta este 
Biserica cerească,  aflată în prăznuire.  Apoi îmi cobor gândurile pe pământ şi scoţând 
părticele pentru toţi creştinii ortodocşi,  îmi închipui Biserica luptătoare,  ai cărei membri mai 
trebuie să-şi parcurgă calea,  pentru a dobândi Împărăţia viitoare.  Iată că am fost numit 
păstor,  mijlocitor între Cer şi pământ,  chemat ca să aduc lumea la mântuire.  Ce nespusă 
milă şi încredere a arătat Dumnezeu faţă de mine şi cât de mare este responsabilitatea 
misiunii şi chemării mele! În biserică stau oile turmei cuvântătoare şi eu trebuie să mijlocesc 
pentru ele,  să mă rog,  să le învăţ şi să le păstoresc. . .  Aş putea oare să rămân rece în ceea 
ce priveşte această misiune a mea?  Nu! Doamne,  ajută-mi ca,  sârguincios,  cu teamă şi 
cutremur,  să pot săvârşi această Liturghie de mântuire a neamului omenesc pentru mine şi 
cei apropiaţi mie! Cu un astfel de sentiment încep eu să slujesc şi mă străduiesc să nu pierd 
sensul şi importanţa Euharistiei,  să nu-mi abat gândurile şi să păstrez în inimă tot ce s-a 
sălăşluit acolo. " 

     Părintele Ioan trăia cu adevărat totul,  ceea ce era evident din starea lui în timpul 
rugăciunii şi din lacrimile ce-i umezeau ochii luminoşi.  

    „În continuare,  pentru concentrarea în timpul dumnezeieştii Liturghii,  continua el să-mi 
spună,  pregătirea are o deosebită importanţă,  în special abstinenţa în toate privinţele de cu 
seară,  pocăinţa continuă şi săvârşirea pravilei cuvenite.  Dacă facem canonul pentru 
împărtăşanie cu atenţie şi însufleţire,  vom avea roade pe măsură în timpul săvârşirii 
Liturghiei.  Şi canonul din timpul zilei trebuie respectat.  Eu îl citesc aproape întotdeauna 
singur şi prin aceasta simt că pătrund în duhul evenimentelor din trecut,  dar atunci când nu-1 
mai citesc,  simt că nu sunt pregătit".  



 

 

   „Cum să ne păzim de autosuficienţă şi de slava deşartă? ",  continuam eu să-1 întreb pe 
părintele.  

   Drept răspuns,  el a luat de pe birou Biblia şi mi-a citit de unde era deschisă:  în dreptul 
capitolului 14 din cartea prorocului Isaia,  care relatează căderea primului înger,  din cauza 
mândriei sale.  

   Punând cartea la loc,  părintele a spus:  „Apelez des la citirea acestui pasaj,  de 
Dumnezeu însufleţit,  minunându-mă de această cruntă cădere.  Cât de uşor se poate ajunge 
în infern din cauza înţelepciunii! Amintirea pierzaniei căpeteniei puterilor cereşti mă ţine 
departe de slava deşartă şi-mi smereşte mintea orgolioasă şi inima".  

   Abia atunci am observat cât de uzată era foaia din acel capitol şi am avut impresia că 
părintele ţine mereu pe masă Biblia deschisă la acea istorisire a prorocului,  fapt care m-a 
impresionat mult.  

  „Cum putem scăpa de gândurile şi de sentimentele rele faţă de cineva? ",  a fost 
următoarea mea întrebare.  

  „Aceasta reprezintă neputinţa noastră comună,  a spus părintele.  Dragostea profundă faţă 
de Mântuitorul şi trezvia duhovnicească ne ţin departe de necurăţie,  dar nu ne izbăveşte total 
de ea.  Singurul care poate face aceasta este Dumnezeu.  Eu sunt bătrân deja,  dar nu sunt 
scutit de răutate.  Ce-i drept,  în timpul zilei,  săvârşind Sfânta Liturghie şi fiind mai atent la 
propria-mi persoană,  aproape că nu mă tulbură nimic din cele rele.  Dar ceea ce se întâmplă 
în timpul viselor nu pot controla,  căci vrăjmaşul îmi prezintă nişte imagini atât de 
dezgustătoare,  încât,  trezindu-mă,  mă cuprind groaza şi ruşinea. " 

  Astfel se culpabiliza părintele,  iar atunci când mă spovedeam la el,  neputinţele mele le lua 
drept ale sale şi abia dacă apucam să-i spun un păcat,  că el îmi zicea:  „Şi eu sufăr de 

aceasta",  după care urma sfatul.  
 În timpul discuţiei noastre părintele Ioan mi s-a plâns de chinuitoarea sa boală.  El mi-a 

spus:  
„Unui om sănătos îi este foarte greu să-şi închipuie cât de insuportabilă e durerea,  atunci 

când ai boala mea;  e nevoie de foarte multă răbdare".  
  La plecare l-am rugat pe părintele să mă blagoslovească,  ceea ce el a împlinit cu multă 

dragoste,  însemnându-mă cu cruciuliţa care era la pieptul meu.  După aceasta mi-a dăruit 
multe lucruri de-ale sale:  perna,  pătura,  un rând de lenjerie,  o rasă,  portretul cu autograful 
său şi ultima ediţie a Jurnalului.  

  La rândul meu,  i-am propus spre amintire câteva lucruri aduse de la mica noastră librărie 
mănăstirească.  Printre acestea erau şi linguri de lemn cu inscripţia:  „Ca amintire din 
Mănăstirea Ciudov".  

  Părintele Ioan a început să aleagă din obiectele mele şi,  observând pe unul din acestea 
scris cuvântul „Ciudov" din care litera „c" nu se vedea,  1-a dat la o parte,  spunând:  

  „Nu vreau să-1 iau,  pentru că are scrierea neclară şi se poate citi «iudov»19,  în loc de 
«Ciudov»,  ceea ce este neplăcut".  Şi prin aceasta am observat curăţia părintelui.  

  La întoarcerea din Vaulov mi-am amintit că părintele Ioan citea cu mare evlavie din 
Evanghelia Sfântului Alexie şi că ar fi vrut să aibă măcar un rând scris de mâna acestuia.  
Drept mulţumire pentru ospitalitate,  eu am comandat o copie fotografică a scrierilor 
sfântului,  pe care am trimis-o la Kronstadt.  Ca răspuns,  am fost fericit să primesc următoa-
rea scrisoare din partea părintelui:  

„Prea Cuvioşia Voastră,  mult stimate Părinte Arhimandrit,  Vă mulţumesc din suflet pentru  

acest dar măreţ şi sfânt:  copia fotografică a Evangheliei după Ioan,  transcrisă de 
19 Dc la Iuda Iscariotcanul - n. tr.  

 



Sfântul Alexie,  Mitropolitul Moscovei.  Acesta este un monument minunat al eforturilor 
măreţului sfânt,  care şi-a făcut timp pentru a se ocupa de transcrieri printre atâtea preocupări 
de episcop pe care le avea.  Să Vă răsplătească Dumnezeu pentru acest dar nepreţuit! Acum 
mă adresez Prea Cuvioşiei Voastre cu rugămintea de a-1 primi între zidurile mănăstirii pe 
ierodiaconul Meletie,  o cunoştinţă de-a mea,  om simplu,  care,  cred eu,  nu Vă va pricinui 
nici un fel de supărare şi Vă va fi de folos printre fraţi.  Vă doresc multă fericire,  belşug al 
cuvântului viu,  mult succes şi sănătate.  Domnul nostru Iisus Hristos să Vă aibă în pază,  
precum şi Sfântul Alexie.  

22 septembrie 1968  
        Cinstitorul Prea Cuvioşiei Voastre,  Protopresbiterul Ioan. ”  
        Această scrisoare,  pe care am primit-o cu trei luni înainte de trecerea la cele veşnice a 
părintelui,  mi-a rămas ca un testament.  Iar urarea „de belşug al cuvântului" mi-a dat curajul 
de a rosti mai des cuvinte de învăţătură şi m-a inspirat să ţin un jurnal duhovnicesc.  Referitor 
la ierodiaconul Meletie,  pe care l-am primit la mănăstirea noastră din Ciudov,  acesta,  într-
adevăr,  nu ne-a pricinuit nici un fel de supărare,  căci după câteva luni,  întorcându-se pe 
meleagurile natale,  a murit.  

   Îi mulţumesc lui Dumnezeu că m-a învrednicit să-1 cunosc pe părintele Ioan din Kronstadt 
în perioada când eram încă tânăr şi aveam nevoie de sprijin duhovnicesc.  Exemplul 
părintelui Ioan m-a convins că slujitorul altarului este foarte aproape de Dumnezeu şi cât de 
mare poate fi influenţa acestuia în popor.  Voi spune sincer că părintele,  prin rugăciunea sa 
inspirată,  m-a influenţat foarte mult atât pe mine,  cât şi pe mulţi alţii,  mai ales prin felul în 
care săvârşea dumnezeiasca Liturghie.  Orice preot se întreabă câteodată:  „Oare sunt cuprins 
întotdeauna de sentimente de evlavie şi meditez la cele cereşti? " Părintele Ioan era pătruns 
de acestea,  lucru foarte evident.  A sluji cu el era o mare mângâiere şi a fi împărtăşit din 
mâinile sale era o bucurie deosebită.  Trebuia să te grăbeşti ca să nu pierzi ocazia de-a gusta 
din Cina cea Cerească,  împreună cu părintele.  Dacă,  în general,  este nevoie de postire 
îndelungată şi de abstinenţă,  în cazul slujirii sale,  centrul de greutate consta în inspiraţia şi 
în libertatea duhovnicească.  Aceasta este trăsătura caracteristică harului divin:  revărsarea 
peste inima credincioasă şi smerită,  care se pocăieşte şi-L iubeşte pe Dumnezeu,  iar nu peste 
evlavia de faţadă.  

  Într-adevăr,  fericit este cel ce 1-a cunoscut pe părintele şi a avut posibilitatea să 
comunice cu el prin rugăciune,  căci aceasta îţi lăsa o impresie de nedescris.  El a fost cu ade-
vărat un mire în sensul evanghelic al cuvântului (Matei 9,  15;  Luca 34-35),  fiind foarte uşor 
şi plăcut sa trăieşti în prezenţa lui.  După ce te vedeai cu părintele şi slujeai cu el Liturghia,  
îţi făceai rezervă de râvnă pastorală pentru o anumită perioadă de timp,  iar dacă aceasta se 
împuţina trebuia să te grăbeşti iarăşi spre el ca spre un izvor al duhovniciei.  

   Influenţa părintelui Ioan asupra preoţilor era atât de mare,  încât năştea în unii dorinţa de 
a-1 imita,  însă,  în ceea ce priveşte duhovnicia,  copierea nu este suficientă.  Este nevoie de 
sinceritate şi de asceză,  ceea ce le lipsea multora şi de aceea rezultatul lor era aproape 
inexistent.  

    În ce consta totuşi puterea preotului din Kronstadt?  Unii o explică prin caracterul său 
binevoitor,  prin deschiderea şi comunicarea părintelui,  însă mulţi oameni de acest fel sunt 
pe pământ! Şi totuşi faima lor nu se răspândeşte.  Alţii îi văd însă cauza în facerea de bine,  
stimulată în timpurile noastre,  când se caută creştinismul activ şi nu cel contemplativ.  Nu 
cred că ducem lipsă de cei ce jertfesc milioane,  însă tot necunoscute rămân faptele lor. În 
sfârşit,  unii văd în părintele Ioan,  existenţa unui magnetism viu,  ce avea o influenţă ire-
zistibilă asupra tuturor oamenilor pe care îi întâlnea.  Insă de ce hipnotizatorii nu au 
asemenea faimă?  Acestea sunt explicaţiile înţelepţilor acestui veac.  



 

 

   Feţele bisericeşti susţin că pricina influenţei părintelui Ioan ar trebui căutată în profunda 
lui credinţă,  dragoste,  fidelitate faţă de Ortodoxie,  în atitudinea sinceră faţă de pastorală şi 
în sfinţenia personală.  E adevărat însă,  cele enumerate nu fac decât să atragă harul divin,  şi 
acesta îl face măreţ pe om.  Astfel se explică farmecul deosebit al părintelui.  Harul 1-a 
proslăvit pe păstorul din Kronstadt şi a atras către el inimile multor oameni.  Din această 
perspectivă el nu era un om obişnuit,  ci o minune dumnezeiască,  un vas duhovnicesc,  
umplut cu multe daruri,  ce are dreptul de-a spune „Toate le pot întru Hristos,  Cel care mă 
întăreşte" (Filiper. .  4,  13).  Când era întrebat în ce mod a dobândit o asemenea faimă,  
părintele răspundea,  de obicei:  „Nu am nimic în afara harului preoţiei,  care se dobândeşte 
prin hirotonie.  Reaprinde în tine acest har şi atunci vei săvârşi fapte mai mari şi mai 
minunate".  

      Astfel luminat de harul lui Dumnezeu,  părintele Ioan avea,  mai întâi de toate,  o credinţă 
deosebită.  Noi nu facem decât să ne apropiem de o astfel de credinţă dorind să o avem,  dar 
ea nu ne înfierbântă inima şi nu ne cuprinde mintea în întregime,  şi,  după cum se spune,  
doar „alunecă" în noi.  Nu încape îndoială că părintele Ioan credea în Mântuitorul şi în Sfânta 
Evanghelie,  căci credinţa era parte constitutivă a fiinţei lui şi nu doar o noţiune abstractă.  El 
nu vorbea despre tot ce e dumnezeiesc ca despre ceva străin,  în afara conştiinţe,  sale,  ci ca 
despre o experienţă personală.  El era pătruns de credinţa în Hristos,  asemenea unui burete 
îmbibat cu apă,  şi de aceea putea vorbi ca Apostolul:  „. . . nu mai trăiesc eu,  ci Hristos 
trăieşte în mine.  Şi viaţa mea de acum în trup o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu,  
Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine" (Galateni 2,  20).  

   Iată câteva dintre revărsările sufletului său,  notate în jurnal,  mărturisind credinţa 
profundă pe care o avea:  „Treimea Sfântă,  Tatăl,  Fiul şi Duhul Sfânt,  constituie pentru 
mine,  ca şi pentru toţi,  suflarea şi lumina,  viaţa,  puterea,  îndreptăţirea,  înţelepciunea,  
sfinţenia,  bogăţia,  ajutorul,  vindecarea de orice boală,  focul rugăciunii,  izvorul umilinţei,  
siguranţa . . .  Oare nu bate cu bucurie şi freamăt inima ta,  atunci când îţi aminteşti sau 
pronunţi Numele cel prea sfânt al Celui necreat,  Care pe toate le-a făcut;  al Preasfintei 
Treimi,  Tatăl,  Fiul şi Duhul Sfânt?  O,  nume minunat! O,  nume prea dulce şi de viaţă 
dătător! O,  prea frumoasă şi veşnică Treime,  care ai dăruit frumuseţe nespusă lumii 
spirituale şi celei materiale,  create de Tine!. . .  Căci Unul Născut este doar Fiul lui 
Dumnezeu şi doar Duhul dătător de viaţă este Duhul lui Dumnezeu. . .  Slavă Ţie,  Doamne,  
Celui ce ne-ai descoperit nouă taina Sfintei Treimi.  Amin. " 

   Părintele Ioan a atras asupra sa harul divin datorită dragostei jertfelnice pentru 
Dumnezeu şi aproapele.  El spunea:  „Mintea nu se poate opri din mirare văzând cât de Bun,  
de viaţă Făcător şi Atotputernic este Dumnezeu! Cât de mult se aprinde atunci dorinţa de a-L 
iubi,  de a fi cuprins de evlavie în faţa Lui,  de a-I săruta mâna creatoare şi a-L preamări,  
asemenea celor trei tineri din cuptorul babilonian! O,  Creatorul meu,  toată făptura îşi 
îndreaptă gândul spre Tine,  Care eşti izvor al bucuriei. " 

   Se putea observa,  într-un mod cu totul deosebit,  puterea dragostei de Dumnezeu a 
părintelui în timpul săvârşirii Dumnezeieştii Liturghii.  După prefacerea Sfintelor Daruri,  
atunci când pe Sfânta Masă era însuşi Mielul lui Dumnezeu,  care ridică păcatele lumii,  
părintele Ioan nu-şi putea lua ochii de la Potir,  lăcrimând de fericire.  Un slujitor al 
Catedralei Sfanţul Andrei spunea că el se apleca asupra Agneţului cu multă dragoste,  
plângând cu inima plină de bucurie duhovnicească.  Părintele se asemăna astfel unui copil 
mângâiat de mama sa,  după ce-i încredinţase acesteia bucuriile şi necazurile,  ştiind că ea îl 
va asculta cu drag.  Nu se poate exprima prin cuvinte frumuseţea cerească a acelui moment,  
care îl putea sensibiliza pe orice om credincios.  Eram foarte bucuroşi să-1 putem vedea pe 
părintele Ioan într-o astfel de stare de rugăciune şi atunci ne ziceam,  fără să vrem:  „Cât de 
mult îl iubeşte părintele pe Dumnezeu;  ce sfânt este el!" 



     În al treilea rând,  părintele loan era fidel Sfintei Biserici şi canoanelor.  Căci sunt 
mulţi ortodocşi pe lume,  dar puţini dintre aceştia îşi iubesc Biserica-Mamă în acest fel.  Pă-
rintele Ioan nu i-a reproşat niciodată Bisericii ceva,  supunându-i-se cu desăvârşire şi,  de 
aceea,  s-a bucurat întotdeauna de bogăţia ei duhovnicească,  compusă din slujbe,  taine şi 
rânduieli.  

   „Fraţi prieteni,  spunea el,  iubiţi Biserica,  căci în ea sunt viaţa şi apa voastră vie,  ce 
curge din izvorul nesecat al Duhului Sfânt.  Biserica este pacea,  curăţirea,  sfinţirea,  
vindecarea,  puterea,  ajutorul şi slava voastră;  în ea găsiţi cele mai sublime idealuri ale 
umanităţii.  O,  cât de bună este Biserica! Slavă Domnului ei,  Celui ce revarsă peste ea 
darurile Sale nenumărate! Să credeţi cu adevărat,  nu prin cuvinte,  ci prin fapte,  în Biserica 
cea Sfântă,  Sobornicească'şi Apostolească. . . ".  

    În continuare voi vorbi puţin despre râvna pastorală a părintelui Ioan.  Cine oare nu ştie 
cum cobora el în beciuri şi în spelunci,  căutând oameni nefericiţi şi săraci?  Oare cine nu a 
citit despre nenumăratele sale călătorii prin Rusia,  la bolnavi şi la cei care aveau nevoie de 
mângâiere duhovnicească?  Oare cine n-a fost uluit de faptul că părintele construia mănăstiri 
sau diferite aşezăminte sociale?  E foarte greu să descrii domeniile în care a activat părintele.  

   A trăi şi a munci pentru aproapele,  a-1 aduce pe calea dumnezeirii,  spre mântuire - 
acesta a fost scopul întregii sale vieţi şi,  în această privinţă,  părintele nu se menaja pe sine şi 
nici familia,  lucrând în orice împrejurare.  El privea preoţia ca pe ceva măreţ,  gândind că a 
fost însărcinat cu aceasta de Însuşi Dumnezeu,  pe care nu avea voie să-L refuze şi faţă de 
care nu putea să şovăie.  

   Soţia părintelui,  încă de la începutul preoţiei sale,  a observat că el uită cu desăvârşire 
de familie şi de casă,  dar părintele îi spunea:  „Liza,  familii obişnuite sunt destule;  noi doi 
ne vom dedica viaţa slujirii lui Dumnezeu".  

  Atunci când cei de acasă îşi exprimau teama ca nu cumva,  din cauza mărinimiei 
părintelui,  să rămână săraci lipiţi,  el le spunea:  „Eu sunt preot şi deci nu-mi aparţin mie,  ci 
celorlalţi".  

O modalitate deosebită de a sluji aproapelui era săvârşirea zilnică a Sfintei Liturghii,  în 
timpul căreia părintele îi chema pe toţi la pocăinţă şi împărtăşire.  Testamentul împărtăşirii 
cu Sfântul Trup şi Sânge al lui Iisus pentru moştenirea vieţii veşnice a fost uitat în vremurile 
noastre şi,  din păcate,  de multe ori,  chiar condamnat.  Părintele Ioan a reînviat şi a restabilit 
această poruncă a lui Hristos.  Din Kronstadt s-a auzit un glas care spunea:  „Cu frică de 
Dumnezeu şi cu credinţă să vă apropiaţi de Potir! Să vă apropiaţi nu doar în gând,  aşa cum 
a fost până acum,  ci într-o reală unire cu Mântuitorul,  prin Sfintele Taine. " Fiind cuprins de 
o nespusă dragoste,  părintele n-a putut suporta atitudinea rece a credincioşilor faţă de o 
asemenea Taină măreaţă.  El era însetat de mântuirea fiilor săi duhovniceşti şi şi-a dorit ca 
aceştia să primească mereu tot ce-i mai scump şi necesar,  adică Sfânta Împărtăşanie.  

    Mai rămâne să vorbim şi despre sfinţenia personală a părintelui,  care,  prin viaţa sa,  a 
demonstrat că este om drept,  dobândind această virtute prin atenţia sporită la persoana sa şi 
prin neîntrerupta deşertare a inimii de orice pornire pătimaşă,  atât trupească,  cât şi 
sufletească.  Ca mărturie a vieţii deosebite a părintelui ne-au rămas jurnalele sale.  Notând în 
acestea toate trăirile lui,  atât cele duhovniceşti,  cât şi cele păcătoase,  părintele mulţumea 
pentru tot binele lui Dumnezeu,  lupta cu răul şi se îngrijea de îndreptarea acestuia prin 
mustrare,  rugăciune şi pocăinţă tainică.  Pocăinţa a devenit pentru părintele o armă puternică 
şi,  astfel,  orice sentiment sau gând rău era la el însoţit de înfrângerea voinţei proprii şi de 
chemarea ajutorului lui Dumnezeu.  Pentru o asemenea mărturisire neîntreruptă,  Mântuitorul 
înveselea inima marelui păstor,  umplând-o de pace şi linişte sau,  după cum spunea părintele 
însuşi,  „de spaţiu". În urma acestui fapt,  starea de spirit obişnuită a părintelui o constituiau 
tăria duhului şi forţa fizică înnoită.  Cunoscând din propria experienţă cât de mare este 
importanţa pocăinţei tainice pentru creşterea duhovnicească,  părintele îi sfatuia şi pe alţi 



 

 

râvnitori să recurgă la aceasta.  El manifesta o atenţie deosebită faţă de viaţa sa interioară,  
acordând semnificaţie duhovnicească tuturor lucrurilor.  

Citindu-şi pravila,  părintele pătrundea în esenţa fiecărui cuvânt şi,  de aceea,  la 
îndrumările existente în ea întâlnim multe însemnări făcute pe marginea paginii de părinte.  
Este subliniată,  spre exemplu,  expresia „ia aminte la sufletul meu cel înrăit",  pe marginile 
jurnalului fiind scris:  „într-adevăr,  cât de rău sunt eu!".  Atunci când se afla în mijlocul 
naturii şi vedea cerul înstelat,  apusul soarelui,  marea,  munţii,  luncile sau o floare frumoasă,  
mintea lui se gândea la Creatorul acestora,  văzând în toate lucrarea mâinilor Sale.  El reţinea 
chiar şi visele.  

      Părintele a dus o astfel de viaţă lăuntrică nu un an sau doi,  ci mai mult de jumătate de 
veac,  dobândind starea duhovnicească a sfinţeniei,  care i-a minunat atât de mult pe toţi cei 
care au avut fericita ocazie să-1 întâlnească şi să se roage împreună cu el.  

  Chiar şi aspectul fizic al părintelui părea deosebit şi încântător,  astfel că îi atrăgea spre 
el pe toţi în mod firesc,  deoarece ochii lui reflectau cerul,  iar pe chipul său se citea 
dragostea jertfelnică pentru oameni. În felul său de adresare se vedea dorinţa de a sări tuturor 
în ajutor.  Nu este de mirare că toţi bolnavii,  fie că sufereau sufleteşte sau trupeşte,  erau 
atraşi de el.  Din mulţimea exemplelor,  vom aduce doar unul.  

  Odată,  un om care se abătuse foarte tare de la dreapta credinţă şi-şi distrusese în mod 
definitiv sănătatea prin patima beţiei,  trecând pe lângă gara din Sankt-Petersburg,  a obser-
vat mulţimea care se îndrepta spre trenul ce sosea în oraş.  Din simplă curiozitate,  el a 
întrebat:  „Unde se îndreaptă toţi aceşti oameni? " Cineva i-a răspuns că trebuie să vină 
părintele Ioan din Kronstadt.  Omul necăjit s-a gândit atunci:  „Ce oameni ciudaţi! Oare,  
chiar merită să te îmbulzeşti?  Ce poate fi atât de deosebit?  Totuşi,  voi merge şi eu să-1 văd 
pe acest preot,  fiindcă am auzit foarte multe despre el",  şi s-a îndreptat spre gară. . .  

  Părintele,  fară a-i băga în seamă pe cei care-1 înconjuraseră,  s-a uitat spre acest om,  1-
a binecuvântat cu crucea şi i-a spus cu blândeţe:  „Dumnezeu să te binecuvânteze şi să-ţi 
ajute să te îndrepţi,  prietene,  căci se vede că suferi foarte mult!" Datorită cuvintelor 
însufleţite ale marelui părinte puterea harului 1-a cuprins fulgerător pe acel nenorocit,  
îndepărtându-se puţin,  el a simţit că inima îi este înmuiată de prezenţa părintelui Ioan.  

   „Într-adevăr,  s-a gândit el atunci,  ce viaţă grea am şi cât de mult am decăzut,  devenind 
mai rău decât un animal.  Oare aş putea să mă ridic?  Ce bine-ar fi! Părintele Ioan mi-a dorit 
aceasta şi cât de bun este el,  fiindcă i s-a făcut milă de mine! Voi merge la el neapărat!" Mai 
târziu el a mers în Kronstadt,  s-a spovedit,  s-a împărtăşit cu Sfintele Taine şi,  cu ajutorul lui 
Dumnezeu,  şi-a venit în fire.  

   Povestind despre părintele Ioan,  nu pot s-o trec cu vederea pe cea care-i scria cugetările,  
Vera Ivanovna Perţova,  monahia Ioana de mai târziu,  adormită acum întru Domnul.  
Aceasta i-a slujit marelui păstor ani în şir,  din dragoste pentru cele sfinte.  

   După ce a încheiat studiile gimnaziale,  Vera Ivanovna a început să caute apropierea de 
părintele,  însă era foarte greu să te apropii de această candelă duhovnicească,  mereu 
înconjurată de lume.  Ea s-a hotărât atunci să-1 urmeze de la distanţă,  fară a-1 scăpa din 
priviri.  Astfel,  ea mergea prin jurul casei părintelui,  pentru ca măcar câteva clipe să-i vadă 
umbra într-un geam.  Dacă reuşea să facă ce îşi propusese,  bucuria ei nu avea margini.  
Datorită sârguinţei acestei femei,  părintele Ioan a observat-o şi,  chemând-o la sine,  i-a dat 
jurnalul său pentru transcriere,  după care a luat-o la sine,  în calitate de copist.  Vera a avut 
ascultarea aceasta până la moarte,  însoţindu-1 pe părintele aproape în toate călătoriile lui.  
Preţuind mult încrederea părintelui,  ea îi slujea cum se pricepea mai bine,  iar odată era cât 
pe ce să-şi piardă mâna,  apărându-i liniştea.  Aceasta s-a întâmplat într-o gară,  unde a 
poposit părintele la un moment dat.  Vera Ivanovna îi păzea intrarea în compartiment,  iar 
cineva a intrat şi a trântit uşa după sine,  strivindu-i femeii degetele.  Mult mai multe au fost 



necazurile ei duhovniceşti pe lângă părintele.  Admiratorii nemulţumiţi ai acestuia au început 
să invidieze apropierea femeii de părintele şi au scornit tot felul de minciuni la adresa ei.  
Părintele,  văzând cu duhul starea sufletească a însoţitoarei sale,  nu băga în seamă bârfele 
nefondate ale oamenilor „binefăcători",  susţinând-o pe Vera Ivanovna.  

         Pe când stăteam în Vaulov,  la părintele,  acesta mi-a dat de înţeles că după moartea lui,  
Vera Ivanovna va avea avea nevoie de ajutorul meu de ajutorul meu.  Adresându-se femeii,  
el a spus:  „Ai grijă de părintele Arsenie,  căci îţi va fi de folos mai târziu".  

  Aşa s-a şi întâmplat,  căci după moartea marelui păstor din Kronstadt,  părăsită de toată 
lumea,  femeia a venit la mine,  în Moscova.  Am fost nevoit să o aranjez undeva,  ceea ce era 
foarte greu,  având în vedere răutatea celor care o invidiau.  Şi apoi,  eu nu aveam o poziţie 
foarte înaltă,  ajutorul meu fiind destul de inconsistent.  Chiar şi în obştile de maici Vera 
Ivanovna nu a găsit compasiune,  deşi avea recomandări de la mitropoliţii Veniamin şi 
Macarie.  Doar egumena Mănăstirii Novodevicievo,  din Moscova,  a răspuns apelului meu 
de a o ajuta pe femeie,  permiţându-i să se călugărească şi să ia numele de Ioana.  Din păcate,  
Vera Ivanovna nu a mai trăit mult după aceea,  căci,  din cauza greutăţilor prin care trecuse,  
ea se îmbolnăvise de tuberculoză.  Deşi a mers în Caucaz pentru tratament,  la mănăstirea Sf.  
Ioan Gură de Aur din Comansk,  Vera Ivanovna nu numai că nu s-a vindecat,  ci starea ei s-a 
înrăutăţit. Întorcându-se,  abia vie,  la mănăstirea din Moscova,  ea a trecut în curând la cele 
veşnice,  având poza părintelui Ioan în faţă.  L-a privit ca pe o nădejde,  până la ultima 
suflare.  

   La porunca egumenei,  Vera Ivanovna a fost înmormântată cu onoruri;  în timpul slujbei 
în biserică au fost aprinse toate sfeşnicele,  iar cântările au fost interpretate de tot corul 
mănăstirii.  Consider că este datoria mea să-mi amintesc de Vera Ivanovna,  care mi-a uşurat 
accesul la părintele Ioan.  Următoarele gânduri referitoare la părintele le ştiu chiar de la ea.  

   Pe când era copil,  părintele învăţa cu dificultate,  dar rugăciunea sa fierbinte,  de copil,  
a avut ca efect deschiderea minţii,  astfel încât el a absolvit primul din clasă Seminarul 
Teologic şi a obţinut bursă pe parcursul studiilor la Academie.  

       În anii copilăriei,  părintele a văzut,  în vis,  o biserică,  în care l-a condus cineva.  Când 
a fost numit la Catedrala Sfântul Andrei,  mare i-a fost uimirea să recunoască biserica din vis.  
Lucrarea de început a tânărului preot nu era foarte roditoare.  Familia numeroasă în care 
ajunsese şi apartamentul mic i-au îngrădit posibilitatea de a se concentra duhovniceşte,  dar 
părintele a găsit forţa necesară gândirii la Dumnezeu.  Atunci când îi era greu să se roage,  el 
pleca în afara oraşului,  pentru a-L contempla pe Dumnezeu în mijlocul naturii.  

      Încă din primii ani de preoţie,  el şi-a fixat ca scop slujirea Liturghiei în fiecare zi,  
dar,  fiindcă în biserică erau mai mulţi preoţi,  nu a reuşit să facă aceasta prea curând.  El 
trebuia să ceară voie pentru slujire,  ceea ce nu-i facea prea fericiţi pe toţi fraţii slujitori.  
Doar înlocuindu-1 pe următorul la rând,  părintele răsufla uşurat.  Predispoziţia sa sufletească 
spre contemplare a făcut din el un rugător deosebit.  Încă de tânăr el intra în biserică şi,  
ridicându-şi mâinile spre cer,  se ruga.  Neobişnuită cu o astfel de atitudine,  mulţimea îl cre-
dea nebun.  Aceeaşi părere despre părintele aproape că s-a înrădăcinat şi în mijlocul 
coslujitorilor săi de la catedrală.  

   Activitatea sa febrilă de la începutul pastoraţiei părea atât de neobişnuită şi nouă,  încât 
membrii clerului superior l-au chemat în repetate rânduri pentru explicaţii şi au fost foarte 
aproape de a-1 opri de la slujire,  dar Dumnezeu avea grijă de alesul Său şi-1 păzea de 
represaliile nedrepte şi nefolositoare,  aducându-i treptat pe toţi la cunoaşterea dreptăţii 
luminătorului din Kronstadt.  

  Uneori părintele era cuprins,  după cum explica el însuşi,  de o stare apăsătoare,  urmare 
a îndepărtării harului divin,  însă părintele continua să se trudească,  rugându-se astfel:  „ Tu,  



 

 

Doamne,  mă laşi pentru păcatele mele,  însă eu nu mă voi depărta de la Tine şi Te voi ruga 
mereu să mă miluieşti".  

   Pe parcursul întregii sale vieţi,  părintele a avut multe de suferit de pe urma aşa-ziselor 
admiratoare,  care l-au batjocorit adesea,  în bisertică.  adesea,  în biserică.  El însă,  ca un 
păstor autentic,  se ruga pentru toţi oamenii şi nu a fost pătat de încercările diavoleşti trimise 
asupra lui.  

  După terminarea Sfintei Liturghii,  părintelui îi plăcea să se retragă pentru a citi din 
Sfânta Evanghelie şi pentru a fi cu gândul la Dumnezeu.  Aceasta era de înţeles,  căci mintea 
şi inima lui erau mereu îndreptate spre Dumnezeu.  După împărtăşirea cu „Tainele de Viaţă 
Făcătoare",  când intra în comuniune cu Dumnezeu,  părintele nu vroia să se lipsească de 
roadele duhovniceşti ale acesteia:  liniştea,  bucuria şi sfinţenia,  care se puteau disipa atât de 
uşor în tumultul lumii.  De multe ori părintele Ioan citea şi interpreta cuvântul lui Dumnezeu 
apropiaţilor săi,  lucru ce se întâmpla adesea şi pe vapor.  

   Maica Ioana îmi spunea că astfel de clipe erau foarte frumoase,  căci părintele explica 
Scriptura foarte simplu,  cu credinţă şi dragoste întru Domnul:  „Inima îţi bătea atunci foarte 
tare datorită exaltării duhovniceşti şi păcii".  

   Părintele dormea cu ferestruica deschisă,  atât vara,  cât şi iarna,  iar dacă îi era frig se 
îmbrăca mai gros.  Dormea de obicei în rasă,  pentru a fi gata să întâmpine Mirele,  care pu-
tea veni la orice oră.  Noaptea îi plăcea să se plimbe,  admirând cerul înstelat. În general,  
iubea mult natura,  mai ales plantele.  Se oprea uneori în faţa florilor şi admira în ele pe 
Creatorul lor.  Din toate lucrurile care-1 înconjurau el îşi lua exemple pentru viaţa proprie.  

   Părintele era indiferent faţă de cadourile şi sumele de bani pe care le primea,  pe unele 
preţuindu-le,  iar pe altele refuzându-le.  Cadourile care-1 interesau erau cele care-i aduceau 
bucurie interioară,  iar aceasta nu depindea niciodată de valoarea lor.  

    În timpul Păresimilor20 părintele se simţea adesea rău din cauza postirii,  astfel că cei 
din jurul lui se temeau pentru sănătatea sau chiar viaţa sa.  

20 Postul Mare.  

Domnul îl ajuta însă şi,  după ce treceau Paştile,  se însănătoşea şi înflorea din nou.  
   Părintele îi iubea pe toţi cu aceeaşi dragoste.  La el nu se putea observa vreo predilecţie 

pentru o anumită pătură socială,  deoarece era vizitat atât de preoţi şi monahi,  cât şi de 
oameni simpli,  de ţărani săraci.  Era plăcut să slujeşti în biserica lui,  căci Sfânta Masă era 
înconjurată de oameni simpli şi de ţărani,  ducându-te cu gândul la Mântuitorul,  care îi 
primeşte pe toţi în braţele sale părinteşti.  Fiind preot cast,  nu este de mirare că se străduia să 
înfiinţeze mănăstiri sau că sfătuia oamenii să intre în monahism.  

    Într-un an,  în timpul Postului Mare,  părintele s-a îmbolnăvit grav şi medicii i-au 
prescris să mănânce de dulce.  El a refuzat să facă acest lucru,  ţinând minte ce îi spusese 
mama sa:  „Mai bine mori decât să nu ţii post!" 

   Oamenii îl întrebau pe părintele Ioan dacă Tolstoi s-ar putea pocăi,  iar el le răspundea:  
„Nu,  deoarece este vinovat de hulă împotriva Duhului Sfânt",  după care îi prezicea acestuia 
moartea apropiată,  lucru care s-a şi întâmplat.  

  La fiecare Liturghie se simţea obligat să rostească un cuvânt de învăţătură,  pe care îl 
gândea dinainte,  iar uneori îl şi scria.  Ieşind în amvon,  el se ruga întotdeauna:  „Doamne,  
ajută-mă să rostesc un cuvânt care să le fie de folos credincioşilor".  

    Păstorul din Kronstadt tindea întotdeauna să aibă o atitudine serioasă,  sfântă faţă de 
Dumnezeu şi de aproapele.  De multe ori noi judecăm învăţătura de credinţă cu uşurinţă sau 
nu suntem sinceri cu oamenii,  părintele însă era arzător cu duhul,  văzând în fiecare om 
chipul Domnului.  De aceea îi iubea şi îi respecta pe toţi.  Pe lângă acestea,  părintele mai 
avea darul lacrimilor,  care se puteau observa adesea la el în timpul Liturghiei.  Aceste 



lacrimi,  după cum se exprima el,  nu făceau rău vederii sale.  „Tu,  Doamne,  ai făcut aşa,  ca 
să nu-mi fie frică să vărs înaintea Ta lacrimi de pocăinţă şi de umilinţă,  care nu-mi fac rău,  
ci mă curăţă şi mă întăresc.  Lacrimile lumii acesteia,  datorate tristeţii,  îl slăbesc mult pe 
om,  dar lacrimile harice acţionează exact invers". 21 

    Părintele amintea deseori în predicile sale despre venirea apropiată a Mântuitorului,  el 
însuşi aşteptându-L şi pregătindu-se pentru acest moment. În primul rând,  se referea la focul 
care va distruge lumea,  aşa cum s-a întâmplat odinioară prin potop.  

   „De fiecare dată,  spunea,  când privesc focul,  dar mai ales incendiile mari,  mă gândesc 
că această stihie este întotdeauna gata să aprindă tot.  Ea aşteaptă doar ordinul Creatorului 
acestui univers pentru a putea începe să distrugă oamenii şi toate fărădelegile lor. " Mai citez 
ceva legat tot de foc:  „Când apele globului pământesc vor pierde echilibrul lor cu focul de 
sub pământ şi focul va fi mai puternic,  atunci va avea loc potopul de foc,  prezis în Sfânta 
Scriptură,  dar mai ales în Epistola Sfântului Petru.  Atunci vor fi a Doua Venire a 
Mântuitorului şi judecarea lumii.  Până atunci morala va fi anulată.  Să ştiţi că cea de-a Doua 
Venire a Domnului este la uşă !"22 

    În afară de acestea,  părintele amintea în cuvântările şi în jurnalele sale că păcatul şi 
fărădelegea îl chinuiesc pe om,  distrugându-i sufletul şi conştiinţa,  în timp ce libertatea de 
patimi înviorează inima şi împrospătează organismul.  

    Părintelui îi plăcea să vorbească despre „spaţiul" inimii,  pe care îl cerea în mod special 
de la Domnul.  El definea acest spaţiu în felul următor:  o stare a sufletului,  în care nu se 
simte nici un fel de deprimare,  plictiseală,  frică sau orice altă patimă.  Acest spaţiu este 
atunci deschis primirii a tot felul de daruri de la Dumnezeu,  cu care se umple.  Opusul 
spaţiului 

 
 
21« Gânduri despre slujbele Bisericii Ortodoxe ale protopresbiterului Ioan Serghiev,  Moscova,  1894,  p.  

20.  
22 De la moarte la viaţă,  Sankt-Petersburg,  1904,  p.  36.  

 

duhovnicesc este apăsarea sufletească,  provenită din păcat şi din depărtarea de harul lui 
Dumnezeu.  

   Luminătorul din Kronstadt lăuda simplitatea,  arătând că însuşi Domnul este Duh 
simplu.  Credinţa,  munca,  smerenia,  amabilitatea,  ascultarea,  supunerea sunt,  după cum 
explica el,  crescute pe pământul bun al sufletului simplu.  

  Părintele voia să le facă pe toate perfect.  Astfel,  el recunoştea ca bună doar rugăciunea 
din inimă curată,  făcută cu atenţie la cele rostite,  iar rugăciunea grăbită o considera pierdere 
de vreme.  El dădea o importanţă deosebită oricărui cuvânt rostit,  de aceea nu vorbea nimic 
în plus,  spunând că vorba omenească este chipul Cuvântului lui Dumnezeu şi de aceea 
trebuie să fie dreaptă şi sfântă.  De aici,  el trăgea concluzia că nu trebuie să existe niciodată 
contradicţii între vorbe şi fapte:  ce ai promis trebuie neapărat să îndeplineşti.  Părintele 
privea toate membrele organismului ca pe creaţii curate ale Domnului.  Acestea trebuiau să 
trezească în gândirea omului doar sentimente de înălţare duhovnicească.  

   Pe toate cele pământeşti părintele se străduia să le transforme în cereşti,  numindu-le 
sfinte şi înalte.  Pentru el,  peste tot şi în toate era Dumnezeu şi de aceea îşi direcţiona toate 
forţele spre El.  Cu alte cuvinte,  în gândirea părintelui cerul era apropiat de pământ şi 
sentimentele erau expresia nu doar a trăirilor exterioare,  ci şi a celor duhovniceşti.  

    Părintelui Ioan nu-i plăcea să rămână dator cuiva,  dar mai ales celor care îi faceau 
diferite servicii. Înainte de Crăciun,  el semna liste de persoane cărora trebuia să le dea o aşa-
zisă recompensă.  In această listă intrau telegrafistele,  poştaşii,  poliţiştii ş. a.  Chiar şi în 



 

 

ultimul an de viaţă,  el s-a gândit la aceste liste,  spunând că trebuie să le facă rapid,  căci,  
din cauza bolii,  s-ar putea să nu mai apuce.  

   După ce s-a îmbolnăvit,  în anul 1906,  părintele Ioan,  care era foarte vioi până atunci,  s-a 
ofilit dintr-odată,  simţind scăderea puterilor. Însă el nu şi-a încetat activitatea de slujire 
zilnică a Liturghiei şi de vizitare şi ajutorare a nevoiaşilor.  

  Ultima Liturghie slujită de părintele a avut loc pe 9 decembrie 1908.  Din această zi 
boala i s-a agravat atât de mult,  încât nu a mai primit pe nimeni,  stând mai tot timpul în 
fotoliu,  cu ferestruica deschisă. Ieşirea neinspirată a părintelui cu o birjă,  în data de 17 
decembrie,  i-a înrăutăţit şi mai mult starea de sănătate.  Astfel,  pe 19 decembrie,  nu mai era 
în stare să iasă la uşa din faţă,  pentru a întâmpina preotul cu Sfintele Daruri,  aşa cum făcuse 
în fiecare zi până atunci. În zilele dinaintea morţii,  părintele ofta din când în când,  ceea ce 
confirma durerile pe care le simţea.  El refuza să ia pastile şi nu bea decât apă sfinţită de la 
izvorul Sfântului Serafim de Sarov.  

 Ultima dispoziţie a părintelui a fost cea lăsată egumenei Anghelina,  legată de sfinţirea 
bisericii-gropniţă din Mănăstirea Sfântul Ioan.  Noaptea spre 20 decembrie a trecut cu greu,  
căci pe la două noaptea părintele nu-şi mai simţea picioarele,  stingându-se încet.  A fost 
nevoie de grăbirea Liturghiei,  pentru ca la patru dimineaţa preotul să fie la el cu Sfintele 
Daruri.  Părintele nu a putut primi decât Sfântul Sânge.  După împărtăşire,  s-a şters pe buze 
şi a spus cu greu:  „Mă sufoc,  mă sufoc",  după care şi-a pierdut cunoştinţa. . .  Preotul care 
era de faţă a început să citească rugăciunea la ieşirea sufletului şi când,  la sfârşitul acesteia,  
s-a apropiat de părintele 1-a văzut stând nemişcat,  cu mâinile încrucişate pe piept.  S-au mai 
auzit câteva ofuri şi marele păstor şi-a dat,  liniştit,  sufletul în mâinile lui Dumnezeu.  Ochii 
săi,  care erau închişi până atunci,  s-au întredeschis şi de sub pleoape au ieşit câteva lacrimi 
curate.  Acestea erau ultimele lacrimi ale dreptului părinte,  care a murit la ora şapte 
dimineaţa,  pe 20 decembrie 1908,  în vârstă de optzeci de ani.  

    În timpul bolii fusese tăcut şi serios.  Probabil că se pregătea prin rugăciune pentru 
trecerea în lumea de dincolo.  

   Părintele Ioan s-a dovedit a fi,  după atâţia ani de muncă,  rod bun al pomului care este 
Hristos şi de aceea nu mai putea rămâne cu noi,  păcătoşii.  Iată de ce ultimele sale cuvine au 
fost:  „Mă sufoc,  mă sufoc".  Înseamnă că el se sufoca de răutăţile acestei lumi.  

  Înmormântarea s-a făcut la Mănăstirea Sfântul Ioan din Petersburg,  unde era gropniţa 
părintelui.  Unul dintre preoţii care a participat la înmormântarea părintelui şi care fusese 
destul de critic la adresa activităţii lui pastorale,  a notat următoarele:  „Atunci când din cauza 
mulţimii am ajuns,  cu greu,  lângă sicriul părintelui,  am realizat că lumea nu se ruga pentru 
un mort,  ci la racla unui drept al lui Dumnezeu,  canonizat deja.  Aceasta,  deoarece biserica 
era plină de strigăte şi cereri ale oamenilor,  care îl rugau pe părintele să-i ajute.  Dar,  într-o 
măsură şi mai mare,  am simţit acest lucru în timpul înmormântării propriu-zise.  Impresia 
astfel creată mi-a schimbat radical opinia despre păstorul din Kronstadt,  pe care l-am preţuit,  
l-am iubit şi căruia m-am rugat apoi foarte mult.  
 

Din amintirile lui R. G.  Şcemeakina 

Pe 22 mai 1909,  la ora nouă şi treizeci de minute,  a murit liniştită,  soţia părintelui Ioan,  
Elizaveta Konstantinovna Serghieva.  Cauza morţii sale,  din câte spunea medicul curant,  au 
fost bătrâneţea şi insuficienţa cardiacă.  Domnul a învrednicit această femeie să se 
pregătească îndelung pentru trecerea către viaţa veşnică.  în ultimii ani Elizaveta Kon-
stantinovna,  urmând sfaturile şi testamentul soţului său,  se împărtăşea foarte des,  la biserică 
sau chiar acasă,  atunci când slăbiciunea picioarelor nu îi permitea să se deplaseze. În ultimul 



an de viaţă s-a împărtăşit în fiecare zi,  şi după cum s-a dovedit ulterior,  ultima dată s-a 
întâmplat pe 21 mai,  cu o zi înainte de a muri. În această zi,  de la şase seara,  ea a încetat să 
mai vorbească,  iar după ora zece şi-a pierdut cunoştinţa.  Ultimul ei cuvânt a fost:  „Vreau".  
Acesta era răspunsul la întrebarea dacă vrea să bea puţină agheasmă.  Din păcate,  Elizaveta 
Konstantinovna nu a mai putut înghiţi apa sfinţită,  apoi şi-a pierdut cunoştinţa,  pentru ca în 
dimineaţa zilei următoare să moară,  în timpul citirii canonului la ieşirea sufletului. În 
săptămâna de după Duminica Tomii,  i se făcuse,  la cerere,  Taina Sf.  Maslu.  Atunci ea a 
spus:  „Cât de bucuroasă sunt că am fost unsă cu ulei sfinţit,  pregătindu-mă".  
Înmormântarea soţiei părintelui Ioan din Kronstadt a avut loc duminică,  24 mai,  în oraşul 
Kronstadt,  în partea stângă a grădinii casei parohiale.  

Elizaveta Konstantinovna s-a născut pe 4 mai 1829,  în oraşul Gdov,  unde tatăl ei,  
protopresbiterul Konstantin Petrovici Nesviţki,  slujea ca preot al catedralei din localitate,  
fiind protopop al bisericilor din uezdul Gdov.  Transferat în Kronstadt,  la Catedrala Sfanţul 
Andrei,  când era deja înaintat în vârstă,  părintele Nesviţki şi-a delegat în curând atribuţiile 
tânărului Ioan Serghiev,  care i-a luat fiica de soţie.  In 1855,  când se mărita,  Elizaveta 
Konstantinovna avea pe cap un tată bătrân,  trei fraţi mari şi două surori.  Cu toţii trăiau în 
aceeaşi casă,  pe spinarea Elizavetei,  care devenise mama tuturor (protopresbiterul Nesviţki 
a rămas văduv în acelaşi an).  

Peste câţiva ani fraţii ei mai mici au primit servicii,  mutându-se la casele lor,  iar fetele au 
fost măritate cu profesori ai Seminarului Teologic din Petersburg,  care au devenit ulterior 
preoţi.  Toate cheltuielile de nuntă au fost suportate de părintele Ioan şi de preoteasa 
Elizaveta Konstantinovna.  

Deoarece nu avea destui bani,  părintele Ioan a trecut pe la oamenii bogaţi din parohie,  
pentru a le cere ajutor în vederea cumpărării zestrei cumnatelor sale.  Mulţi dintre enoriaşi au 
ajutat cu plăcere,  dar unii l-au privit pe părintele cu un sentiment de superioritate şi ură,  aşa 
cum avem noi,  de obicei,  când trebuie să facem un bine.  

După măritiş,  surorile veneau să o viziteze pe Elizaveta,  la Kronstadt,  iar în timpul uneia 
dintre aceste vizite m-am născut eu.  Aceasta s-a întâmplat în 1870,  eu fiind fiica surorii mai 
mici a Elizavetei Konstantinovna.  

După un timp oarecare am fost dusă acasă,  dar Domnul a vrut ca tot casa frumoasă şi 
confortabilă din Kronstadt să fie căminul meu adevărat şi să cresc sub aripa ocrotitoare a păs-
torului din Kronstadt.  în 1872 tatăl meu a murit,  lăsând-o pe mama fară vreun venit din care 
să poată trăi.  Atunci unchiul,  văzând situaţia în care ne aflam,  i-a spus mătuşii Elizaveta:  
„Noi nu avem copii,  aşa că hai să o luăm pe nepoţică,  să o educăm ca pe propriul nostru 
copil".  Zis şi făcut.  Astfel m-am trezit,  cu voia Domnului,  în casa dragelor mele rude,  care 
au avut grijă de mine cum nu se putea mai bine.  

La fel ca părintele Ioan,  care îşi dedica viaţa slujirii aproapelui,  nici Elizaveta 
Konstantinovna nu trăia pentru sine,  doar că cercul ei de interes se reducea la rude,  fiind 
părtaşă la bucuriile şi necazurile lor.  

O ţin minte pe când avea cam patruzeci şi cinci de ani.  Era foarte vioaie,  cu un chip 
blajin şi frumos,  totdeauna bătându-şi capul să facă ceva util:  să încălzească mâncarea,  să 
aşeze masa,  să mângâie. Îmi apare şi acum în faţa ochilor,  cu şorţul ei alb,  la bucătărie,  
pregătind o prăjitură delicioasă. Îi plăcea să gătească şi cumpăra singură alimentele,  pentru a 
fi sigură că sunt de bună calitate.  Ţin minte,  unchiul,  după ce mânca din plăcinta cu mere 
care îi plăcea atât de mult,  spunea:  „Eşti un maestru în a face plăcintă!" Întotdeauna veselă,  
prietenoasă şi tandră,  Elizaveta Konstantinovna avea o deosebită plăcere să primească 
oaspeţi. Îi servea cu atâta osârdie,  încât părintele,  privind-o,  zicea de multe ori:  „Este o 
autentică preoteasă!" 



 

 

Deşi avea pe cap multe dintr-ale gospodăritului,  mătuşa nu mă uita,  petrecându-şi tot 
timpul liber cu mine.  Mă învăţa limba franceză,  iar când am intrat la gimnaziu,  îmi pregătea 
pacheţelul cu mâncare,  mă conducea spre şcoală şi mă asculta la teme.  

Ţin minte că atunci când mătuşa a început să mă mediteze,  unchiul a slujit un Te-Deum la 
Catedrala Sfântul Andrei în cinstea Sfinţilor Cosma şi Damian şi a Prorocului Naum.  Tot el 
mă conducea întotdeauna la gimnaziu atunci când aveam examen,  plătind pentru mine tot ce 
era nevoie din salariul său,  şi-mi urmărea cu interes succesele de elevă,  semnând în carnetul 
de note.  Nu este,  astfel,  de mirare că am absolvit excelent cursurile gimnaziale.  Unchiul a 
fost entu ziasmat datorită acestui fapt,  spunându-le tuturor:  „Nepoata noastră Rufa a 
terminat gimnaziul cu medalie de aur".  

Mătuşa 1-a privit întotdeauna cu o dragoste evlavioasă pe soţul ei,  marele rugător.  Când 
se întorcea obosit de la slujbe,  ea se grăbea să-i scoată cizmele,  să-1 ajute să se dezbrace şi 
îi pregătea patul ca să se odihnească.  Atunci,  în casă se instaura o linişte mormântală,  căci 
mătuşa avea grijă să nu fie tulburat somnul păstorului ostenitor.  

Părintele era predispus la boli,  prin natura sa,  iar în aceste cazuri preoteasa devenea 
asistent medical,  stând mai tot timpul la patul său şi având grijă să nu-i lipsească nimic.  
Ţin minte că în anul 1879 părintele Ioan s-a îmbolnăvit mai grav ca de obicei,  fiind 

diagnosticat cu pneumonie.  El stătea atunci ore în şir cu ochii închişi,  fară să ştie de sine,  
iar când îşi venea în fire spunea adesea:  „Mă doare capul foarte tare,  de parcă mă loveşte 
cineva cu ciocanul".  

Odată,  mătuşa era lângă patul unchiului,  plângând.  Părintele a deschis ochii şi,  văzând-
o,  a zis:  „Nu plânge,  Liza;  dacă va vrea Domnul,  mă voi însănătoşi,  iar dacă nu,  El,  dar 
şi oamenii buni nu te vor lăsa.  Eu nu am lăsat pe nimeni fară ajutor,  tot aşa vei fi ajutată şi 
tu".  

După câteva zile,  mătuşa a intrat în camera mea şi a strigat:  „Unchiul este mai bine.  A 
trecut momentul critic!" Ne-am uitat una la cealaltă,  apoi ne-am cuprins în braţe şi am plâns 
cu lacrimi de bucurie.  

Când părintele a început să viziteze des Petersburgul,  mătuşa Liza nu se culca până când 
nu se întorcea el acasă,  deşi,  de cele mai multe ori,  aceasta se petrecea pe la miezul nopţii 
sau chiar mai târziu.  Mătuşa proceda astfel,  deşi nici ea nu stătea prea bine cu sănătatea,  
având adesea migrene sau insomnii.  Mai târziu,  datorită stării sale bolnăvicioase,  preoteasa 
a încetat să mai aibă grijă,  în multe privinţe,  de părintele,  iar neputinţa aceasta o amăra.  
        Îmi mai aduc aminte de un caz. În timpul iernii,  după ce e a făcut baie,  părintele a ieşit 
în tindă încălţat doar în pantofi. Mătuşa s-a îngrijorat atunci şi a trimis pe cineva să-i 
transmită că riscă să răcească,  ieşind aşa subţire îmbrăcat,  după 2 ute să se dezbra- baie.  
întorcându-se din tindă în sufragerie,  părintele i-a spus i Atunci,  în casă secu duioşie,  
bătând-o uşor pe umăr:  „îţi mulţumesc pentru -51 avea grijă să nuatenţia pe care mi-o porţi,  
dragă,  dar să nu ai grijă,  că picioarele îmi sunt bine încălzite".  r_ra sa,  iar în aces-  
       Părintele Ioan preţuia mult grija soţiei sale şi îi răspundea în acelaşi fel.  Atunci când,  
datorită bolii,  nu putea merge la Petersburg sau chiar în Kronstadt,  el o căuta întotdeauna 
pe mătuşa pentru a o chema la masă,  zicând:  „Când mănânc singur,  nu prea am poftă de 
mâncare".  Nu era seară ca unchiul să nu intre la tanti Liza pentru a o binecuvânta înainte de 
culcare,  zicându-i:  „Noapte bună,  dormi liniştită!". Domnul cu tine!" Astfel îi ura el un 
somn liniştit,  înainte de a pleca spre camera sa,  la somn.  

            Cu puţin timp înainte de moartea părintelui,  preoteasa s-a îmbolnăvit de gripă.  
Atunci s-a văzut foarte bine grija pe care i-o purta părintele.  Nu puteai să urmăreşti,  fără a 
vărsa vreo lacrimă măcar,  cum bietul părinte,  abia mergând,  se ducea seara şi dimineaţa,  la 
patul soţiei,  pentru a o binecuvânta şi a o consola.  „Sărăcuţa de tine" sau „amândoi avem de 
tras acum" sunt câteva dintre spusele părintelui pentru a o consola pe mătuşa în acele zile de 



greutate trupească.  El stătea îndelung în fotoliu,  lângă mătuşa,  privind-o şi dând cu milă din 
cap,  rugându-se în acelaşi timp pentru binele ei. . .  
            De obicei,  când era întrebat de sănătate,  părintele spunea: „Suntem rău amândoi;  ne 
pregătim să murim",  

           Odată,  când i s-a spus părintelui că mătuşa e bolnavă,  el a venit la ea şi i-a zis:  „Să 
nu te întristezi,  că Domnul e milostiv şi îţi va da putere să treci peste necazul acesta,  în-
sănătoşindu-te".  

          În noiembrie,  vorbind cu doi oaspeţi,  unchiul le-a spus că se simte rău,  dar mătuşa,  
voind să-1 încurajeze,  a adăugat:  „Primăvara te simţi,  de obicei,  mai bine;  te vei însănătoşi 
la primăvară. " Dar părintele i-a replicat:  „La primăvară,  zici?  Tu vei trăi până atunci,  dar 
eu nu".  

     Prezicerea părintelui s-a împlinit,  căci el s-a mutat la Domnul în decembrie,  iar mătuşa 
mea în mai,  anul următor.  După ce unchiul nu a mai putut săvârşi Liturghia (6 decembrie),  
împărtăşindu-se în fiecare dimineaţă acasă,  venea în camera bolnavei de gripă cu Potirul şi o 
împărtăşea şi pe ea,  spunând:  „Primeşte Trupul şi Sângele lui Hristos",  „Pace ţie,  te felicit".  

    Ultima dată când părintele a venit în camera mătuşii a fost în dimineaţa zilei de 17 
decembrie,  împărtăşind-o,  căci de pe 18 nu a mai putut părăsi camera sa.  

    Starea de sănătate a mătuşii s-a înrăutăţit mai ales după moartea părintelui.  Nu mai 
putea folosi mâinile şi picioarele ca odinioară,  iar inima îi juca feste din ce în ce mai des.  Ea 
tânjea după soţul ei şi nu-i putea aminti numele fară a lăcrima.  Nu se putea împăca cu gândul 
că unchiul nu mai trăieşte,  spunând:  „Tot mi se pare că Ivan Ilici nu a murit,  ci că a plecat 
undeva,  ca odinioară,  urmând să se întoarcă acasă".  

   Cu puţin timp înainte de moarte,  preoteasa a văzut la cineva o broşă cu chipul părintelui 
şi a început să plângă:  „Ivan Ilici,  Ivan Ilici",  iar când ceilalţi o consolau zicându-i că 
părintele este acum mai bine,  ea a zis:  „Lui îi este bine,  dar eu sunt foarte rău fară el,  căci 
am fost împreună cincizeci şi trei de ani".  

   Presimţind sfârşitul său apropiat,  mătuşa se uita în gol şi zicea:  „Trebuie să mă 
pregătesc;  să-I cer iertare Domnului pentru păcatele mele".  Ea se mângâia tot timpul cu 
cuvintele rostite de părintele,  atunci când aflase,  pe 17 decembrie,  că preoteasa s-a 
îmbolnăvit şi că nu mai poate veni la el,  să-l îngrijească: „Spune-i soţiei că ea este 
întotdeauna cu mine şi eu cu ea".  Aceste cuvinte o întăreau şi acum pe mătuşa. mea,  
dându-i speranţa că părintele nu a lăsat-o nici după moarte şi că o va chema la el,  în 
locaşurile cereşti,  lângă Prestolul Celui Atotputernic.   

         Mătuşa se acoperea,  de obicei,  cu rasa părintelui,  peste noapte.  De fiecare dată 
când mergeam la Mănăstirea Sfântul Ioan,  ea îmi spunea:  „Să mergi la unchiul tău şi să i te 
închini,  din partea mea",  apoi începea să plângă amar.  Tot atunci a început să o doară 
foarte tare mâinile şi picioarele,  rugându-mă să i le ung cu untdelemn de la candela de pe 
mormântul părintelui.  Fiind credincioasă,  preoteasa nădăjduia în mila Domnului şi-şi dorea 
din toată inima mântuirea.  

          „Ivan Ilici,  binecuvântează-mă şi roagă-te pentru mine",  i se adresa ea,  de câteva ori 
pe    
  zi,  soţului său,  după moartea lui,  când mătuşa,  deşi se ruga cu lacrimi,  se temea,  din     
  smerenie,  că rugăciunile ei nu vor fi auzite,  aşa că le cerea celorlalţi să se roage pentru ea.       
  Când plecam acasă,  în fiecare seară,  ea îmi zicea,  la despărţire:  „Roagă-te pentru 
mine!Dacă mergeam la Priveghere sau la Liturghie,  mătuşa îmi cerea întotdeauna să mă rog 
pentru ea,  ceea ce eu faceam,  cum puteam mai bine. . .   
        Într-o zi,  înainte de a trece să o văd, mătuşa a început să se simtă foarte rău.  Atunci ea a 
încercat să se liniştească la gândul că este milostiv şi o va ajuta,  spunându-şi:  „Azi e 



 

 

sâmbătă,  iar Rufa va merge la Priveghere şi se va ruga pentru mine".  Aşa de mare era 
încrederea ei în rugăciune,  încât spera să primească uşurarea stării sale de sănătate datorită 
rugăciunilor mele! 

       Încheind aceste însemnări dedicate amintirii luminoase a mătuşii mele adormite,  nu pot 
să trec peste două trăsături deosebite ale ei:  smerenia deosebită şi blândeţea.  Aceste două 
virtuţi creştine defineau cel mai bine măreţia sufletului ei.  Mătuşa nu se supăra şi nu era 
furioasă pe nimeni,  niciodată.  Dacă cineva o supăra,  facându-i vreun rău,  ea răbda aceasta 
cu blândeţe,  iertând tot.  La întrebarea:  „Duşmăniţi pe cineva? ",  ea răspundea întotdeauna:  
„Nu,  pe nimeni".  Iertând supărările provocate ei,  îi sfatuia şi pe alţii să facă la fel.  Ea 
spunea deseori:  „Nu vă supăraţi.  Dumnezeu va arăta cine are dreptate şi cine nu,  iar voi să 
iertaţi".  

    Mătuşa nu-şi permitea să se implice în treburile marelui păstor şi nu a vrut niciodată să 
stea în rând cu el,  rămânând în umbră şi reflectând doar lumina acestuia,  ca luna faţă de 
soare.  Ea 1-a apărat întotdeauna ca pe o comoara comună a oamenilor,  întocmai ca o soră 
iubitoare şi ca o mamă grijulie,  spunând chiar şi atunci când era în vârstă şi bolnavă:  „Nu 
faceţi gălăgie,  că părintele doarme",  „Nu lăsaţi pe nimeni să intre,  deocamdată,  fiindcă 
părintele nu se simte bine".  Părintele o cunoştea foarte bine pe mătuşa mea şi îi preţuia mult 
curăţia,  smerenia şi blândeţea,  spunând despre ea:  „Soţia mea e un înger".  

   Oare toţi ştiau că în spatele marelui drept era păzitoarea sa,  gata să-şi dea viaţa pentru 
el?  Dacă nu,  atunci să ştie măcar acum şi să se roage cu sinceritate pentru roaba Domnului,  
Elizaveta,  femeia cea curată şi blândă.  

   Mulţumiri nemăsurate îţi aduc ţie,  minunată mamă educatoare şi veşnică să-ţi fie 
pomenirea,  mărită femeie-fecioară a luminătorului pământului rusesc.  Să de Domnul ca 
toată această recunoştinţă să fie şi din partea copiilor şi a nepoţilor noştri,  pentru noi! 
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