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INTRODUCERE

Redactarea lucrării de faţă am început-o în urma imboldului de a scoate la lumină, atât cât 

este cu putinţă, chipul ascuns, dar luminat şi unele fapte mai puţin cunoscute ale mărturisitorului 

lui Hristos, Părintele Ioan Iovan, duhovnicul de la Recea. 

Acest  mănunchi  de  mărturii  se  doreşte  a  fi  un  posibil  răspuns  la  diferitele  reţineri  şi 

neînţelegeri  ale  unor  feţe  bisericeşti  sau  simpli  credincioşi  faţă  de  persoana  şi  personalitatea 

vrednicului  de  pomenire,  Părintele  Ioan  Iovan.  De  asemenea,  aceste  mărturii  încearcă  să  ne 

pregătească,  să ne întărească şi  să ne însufleţească în demersul înţelegerii şi al  aprofundării a 

lucrării  duhovniceşti  „în  ogorul  Domnului”,  a  celui  care  a  fost,  timp  de  şaptesprezece 

ani,îndrumătorul sufletesc de la Mănăstirea Recea. 

Lucrarea  de  faţă,  putem spune  că  nu  îmi  aparţine  în  totalitate.  Este  a  celor  care  l-au 

cunoscut şi s-au împărtăşit în diferite moduri de lucrarea pastoral-misionară a Părintelui Ioan de la 

Recea şi care, au încredinţat mărturiile lor personale, în scris sau verbal. Contribuţia mea constă în 

adunarea şi sistematizarea materialului. Această infimă contribuţie personală se doreşte a fi un mic 

dar  memoriei  omului  lui  Dumnezeu,  Preacuviosului  Părinte  Ioan,  pe  care  l-am cunoscut  încă 

înainte de a ajunge în viaţa monahicească. 

Mărturiile acestea sunt autentice  şi personale iar  cele mai multe informaţii  din această 

lucrare sunt redactate  şi  făcute publice pentru prima dată.  Experienţa personală  dobândită din 

contactul cu caracterul şi personalitatea marelui duhovnic Ioan Iovan, este unul dintre motivele 

care au contribuit la întocmirea acestei lucrări de disertaţie. 

În conţinutul ei, lucrarea relatează următoarele: 

Capitolul I – Viaţa Părintelui Ioan Iovan, capitol ce este împărţit în alte şapte subcapitole ce 

expun trecerea prin această lume, a Preacuviosului Ioan, de la naştere la odihna veşnică. 

Capitolul II  –  Părintele Ioan Iovan model al duhovnicului desăvârşit, prezintă asemănarea 

Sfinţiei Sale cu chipurile marilor duhovnici ai Bisericii Ortodoxe. 

Capitolul III – Părintele Ioan şi tradiţia împărtăşirii dese. Acest capitol îl înscrie pe Părintele 

Ioan  Iovan  în  tradiţia  marilor  Părinţi  ai  Bisericii,  care  au  impulsionat  revigorarea  vieţii 

duhovniceşti printr-o împărtăşire continuă sau ca mai deasă cu Hristos Euharistic, însă nu fără o 

pocăinţă prealabilă. 

Capitolul IV –  Măturii ale clericilor despre Părintele Ioan Iovan. În acest al IV-lea capitol 

am expus mărturiile mai multor oameni consacraţi ai Bisericii, ce prezintă roadele duhovniceşti de 

care s-au împărtăşit în urma relaţionării cu Preacuviosul Părinte Ioan de la Recea. 

2



Capitolul V – Mărturii ale mirenilor despre Părintele Ioan Iovan. Mărturiile cuprinse în acest 

capitol aduc în faţa noastră experienţele benefice trăite de simpli credincioşi în urma întâlnirilor 

cu Părintele duhovnic Ioan Iovan. 

Tot  cuprinsul  acestei  lucrări  doreşte  să  pună  în  faţa  conştiinţei  noastre  personalitatea 

complexă a Părintelui duhovnicesc Ioan Iovan de la Mănăstirea Recea.

Pe  proorocii  Vechiului  Testament  poporul  îi  numea  văzători,  deoarece  aveau  ochi 

duhovniceşti  cu care  vedeau bolile  sufleteşti  ale  oamenilor,  aveau o neîncetată  comuniune cu 

Dumnezeu,  vedeau  viitoarea  întrupare  a  Fiului  şi  Cuvântului  lui  Dumnezeu.  Un  astfel  de 

„văzător” a fost şi Părintele Ioan Iovan. Biografia sa duhovnicească ne aduce aminte de marii 

asceţi ai Bisericii primare. Trupul său neputincios a rezistata la o astfel de asceză pentru că a 

primit har de la Dumnezeu. A făcut mari „îndrăzneli” duhovniceşti pentru dragostea lui Hristos, 

nevoindu-se cu priveghere, post, metanii, lipsă, rugăciune îndurerată, iertarea duşmanilor, iubirea 

aproapelui, netemere de lucrurile care pricinuiesc frică, prigonire pentru Hristos şi detenţie pentru 

mărturisirea  credinţei  Ortodoxe.  În  ciuda  marii  lui  nevoinţe,  a  supunerii  sinelui  la  astfel  de 

„îndrăzneli” pentru Hristos, era tot numai inimă, răspândea mângâiere şi compătimire pentru ce 

îndureraţi, avea o inimă plină de gingăşie şi sensibilitate, era o neîncetată însorire duhovnicească. 

Însă, atunci când o cereau nevoile pastorale, era aspru, dar asprimea o unea cu inima de mamă. În 

general, acest părinte binecuvântat „s-a topit pe sine în asceză şi a odihnit duhovniceşte pe tot 

omul”. Suferea el însuşi pentru durerea şi păcatele oamenilor, dar, în acelaşi timp, le transmitea 

bucurie şi mângâiere. 

Mulţumesc  din  toată  inima tuturor  celor  care  mi-au  încredinţat  mărturiile  lor.  În  mod 

deosebit mulţumesc Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, care m-a sprijinit 

moral şi susţinut la întocmirea acestei lucrări. De asemenea, mulţumesc tuturor preacuvioşilor şi 

preacucernicilor părinţi, preacuvioaselor Maici şi nu în ultimul rând drept credincioşilor care au 

răspuns pozitiv cererii de a da mărturie despre întâlnirea cu Părintele Ioan Iovan în viaţa lor.
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CAPITOLUL I 

VIAŢA PĂRINTELUI IOAN IOVAN

COPILĂRIA ŞI ADOLESCENŢA

„Feriţi-vă de proorocii mincinoşi, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi 

răpitori. După roadele lor îi veţi cunoaşte. Au doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine 

din mărăcini? Aşa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele. Nu poate pom 

bun să facă roade rele, nici pom rău să facă roade bune”. (Matei 7, 15-18)

Precum pomul se cunoaşte după roade, cum spune un proverb românesc, la fel omul se 

cunoaşte după fapte. Şi ca să ne putem face o imagine cât mai aproape de adevăr, a Părintelui Ioan 

Iovan, suntem obligaţi să enumerăm câteva aspecte ale vieţii lui, aşa cum le avem din relatările 

Înaltpreasfinţiei Sale Mitropolitul Andrei, a Maicii Stareţă Cristina, şi a altor oameni deosibiţi care 

au mărturisit despre el. 

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei, în cartea Mărturisitori pentru Hristos, relatând 

un portret făcut de Maica Stareţă Cristina, pe Părintele Arhimandrit Ioan Iovan, îl numeşte ca cea 

mai cunoscută personalitate duhovnicească din spaţiul spiritual mureşean, duhovnic la Mănăstirea 

Recea, judeţul Mureş, „după o lungă perioadă de necazuri şi bucurii, de încercări şi biruinţe, dacă 

ar fi să pomenim doar faptul că făcut parte din pleiada preoţilor chinuiţi în închisorile comuniste 

pentru credinţa lor.”1

Bunul Dumnezeu a rânduit să vină în această lume într-o zi de luni, pe data de 26 iunie 

1922 în Husasău de Criş, localitate situată în vestul judeţului Bihor, în depresiunea Vad, cu un 

pitoresc aparte,  străbătut  de  apele  Crişului  Repede,  podiş  cu  plantaţii  de  viţă  de vie  şi  pomi 

fructiferi, înconjurat de dealuri împădurite. Va primi numele de botez Silviu, fiind al optulea copil 

al vrednicilor de pomenire preotul Gavril Iovan şi al preotesei Maria. 

Ataşat  de  părinţii  săi,  primeşte  o  educaţie  spirituală  sănătoasă,  dăruindu-i  „cu  multă 

dărnicie, dragoste şi purtare de grijă”2, punându-se astfel temelia pentru ceea ce va rândui Bunul 

Dumnezeu să devină mai târziu. 

Urmează primele trei clase primare în satul natal, iar clasa a patra o urmează la Oradea. 

Legat de această perioadă, cel care va deveni mai târziu Părintele duhovnic Ioan, povesteşte: „îmi 

amintesc, cu multă duioşie, un amănunt sufletesc în legătură cu tatăl meu, preotul Gavril, care m-a 

1 Andrei Andreicuţ, Mărturisitori pentru Hristos, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2005, p. 47.
2 Cristina Stavrofora, Părintele Ioan Iovan, Mănăstirea „Naşterea Maicii Domnului” Recea de Mureş, p. 9.
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primit în altar de când mă făcusem măricel. În timpul slujbei, mă învârteam în jurul Sfintei Mese, 

urmărindu-l şi bucurându-mă când mă mângâia pe gât şi îmi atingea uşor urechea”.3 Lucru care i-a 

marcat viaţa, întărindu-i şi mai mult credinţa în Dumnezeu.

Următoarele clase şi liceul, le urmează între anii 1934 – 1942, la liceul Emanuil Gojdu din 

Oradea, din care ultimele două sub ocupaţia maghiară, la Liceul Sfântul Ladislau, secţia română, 

cu profesori maghiari. Cu toate opreliştile educaţiei laice din acea perioadă grea pentru români, nu 

se  îndepărtează  de  gândul  cel  drept  îndreptat  către  Dumnezeu,  ci  după  cum mărturiseşte  el: 

„crescând mai mare, am început să înţeleg ce înseamnă Sfânta Prefacere, că este momentul sublim 

din actul liturgic, când tatăl meu era absent total pentru cei din jur, umezindu-i-se ochii, înălţa 

sfios mâinile pe chemarea Sfântului Duh.” Şi mărturiseşte mai departe că: „Această trăire liturgică 

a tatălui meu mi-a rămas model pentru săvârşirea Sfintei Liturghii”.4

Acest model deosebit al Părintelui Gavril,  tatăl său, face ca în sufletul tânărului Silviu 

Cornel, să crească dorinţa. ca după absolvirea bacalaureatului, să continue studiile în domeniul 

teologiei.  „În ziua în care mi-am luat bacalaureatul, …m-am dus de la liceu la Catedrala din 

Oradea (biserica cu lună) şi îngenunchind lângă uşile împărăteşti în faţa icoanei Maicii Domnului, 

i-am cerut Preacuratei ca, după ce voi termina teologia şi voi ajunge preot, să mi se dea o biserică 

frumoasă, cu cântăreţi şi cu paraclisier devotaţi, aşa cum avea tatăl meu, cu cărţi de slujbă şi cu 

mulţi credincioşi”.5

În această perioadă a liceului, elevul Silviu Cornel Iovan, se implică activ în viaţa bisericii. 

De multe ori, îl însoţeşte, după cum avea să mărturisească, pe Părintele Lupşa de la Catedrala din 

Oradea, în activitatea sa misionară printre românii aflaţi sub ocupaţia maghiară.

STUDIILE UNIVERSITARE

În 1942, după absolvirea liceului, s-a înscris la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-

Napoca, facultate care  în acea perioadă tulbure a  istoriei  Transilvaniei,  nu era recunoscută de 

statul maghiar. Dar funcţiona cu sprijinul Consulatului Român. Legat e această perioadă, Părintele 

Ioan povesteşte: „Din clipa în care am devenit student la teologie, cu drept de a purta vestă neagră 

şi reverendă, am trăit o mare fericire.”6 Bucurându-se de profesori deosebiţi ai teologiei ortodoxe, 

printre  care  se  numără  şi  Înaltpreasfinţitul  Părinte  Nicolae  Colan,  în  acea  perioadă  rector  la 

Facultatea de Teologie din Sibiu, studentul Silviu Corneliu Iovan, îşi clădeşte în minte şi în suflet 

tainele teologiei dreptmăritoare.

3 Ibidem, p. 11.
4 Ibidem

5
 Ibidem, p. 12.

6
 Ibidem, p. 14.
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În 1945, anul în care revine nordul Ardealului la Patria Mamă, în anul trei de studii, tânărul 

Silviu, este numit secretar al facultăţii şi profesor de cântăreţi bisericeşti, de către Părintele rector 

Galaction Liviu Munteanu.

În 1946 îşi susţine examenul de licenţă la Facultatea de Teologie din Sibiu, pentru că în 

perioada respectivă, Facultatea din Cluj-Napoca, nu elibera diplome de licenţă. Obţine licenţa în 

teologie, cu distincţie, cu teza intitulată „Sfânta Euharistie şi viaţa mistică”, la catedra de Mistică, 

îndrumător al lucrării fiind Înaltpreasfinţitul Părinte Nicolae Mladin.

În acelaşi an se înscrie la doctorat, la catedra de dogmatică a Părintelui Dumitru Stăniloaie. 

Tot în acelaşi an, absolvind şi Seminarul Pedagogic Universitar de doi ani, de la Cluj, primeşte cea 

mai bună catedră de profesor de religie, la Liceul Gheorghe Bariţiu din Cluj şi la Liceul Comercial 

de  fete.  Urmează cursurile  pentru doctorat  timp de  un an,  perioadă  în  care  a  susţinut  câteva 

lucrări. În paralel, studiază dreptul la Facultatea de Drept din Cluj. 

În această perioadă îl cunoaşte pe viitorul Mitropolit Bartolomeu Anania, în acea perioadă 

student la medicină, pe care îl susţine în gândul de a urma şi facultatea de teologie.

În 1947 întrerupe studiile doctorale şi intră în viaţa monahală, care îl „atrăgea prin modul 

de  trăire  sufletească,  prin  apropierea  mai  directă  şi  mai  intimă  cu  Hristos”.7 La  acest  gând 

îndreptat  spre  viaţa  monahală  a  contribuit  foarte  mult  viaţa  duhovnicească  de  la  Mănăstirea 

Brâncoveanu, de la Sâmbăta de Sus, împreună cu discuţiile cu Părintele Arsenie Boca. Tot aici la 

Mănăstirea  Brâncoveanu  o  cunoaşte  şi  pe  Măicuţa  Veronica,  stareţa  Mănăstirii  Vladimireşti, 

venită acolo în căutarea unui duhovnic.  Părintele Arsenie,  care fusese câteva luni,  duhovnicul 

Mănăstirii Vladimireşti, i-a spus Măicuţei: „Ţi-am pregătit un „munte”, dar lasă-l să mai crească!” 

Aceste  întâlniri  au  fost  intermediate  de  către  marea  poetă  a  liricii  religioase:  Zorica  Laţcu, 

licenţiată în limba greacă şi latină, care a devenit apoi Maica Teodosia, vieţuitoare a Mănăstirii 

Vladimireşti,  alături  de  Părintele  Ioan  Iovan,  fascinaţi  de  puternica  personalitate  a  Măicuţei 

Veronica,  „Fecioara  de  la  Vladimireşti”,  cum o  numeşte  într-o  carte  cu  acest  titlu,  scriitorul 

Lascarov Moldoveanu, acelaşi care a alcătuit şi cele opt volume Din vieţile sfinţilor.8 

7 Ibidem, p. 16.
8 Nelu Baciu, Părintele Ioan Iovan, mărturisitorul iubirii, f.l., f.a., p. 3.

6



ÎNCEPEREA UNEI VIEŢI DĂRUITE SLUJIRII LUI DUMNEZEU

La sfatul Preasfinţitul Nicolae Popovici, episcopul Oradiei Mari, este hirotonit de către 

acesta ca diacon celibatar, pe data de 26 mai 1948, la Mănăstirea Vladimireşti. Slujba de hirotonie 

a avut loc şi în prezenţa episcopului locului, cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 

Române. 

În 27 noiembrie 1949 este tuns în monahism de către Preasfinţitul Antim Nica, locţiitor de 

Episcop al Galaţiului, la Mănăstirea de călugări Sihastru, de lângă Adjud, judeţul Galaţi, primind 

numele de călugărie Ioan.

Slujeşte ca diacon un an şi jumătate, apoi în data de 18 decembrie 1949, este hirotonit 

preot ieromonah pe seama Altarului de la Vladimireşti, cu aprobarea Sfântului Sinod, de către P.S. 

Nicolaie Popovici, episcopul plaiurilor sale natale, dar şi „omul căruia i se asemăna prin râvna 

pentru Biserică şi intransigenţa faţă de puterea comunistă ce se instala”.9

La Mănăstire Vladimireşti,  în timpul hirotoniei,  au  fost  prezenţi  şi părinţii  lui trupeşti, 

preotul Gavril şi preoteasa Maria Iovan. Îşi  aduce aminte de ochii „plini de har apostolic”,  ai 

Preasfinţitul Nicolae, şi de cuvintele ce i s-au adresat de către acesta: „Iată, te pun duhovnic în 

acest  Sfânt  şi  Sfinţitor  locaş  şi  îţi  poruncesc  să  deschizi  cerul  la  oameni,  nu  să-l  închizi!”. 

Consideră că „din această recomandare harică rezidă mesajul vieţii euharistice, care urma    să-mi 

caracterizeze întreaga activitate duhovnicească şi pastorală”.10

În cei şapte ani, între 1948 şi 1955, în care a slujit la Mănăstirea Vladimireşti, printr-o 

dăruire totală, militând pentru o viaţă duhovnicească intensă, întemeiată pe o deasă împărtăşanie, 

a devenit un munte de credinţă, conform proorociei Părintelui Arsenie Boca. Ca dovadă la acest 

lucru stau dovadă numărul mare de credincioşi de la slujbele sale. 

În  acest  timp  vizitează  cu  multă  precauţie  şi  greutate  pe  Preasfinţitul  Nicolae,  la 

Mănăstirea  Cheia,  din  judeţul  Prahova,  unde  era  surghiunit  din  anul  1950,  după  ce  a  fost 

descăunat forţat ca urmare a atitudinii sale ferme, împotriva măsurilor antireligioase impuse de 

regimul comunist.

Atmosfera  spirituală  creată  la  Mănăstirea  Vladimireşti  de  Părintele  Ioan  şi  Măicuţa 

Veronica, nu rămâne indiferentă pentru protopopul prof. dr. Florea Mureşanu din Cluj, cărturar de 

seamă şi intelectual de prima mână, dar mai presus de toate, preot adevărat ce l-a avut Biserica 

românilor din Ardeal. (P.S. Iustinian al Maramureşului, în prefaţa cărţii „Zile trăite după gratii” de 

9 Andrei Andreicuţ, op. cit., p. 48.
10 Cristina Stavrofora, op. cit., p. 22.
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arhim.  Gavril  Burzo),  această  atmosferă  de  înaltă  trăire  duhovnicească  îl  face  să-şi  depună 

voturile monahale.

A fost  profesorul  Părintelui  Ioan,  de  aceea  într-o scrisoare  spune:  „Sunt  fericit  că  am 

devenit ucenicul, ucenicului meu!” După care continuă: „Avem în faţă cea mai înaltă Universitate-

Şcoală a suferinţei!” Arestat în 1958 de către Securitate, este omorât în închisorile comuniste, 

alăturându-se  miilor  de  martiri  români,  care  şi-au  dat  viaţa  eroic  pentru  Dumnezeu şi  pentru 

neam.11

RĂSPUNSUL PĂRINTELUI IOAN LA PRESIUNILE PUTERII COMUNISTE

Numărul  mare  a  credincioşilor  la  Mănăstirea  Vladimireşti,  a  predicilor  curajoase  ale 

Părintelui Ioan şi viaţa duhovnicească ce creştea în jurul acestei vetre de spiritualitate a făcut ca 

puterea comunistă să ia atitudine, putere care avea ca şi scop diminuarea fenomenului religios sub 

toate  aspectele  lui.  În  perioada  respectivă,  era  în  deplină  desfăşurare  propaganda  împotriva 

pelerinajelor la mănăstiri, erau luate în derâdere actele de pietate a credincioşilor, erau restrânse 

drepturile şi libertăţile religioase, ş.a.m.d. Aşa a început presiunea şi împotriva Părintelui Ioan. 

Probabil la presiunea factorului politic, Sinodul Permanent al Bisericii Ortodoxe Române a 

decis  la  3  septembrie  1954  ca,  prin  circulare  date  în  toate  eparhiile,  să  oprească  afluenţa 

credincioşilor la mănăstirea Vladimireşti, sub pretextul că în cuprinsul aşezământului monahal s-

au produs mai multe abateri de la doctrina şi practicile liturgice ortodoxe.

În aceste condiţii, Părintele Ioan a scris în data de 25 ianuarie 1955, un memoriu adresat 

membrilor Sinodului Bisericii Ortodoxe Române. Memoriu redat integral în următoarele rânduri:

„MEMORIUL12

Adresat membrilor Sinodului Bisericii Ortodoxe Române

din data de 25 ianuarie 1955

I.P.S. Părinţi Mitropoliţi şi Episcopi,

Membrii ai Sfântului Sinod, Înalt Prea Sfinţite Părinte Patriarh,

Primind citaţie de judecată, pentru ziua de 27 ianuarie 1953, anul curent, drept răspuns, cu 

tot respectul cuvenit harului arhieresc, îndrăznesc a vă face următoarea întâmpinare, care este în 

consensul întregii noastre Mănăstiri.

1. Socotesc această judecată neavenită şi fără temei bisericesc sau juridic, după cum fără 

temei a fost emisă şi decizia de transferare a mea, la Catedrala Patriarhiei.

11 Nelu Baciu, op. cit., p. 4.
12 Ioan Iovan, A fost frumos la Gherla, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2008, p. 29.

8



Dreptul devoluţiei a fost folosit în cazul acesta în mod abuziv şi ce-i mai dureros e că s-a 

folosit de el pentru satisfacerea unor raţiuni străine de Biserică.

Cronologic vorbind, noi ştim că împuterniciţii şi inspectorii de la Ministerul Cultelor m-au 

somat prin P. S. Episcop de la Galaţi şi chiar personal, să aleg: ori să nu mai slujesc şi să nu mai 

predic, ori să mă transfer Ia altă mănăstire, ori dacă nu accept aceasta, mă vor transfera dânşii, 

prin Patriarhie. Este concludent faptul că, îndată după sosirea lor în Bucureşti, inter-venindu-se la 

Sfânta Patriarhie, I.  P. S. V-stră aţi emis acea „Decizie“ – retransmisă, dându-i putere de lege 

bisericească,  prezentând-o  ca  emanată  de  Ia  Duhul  Sfânt.  P.S.  nostru  Antim,  a  predicat-o  în 

biserică, uzând de temeiul scripturistic: „că aşa ni s-a părut nouă …”.

În momentul primirii Deciziei, eu eram bolnav la pat. Apoi, fiind în convalescenţă, a urmat 

o serie întreagă de telefoane şi chemări la Bucureşti, care, evident fiind regizate din umbră de 

către Minister, au fost secondate de prezenţa a câte unui împuternicit. Amestecul lor se desprinde 

limpede  din  stăruinţa  cu  care  mă  îndemnau  să  fac  „ascultare  bisericească”  şi  să  plec  din 

Mănăstire.

Mai târziu, prin mai 1954, v-au determinat sa mă opriţi de la slujirea celor sfinte, lucru pe 

care  în  consensul  soborului,  nu  l-am respectat,  fiind  tot  o  prelungire  a  unor raţiuni  străine  şi 

potrivnice Bisericii. Despre aceasta, am dat o declaraţie inspectorului bisericesc, precum reiese 

din punctele de acuzaţie ale citaţiei.

În vară, P. S. nostru Antim la îndemnul I.  P. S. V-stre şi din iniţiativă proprie, a căutat 

personal,  prin  subalterni  şi  prin  preoţii  agenţi,  să mă determine să  plec din Mănăstire,  fie  la 

Bucureşti, fie în concediu medical, motivând că nu este bine să înfrunt pe Patriarh, că zicea: „are 

şi dânsul motive care îl silesc” Aş fi vrut să ascult, dar nu mă lăsa inima, nu mă lăsa soborul şi mai 

ales conştiinţa de preot hirotonit pe seama Altarului de aici, ştiind că decizia de plecare nu emană 

de Ia Duhului Sfânt.

Mai pe urmă, a venit după mine, cu asentimentul I.  P. S. şi al P. S. nostru Antim, P. S. 

Episcop  Valerian  de  la  Oradea,  care  într-un moment  de  sinceritate,  a  dezlegat  problema şi  a 

aruncat masca de pe originea Deciziei, recunoscând public că decizia de plecare, nu este de la 

Duhul Sfânt, ci din „raţiuni de stat”.

Această mărturisire făcută de un membru activ al sinodului, m-a liniştit atât pe mine cât şi 

soborul şi ne-am încredinţat că nesatisfăcând o decizie dată de: „interese superioare bisericeşti” şi 

străine de toate acestea, nu călcăm nici votul sfintei ascultări şi nu înfruntam nici pe Patriarh.

Este de prisos să mai relatez aici amănuntele mai puţin onorabile pentru atitudinea P.S. 

Valerian, care împreună cu delegata I.P.S.V-stre, maica stareţă Constantinescu de la Agapia, s-au 

erijat în oameni cu puteri în stat, îngrozindu-ne cu consecinţe alarmante. P.S. Sa, văzând stăruinţa 

mea şi a soborului de a nu ceda patimei şi intereselor meschine, potrivnice Bisericii, a început să 
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schimbe binecuvântările arhiereşti în afurisiri, blesteme şi legări de la slujbă. Dar toate acestea nu-

şi găseau validitatea, fiind date în Eparhia Buzăului şi nu a Oradiei, unde îşi are P.S. Sa Eparhia.

A doua zi, a venit la noi şi a încercat să constrângă soborul să mă dea, dar a plecat tot în 

deşert, după ce mai înainte în Sfântul Altar, la metania făcută pentru blagoslovenie, mi-a întors 

spatele, făcându-mă „păgân şi vameş”. A treia zi, a trimis un preot-agent de la Galaţi, ca sa mă ia, 

dar tot în zadar. Este detestabilă această metodă de hingher şi a lăsat impresii revoltătoare în sobor 

şi în poporul care era de faţă.

Cred că e de prisos să mai descriu toate amănuntele umbroase şi meschine, în legătură cu 

numita „Decizie”, ci în concluzie, vom spune că acele „interese superioare bisericeşti”, au fost 

tocmai interese inferioare şi străine de Biserică. încredinţându-ne de acest adevăr, am hotărât cu 

soborul, să nu mă conformez Deciziei, nici să mă prezint la acest simulacru de judecată, a cărei 

temeiuri se izbesc de nulitate, prin însăşi originea Deciziei.

2. Ceea ce face judecata mea fără rost şi-i dă caracterul de teatru, este următorul fapt, 

foarte dureros şi alarmant, în jurul căruia se învârte tot rostul acestei întâmpinări: discreditarea pe 

ţară a Mănăstirii noastre, prin Hotărârea Sinodului permanent, în urma căreia s-au dat circularele 

în ţară, în toată Biserica să se ia măsuri de „extremă urgenţă”, pentru ca lumea să fie oprită de a 

mai veni în Mănăstirea Maicii Domnului de la Vladimireşti.

Concomitent cu aceasta, s-a mai emis un ordin de la Patriarhie cu nr. 8033/1954 prin care 

să se facă investigaţii şi să se noteze în tablouri nominale, mai ales în mănăstiri, toţi oamenii şi 

admiratorii Mănăstirii Vladimireşti.

Dacă la data eliberării acestor ordine aţi avut conştiinţa că aţi dat o hotărâre legală, izbind 

public smeritul mădular al Bisericii noastre (Mănăstirea Maicii Domnului), de trupul mistic al 

Bisericii, căci oficial aşa a apărut, prin sigiliul Sfântul Sinod, atunci de ce a mai fost chemată, în 

octombrie  1954,  Maica  Stareţă  Veronica la  Buzău,  pentru  judecată  şi  pe mine de  ce  mă mai 

urmăriţi prin citaţii, de vreme ce noi nu mai suntem vieţuitorii Mănăstirii Maicii Domnului de la 

Vladimireşti,  pe  care  aţi  declarat-o  oarecum  ciumată,  rătăcită  şi  periculoasă  pentru  rostul 

Bisericii?

Iată că şi din acest punct de vedere, citaţia este neavenită.

Faptul acesta, foarte dureros, de a decide emiterea acestor ordine sinodale, ne-a zdruncinat 

inima, că ne-am văzut Mănăstirea situată în umbra canonicităţii. Drept aceea, vă întrebăm:

în numele cărei legi din Biserică şi în baza cărei Hotărâri sinodale ne-aţi înlăturat de la 

Trupul mistic al Bisericii şi ne-aţi făcut indirect leproşii ortodoxiei noastre?

în  care  şedinţă  plenară  a  vreunui  Sfânt  Sinod  s-a  discutat  şi  s-a  hotărât  pe  bază  de 

documente şi anchete că Mănăstirea noastră a ieşit din ortodoxie?
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Vrem date precise şi număr, fiindcă noi ştim că niciodată nu am fost anchetaţi, judecaţi sau 

condamnaţi pentru vreo abatere de la ortodoxie sau de la rânduiala Bisericii. Poate veţi spune că 

nu ne-aţi lepădat din sânul Bisericii în mod canonic şi legal, ci numai lumea aţi oprit-o să nu mai 

vină la noi. Oare aceasta nu este acelaşi lucru?

Noi ştim şi posedăm circularele I.P.S. şi P.S. V-stre, prin care în urma Ordinului Sinodului 

permanent din 3 septembrie a.c. v-aţi întrecut aproape toţi ierarhii în a defăima Mănăstirea Maicii 

Domnului de la Vladimireşti. Onoare excepţiilor!

Acest  lucru  a  făcut  mare  sminteală,  a  bucurat  mult  pe  satana  şi  pe  ucenicii  lui,  căci 

semnăturile  sinodalilor  au  reuşit  să  deruteze  evlavia  către  Lucrarea  Dumnezeiască  de  la 

Vladimireşti  şi  a  multor  clerici  nedocumentaţi  şi  a  foarte  multor  credincioşi  care  în  urma 

circularelor au fost catehizaţi direct împotriva Mănăstirii Maicii Domnului de aici. Ştim că I.P.S. 

V-stră încă mai demult, în reviste oficiale pe care le patronaţi, aţi încuviinţat şi aţi îndemnat chiar 

să  se  scrie  articole  împotriva  Mănăstirii  Maicii  Domnului, pregătind  astfel  opinia  publică  şi 

discreditarea canonică pe care aţi făcut-o prin Hotărârea Sinodului permanent din 3 septembrie 

1954. Acelaşi lucru de compromitere a dumnezeieştii lucrări de aici aţi întreprins şi în cercurile 

monahale, vorbind personal împotrivă, apoi trimiţând şi în mănăstiri diferiţi părinţi şi fraţi ca: 

Părintele Cleopa Ilie,  Antonie Plămădeală, Bartolomeu Anania,  Iustinian Florea,  etc.  care prin 

predici, la spovedanii şi prin scrisori deschise, au calomniat şi au defăimat Mănăstirea noastră. 

I.P.S. V-stră personal aţi vorbit public împotriva Mănăstirii în repetate rânduri şi chiar cu ocazia 

venirii I.P.S. Patriarh Chirii al Bulgariei, în loc să-1 aduceţi să se închine şi să slujească pe locul 

sfintelor descoperiri, aţi căutat să ne puneţi în umbră, prihănind Locaşul Maicii Sfinte pe motivul 

că: „maicile se împărtăşesc zilnic şi preoţii iartă toate păcatele, socotindu-se sfinţi”.

Desigur,  în  acţiunea  de  discreditare  aţi  fost  secondat  şi  de  alţi  ierarhi. Astfel,  I.P.S. 

Sebastian a pedepsit pe unii călugări şi preoţi pentru venirea la Vladimireşti.  Aceasta chiar în 

prezenţa maicilor noastre. Nu s-a sfiit I.P.S. Sa să prihănească maicile noastre pentru: „prea deasa 

închinare la sfintele moaşte ale Cuvioasei Parascheva.”

La masa jubiliară de 70 ani a I.P.S. Sale, ştim că s-a consumat în sobor o serie întreagă de 

calomnii la adresa Mănăstirii noastre. Unele din ele, ruşine este a le grăi!

P. S. Teofil de  asemenea a  pedepsit  la Mănăstirea Bogdana, o mulţime de „adepţi  „ ai 

Vladimireştilor  care  au  refuzat  să  semneze  împotriva  Mănăstirii  Vladimireşti  care  i-a  născut 

duhovniceşte. Dacă P.S. Sa care a fost la Mănăstirea noastră de 3 ori, s-a rugat mai mult timp pe 

locul Sfintelor Vedenii, a slujit Liturghia arhierească şi a scris următoarele în cartea de aur: „La 

Vladimireşti degetul providenţei se vădeşte mai izbitor ca aiurea” (27 martie 1950) a putut în 

circulară  să  depăşească  pe  ceilalţi  ierarhi  în  defăimarea  acestui  „Deget  al  providenţei”,  aşa 
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mărturisim aici, că ne temem că şi trecerea P.S. Sale la ortodoxie este numai pretinsă …. Ne va 

zice poate: „De internis non indicator proeter!”

P. S. nostru  Antim,  credem că i-au  scăpat  numai  foarte  puţine  prilejuri  de a  discredita 

public  Lucrarea  Dumnezeiască  de  la  Vladimireşti,  mărginindu-se  a  lăuda  gospodăria şi 

administraţia.

P. S. Iosif a prihănit public Vedeniile şi fecioria maicilor noastre, prin calomnii, care ruşine 

este a Ie şi grăi. Aceasta a făcut-o într-un cerc de profesori şi elevi la Şcoala de cântăreţi de la 

Curtea  de Argeş.  Printre  altele,  P.S.  Sa sfătuia  pe părinţii  profesori  ca  să  se  străduiască  prin 

articole documentate şi conferinţe, să distrugă cât  mai curând „ curentul de prefăcătorie de la 

Vladimireşti „lăudându-se că P.S. Sa s-a ostenit şi a dus muncă de lămurire împotriva Vedeniilor. 

Zicem şi noi cu Domnul: „Vrednic este lucrătorul de plata sa!”

P. S. Firmilian nu ştim cum a alcătuit circulara contra Vladimireştilor, dar ne-am mirat că a 

putut  semna  Ordinul  Sinodului  permanent,  de  vreme  ce  cu  prilejul  vizitei  făcute  la  noi  (9 

septembrie 1950) a scris în cartea de aur: „Binecuvântăm truda Maicii Veronica la Mănăstirea 

Vladimireşti  –  Tecuci  şi  vedem  în  experienţa  de  aici  una  din  metodele  de  înviorare  a 

monahismului din Biserica Ortodoxă Română.”

Ne doare  mult  inconsecvenţa! Ieri  Vladimireştii  metodă  de  înviorare,  azi  Vladimireştii 

metodă de…. desfiinţare. Lumea, în urma circularelor, nu mai ştie pentru care să opteze.

P.  S.  Andrei  a  afirmat  că  pelerinajele  de  la  Vladimireşti  constituie  o  calomnie  pentru 

Biserică în vremurile actuale. Dar îl întrebăm: oare pelerinajele întreprinse de P.S. Sa ca episcop 

în Ardeal sau vicar la Oradea, în alte vremi, nu erau o calomnie pentru Biserică? Există vremi şi 

vremuri în evlavia străbună către Sfintele lăcaşuri? Dacă există, atunci P.S. Sa a prihănit vremurile 

actuale sau vom zice: „La aşa vremi, aşa arhierei!”

Iată  câte  ieşiri  şi  compromisuri de conştiinţă  a  stârnit  campania  sinodalilor  împotriva 

Vladimireştilor!

3. Ştim precis, că toate hotărârile luate asupra Aşezământului Maicii Domnului de aici, le-

aţi  făcut  din  ordinul  unor  atei  apostaţi  sau  renegaţi,  din Minister  sau  Partide  prin  Ministerul 

Cultelor şi aceştia prin împuterniciţi, îşi transmit puterea în Biserică. Aceşti împuterniciţi, care au 

împânzit ca o reţea ţara, în realitate nu sunt decât numai nişte intruşi neaveniţi în Biserică, agenţi 

suspectori, meniţi să distrugă credinţa în popor.

Printr-un asemenea împuternicit (Bâzu Badiu) am aflat noi că Guvernul şi Partidul nu vede 

cu ochi buni afluenţa prea mare de lume la Vladimireşti, căci spunea dânsul, după Hramul trecut: 

„S-a alarmat partidul că scârţâie roţile trenului de lumea care vine la Vladimireşti, din toată Ţara, 

şi că s-a aflat până la Moscova, că la o Mănăstire din Moldova (România) s-au adunat la hram 
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peste 30.000 de oameni”. Cu acest prilej, tot el ne-a mărturisit intenţia partidului de a interveni 

prin Minister, la Patriarhie, ca să se interzică imediat cu pelerinajele de la Vladimireşti.

Ca nişte arhierei ai lui Dumnezeu şi păstori ai turmelor Sale, trebuia să vă bucure afluenţa 

lumii (a oilor cuvântătoare) la Mănăstirea Maicii Sale şi nicidecum să vă însuşiţi judecata unor 

împuterniciţi care vă întreabă: „De ce atâta lume la Vladimireşti? De ce numai la Vladimireşti? 

Slujba de acolo e mai bună şi mai sfântă ca în altă parte?”

P. S. Chesarie de la Galaţi a dat răspunsul, prin care dealtfel şi-a anulat propria circulară. 

Iată ce scrie P.S. Sa; „Din ştirile sosite la centrul eparhial, se constată că, cucernicii preoţi nu ţin 

legătura  permanentă  cu  credincioşii  şi  nu-i  îndrumează  să  frecventeze  în  zile  de  duminici  şi 

sărbători  bisericile  din  parohiile  respective,  ci  pornesc  în  pelerinaje  la  Mănăstirea  Tudor 

Vladimirescu, ca şi când Dumnezeu nu ar fi Unul şi Acelaşi, ca şi când slujbele de la Mănăstirea 

Tudor Vladimirescu ar fi altele decât cele ce se săvârşesc la toate bisericile ortodoxe”.

Nu numai atât: „Sunt credincioşi care din lipsă de îndrumare din partea preoţilor, părăsesc 

parohiile în zilele de lucru, mergând la Mănăstirea Tudor Vladimirescu. Mai dureros este faptul că 

preoţimea noastră, ce are o temeinică pregătire teologică, nu caută să lămurească pe credincioşi pe 

bază dogmatica şi canonică, că puterea harului pe care ei îl administrează prin Sfintele Taine este 

aceiaşi în toate bisericile ortodoxe, ca şi la Mănăstirea Tudor Vladimirescu” (Extras din Ordinul  

cu numărul 6328-1954)

Aşa  am  socotit  şi  credem  şi  noi  cu  sfinţenie  până  la  moarte,  că  Mănăstirea  Tudor 

Vladimirescu nu este decât un smerit mădular al Bisericii Ortodoxe, cu acelaşi har comun tuturor 

bisericilor,  chiar  dacă  prisoseşte  în  harisme  rânduite  de  Pronie  prin  voia  nepătrunsă  a  lui 

Dumnezeu.

Dacă P.S. Chesarie – glasul Sfântului Sinod, mărturiseşte acelaşi lucru în cele de mai sus, 

atunci de ce să mai lămurească preoţii să nu mai vină la Vladimireşti, când şi aici toate sunt la fel? 

Poporul înţelept,  a făcut îndată remarca: „Cei ce azi ne opresc de la Mănăstirea Vladimireşti, 

mâine ne vor opri şi de la bisericile noastre din sat!

Adevărul este că la Vladimireşti nu se adună lumea cu arcanul, ci vin din îndemn propriu, 

pentru folosul duhovnicesc. Afluenţa lumii e motivată de afluenţa Arhiereului lui Dumnezeu. îi 

aduce Dumnezeu pe oameni, pentru că El a făgăduit în Vedenia din 9 septembrie 1938: „Aici se 

vor vindeca suflete!”

Timp de 18 ani, lumea s-a folosit real de darul acestui Sfânt Locaş. Mii de suflete s-au 

întărit în credinţă, au scăpat de patimi grele, s-au izbăvit de pagube, de scârbe şi de grele necazuri. 

Multe familii necăjite sau învrăjbite şi-au dobândit liniştea sufletească. Nenumăraţi bolnavi de 

diferite boli s-au vindecat cu desăvârşire. Şi ce-i mai scump ca toate la Vladimireşti, este că: mii şi 
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mii de suflete au înviat din moartea păcatelor, prin taina Sfintei Mărturisiri şi s-au unit cu Hristos 

prin taina Sfintei împărtăşanii.

Toţi cei care pizmuiesc „afluenţa lumii” şi pelerinajele de la Mănăstirea noastră, precum 

face P.S. Andrei Magheru şi indirect toţi semnatarii circularelor, ar trebui să vadă şi să înţeleagă că 

aici nu omul, ci Domnul este cel ce lucrează cu atâta putere şi eficacitate!

 Ar fi  trebuit  să  cunoaşteţi  toţi  membrii  Sfântului  Sinod, că în momentul când aţi  dat 

circularele, aţi vrut să opriţi o lucrare al lui Dumnezeu, deschisă spre mântuirea credincioşilor. Nu 

v-aţi rememorat în această privinţă cuvântul Judecaţii Domnului, care eventual vi s-ar potrivi şi v-

ar putea ajunge la un moment dat şi care zice aşa: „Vai vouă că închideţi împărăţia Cerurilor 

înaintea oamenilor; că voi nu intraţi şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi” (Matei 23-13).

Rodnica dezvoltare a Aşezământului de aici, trebuie să vă dea încredinţarea că nu este o 

lucrare  omenească,  ci  operă  Dumnezeiască  prin  maica  Veronica, că  Vladimireştiul  a  fost 

întotdeauna criticat. Unii au făcut aceasta din neştiinţă şi neîndrumare, alţii din răutate şi pizmă, 

alţii  din ură  şi  vrăjmăşie deschisă,  alţii  din laşitate  şi  meschine interese materiale  şi  alţii  din 

dorinţa de a se face apărătorii şi salvatorii ortodoxiei pe care o socoteau primejduită, erijindu-se în 

cenzori ai fenomenului supranatural. Cenzori şi critici au fost întotdeauna, dar toate aceste critici 

nu au putut face sminteală în Biserică, de proporţiile pe care le-au făcut circularele I.P.S. şi P.S. 

Voastre. Nu v-aţi gândit că dacă Aşezământul de aici ar fi fost întemeiat pe minciuni şi amăgiri de 

sine, pe înşelăciune, pe legendă sau pe ispita diavolului, cum s-au ispitit unii să afirme în reviste şi 

circulare, atunci desigur că nu ar fi durat 18 ani şi nu s-ar fi putut dezvolta mai departe, cum 

vedem că s-a dezvoltat de fapt.

În această ordine de idei este bine şi necesar să vă aduceţi aminte şi să meditaţi asupra 

cuvintelor celebre ale vestitului Gamalilei, adresate Sinedriului din Ierusalim şi care îşi găsesc o 

minunată aplicare în cadrul Mănăstirii noastre: „Şi acum zic vouă, feriţi-vă de oamenii aceştia şi-i  

lăsaţi pe ei, căci de va fi de la oameni sfatul acesta sau lucrul acesta, se va risipi, iar de este de la  

Dumnezeu nu veţi putea să-1 risipiţi, ca nu cumva şi luptători de Dumnezeu să vă faceţi” (Fapte V 

38-40).

Oare nu cumva v-aţi făcut şi I.P.S.V şi P.S.V luptători de Dumnezeu, prin circularele date 

împotriva Aşezământului Dumnezeiesc de la Vladimireşti, ridicat prin poruncă Divină, în cinstea 

Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu? Pentru toate ordinele, circularele şi defăimările verbale şi 

scrise îndreptate împotriva acestui Sfânt şi Sfinţitor Locaş al Maicii Domnului, noi vă înfruntam şi 

vă  prihănim şi  ne lepădăm de faptele  acestea ale  P.S.V.,  preţuindu-vă cu sfinţenie  harul  ce-1 

purtaţi.

Să nu vă mire această îndreptăţită revoltă, dar o facem de dragul Maicii Domnului, pe care 

prin acestea aţi hulit-o şi aţi închis multor suflete uşa de intrare la minunata Ei Lucrare de aici. 
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Dacă I.P.S.V şi P.S.V. nu credeţi în ea sau vă este frică să mărturisiţi deschis că credeţi, de ce 

opriţi pe alţii de a crede şi de a veni la ea? De ce aţi căutat să opriţi izvorul Maicii Domnului care 

a fost hotărât de însuşi Mântuitorul, pentru pocăinţă, pentru vindecarea şi mântuirea sufletească a 

neamului nostru românesc? Sau aţi vrut să ştergeţi şi Vladimireştiul ca şi Maglavitul, numai să 

puteţi fi pe placul vrăjmaşilor lui Dumnezeu şi a ucenicilor lui Antihrist?

Oare dacă înşivă vă complăceţi în consensul fricii de a-L mărturisi pe Hristos şi minunile 

Lui în orice împrejurări şi dacă în bună parte imprimaţi această notă de frică Sfântului consens 

„bisericesc”, aţi dorit ca şi Vladimireştiul să capituleze şi să devină numitor comun?

Cred că aceasta v-a fost intenţia, că P.S. Teofil nu s-a sfiit să ne scrie că I.P.S.Patriarh fiind 

un „artist al bisericii şi având în faţă tabloul culorilor componente, a găsit Vladimireştii în culori 

prea  vii  şi  s-a  hotărât  să-1  estompeze,  a  nu  ieşi  din  comun”  Dar  zadarnic  încercaţi  aceasta, 

că cetatea Vladimireştiului a fost ridicată pe muntele ortodoxiei noastre – nu de oameni, ci de 

Dumnezeu, iar  culoarea  aprinsă  a  vieţii  duhovniceşti  de  aici  i-a  dat-o  Maica  Domnului, 

Ocrotitoarea acestei Cetăţi şi i-o păstrează focul Dumnezeirii lui Hristos, luat zilnic de toţi şi de 

toate, din Sfântul Potir. Aceasta nu se poate estompa!

Oare nu v-aţi  gândit  că  floarea Mănăstirii  Vladimireşti  este  una din florile  răsădite  de 

Dumnezeu în grădina marii ortodoxii? Şi această floare chiar dacă este mai aprinsă, nu iese din 

ansamblul  grădinii,  ci  dimpotrivă  prin  rostul  ei  divers  în  manifestare,  dar  unic  în  Har,  se 

preamăreşte Dumnezeu pe care L-am învăţat a fi unitate în diversitate.

Cunosc încă de la cursurile de îndrumare misionară,  această dorinţă de „estompare” şi 

aducere la numitor comun, că P.S. Teoctist pe atunci rector (1952) m-a oprit să mă împărtăşesc des 

şi să nu-mi fac pravila călugărească între preoţii de mir, de dragul de a nu ieşi din „sobornicitate şi 

ortodoxie”. Bine că unii din preoţi m-au prevenit încă din primele zile, să am grijă că sunt dus la 

cursuri pentru desduhovnicire şi interese de numitor comun. La sfârşitul cursurilor, m-am convins 

că aceste cursuri aduc pe preoţi la numitor comun, îi actualizează vrând nevrând pe toţi şi îi scaldă 

în consensul slujirii la doi domni şi încă mai mult Cezarului decât lui Dumnezeu. Mie mi-a prins 

mai bine, că înainte eram naiv şi credeam că aceste cursuri uniformizează cursul, dar nu că au 

darul de a „estompa” viaţa duhovnicească acolo unde ea se aprinde pentru Hristos şi Maica Lui. 

Veţi zice poate că suntem mândri. Una e mândria drăcească şi alta e mărturisirea conştientă în faţa 

oricui.

Noi vă înfruntăm şi vă prihănim, nu atât pentru că nu credeţi şi nu propovăduiţi Minunile 

lui Dumnezeu de aici, ci pentru sminteala şi prihănirea lor în faţa credincioşilor, care le cred cu 

sfinţenie.  Aveţi  haine,  insigne  şi  dar  de  păstori  ai  bisericii  şi  propovăduitori  ai  minunilor  lui 

Hristos; iată că în faţa lumii, oficial, le defăimaţi.
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Nu vă fie cu supărare, dar vă întrebăm: care sinodali au fost după Dumnezeu şi au hotărât 

după  Duhul  Sfânt?  Cei  din  1938,  care  s-au  supus  poruncii  Dumnezeieşti  primite  de  Maica 

Veronica de a zidi aici Mănăstirea Maicii Sale, conform Vedeniei din 5 august 1938 sau sinodalii 

actuali, care au hotărât oarecum desfiinţarea Mănăstirii?

Am zis sinodali, că pot greşi şi se vede limpede că actualii greşesc în hotărâri, dar Sfântul 

Sinod nu poate greşi şi iată a prelungit revărsarea şi lucrativitatea harului Duhului Sfânt şi peste 

actualele hotărâri şi decizii. Duhul Sfânt operează şi acum aici, mântuirea sufletelor nestingherit, 

iar  poporul  care  are  antene mai  curate  pentru primirea  autenticităţii,  vine mai  sporit  în  urma 

circularelor date. Creştinul evlavios, cu cât este oprit de la Dumnezeu, cu atât îl caută mai mult. 

Acest  adevăr  îl  verificăm  în  urma  opreliştilor  proiectate  de  I.P.S.  şi  P.S.V.  căci  desfiinţaţi 

Vladimireştiul şi desfiinţîndu-1, loviţi în Dumnezeu.

Noi vă prihănim în numele lui Dumnezeu şi al poporului drept credincios, pentru că prin 

faptele  şi  dispoziţiile  I.P.S.  v-aţi  făcut  unelte  vrăjmaşilor  lui  Dumnezeu.  Ei  se  folosesc  de 

dumneavoastră pentru distrugerea credinţei în popor şi dărâmarea Bisericii din inima poporului 

nostru şi pentru că suntem mădulare ale Bisericii, nu putem să tăcem; ci mărturisim deschis şi 

înfruntăm pe toţi, chiar şi pe I.P.S. şi P.S.V când vedem că părăsiţi conştiinţa de păstor, care ar 

trebui să privegheze neadormit pentru turmă, să o apere în faţa oricui şi la nevoie să-şi dea sufletul 

pentru oi, căci aşa ne învaţă Marele Păstor Hristos.

Oare cum să nu vă prihănesc, când prin hotărârile luate asupra Mănăstirii noastre, dovediţi 

cu prisosinţă că v-aţi făcut nu unealta lui Dumnezeu, care a poruncit să susţină acest Aşezământ, 

ci unealta vrăjmaşilor Lui de la Minister sau aiurea? Ştim că ei v-au cerut să daţi acele ordine 

potrivnice lui Dumnezeu, dar nu trebuia să-i ascultaţi. Veţi zice poate că a trebuit să daţi Cezarului 

ce-i al Cezarului. Nimic de zis, dar I.P.S. şi P.S.V aţi depăşit acest citat, căci aţi dat şi cele ale lui 

Dumnezeu tot Cezarului. Singuri aţi mărturisit aceasta în mai multe rânduri, afirmând prin dare 

din umeri: „Ce să fac dacă ăştia-mi cer?!”

Această aservire vinovată, reiese din afirmaţia P.S. Valerian, care repet, spunea că decizia 

Patriarhului a fost emisă din raţiune de stat. Mai limpede a mărturisit acest fapt P.S. Antim în faţa 

delegaţiei  de  călugări  de  la  Sihastru,  care  veniseră  în  urma  iertării  totale,  să  rezolve  cu  un 

inspector de la minister care le cerea părăsirea Mănăstirii. P.S. Sa, deşi în prealabil a garantat 

rămânerea în Sihastru,  în faţa inspectorului a retractat  totul  şi  s-a eschivat de a mai interveni 

pentru  salvarea lor.  Atunci  părinţii  de  la  Sihastru,  nedumeriţi,  au  întrebat:  „P.S.Stăpâne,  dacă 

P.S.V. nu aveţi putere în faţa unui inspector, atunci spuneţi-ne, să ştim, cine conduce Biserica?” Iar 

P.S.Sa a răspuns încet: „Statul, dar tăceţi!”

Iată durerea mare şi  alarmarea noastră pentru care strigăm prin această întâmpinare, nu 

numai în numele Mănăstirii  noastre,  ci  în numele întregii  Biserici  şi  a întregului popor drept 

16



credincios, din care ne tragem şi în care ne avem împrăştiaţi fraţii, părinţii,  moşii şi strămoşii 

noştri. Deşi suntem numai mădulare, alcătuim un corp cu Biserica – Trupul mistic al Lui Hristos – 

şi nu putem sta nepăsători, fiindcă membrele superioare capului văzut, adică membrii Sfântului 

Sinod, nu slujesc numai Capului – Hristos Domnul, ci la doi domni.

De ce această duplicitate? De ce această aservire prin care aţi târât întreaga Biserică într-o 

atitudine de compromis, dându-i caracterul de „CĂLDICEA” înaintea Domnului?

Veţi încerca poate să ziceţi că aţi căutat să vâsliţi cu vetreala prudenţei uzând de zicala 

„până treci puntea, mai dai mâna şi cu necuratul!” Aceasta nu merge în ale credinţei, ci mai bine 

să dăm mâna cu moartea pentru Hristos, care în această privinţă, spune Domnul că: n-a venit să 

aducă pace, ci sabie pe pământ, adică întru mărturisirea Lui, să despartă pe părinţi de copii, cum e 

cazul nostru cu I.P.S.V. Prudenţa în aceste situaţii, duplicitatea, este egală cu frica şi frica este 

păcat,  ea  năimeşte  pe  păstori  şi-i  face  să  fugă  cu  conştiinţa  dintre  oi.  Pactul  cu  lupii,  aduce 

risipirea oilor!

Sau poate cum ne-aţi afirmat în repetate rânduri, nu vreţi să cedaţi scaunul, „ca să nu-1 ia 

unul  ca  Valerian  Zaharia  sau altul,  căci  atunci  Biserica  s-ar  duce de râpă!”  Nu vă temeţi  de 

aceasta, căci Biserica este a lui Hristos şi „nici porţile iadului nu o vor birui”.

Ar avea Dumnezeu grijă şi decât această stare de CĂLDICEL, e preferabilă cea RECE, că 

de abia  se simte mai repede tăişul  sabiei  celor  fierbinţi  întru Hristos.  Atunci,  nu cuvântul,  ci 

sângele jertfei va preface toată Biserica în FIERBINTE. Doar ştiţi că Biserica a triumfat înaintea 

Domnului şi a fost fierbinte când s-a luptat cu recele!

Astfel şi acum, decât să dea Biserica sinodali, preoţi şi credincioşi aserviţi împuterniciţilor, 

inspectorilor, demnitarilor atei şi altor vrăjmaşi ai lui Dumnezeu din stat, mai bine lăsaţi să dea 

mucenici!  Biserica  şi  Liturghia  se  înalţă  pe oase  de mucenici,  nu  pe  conştiinţe  de  creştini 

compromişi. Mai  bine  cereţi  separarea  Bisericii  de  Stat,  decât  acest  compromis! Aruncaţi-le 

argintii,  ca  nu  cumva  iubirea  lor  să  vă  aducă  pierzarea  sufletului  I.P.S.V. şi  a 

turmei încredinţate.”Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi celelalte se vor adăuga” şi I.P.S. 

şi P.S.Voastre de la Dumnezeu, prin poporul care-şi iubeşte şi îngrijeşte pe păstor, când vede că 

are grijă numai de mântuirea sufletului, nu şi de înrobirea lui.

Altfel, cum o duceţi acum, încetul cu încetul Vă lepădaţi de împărăţia lui Dumnezeu şi 

rămâneţi  slujitori  ai  Lui  numai  cu formele  cele  din  afară,  precum prevesteşte  Mântuitorul  în 

Vedenia Maicii Veronica de la 1 sept. 1948, spunându-i: „Biserica şi monahismul vor avea de 

suferit şi mulţi se vor lepăda, nu de cele trupeşti ci de împărăţia Mea!”

Poate nu le credeţi, dar noi vi le scriem din inimă curată, iar Ştiutorul inimilor va vădi la 

Arătare, intenţiile tuturor. Noi vă îndemnăm la mărturisire!

17



Ieşiţi şi scoateţi Biserica din „căldicel”! Au dreptul şi copiii să sfătuiască pe părinţi întru ce 

este bine şi plăcut lui Dumnezeu. Treziţi-vă, nu mai dormiţi, că lupii intră în turmă!….

De ce aţi dat frânele din mână şi aţi încredinţat duhul cîrjei, duhului întunericului acestui 

veac frivol şi fără Dumnezeu?

De ce vă lipsiţi de atitudinea demnă de a mărturisi pe Hristos în faţa oricui?

în loc să vă puneţi sufletul pentru oi, de ce I.P.S.Voastre faceţi dimpotrivă şi pe cei care 

caută cât de cât să-L mărturisească pe Hristos şi vor să trăiască o viaţă mai după Dumnezeu, îi 

caterisiţi şi îi excludeţi?

Cum putem noi să tăcem când e vorba de Biserică – Mama noastră – pe care după ce 

singuri v-aţi vândut conştiinţa, încercaţi să o scoateţi şi pe ea la mezat? Şi iată cum:

Mănăstirea Sihastru, unde vieţuitorii doreau să ducă o viaţă mai aproape de Dumnezeu şi 

să se împărtăşească mai des cu Hristos, căruia s-au predat cu exclusivitate, a fost transformată 

(pusă pe picior  de desfiinţare)  de I.P.S.  şi  P.S.V prin Sinod, motivându-se în  referat  de către 

P.S.nostru Antim, că: „vieţuitorii au un duh de viaţă mistică de la Vladimireşti” şi relatând ca o 

bravură, că a „capturat „ câteva sticluţe cu Hristos !

Ce bravură!!! Arhiereul Lui Hristos capturează pe Hristos şi-L închide în dosare, în loc să-

L recomande împărtăşirii zilnice, prin Sfântul Potir, pentru a nu fi silit să se refugieze de frica 

arhiereilor, în sticluţele şi tubuşoarele celor care nu se pot lipsi de El!

Oare  nu  sunteţi  de  prihănit  pentru  asemenea  faptă?! Pentru Hristos  şi  Biserica  Sa  vă 

înfruntăm şi vă prihănim pe I.P.S.V care le patronaţi pe toate acestea.

Vă întrebăm mai  departe,  cum aţi  patronat  pe  P.S.  Antim,  care  în  urma unei  judecaţi 

nedrepte a dat pe călugării de la Sihastru pe mâna procuraturii şi a Miliţiei, închizându-i pe o 

vreme preventiv, dar acum condamnându-i pe toţi la un an şi jumătate puşcărie?

Călugări închişi din ordinul Episcopului, pentru că nu au înţeles să renunţe la prea deasa 

împărtăşire  cu  Hristos  şi  să  părăsească  Mănăstirea  de  metanie  în  care  şi-au  închinat  viaţa 

Domnului! Cât de straniu sună aceasta în conştiinţa tuturor!

Ce va răspunde P.S. Antim în faţa Nemitarnicului Judecător pentru această „dragoste de fii 

duhovniceşti?” Şi mai ales, ce răspuns va da P.S. Sa lui Hristos, pentru că în judecata deschisă de 

P.S.Sa, s-au defăimat Sfintele Taine, batjocorindu-se de către anchetatori? în faţa lumii care nu 

cunoaşte adevărul, aţi discreditat şi acest Aşezământ viu, l-aţi estompat, dar viaţa din el e mai 

aprinsă şi Ştiutorul inimilor va vădi la Arătare.

Vă prihănim apoi pentru că aţi patronat caterisirea şi excluderea Părintelui Iustin şi a celor 

4 monahi de la Sâmbata-Făgăraş, care s-au făcut vinovaţi  pentru aprinderea de mărturisirea şi 

împărtăşirea cu Hristos a lor şi a poporului închinător.
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Ce răspuns va da I.P.S. Nicolaie Bălan pentru că, tulburat de mărturisirea şi împărtăşirea 

prea deasă  şi  colectivă,  a  pus la dispoziţia  Securităţii  maşina I.P.S.  Sale,  ca  să  ridice  cât  mai 

repede din Mănăstire şi să închidă pe aceşti fii duhovniceşti ai I.P.S. Sale? Dacă motivul era mai 

mult duhovnicesc şi bisericesc de ce atunci a abuzat de dreptul de demnitar al stelei R.P.R.? Oare 

nu tot I.P.S.Sa a fost veşnicul propovăduitor al războiului sfânt şi aprigul slujitor al Crucii în 

campaniile din Transilvania? De ce se laudă cu steaua şi o foloseşte ca putere asupra fiilor? Care 

este  puterea arhieriei  sale  în  Biserică:  Crucea lui  Hristos  sau steaua  Republicii? Este  bine să 

precizeze I.P.S.Sa, pentru a nu induce în eroare chiar şi starul care i-a conferit steaua cu drepturi în 

stat şi nicidecum în Biserica sau în monahism. Faptul acesta, pe latură bisericească denotă iarăşi 

că I.P.S. Bălan slujeşte la doi domni şi atunci să nu ne mire de ce călugării în cauză nu au ascultat 

de I.P.S.Sa, ci direct de Hristos!

4. Vă înfruntăm apoi în numele Bisericii şi pentru defăimarea şi discreditarea publică a 

Maicii  noastre Stareţe,  pe care atât  I.P.S.Voastră cât  şi  alţi  ierarhi sinodali (nomine odiosa) aţi 

calomniat-o în fel şi chip, uitând că, credinţa noastră şi a miilor de credincioşi este că: maica 

Veronica este un vas ales de Dumnezeu, care s-a învrednicit să vadă Faţa lui Dumnezeu, a Maicii 

Domnului şi a altor Sfinţi, primind un mandat Divin, o sfinţire specială de la Dumnezeu, prin care 

a chemat şi a adus la sfinţire în sânul Bisericii noastre atâtea suflete.

De nu credeţi nepătrunsului elementului mistic din lucrarea Maicii Veronica, ar fi trebuit să 

credeţi faptelor. Căci simplu vorbind, de nu era de la Dumnezeu şi adevărată chemarea Maicii 

Veronica, nici I.P.S.Voastră nu aţi fi avut de ce veni de 5 ori la Vladimireşti şi să scrieţi în „Cartea 

de aur „:

“În această Sfânta Mănăstire, condusă cu atâta destoinicie de Maica Stareţă Stavroforă 

Veronica, nu sunt o podoaba numai zidurile, chiliile,  biserica – ci toată viaţa duhovnicească a 

obştei celei vii este o podoabă a monahismului românesc. înfloreşte peste tot locul, o gospodărie 

deosebită, dar înfloreşte plină de viaţă duhovnicească, o obşte duhovnicească închinată Domnului 

Hristos, pe care noi o binecuvântăm, rugând pe Mântuitorul să reverse aici toate darurile Sale cele 

bogate, cu al Său Har şi cu a Sa iubire de oameni” (5 11.1950).

Oare când aţi semnat Ordinul Sinodal de izolare a Mănăstirii Vladimireşti, nu v-a şoptit la 

urechea  dreaptă  Duhul  Sfânt:  „Ai  grijă  că  te  contrazici,  că  altfel  scrii  în  Cartea  de  Aur  a 

Mănăstirii?!” Poate curentul politic v-a înfundat-o pe cea dreaptă şi aţi auzit mai bine cu stânga. 

Iertaţi-mi sinceritatea, dar I.P.S.V. ne-aţi vorbit în gura mare la toată lumea, noi vă şoptim în scris 

numai I.P.S.V.

Pentru  noi,  maica  Veronica  este  o  mamă  duhovnicească,  fiindcă  prin  rostul  chemării 

Sfinţiei Sale neam apropiat de Dumnezeu, ne-am aprins evlavia către Maica Domnului, unii s-au 

rupt de lume, alţii s-au lăsat de patimi, o mulţime de cămine şi-au căpătat liniştea prin rostul 
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Mănăstirii întemeiate de Maica Veronica şi nu numai unul sau doi, ci zeci, sute, mii – în felul şi 

rostul lor şi-au înnoit sufletul. De aceea poporul o numeşte naşa renaşterii ăn Duh a neamului 

românesc. 

Chiar I.P.S. Voastră, era un timp când prezentaţi Mănăstirea Maicii Domnului drept ”Bilet 

de vizită” şi ”Floare de butonieră ” a I.P.S. Voastre. O lăudaţi şi o dădeaţi de model peste tot. Mai 

mult, însăşi I.P.S.V. aţi hirotonit-o Stavroforă în faţa Altarului de la Vladimireşti, recunoscându-i 

astfel anumite merite în Biserica noastră!

Atunci,  de  ce  acum Maica  Veronica  a  ajuns în  gura  I.P.S.V,  o  „femeie”,  un „idol”,  o 

„proastă” şi-o „semidoctă”? I-aţi spus Părintelui Iustin de la Sâmbăta, că de ce este prost şi el şi 

Ioan de se iau după o „femeie care nu are nici măcar seminarul”, dar teologia, ironizându-ne pe 

noi ca preoţi şi că ascultând-o, voi ajunge Patriarh, iar dânsul Mitropolit la Sibiu.

Da! Ne luăm după sfatul  Maicii  Veronica,  pentru că Sfinţia  Sa a  ascultat  mai  mult  de 

Dumnezeu decât de oameni, nu cum faceţi I.P.S.Voastră, ascultând mai mult de oameni, precum se 

vede. Cât despre aluzia că vrem să vă luăm locurile, vă rugăm să fiţi încredinţaţi că asemenea 

gânduri sunt străine de noi şi oare de ce să vă temeţi de doi ieromonahi, unul caterisit şi altul 

candidat la caterisire?

I.P.S. Antim a reproşat celor de la Sihastru, că ascultă de o „femeie de la Vladimireşti, care 

zice că a vorbit cu Dumnezeu şi cu Maica Domnului”.  De ce această batjocoră din gura unui 

ierarh, la adresa unui Vas ales al lui Dumnezeu, care s-a verificat prin fapte, reîmbisericind mii de 

suflete şi creând un eveniment unic în ortodoxia noastră? Zic „unic”, pentru că prin practicile 

duhovniceşti  preconizate  de  Maica  Veronica  din  vădită  inspiraţie  Divină,  a  pus  creştinătatea 

noastră pe făgaşul celor mai autentice trăiri duhovniceşti, învăţând lumea să trăiască mai mult cu 

Dumnezeu şi Tainele Lui, decât să vorbească numai de El, ca sectarii. Şi oare acesta este un rău 

pentru Biserica noastră, în sânul căreia şi-a ascuns şi dospit aluatul trimis de la Dumnezeu? De ce 

loviţi într-însa? De ce-o mai ironizaţi că s-a făcut „idol”? Nu s-a făcut, ci dimpotrivă: a întors mii 

de oameni de la slujirea idolilor păcatelor!

I.P.S.V şi P.S.V. prin ordinele date, o stigmatizaţi ca pe un „spin” al bisericii, câtă vreme 

Sfinţia ei este o floare aleasă a Ortodoxiei noastre şi un crin care a sădit peste 300 de crini – 

fecioare – în Grădina Maicii Domnului de la Vladimireşti!

Veţi  zice  poate  că  sunt  împătimit,  cum nu  v-aţi  sfiit  să  afirmaţi  public,  dar  să  vadă 

Dumnezeu conştiinţa fiecăruia! Eu v-am spus încă de la Agapia, că o cinstesc ca pe o Sfântă vie şi 

o însoţesc ca pe nişte Moaşte sfinţite prin părtăşia sfinţeniei teologice şi mai presus de fire, cu care 

s-a învrednicit. Judecaţi şi ziceţi ce vreţi, eu rămân în credinţa că este Proorocul României, dăruit 

de Domnul zilelor noastre şi chiar prin absurd vorbind că n-ar fi aşa, Domnul nu mă va prihăni că 

primesc pe un prooroc în nume de prooroc.
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Chiar şi fecioria de la Vladimireşti v-a scandalizat pe mulţi de aţi batjocorit-o, aţi ironizat-

o şi condamnat-o în reviste. De ce oare, în loc să vă bucuraţi de crini, daţi cu pietre în ei şi voiţi 

să-i  smulgeţi?  De  ce  vă  tulbură  faptul  că  Dumnezeu  a  poruncit  Maicii  Veronica  să  ridice  la 

Vladimireşti o cetate a fecioriei, în mijlocul acestui veac cu duh frivol şi necredincios? Ar trebui 

să vă bucure faptul că Domnul a voit ca în acest locaş sfinţit de descoperirile Sale, să se adune şi 

să se mântuiască sub Omoforul ocrotitor al Maicii Sale, fecioarele neamului nostru binecredincios 

şi evlavios. Prin acest dar cu totul special, oare I.P.S. şi P.S.V nu credeţi că Domnul a voit să 

binecuvânteze evlavioasa noastră Moldovă şi întreaga noastră Ţară Românească? 

De ce v-aţi repezit cu o judecată pripită, încuviinţând pe ispitiţii strigători: „Au nu toate 

femeile sunt chemate la mântuire, de ce numai fecioarele sunt primite la Vladimireşti?” Trebuia 

singur să le răspundeţi: „Toate femeile se pot mântui, iar pentru cele ce vor să se mântuiască, stau 

larg  deschise  porţile  tuturor  celorlalte  Mănăstiri,  căci  la  Vladimireşti,  Dumnezeu a  hotărât  să 

vieţuiască numai fecioarele”(conform Vedeniei din 21 august 1938). Ne miră faptul că P.S. Antim 

Nica nu v-a oprit să încuviinţaţi articole împotriva fecioriei de la Vladimireşti, când singur a putut 

cunoaşte  că  nu Maica Veronica  sau  maicile  au orgoliul  de  a  primi  numai  fecioare,  ci  Maica 

Domnului nu le primeşte pe celelalte. P.S. Sa pe vremea când era Episcop locotenent la Galaţi, a 

vrut să ispitească acest „orgoliu” şi a închinoviat cu ordin, o maică ce a fost căsătorită. Maica 

Veronica a  primit-o şi  s-a  supus ordinului ierarhului,  i-a  dat  şi  chilie,  dar Maica Domnului a 

reţinut-o bolnavă la pat, până şi-a mărturisit singură că a voit să ispitească taina fecioriei de la 

Vladimireşti şi a treia zi, ieşind din Mănăstire n-a mai avut nici o durere. Oare e un orgoliu – 

respectarea poruncii Domnului, de a vieţui numai fecioare?

Iată că avem toate motivele să vă înfruntăm pentru defăimarea Maicii Veronica, fiind fiii 

duhovniceşti ai Sfinţiei Sale. Sfântul Apostol Pavel spune: „Mulţi părinţi şi învăţători aveţi, dar 

întru Hristos,  Eu v-am născut”.  Tot astfel spune Maica Veronica, care a umplut Mănăstirile şi 

Bisericile în toată ţara cu asemenea fii şi fiice. Dacă este aşa,, cred că nu veţi tăgădui, atunci, de ce 

o loviţi?

Vă  prihănim  apoi  pentru  defăimarea  acestui  loc  sfânt  şi  Sfinţitor  şi  a  Vedeniilor 

Dumnezeieşti avute de Maica Veronica; pe toate acestea le-aţi discreditat în revistele bisericii sau 

citând atacarea lor în articole,  conferinţe şi predici. De ce vă tulburaţi pentru că se zice că la 

Vladimireşti este loc Sfânt şi Sfinţitor? Noi credem că 1-a sfinţit însuşi Dumnezeu prin Vedeniile 

repetate ale Maicii Veronica. De nu vă mulţumeşte acest răspuns, vă rugăm luaţi Sfânta Scriptură 

şi veţi vedea că toate locurile unde s-a arătat Dumnezeu Aleşilor Săi, au fost considerate şi numite 

sfinte. Nici să nu vă scandalizaţi că Domnul s-a arătat şi a descoperit măririle, voile şi poruncile 

Sale,  Măicuţei  Veronica,  o  tânără  fecioară  neînvăţată,  căci  ştiţi  bine  că  altele  sunt  judecăţile 

oamenilor şi altele ale lui Dumnezeu, „Care încearcă inimile şi rărunchii”.
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Dacă I.P.S.Voastre în loc să tipăriţi şi să răspândiţi poruncile din cartea de Vedenii a Maicii 

Veronica, o păstraţi ca un corp delict legat în dosar, cum să vă mai ascultăm şi să vă înţelegem? 

Pentru  noi,  Vedeniile  sunt  aşa  de  preţioase,  ca  şi  cuvintele  din  Sfânta  Scriptură,  pentru  că, 

cuvintele lui Dumnezeu nu se leagă şi cartea cu Vedenii de când aţi legat-o în dosare, s-a răspândit 

însă mai mult, multiplicându-se de credincioşi în toate părţile ţării. 

Că sunt posibile Vedeniile în zilele noastre, n-ar fi cazul să scriu aici, dar ca să vedeţi 

greşeala  mare  bisericească  pe  care  aţi  facut-o  oficial  atacând  Vedeniile,  voi  cita  cuvintele 

Sfântului Maxim Capsocalivitul, care zice: „Şi acum, robii lui Dumnezeu se învrednicesc a avea 

Vedenii în multe feluri, pe care unii nici nu le cred nici nu le primesc că sunt adevărate, ci le 

socotesc că sunt năluciri (rătăciri ), dar mă minunez foarte mult de aceasta, cum oamenii aceea s-

au întunecat şi au orbit ca nişte orbi cu sufletul şi nu cred ce a făgăduit nemincinosul Dumnezeu, 

prin gura poorocului Ioil, acolo unde zice:

«Voi vărsa duhul meu peste tot credinciosul şi robii şi roabele mele..»

Acest dar 1-a dat Domnul nostru şi-1 da şi acum, şi-1 dă până la sfârşitul veacurilor tuturor 

credincioşilor şi robilor Lui după făgăduinţa Sa”.

Şi  în  cazul  atacării  acestora,  poate  veţi  încerca  să  vă  apăraţi  cu  citatul:  „Supuneţi-vă 

stăpânirilor”.  Dacă  stăpânirea  actuală  nu  vede  cu  ochi  buni  Vedeniile,  înglobându-le  în  aşa 

numitul „misticism „, termen căruia necredincioşii i-au dat caracter mincinos, atunci numaidecât 

trebuiesc atacate? Nu trebuia să le atacaţi I.P.S. Voastre şi ceilalţi sinodali.

Nu trebuia să vă faceţi unelte şi cleşti serviabili, cu care cei necredincioşi, în numele lui 

Dumnezeu, vor să scoată această credinţă în popor.  Ei înglobează această comoară scumpă în 

reduta de atac „misticism”, care în ultimă analiză e credinţa în Dumnezeu, care este misticismul 

întruchipat. Dacă nu sunteţi în stare să apăraţi această redută, măcar nu fiţi slugile vrăjmaşilor lui 

Dumnezeu şi lăsaţi şi binecuvântaţi pe cei  ce vor să apere reduta,  Sfântul misticism, chiar cu 

preţul vieţii!

Tocmai pentru aceea noi vă prihănim, nu pentru că nu credeţi sau nu faceţi întru totul voia 

lui Dumnezeu, ci pentru că prin măsurile luate de I.P.S. şi P.S.V şi dirijate de un duh străin de 

Biserică,  abateţi  atenţia credincioşilor de pericolul mare al slăbirii credinţei  în popor.  Bine că 

poporul simte şi aleargă acolo unde credinţa este vie şi  apele Duhului Sfânt nu s-au tulburat. 

Simte, pentru că îşi are inima nepervertită, dar îl  doare când vede că păstorii înşişi le tulbură 

aceste ape! în loc să le aprindă credinţa, le-o estompează, le-o prihăneşte. O ştiu aceasta de la 

miile de credincioşi (închinători) care cu durere, mărturisesc că ei nu se gândesc vreodată să se 

lepede de credinţa de Biserică şi de preoţi, dar sunt prea ispitiţi să judece compromisul şi slujirea 

la doi domni a preoţilor lor.
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Preoţii la rândul lor, mai puţin vinovaţi, vin şi ei acum la noi pe furiş, îmbrăcaţi civili, spun 

că nu au încotro, dacă aşa li s-a spus la cursuri, la conferinţe şi dacă aşa le poruncesc episcopii 

prin circulare. Ei se miră şi se întreabă, de ce episcopii care sunt călugări şi n-au copii şi alte 

obligaţii familiare, nu riscă până la sânge pentru a-L mărturisi pe Hristos?

Preoţii, poporul şi împreună cu ei şi noi toţi de la Vladimireşti, vă întrebăm: nu vă gândiţi 

că noi românii nu ne-am făcut ci ne-am născut creştini şi ca atare compromisul I.P.S.V. lezează 

credinţa moşilor şi strămoşilor noştri, care şi-au vărsat unii sângele pentru Hristos?

De ce  vindeţi  interesele  lui  Dumnezeu  şi  ale  Bisericii,  statului  ateu,  pentru  interesele 

menţinerii unui salariu şi renunţaţi la tradiţia de a mărturisi credinţa? Nu vedeţi ca aţi transformat 

prin aserviri şi salarii, Biserica lui Hristos în biserică de stat, cu episcopi şi preoţi de stat, care 

pentru argintii statului, schimbă frica de Dumnezeu pe frica de oamenii statului? Dacă statul a dat 

libertate cultelor prin art.84 din Constituţie, de ce nu uzaţi total de ea? De ce în unele privinţe, 

depăşiţi credinţele de loialitate a statului, schimbându-vă chiar rosturile, iar în unele privinţe unde 

baza activităţii bisericeşti vă reclamă, renunţaţi sau vă sfiiţi în a vă exercita îndatoririle? în primul 

caz, oare de ce depăşiţi limitele chemării preoţeşti, dezvoltând în şcolile teologice la cursuri, în 

conferinţe, în pastorale şi în predici „actualizare”deşănţată a lui Hristos, făcând uneori, mai mult 

politică decât credinţă? De aceea, un activist de partid şi un educator politic, a declarat fericit că: 

„nu-i  nevoie  de  atacat  Biserica  în  faţa  poporului,  pentru  că  reprezentanţii  ei,  singuri  o 

discreditează, prin serviciile şi propaganda indirectă ce ne-o fac în actualizarea cuvântărilor”. Şi 

au dreptate, pentru că şi Mănăstirea – de pildă, o discreditează nu partidul, ci iată reprezentanţii 

Bisericii îi fac acest „serviciu”, ”…şi va da tatăl pe fiu la moarte… „ 

În  al  doilea  rând,  vă  întrebăm,  de  ce  nu  vă  exercitaţi  îndeajuns  peste  tot,  dreptul  de 

libertate a cultului, cercetând şi îngrijind peste tot sufletele încredinţate? Lacrimile atâtor părinţi, 

soţii şi copii care şi-au pierdut pe ai lor fără preot, prin spitale, închisori, Canal şi alte instituţii, ne 

îndeamnă să vă întrebăm de ce nu aveţi grija acestora? De ce aţi lăsat prin canale şi alte părţi să fie 

duşi creştinii ca vitele la groapă fără preot? Se întrebau unii preoţi scăpaţi de prin închisori: de ce 

oare sinodalii noştri nu-şi îndreaptă râvna către îndeplinirea acestor îndatoriri sfinte, ci îşi macină 

zelul  în  a  lua  „măsuri  de  extremă  urgenţă”  pentru  distrugerea  Lucrării  Dumnezeieşti  de  la 

Vladimireşti? Mai spunea alt preot: „Ce frumos i-ar sta, măcar unui ierarh de-al nostru ortodox, 

să-şi pună sufletul pentru cei  oropsiţi,  adică pentru oi, chiar dacă aceste oi sunt rătăcite de la 

grădina publică, tot oi creştine sunt.

Tot în limitele libertăţii religioase garantate de Constituţie, se întreabă poporul nostru, oare 

de ce păstorii noştri au cedat, renunţând la tradiţia sfinţirii caselor lor, în fiecare zi întâi, prin 

agheasmă şi  binecuvântare  preoţească? Oare  aceasta  este  de  la  Duhul  Sfânt  sau un  semn de 

renunţare la datoria sfântă,  pentru a nu scoate ochii  cuiva,  prezenţa prea deasă a preoţilor pe 

23



străzi? Numai diavolii şi ucenicii lui fug de aghiazmă. De ce s-au îngrădit tipăriturile bisericeşti şi 

de ce se pun atâtea piedici la hirotonia preoţilor? Nu cumva incomodează pe cineva Cuvintele lui 

Dumnezeu sau numărul prea mare al slujitorilor bisericeşti? Oare costumele bisericeşti şi barba 

sunt inactuale? Repetăm, dacă este libertate religioasă, atunci de ce nu abuzaţi de ea întru totul? 

Sau e numai pe hârtie şi pe „cartelă”?

I.P.S. şi P.S.V de ce nu interveniţi să se desfiinţeze această ultimă „cartelă” a cultului şi să 

fie  lăsat  la  „liber”? Se mai  întreabă  poporul,  de  ce  păstorii  noştri  ne  prihănesc sărbătorile  şi 

duminicile, scurtându-le din „ordin de sus” răstimpul sfintelor slujbe, pentru a putea ieşi la lucru 

şi la întruniri? Oare aceasta este după Dumnezeu?

P.S. Valerian a afirmat la noi, că dacă Patriarhul ar dezlega să prăşim a doua zi de Paşti, noi 

suntem datori să-1 ascultăm! Desigur, ne-am închinat şi am socotit afirmaţia venită de la diavol, 

nici cum să ne gândim că am putea-o împlini vreodată. Durerea este că şi cei străini de Biserică, 

uzează  de  ordinele  sinodalilor  noştri,  prin  care  se  prigonesc  praznicele.  Astfel,  la  hramul 

Mănăstirii noastre, din anul 1953, un împuternicit a avut tupeul să întrebe poruncitor pe Maica 

Veronica, între circa 20.000 de închinători, că nu ştie ordinul episcopului după care „slujba trebuie 

terminată la ora 9 şi lumea sa plece acasă la lucru”? Maica Veronica i-a răspuns prompt: „Noi la 

nouă începem şi o sfârşim când se termină ea, iar ordinul care este împotriva sărbătorilor, adică a 

lui Dumnezeu, îl nesocotesc. Cât despre lumea adunată, poftiţi, împrăştiaţi-o; noi n-am adunat-o 

cu arcanul, dar nici nu ne gândim vreodată să-i îndepărtăm de la locaşul Maicii Domnului.”

Scena aceasta  a  pus iar  în umbră atitudinea I.P.S.  şi  P.S.V.  care  vreţi  să  jertfiţi  timpul 

consacrat de Duhul Sfânt pentru prăznuirea Domnului, a Maicii Sale şi a Sfinţilor Săi. Dacă vi s-

au cerut aceste jertfe din tezaurul Bisericii, precum vi se cere şi Mănăstirea noastră, de ce aţi 

cedat? De ce aţi lăsat pe aceşti tâlhari să se atingă de cele sfinte, de tezaur, cu ”mănuşi sinodale ”?

Fiţi  sigur,  că  de se atingeau direct,  îi  ardea Duhul  Sfânt,  din poporul  care  ascunde cu 

sfinţenie acest tezaur şi pentru el mai curând îşi dă viaţa. Nu trebuia sub nici un motiv să puneţi în 

mod laş, sigiliul sinodal al Duhului Sfânt pe acte false, inspirate nu de El, ci de raţiuni străine de 

Biserică şi chiar potrivnice Ei. Oare se poate cumva subordona, fără păcat greu împotriva Duhului 

Sfânt, raţiunile divine, raţiunilor omeneşti, fie acelea chiar de stat? Noi credem că niciodată! Dacă 

vă sileşte cineva,  statul sau partidul să faceţi  anumite lucruri  sau să daţi  ordine împotriva lui 

Dumnezeu, a Bisericii, conştiinţei şi chiar a libertăţii garantate, de ce nu daţi alarma, de ce nu 

arătaţi că în felul acesta libertatea cultului e numai pe etichetă?

Noi  am observat  acest  lucru  şi  este  o  călcare  grosolană  a  credinţei,  căci  s-a  găsit  un 

inspector de la minister care a tras la răspundere pe Maica Veronica chiar în stăreţie, că de ce 

învaţă lumea să creadă în Dumnezeu care nu există, zice el nebunul, şi de ce amăgeşte pe popor că 

a  văzut  pe  Dumnezeu?  Respectivul  ateu  aştepta  să  tremure  de  frică,  dar  Maica  Veronica  i-a 
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răspuns scurt: „Trebuie să fiu nebună ca dumneata, să învăţ lumea că nu este Dumnezeu, de vreme 

ce L-am şi văzut”.

Menţionăm,  era  inspector  din  Ministerul  Cultelor,  autoritatea  noastră  tutelară.  Alt 

împuternicit (Coban) ne-a jignit credinţa în sfintele moaşte, spunând în stăreţie că ne închinăm la 

„oase goale care pot răspândi microbi”. Lucrul ne-a scandalizat şi a fost un vot de blam pentru 

partid şi minister, care îşi au ca membru şi reprezentant acest „microb” al credinţei, din popor. 

Împuternicitul raional (Bâzu Badiu), pe lângă lansarea unor calomnii la adresa Maicii Veronica şi 

a  Mănăstirii,  a  îndrăznit  să  legitimeze  şi  să  întrebe  lumea  care  venea  la  noi  căutând,  să-i 

lămurească să nu creadă în Dumnezeu. Acelaşi  împuternicit,  a îndrăznit  să ne ceară socoteală 

asupra metodelor săvârşirii Sfintelor Taine, dar a fost refuzat categoric şi îndrumat să-şi vadă de 

misiunea  sa  de  „curea  de  transmisie”  administrativă,  nicidecum  să  se  amestece  în  cele 

duhovniceşti.

Alţi împuterniciţi de la Iaşi şi Suceava au legitimat şi au mustrat pe maicile noastre că 

merg prea des să se închine la sfintele moaşte.

5.  În  acest  rechizitoriu,  intră  chiar  statul,  care  prin  Ministerul  Cultelor  tolerează  pe 

reprezentanţii săi să întreprindă o prigoană făţişă, uneori contra credinţei. Dacă se spune că lupta 

partidului, adică a ateismului, trebuie să fie dusă ideologic asupra credinţei şi a lui Dumnezeu, 

atunci de ce se pedepsesc elevii, studenţii, militarii, învăţătorii şi alţi slujbaşi membrii sau nu de 

partid,  pentru  că  merg  la  Biserică,  îndeosebi  pentru  că-şi  botează  copiii  şi  se  cunună,  îşi  ţin 

sărbătorile sau se închină? Uneori reprezentanţii statului au ieşiri necontrolate, cum s-a întâmplat 

în Mănăstirea noastră în prima zi de Crăciun, când împuternicitul a înjurat de Dumnezeu şi Sfânta 

Cruce pe creştinii închinători, prihănindu-i că vin la Mănăstire în loc să se odihnească pe la casele 

lor.  îl  durea la rana veche, „afluenţa lumii la Vladimireşti”! Unii  din creştini  au de suferit  în 

diferite chipuri, pentru credinţă. Pentru că a cântat la Vladimireşti, corul de la Biserica Sfântul 

Haralambie din Galaţi,  a  fost  dizolvat  la  intervenţia  împuterniciţilor,  care  au urmărit  cu „viu 

interes”, lumea adunată.

Cei  care  vor  să  aducă  lumina lui  Hristos  în  popor,  prin  cărţi  de  rugăciune,  cruciuliţe, 

icoane, tămâie, de ce oare sunt urmăriţi şi opriţi? De ce li se sechestrează toate acestea şi sunt daţi 

în  judecată  şi  condamnaţi,  de  ce? Pentru că  un creştin  evlavios  vrea să sfinţească  răspântiile 

drumului din jurul Mănăstirii, cu câte un crucifix, este condamnat şi închis. Şi paranteza aceasta 

deschisă este mare cât lungul şi latul Ţarii, dar noi ne mărginim la cele în legătură cu Mănăstirea 

noastră.

Întrebăm şi noi în ce constă libertatea religioasă şi care sunt limitele ei, că pe cât se vede 

treptat, treptat se rezumă numai la suflet şi că nici în Biserică nu se poate refugia creştinul fără să 

fie suspectat şi încondeiat. Dacă este o colaborare între Biserică şi stat, atunci de ce statul are 
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drepturi nelimitate, iar Bisericii nu i se îngăduie deplina libertate, spre îndeplinirea misiunii sale 

de sfinţire a sufletelor? Statul se amestecă până şi în predici, cerând să fie actualizate la maximum 

şi  în  slujbe,  pretinzând să  fie  scurtate,  ba chiar  anulate  în  anumite  zile!  Statul  şi  partidul  au 

împuterniciţi, locţiitori politici, activişti, lectori şi profesori de doctrină marxist-leninistă, adică 

ateistă,  prin  minister,  armate,  şcoli  şi  alte  instituţii,  iar  Bisericii  nu  i  se  îngăduie  să  aibă 

reprezentanţii săi! Partidul are reprezentanţi în Biserică pe domnii împuterniciţi, care iau parte şi 

se amestecă în diferite conferinţe preoţeşti de natură strict duhovnicească. Bisericii de ce nu i se 

acordă dreptul  de a  merge  preoţii  prin  şcoli  şi  prin  armată,  unde ştiu  că  sub masca „atacării 

misticismului „ se atacă credinţa în Dumnezeu a cetăţenilor? Aşa de pildă, mai mulţi soldaţi din 

Tecuci, pentru că, au venit la Mănăstirea noastră, au fost tunşi în batjocură cu foarfecele, li s-a 

aruncat în ochi anafora, cruciuliţele şi cărticelele de rugăciuni. Apoi au fost încarceraţi, fugăriţi 

kilometri  întregi,  culcaţi,  ironizându-i  că  fac  metanii  şi  în cele  din urmă împrăştiaţi  prin alte 

localităţi pe motivul că sunt mistici periculoşi educaţiei din armată. Oare astfel se aplică libertatea 

cultului în R.P.R. şi aceasta este metoda ideologică? Nu, aceasta este metoda cea mai perfidă de 

prigoană religioasă, când ea în afară şi pe hârtie se tace, iar în realitate se face. E deghizată în 

articolul 84 şi oarecum planificată în intensitate, dar tot prigoană este!

Iată I.P.S. şi P.S. Părinţi, că şi noi ştim că se duce o luptă de ucenicii lui Antihrist, pentru 

stârpirea credinţei, o demascam şi vom opune rezistenţă, până la ultima picătură de sânge. Chiar 

pentru că le ştiam pe toate cele de mai sus, noi am continuat şi continuăm în Mănăstire – slujbele, 

spre slava lui Dumnezeu, spre mântuirea noastră şi a poporului, care vine mai mult încă în urma 

opreliştilor.

Nu vom putea înceta niciodată slujba şi mărturisirea credinţei pe acest loc sfanţ şi sfinţitor, 

fiind încredinţaţi că şi Mănăstirea noastră este un mădular viu al Bisericii noastre ortodoxe şi celei 

ecumenice. Acelaşi Hristos răstignit şi înviat se binevesteşte, aceiaşi Evanghelie care se predică 

sub călăuza nevăzută a Duhului Sfânt în Biserica cea una sobornicească şi apostolică a răsăritului, 

se săvârşesc aceleaşi Sfinte Taine şi ierurgii prin care s-au sfinţit şi s-au mântuit toţi părinţii, moşii 

şi strămoşii noştri în Biserica străbună. Se cinstesc cu evlavie aceleaşi sărbători, aceleaşi praznice 

care  se  cinstesc  de toată  suflarea  drept  măritorilor  creştini,  se  cântă  aceleaşi  cântări  sfinte  şi 

sfinţitoare, cu care se mângâie şi se întăresc fii duhovniceşti ai sfintei noastre Biserici ortodoxe şi 

se luptă cu ajutorul aceleiaşi arme nebiruite a sfintei şi de viaţă făcătoarei Cruci. Se cinstesc cu 

evlavie aceleaşi Sfinte Icoane, aceleaşi Sfinte Moaşte.

I.P.S. Voastră m-aţi acuzat odată aici, că vrem să introducem cultul Trupului şi al Sângelui 

lui Iisus în Ortodoxie. Dar oare Ortodoxia noastră şi toată creştinătatea, nu are în centrul vieţii ei 

acest cult? Ne-am bucura să putem răspîndi tot mai mult acest cult, această viaţă în ortodoxie. Iar 

P.S. nostru Antim, nu s-a sfiit să se îngrijească că am alunecat în „marianism „. Apoi, unde ar da 
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Dumnezeu  să  putem răspândi  şi  desăvârşi  în  ortodoxia  noastră  acest  Marianism,  să  aducem 

neîncetat slavă Maicii Domnului, ştiind că Domnul nu se supără pentru slăvirea prea mare, dar nu-

i nici cât trebuie, a Maicii Sale, slava Ei, a Lui socotind-o!

Zadarnic aţi încercat şi încercaţi să ne prezentaţi în Biserică, ca pe unii ce voim să ieşim 

din ea sau că vrem să trecem la catolici, protestanţi, stilişti sau sectari! Nu, asta niciodată! Noi ne-

am născut din moşi şi strămoşi ortodocşi, ne-am botezat şi trăim în această credinţă şi tot în ea 

vom muri.

Ortodoxia noastră vrem s-o mărturisim nu numai cu inima şi cu buzele, ci la nevoie chiar 

şi cu sângele. Ştim că vă legaţi de ieşirile noastre din comun: împărtăşania zilnică şi mărturisirea 

colectivă, dar vă legaţi de ce nu este al nostru, pentru că ele sunt lucrări ale Duhului Sfânt, menite 

să aducă poporul nostru la viaţa primilor creştini. Dacă atacaţi împărtăşania deasă, nu atacaţi oare 

pe  Hristos?  Ştiu  ca  aţi  încercat  să  aduceţi  dovezi  în  revistele  oficiale,  pentru  dezaprobarea 

împărtăşaniei  dese,  dar  dovezile  sunt  tocmai pentru  deasa împărtăşanie.  Când a  fost  chemată 

Maica Veronica la Bucureşti, aţi somat-o prieteneşte să vă dea documentele străine pe care le are 

Ioan pentru împărtăşania deasă, căci ziceţi că practica aceasta „a introdus-o Ioan cu fonduri şi 

sfaturi de peste graniţă”. Tot atunci spuneaţi că aţi trimis agenţi patriarhali peste tot şi dacă vor 

găsi vreun document străin, „Ioan nu mai are loc în hotarele ţării”. Documentele pentru Sfânta 

împărtăşanie  deasă,  sunt într-adevăr  de peste graniţele  acestei  lumi,  le puteţi  găsi  şi  la  mine, 

„ascunse” în Sfânta Scriptură la Evanghelistul Ioan, cap.6, versetul 53-56 cu fondurile şi sfaturile 

următoare, date de Domnul:

“De nu veţi mânca trupul Fiului omului şi de nu de nu veţi bea Sângele Lui, nu veţi avea 

Viaţă veşnică!

Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu are Viaţă veşnică şi eu îl voi învia pe el în 

Ziua cea de Apoi.

Că Trupul Meu este adevărata mâncare şi Sângele Meu adevărata băutură!

Cela ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu, întru Mine petrece şi Eu întru El.”

Iar  dacă pentru aceste documente şi  practici  nu am loc în hotarele ţării,  atunci vă rog 

faceţi-mi paşaport sau alungaţi-mă în Patria de sus!

Iar dacă atacaţi Taina Sfintei Mărturisiri, prihănindu-ne că o săvârşim în comun, oare nu 

atacaţi  „Testamentul  Domnului”  de  la  „Înălţare”,  când  a  poruncit  ca  în  Numele  Lui  să  se 

propovăduiască pocăinţa şi iertarea păcatelor la toate neamurile? Pentru faptul că spovedesc în 

colectiv de ce mă condamnaţi? Există în Biserică o dogmă consacrată metodei de spovedanie? 

Oare Biserica, în cazuri de nevoie, nu a încuviinţat mărturisirea colectivă a militarilor, a elevilor şi 

a credincioşilor când se adunau prea mulţi la sărbători? Cum puteam noi, de pildă la Hram, să 

spovedim individual 30.000 de credincioşi, care în majoritate veneau pregătiţi sufleteşte pentru 
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Sfintele  Taine?  De  am  fi  şi  noi  slujitorii  Domnului,  tot  aşa  de  pregătiţi  cum  vin  creştinii 

închinători aici, la Mănăstire, ar fi bine! Afluenţa închinătorilor aici e întotdeauna mare. Când v-

am cerut preoţi, ne-aţi refuzat zicând furios: „Nu le dau nimic, întâi să plece Ioan, să rămână 

Gherasim singur, să slujească până o crăpa!”

Vă tulburaţi că dezleg păcatele oamenilor în bloc? Dar oare satana nu-i leagă în bloc, cu 

patimile lui? El să poată lega în bloc, iar noi să dezlegăm numai câte unul şi cu multă scumpătate! 

Se poate limita oare puterea de dezlegare a duhovnicului, când el e conştient că:  „oricâte veţi 

dezlega pe pământ, vor fi dezlegate şi în ceruri?” Sunt conştient că nu eu le dezleg, ci cu puterea 

ce-mi este dată, dezleg. Dacă Domnul a zis:

“Pe cel ce vine la Mine, nu-1 voi scoate afară! apoi eu nu vreau să fiu mai aspru decât EL. 

Nu prihănesc pe cel ce leagă, căci putere are să facă, dar de ce se supară alţii,  pentru că aici 

sufletele se dezleagă şi dracii se leagă?

De altfel I.P.S.V în prezentarea ultimei convorbiri cu maica noastră secretară Mihaela, aţi 

încuviinţat tacit mărturisirea în comun şi celelalte practici, dar numai tacit, căci public şi oficial 

le-aţi condamnat, şoptind maicii noastre, că n-aveţi încotro „dacă Ioan a început practicile acestea 

în zodia circularei Papei, care preconizează aşa ceva, fiind astfel considerat de Minister – agentul 

catolicismului”. Regret că nu mi-a parvenit o aşa circulară a Papei spre documentare, dar se vede 

că Duhul Sfânt ne-a luminat şi la Vladimireşti, să facem cele plăcute Domnului, pentru mântuirea 

sufletului, fără să fim numaidecât agenţi catolici. Cu asemenea denumiri am fost botezaţi şi de alţi 

binefăcători; astfel unii au zis că suntem „reacţionari”. In sens duhovnicesc au dreptate. Vrem să 

fim până Ia moarte reacţionari împotriva diavolului şi a ucenicilor lui. Alţii ne-au spus că am fi un 

centru mistic în coasta Rusiei. Noi am declarat împuternicitului respectiv, care ne-a botezat astfel: 

„depinde cum interpretăm misticismul”.  De fapt, Mănăstirea constituie un centru duhovnicesc, 

aşezat de Dumnezeu în coasta lui  Antihrist,  nu numai din Rusia,  ci  şi  de la  noi şi  de aiurea. 

Părintele  rector  Coman ne-a  prezentat  drept coloana  a  cincea  catolică,  dar  noi  nu cunoaştem 

existenţa unei asemenea coloane. Deocamdată noi suntem coloana „5 martie” a Maicii Domnului. 

Şi iarţi Vă rugăm să fiţi cu luare aminte, că prihănind practicile pur ortodoxe de la Vladimireşti, 

prihăniţi lucrarea Maicii Domnului şi dacă vreţi şi Vă convine, luptaţi înainte, dar să ştiţi că „greu 

este a lovi în bold”! Noi în toate cele scrise până acum nu ne facem decât datoria de conştiinţă, 

căci dacă n-am apăra deschis, cu orice risc, lucrarea Maicii Domnului de aici, atunci ar însemna 

că nici noi înşine nu suntem convinşi de ea şi prin urmare am fi vrednici de osânda lui Dumnezeu, 

de defăimarea îngerilor şi a oamenilor.

Ştim că „Pruncul” – lucrarea dumnezeiască se caută la Vladimireşti,  nu persoana mea, 

fiindcă în cele din urmă P.S. Valerian, după momeli şi oferte, mi-a spus că dacă ţin mult să rămân 

la Vladimireşti, pot să rămân, dar „să nu slujesc”, „să nu împărtăşesc”, „să nu mărturisesc”, „să nu 
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predic” şi „să nu mai vorbesc despre minuni şi de Vedenii”. E vorbit în ghicitură dar s-a înţeles 

scopul „irozilor”. De asemenea şi I.P.S. Voastră aţi mărturisit aceeaşi căutarea a „Pruncului” vând 

aţi bătut cu pumnul în masă,  strigând că „banditul  de Ioan trebuie să plece întâi, apoi zboară 

Veronica,  Mihaela,  Teodosia  şi  care  vreau  [eu]”.  Desigur,  planul  era  după  citatul:  „Bate-voi 

Păstorul şi se vor risipi oile!” Dar oile de la Vladimireşti sunt una întru Hristos şi Maica Domnului 

şi nimeni nu le va putea împrăştia din staulul în care s-au născut duhovniceşte. Tot I.P.S. Voastră 

aţi mărturisit public că urmăriţi distrugerea lucrării de aici prin pedepsirea capilor, în ziua de 15 

decembrie 1954, când fiind întrebat de preoţii cursişti ce-i cu Vladimireştii, aţi declarat în faţa 

profesorilor, a preoţilor şi a studenţilor: „Mâine are proces Ioan şi Maica Veronica, îi caterisim şi-i 

excludem, chiar dacă nu se prezintă şi apoi am terminat cu Vladimireştiul!” A doua zi aţi amânat 

judecata. De ce? Poate v-aşi răzgândit, dar sminteala aţi făcut-o, căci mulţi preoţi şi studenţi au 

fost derutaţi de cuvântul fără echivoc al I.P.S. Voastre.

ÎNCHEIERE

Iată,  se  apropie  al  doilea  termen  de  judecată!  Procesul  nu  este  al  meu,  ci  indirect  al 

Mănăstirii, pentru care lucru am vorbit mai mult la plural. I.P.S. şi P.S. Voastre încheiaţi dosare, 

faceţi  judecăţi,  dar  să  ştiţi  că  sentinţa  definitivă  în  procesul  Vladimireşti  se  va  da  în  Cer. 

Deocamdată  vă  rog  să  nu  întârziaţi  a  da  un  deznodământ.  Nu mai  amânaţi  hotărârea  asupra 

Mănăstirii noastre, motivând că ar interveni pentru noi d-l Gheorghe Apostol, fiind originar din T. 

Vladimirescu, fiindcă noi nu am rugat pe nimeni să susţină cauza Mănăstirii, fără numai pe Bunul 

Dumnezeu, Prea Curata Sa Maică, care ctitoresc prin descoperire divină acest Aşezământ! Noi nu 

ne prezentăm, având judecători pe proprii judecători, şi cunoscând că formele s-au încheiat.

Este de prisos să mai tergiversaţi, ia noi aceeaşi rămânem devotaţi pentru Maica Domnului 

şi Sfântul Locaş de la Vladimireşti! Daţi sentinţa cea mai gravă, o primim cu resemnare. Ştim că 

ne aşteaptă caterisirea şi excluderea, dar noi suntem liniştiţi aruncând soarta noastră la picioarele 

Maicii Domnului.

Iar  I.P.S.  şi  P.S.  Voastre  „aveţi  custodie”,  pecetluiţi  înaintea  oamenilor  judecata 

Vladimireştilor. Dar să ştiţi că înşi-Vă Vă judecaţi şi veţi fi judecaţi de Ştiutorul inimilor, pentru 

că aţi vândut cu preţ Vladimireştiul ce nepreţuit al Maicii Domnului. Şi aceasta pentru că suntem 

încredinţaţi că, precum v-aţi vândut conştiinţa, aservind intereselor Bisericii statului, tot aşa vreţi 

să vindeţi acum şi Vladimireştii, pentru arginţii statului oferiţi în salarii maxime şi alese cheltuieli 

de reprezentare.

Tocmai acest aur face fără efect hotărârile I.P.S. Voastre înaintea lui Dumnezeu, căci spune 

canonul 4 al Sinodului al 7-lea: „deci dacă vreunul pentru cerere de aur, sau altceva, ori pentru a 

sa împătimire, ar opri de la liturghie şi ar afurisi pe vreun cleric de sub el sau o biserică cinstită 
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închizând, să nu se facă în ea slujbele lui Dumnezeu, prelungind nebunia sa în nesimţire, desigur 

este nesimţitor şi acelor pătimiri va fi supus; şi se va întoarce durerea lui pe capul lui, ca un 

călcător de poruncă a lui Dumnezeu şi de aşezăminte apostoleşti. Că şi Petru corifeul, porunceşte: 

„Păstraşi  turma lui  Dumnezeu,  cea dintru voi,  nu cu  silnicie,  ci  cu voie  după Dumnezeu,  cu 

mârşav câştig, ci cu osârdie; de bună voie, nu ca şi cum stăpânul pe clerici şi chip făcându-vă 

turmei şi arătându-se Arhipăstorul, veţi lua cununa slavei cea neveştejită” (1 Petru 5, 2-4)

Şi  acum  rămânem  în  aşteptarea  hotărârii  I.P.S.  Voastre,  ori  binecuvântaţi  întru  totul 

lucrarea  dumnezeiască  şi  ortodoxă  de  la  Vladimireşti,  retractând  public  toate  ofensele  şi 

prihănirile  ce  aţi  adus  Sfântului  Aşezământ  şi  indirect  Maicii  Domnului;  ori  ne  judecaţi,  ne 

condamnaţi şi pe urmă, după cum aţi mărturisit, „puneţi mâna pe telefonul securităţii” şi „veniţi 

cu tancul” să asemănaţi Vladimireştiul cu pământul. Noi însă Vă prevenim să veniţi cu grijă, ca nu 

cumva „tancul patriarhal” să se izbească la Vladimireşti de piatra – Hristos „pe care n-au băgat-o 

în seamă ziditorii” şi să fie tancul asemănat cu pământul, cupă cuvântul Scripturii: „cine se va lovi 

de această piatră se va sfărâma, iar peste care va cădea, îl va spulbera”.

Facă-se voia Domnului şi a Prea Curatei Sale Maici!

Al arhieriei voastre fiu duhovnicesc,

25 Ianuarie 1955.”

CATERISIREA ŞI ÎNCHISOAREA

1.1 Caterisirea

În  urma acestui memoriu, în data de 27 ianuarie 1955, are loc la Consistoriul eparhial 

monahal  din  Bucureşti,  procesul  de  caterisire  al  Părintelui  Ioan,  în  lipsă,  unde  se  hotărăşte 

caterisirea şi excluderea Părintelui Ioan din monahism. 

În  data  de  21  februarie  1955,  i  se  înmânează  Sentinţa  de  caterisire  şi  excludere  din 

monahism, pe care, Părintele Ioan o consideră netemeinică şi nelegală în faţa Lui Dumnezeu şi 

continuă să slujească şi să-l mărturisească pe Hristos cu aceeaşi dorinţă duhovnicească. 

1.2 Arestarea şi ancheta

Datorate  acestor  lucruri,  în  noaptea  de  29  spre  30  martie,  sute  de  soldaţi  înarmaţi 

invadează în forţă Mănăstirea şi-l arestează pe Părintele Ioan, pe Măicuţa Veronica şi pe maicile 
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din  Comitetul  de  conducere,  în  frunte  cu  maica  Mihaela  Nicoară,  secretara  Mănăstirii.  Este 

încarcerat la Penitenciarul din Galaţi, într-o celulă fără geam şi neîncălzită. 

Interogat  de  persoane  îmbrăcate  civil  şi  militar,  după  cum povestea  Părintele,  acestea 

încercau, folosind o falsă amabilitate, să-l facă să accepte un compromis şi să renunţe la atitudinea 

sa tranşantă. 

Legat de perioada de anchetare, Părintele povesteşte: „După o săptămână, a apărut un alt 

anchetator civil, care s-a recomandat procuror, mi-a strâns mâna, a scos din mapă un pacheţel de 

biscuiţi, şi, cu un ac cu gămălie înfipt într-un biscuit mi l-a oferit, spunând cu ironie: „Serveşte 

Părinte, direct, că ştiu că nu accepţi din mâna unui ateu!”13

Profesorul Cenuşa, informatorul meu din celulă, mi-as pus că anchetatorul este evreu şi că 

este foarte rău. 

Şi într-adevăr, s-a adeverit, căci, în săptămâna următoare, a venit în uniformă şi cu un aer 

sever. Încercând să mă provoace, m-a întrebat de ca m-am apucat să scriu memoriul, câtă vreme 

avem în ţară toate libertăţile de cult şi nu se face nici un rău credinţei. Eu i-am replicat calm: „Vă 

rog să vă uitaţi pe geam, ce se vede pe podium?” Făcându-se că nu ştie, am răspuns tot eu: „Acolo 

a fost altarul Bisericii Sfânta Maria, iar acum aţi aşezat în locul lui instrumentele pentru muzică 

uşoară.  La  Brăila,  din vârful  Institutului Notre  Dame, aţi  aruncat statuia  Maicii  Domnului pe 

caldarâm.”14 Enervat, a luat tamponul de sugativă de pe birou şi l-a aruncat spre mine, dar am 

reuşit să-mi feresc faşa. Apoi a împins biroul în mine, spunând: „Cine eşti tu, ca să judeci ce se 

face?” 

Iritat la rândul meu, i-am spus mai apăsat: „Când v-aţi prezentat ca procuror, cu biscuiţi, 

aţi fost domn, acum sunteţi securist…”. A sărit de pe scaun şi m-a prins de barbă, târându-mă prin 

tot interiorul camerei…”15.

Este închis în subsolul Ministerului de Interne, într-o atmosferă de nesuportat şi cu lungi 

anchete în miez de noapte, prin care încercau să-l facă a recunoaşte lucruri neadevărate. După 

anchetă, era coborât în celulă, lăsat o oră să se odihnească, pentru a fi dus apoi, la o altă tură de 

anchetă.  Acest calvar se repeta  uneori  de 4-5 ori  pe noapte.  Un sistem diabolic de distrugere 

morală şi fizică, după cum mărturisea el: „Tortura morală continua zi de zi, noapte de noapte. 

Uşiţa de la vizetă se mişca zgomotos din trei în trei minute. Când eram dus la anchetă mi se 

puneau ochelari  negri.  Din cauza frigului  şi  a  curentului  din celulă,  mi-am pierdut  toţi  dinţii 

buni.”16

13 apud Cristina Stavrofora, op. cit.
14 Ibidem.
15 Cristina Stavrofora, op. cit., p. 38.
16 Ibidem, p. 40.
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Conform  dosarului  ce  cercetare  penală,  pe  care  l-a  întocmit  organul  de  represiune 

comunist, la interogatoriul din 15 iunie 1955, este întrebat: „“Ce activitate duşmănoasă regimului 

ai desfăşurat dumneata, începând de când, şi cu cine?” Răspunsul vine ferm şi categoric: „în luna 

martie 1945, pe când mă aflam student la Institutul de Teologie din Cluj, a avut loc în sala de 

festivităţi a căminului studenţilor o conferinţă, al cărei organizator am fost eu. Conferinţa a avut 

loc cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la înfiinţarea societăţii studenţeşti „Credinţa Ortodoxă”, al 

cărei preşedinte eram eu. În calitate de preşedinte al asociaţiei, am ţinut cu acea ocazie un discurs, 

prin  care  combăteam ideile  comuniste,  arătând  celorlalţi  studenţi,  care  erau  în  sală,  pericolul 

întunericului necredinţei şi ateismului... În anul 1946, în preajma alegerilor, pe când călătoream cu 

trenul  de  la  Oradea la  Cluj,  venind de  la  părinţii  mei  care  locuiau în  comuna Oşorhei,  satul 

Fughin,  plasa Oradea în tren,  în apropiere de Cluj,  m-am manifestat  împotriva comunismului, 

manifestări  care,  de  altfel,  erau  strict  legate  de  poziţia  mea  duşmănoasa  faţă  de  regim şi  de 

măsurile luate la acea dată.  Discuţiile erau adresate unor călători...  Ajungând la Cluj, am fost 

arestat, iar după câteva zile de cercetări, am fost pus în libertate.” 

În timpul anchetei, conform aceluiaşi dosar, a fost întrebat şi despre alţi doi mari duhovnici 

ai României:  Părintele Ilie Cleopa şi  Părintele Arsenie Papacioc. „Prin anul 1949-1950, nu-mi 

amintesc precis când, spune Părintele Ioan, a venit la Mănăstirea Vladimireşti, unde mă aflam ca 

preot, Părintele Ilie Cleopa, în acea perioada stareţul Mănăstirii de călugări Slatina, însoţit fiind de 

către Părintele Arsenie Papacioc. Înainte de a-i întâlni personal, am auzit de faima lor. Despre 

Arsenie Papacioc auzisem cu mult înainte de a-l cunoaşte personal, respectiv atunci când a venit 

la Mănăstirea Vladimireşti, pentru faptul ca stareţul Ilie Cleopa se bucura de oarecare influenţă în 

rândurile celor ce se dedicau monahismului, lucru ce a făcut ca atunci când acesta l-a solicitat pe 

Arsenie Papacioc de la Institutul Biblic - unde lucra ca sculptor - dovedi că e cunoscut de către 

multe persoane dedicate monahismului. Astfel am auzit şi eu despre aceştia...”.

Pe 5 decembrie 1955, se judecă Procesul, la Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti, sub 

preşedinţia maiorului Branovici  Ion.  În  sentinţa  nr.  1655 va afirma faptul că  „Iovan Corneliu 

Silviu, preot la Mănăstirea din Tudor Vladimirescu, şi-a manifestat ostilitatea sa faţă de regim prin 

predicile şi cuvântările pe care le ţinea..., fie în mod făţiş, fie folosind cuvinte cu două înţelesuri..., 

a  întreprins  acte  de  favorizare  pentru  bandiţii  Lupeş  Ion  şi  Ghiţă  Paiş,  deşi  cunoştea  actele 

teroriste  săvârşite  de  aceştia...  a  favorizat  întreaga  activitate  a  călugăriţei  legionare  Iordache 

Mihaela” şi ca urmare cu unanimitate de voturi îl condamnă pe Iovan Silviu Corneliu la muncă 

silnică pe viaţă, pentru favorizare la crimă de acte de teroare…, şi la confiscarea întregii averi.17

17 Andrei Andreicuţ, op. cit., pp. 54-58.
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1.3 Închisoarea

Executarea  sentinţei  începe  la  Penitenciarul  Semicerc  din  Galaţi,  în  condiţii  de 

exterminare,  chiar  în  celula  unde  a  zăcut  Iuliu  Maniu.  Aici  datorită  condiţiilor  foarte  grele, 

contractează un T.B.C. ganglionar, iar din cauza mizeriei şi frigului, i-au crăpat mâinile până la os. 

Cu toate acestea, Părintele nu se îndepărtează de rugăciune, după cum mărturiseşte: „Nu a lipsit 

nici  o zi  fără  să  oficiez Sfânta  Liturghie.  Cu ajutorul plantoanelor (deţinuţi  de drept comun), 

primeam o sticluţă de culoare închisă pe care scria vin tonic, care în realitate conţinea vin adus 

clandestin  de  aceştia.  Antimisul  în  aveam  cusut  pe  spatele  maieului.  Potirul  era  o  cutie  de 

medicamente din ebonită, sfinţită”.18

După un timp este transferat la Spitalul închisorii Văcăreşti de deţinuţi politici, cu lanţuri 

la picioare şi cu cătuşe la mâini, întins pe podeau maşinii. 

La închisoarea Văcăreşti este primit de către doctorul Schoferman şi de Doctorul Blidaru, 

fiu de preot. Cu ajutorul Domnului şi cu dăruinţa celor doi medici, Părintele Ioan s-e vindecă de 

boala sa. Tot în acest timp are loc şi schimbarea regimului de detenţie, acordându-i-se dreptul de a 

primi scrisori, pachete şi dreptul de a fi vizitat la vorbitor. La prima vizită, în data de 28 august, 

află de la tatăl său, Părintele Gavril, că mama lui, preoteasa Maria a părăsit lumea pământească şi 

s-a dus la Domnul.

De la Văcăreşti este transferat la penitenciarul Jilava, considerat în perioada respectivă ca 

un penitenciar de tranzit. Era un loc unde se încerca reeducarea sub toate aspectele ei, atât morală, 

cât şi religioasă. Un loc al coruperii morale, al trădării şi al lepădării de ce era mai scump în 

sufletul  unui  om.  „Acolo  am trăit  momente  de  groază.  –  povesteşte  Părintele  Ioan  –  Pentru 

intimidare,  pe  mine  m-au  dus  într-o  celulă  lângă  camera  mortuară,  unde  erau  încarceraţi 

condamnaţii  la  moarte,  care  îşi  aşteptau sfârşitul.  Acolo am trăit  momente de groază.  Aveam 

impresia că sunt închis într-un mormânt.” Dacă acel loc cumplit, poate fi pentru unii un loc al 

coruperii,  pentru alţii,  prin care este şi Părintele Ioan, acel loc poate deveni un loc mântuitor. 

„Acolo la Jilava, am trăit cel mai intens sentimentul religios. Într-o zi am fost dus la fierărie, 

întrucât trebuia să fiu transferat la Gherla. M-au culcat la pământ, pe spate, mai rău ca pe un 

animal, şi deţinuţi de drept comun, condamnaţi pentru crime, viol, tâlhărie, aruncau, în batjocură 

lanţuri, ca să-mi aleg unul. În momentul în care am pus mâna pe lanţ, l-am închinat şi l-am sărutat, 

gândindu-mă la Sfântul Apostol Pavel, socotindu-l ca pe o încercare pentru credinţa în Dumnezeu. 

Recunosc că nu am făcut o alegere bună a lanţului. În loc să aleg unul mai gros şi mai lung, am 

ales unul mai scurt şi mai uşor. M-au prins şi m-au aşezat pe rând, cu fiecare picior, pe nicovală, 

pentru a-mi fixa niturile, iar când au lovit nu le-a păsat că metalul muşcase din carnea picioarelor 

18 Cristina Stavrofora, op. cit., p. 42.
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mele. Urmele mi se văd şi azi. M-am ridicat şi mi s-au pus cătuşe la mâini, le numeau „cătuşe 

americane”.  Aveau  particularitatea  de  a  se  strânge  automat  în  momentul  când  mişcai  mâna, 

provocându-ţi  dureri  îngrozitoare.  De la fierărie,  echipat  cu lanţuri  la  picioare  şi  cu cătuşe la 

mâini, am pornit înapoi spre celulă, însoţit de înjurătura de rigoare: „Mişcă, banditule!”. Cam la 

jumătatea drumului dintre ferărie şi celulă, cu picioarele sângerânde, preocupat să nu-mi pierd 

echilibrul din cauza scurtimii lanţului şi al durerilor, nu am auzit că vine cineva din spate. În clipa 

următoare m-am pomenit dintr-o dată cu o lovitură de cizmă în zona lombară, o izbitură aplicată 

cu sete, însoţită şi de o înjurătură urâtă de mamă. M-am dezechilibrat, dar nu am căzut. Atunci am 

simţit minunea, prin faptul că m-am redresat şi, cum eram într-o stare de balans, am exclamat:

- Domnul Dumnezeu şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos să te ierte pe tine, fiule duhovnic, 

după  nume,  şi  să-ţi  şteargă toate  păcatele,  inclusiv acesta  de  acum, iar  eu,  nevrednicul  preot 

duhovnic, cu puterea ce-mi este dată, te iert şi te dezleg de toate păcatele tale, în numele Tatălui, al 

Fiului, şi al Sfântului Duh.

În momentul acela am simţit cu adevărat că sunt creştin şi preot şi am făcut dezlegarea din 

toată inima. Cel care m-a lovit a amuţit şi s-a dat la o parte speriat şi impresionat de gestul meu. 

Colegii din celulă m-au îndemnat să ies la raport şi să-l reclam… N-am acceptat, le-am spus că nu 

pot ierta şi reclama în acelaşi timp. Autorul loviturii a fost un gardian pe care nu-l ştiu şi nici nu 

m-a interesat cine este”.19

Următorul  penitenciar  a  fost  cel  din  Gherla,  Îmbarcat  în  duba-tren,  împreună  cu  alţi 

deţinuţi  politici,  condamnaţi  la  pedepse  mari,  este  transferat  la  penitenciarul  Gherla.  Aici 

comandantul închisorii era maiorul Goiciu, „satrapul de la Gherla”, cum era denumit de deţinuţi. 

Şi aici Părintele Ioan îşi continuă serviciul religios în celulă, printre cruzimi cumplite. Despre 

acest fapte cumplite, relatează Părintele Ioan următoarele: „Când am coborât din dubă am fost 

întâmpinat, ca de obicei, cu apostrofări şi ironii: «De ce nu ţi-ai văzut de slujbă, mă banditule, ca 

să nu ajungi aici?» …am fost scoşi şi înghesuiţi în holul penitenciarului şi obligaţi să ne aşezăm 

cu faţa în jos, cu gura lipită de ciment. A urmat o scenă monstruoasă, de neînchipuit. Comandantul 

Goiciu cu toţi subalternii, inclusiv doctorul şi sanitarii, au început să ne lovească, să ne calce cu 

cizmele pe unde se nimerea. Ne-au lovit cu tot ce le pica la îndemână, cu o cruzime de nedescris. 

Păreau nişte nebuni furioşi. Era un vacarm îngrozitor, lovituri, ţipete, gemete înăbuşite, înjurături 

bestiale.”20 Şi aici Părintele Ioan, întăreşte cu cuvântul şi cu Sfânta Împărtăşanie mulţi deţinuţi, 

aflaţi în situaţii foarte grele. 

După evenimentele din Ungaria, deţinuţii cei mai „periculoşi”, condamnaţi la 20 sau 25 de 

ani de muncă silnică, au fost transferaţi la Aiud. „Aici ne-au concentrat în camere mici, cu paturi 

19 Ibidem, pp. 48-50.
20 Ibidem, p. 52.
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suprapuse, fără aer, încât am fost nevoiţi să forţăm vizeta pentru ca să putem respira. În scurt timp, 

au  apărut  îmbolnăvirile.  Dizenteria  făcea  ravagii.  Nu  ni  s-a  acordat  nici  un  fel  de  asistenţă 

medicală sau medicamente. …când medicul şi politrucul efectuau vizita de rutină, se opreau la uşă 

şi, izbişi de miros şi de aerul înăbuşitor, exclamau: „Ăştia-s criminali!” şi, scârbiţi, treceau mai 

departe, fără să ne acorde vreo atenţie. Desigur, pentru unii, acest calvar pare incredibil, uneori 

îmi vine să strig: „Doamne, este o minune a Ta că mai trăiesc!”. Conducerea îşi propuse să ne 

extermine.  Zilnic  scoteau  morţi  dintre  noi.  Cel  mai  mult  m-a  zguduit  lipsa  de  omenie  a 

gardienilor, nişte brute, care, atunci când deschideau uşa să scoată morţii,  exclamau ironic: „– 

Aici, numai doi au crăpat?”.21 Aici în închisoarea de la Aiud, se îmbolnăveşte de dizenterie, dar cu 

toate acestea nu întrerupe în nici o zi Sfânta Liturghie. Şi printr-o minune a Maicii Domnului, 

Părintele se vindecă complet. 

Se  ducea  aici,  ca  şi-n  alte  închisori,  o  campanie  asiduă  de  „reeducare”,  folosindu-se 

mijloace  de  presiune  psihice  şi  fizice.  Cei  care  datorită  torturilor  cedau  psihic  şi  fizic  şi  se 

reeducau”, lepădându-se formal de convingerile lor,  aveau anumite înlesniri. Părintele Ioan n-a 

cedat. A rămas ferm până la capăt. Printre alte personalităţi duhovniceşti din ţară, la Aiud 1-a 

întâlnit  pe Părintele  Dumitru  Stăniloae.  Părintele  Ioan  povestea  despre  acesta:  „Privindu-l 

îmbrăcat  în  pantaloni  scurţi  de  zeghe,  la  statura  lui  impozantă,  nu-ţi  trebuia  alt  exemplu  de 

batjocorire şi de umilire a vârfurilor intelectualităţii romaneşti de către regimul comunist.”22

Comandantul Penitenciarului din Aiud, în caracterizarea pe care i-o face, spune că a avut o 

comportare „rea”: „în timpul deţinerii în penitenciare a avut o comportare rea, fiind pedepsit de 

mai  multe  ori  disciplinar,  totalizând  un  număr  de  41  de  zile  izolare  cu  regim sever;  pentru 

neîncadrare  în  program, deţinere  de obiecte  nepermise,  a  cântat  cântece religioase în cameră, 

influenţând şi pe ceilalţi deţinuţi din cameră să cânte”.23

1.4 Eliberarea din închisoare 

În  urma  Decretului  de  Amnistiere  din  1964,  când  au  fost  amnistiaţi  deţinuţii  politici, 

Părintele Ioan Iovan a fost eliberat din închisoarea de la Aiud, după ce a făcut în total nouă ani şi 

jumătate de închisoare comunistă.

Prima dorinţă a Părintelui, imediat după ce a ieşit pe poarta închisorii a fost să meargă la 

Iaşi, la Moaştele Cuvioasei Parascheva, spre ai mulţumi, şi prin ea, Bunului Dumnezeu, pentru că 

l-a scos viu din închisoare. De la Sfintele Moaşte, ia trenul spre Oradea, unde erau tatăl său şi 

21 Ibidem, p. 59.
22 Andrei Andreicuţ, op.cit., p. 51.
23 Ibidem, p. 59.
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surorile lui Minerva, Viorica şi Victoria. „Momentul acela a fost cutremurător. – spune Părintele – 

Arătam cu un cap mai mic, decalcifiat, tuns zero, în bătaie de joc, chiar înainte cu o jumătate de 

oră de eliberarea din penitenciar, pentru că nu acceptasem reeducarea. Veneam dintr-o altă lume, a 

groazei, a teroarei. O lume desfigurată, greu de descris în cuvinte. În faţa acelei viziuni sinistre, 

fratele meu m-a sărutat şi a ieşit din cameră pentru a-şi ascunde plânsul. Imediat, am plecat cu 

toţii la cimitir, la mormântul mamei şi, înainte de a ajunge acolo, copleşit de durere şi de emoţie, 

tata a strigat: „Mamică, a venit fiul nostru la tine!”.24

Hărţuit  în  continuare  de  Securitate,  Părintele  Ioan  se  mută  la  Bucureşti,  în  cartierul 

Giuleşti, într-o locuinţă a unei foste maici de la Vladimireşti, pentru a-i proteja pe cei apropiaţi. 

Aici locuieşte trei ani, fiind urmărit în permanent de Securitate.

În  această perioadă frământată,  şi  de ţinere sub observare de către Securitate,  de mare 

ajutor i-a fost inginerul Maria Chichernea, actuala stareţă Cristina, de la Mănăstirea „Naşterea 

Maicii Domnului”, de la Recea, judeţul Mureş. 

1.5 . A doua condamnare

În anul 1966, i se înscenează un nou proces şi este judecat în stare de libertate. Acuzaţie 

este „abuz de funcţie”, pentru că şi-a continuat misiunea de preot, respectiv de oficierea Sfintelor 

Taine,  spovedanie  şi  împărtăşanie,  fiind  caterisit.  Primeşte  o  nouă  condamnare  de  un  an 

închisoare, pe care a executat-o la Iaşi şi la Luciu Giurgeni, prin muncă silnică. 

Înainte de eliberare i se propune, în schimbul scutirii executării pedepsei în penitenciar, să 

fie internat la sanatoriul de boli psihice, din cadrul Spitalului de Psihiatrie Socola, Iaşi. Părintele 

îşi dă seama de planul perfid al securităţii, prin care securitatea putea obţine dovada că el era 

bolnav psihic, şi astfel era oprit de la slujire pentru incapacitate psihică.

După eliberare, se mută din nou în Bucureşti, în strada Otavei, din cartierul Balta Albă, la 

sora Maicii Marionila. Aici locuieşte în perioada 1967-1969, fiind ţinut sub aceiaşi minuţioasă 

supraveghere de către Securitate, uneori fiind chiar agresat. Ca să ferească familia cel găzduia, se 

mută din nou, tot în cartierul Balta Albă, pe strada Globului. Apoi după scurt timp, în data de 14 

august  1970  merge  la  Tecuci,  judeţul  Galaţi  pentru  a  încuraja  credinţa  soborului  risipit  al 

Mănăstirii Vladimireşti.

24 Cristina Stavrofora, op. cit., p. 72.
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1.6 . A treia condamnare

Aici  este  arestat  a  treia  oară,  este  dus  la  închisoarea  din  oraş,  şi  este  ţinut  acolo  în 

aşteptarea procesului. 

În octombrie 1970 este condamnat din nou la un an de închisoare. Aici, anchetatorii l-au 

lăsat să se uite în dosarul foarte voluminos. Descoperă cu uimire, o serie de nume ale unor fii şi 

fiice duhovniceşti, majoritatea din cler, monahi şi monahii, care l-au trădat şi urmărit. 

În data de 13 august 1971, în urma ajutorului inginerului Mariana Chichernea, a avocatului 

Dan Gruia, şi în urma recursului, este eliberat din Penitenciarul Galaţi. 

După o scurtă vizită la Oradea, pentru a-şi vizita tatăl în vârstă de 85 de ani, locuieşte din 

nou, o perioadă scurtă de timp în Bucureşti la cumnata lui Maria Iovan. 

Din nou este şi şicanat şi urmărit continuu de securitate. Despre aceste lucruri, Părintele 

Ioan povesteşte: „Era ajunul prăznuirii Sfântului Dimitrie Basarabov. M-am dus şi eu la Patriarhie 

pentru priveghere. Când am intrat am simţit o rumoare în jurul meu, întâmpinându-mă mulţi din 

priviri şi îmbulzindu-se să-mi sărute mâna. Mulţi mi se păreau dubioşi. La un moment dat, l-am 

zărit şi pe colonelul de securitate Stănescu, care se strecura printre mulţime, îndemnând, oarecum 

conspirativ,  pe  unii  dintre  credincioşi  să  vină  la  mine  să-mi  sărute  mâna.  Simţindu-mă 

supravegheat cu atenţie, am ieşit afară şi am coborât de pe dealul Patriarhiei, realizând clar că sunt 

victima unei noi  acţiuni  de urmărire  a  securităţii.  Nu am ajuns la  capătul aleii  Patriarhiei  şi, 

întorcându-mă, l-am zărit pe colonelul Stănescu în urma mea, făcându-i semn să mp opresc. Pe un 

ton autoritar, m-a somat să-i dau buletinul de identitate şi m-a apostrofat sever, întrebându-mă de 

ce am tulburat liniştea slujbei, chemând la Bucureşti atâţia «adepţi» de ai mei”.25 

Şi în acelaşi mod, şi mai mârşav, diversiunile securităţii au continuat şi în anii următori.

În această atmosferă tensionată, obosit şi decepţionat sufleteşte, se preocupă de revenirea 

sa în cler. Face zilnic următoarele drumuri: la Sfintele Moaşte, Patriarhie şi Securitate, rugându-se 

şi la Dumnezeu şi de puternicii zilei. Patriarhul Justinian însă rămânea ferm pe poziţia lui, dând 

vina pe Securitate, iar aceasta pe Patriarhie. Era plimbat cum se spune: „de la Ana la Caiafa”.26 

ANULAREA CATERISIRII

În  1979  scrie  un  memoriu  pe  care  l-a  predat Înaltpreasfinţitului Mitropolit  Antonie 

Plămădeală, pe atunci Vicar Patriarhal şi secretar al Sfântului Sinod, care l-a prezentat Sfântului 

25 Ibidem, pp. 84-85.
26 Nelu Baciu, op. cit., p. 8.
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Sinod şi l-a susţinut. Urmarea a fost ridicarea caterisirii pe data de 26 iunie 1979, chiar în ziua lui 

de naştere, după 24 de ani de caterisire. Astfel obţine aprobarea de a sluji oficial.

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Roman, merge la Mănăstirea Cernica, unde i se permite 

să slujească odată pe săptămână. 

În 1980 este trimis la Mănăstirea Plumbuita din Bucureşti, unde slujeşte timp de 12 ani. 

Aici are voie să oficieze Sfântul Liturghie, de data aceasta, în fiecare duminică şi în zilele de 

sărbătoare. Aici reuşeşte oarecum, să continue lucrarea sa duhovnicească de mântuire a oamenilor, 

prin spovedanie şi împărtăşanie mai frecventă. 

Aici, la această mănăstire, îl găseşte pe Părintele Ioan, schimbarea istorică din 1989. Nici 

în acele momente de agitaţie naţională, Securitatea nu îi dă pace, după cum însuşi mărturiseşte: 

„Când s-a declanşat revoluţia în Bucureşti, respectiv în momentul «startului» din Piaţa Palatului, 

m-a sunat la telefon un ofiţer de securitate. Acesta, după ce mi-a adresat o înjurătură, mi-a spus: 

«Banditule,  ce-ai  căutat  la  Timişoara?».  Surprins,  i-am răspuns că am fost  la  Timişoara  doar 

pentru a mă închina la Moaştele Sfântului Iosif de la Partoş. Pe un ton categoric, m-a ameninţat că 

va veni să mă lichideze. Între timp, lucrurile s-au precipitat de aşa manieră, încât nu şi-a putut 

realiza planul”.27 

ÎNCEPUTUL UNEI NOI VIEȚI ÎN INIMA ARDEALULUI

În  anul  1991,  Înaltpreasfinţitul  Andrei  Andreicuţ,  îl  întâlneşte  pe  Părintele  Ioan  la 

Patriarhie şi văzând ca doreşte să înceapă o lucrare duhovniceasca şi misionară, îl invită să facă o 

mănăstire în eparhia Alba Iuliei, pe care o păstorea. A acceptat, şi împreună cu dânsul a venit şi 

viitoarea Maică Stareţă Cristina Chichernea.

Î.P.S. Andrei îl îndeamnă să meargă la Recea, judeţul Mureş, unde Părintele Ioan Lazăr, 

parohul satului, ridicase o bisericuţă şi o clădire. Pe a mijlocul lui septembrie, ale anului 1991, 

Părintele  vine  la  Recea  cu  un  grup  mic  de  surori,  împreună  cu  domnişoara  inginer  Mariana 

Chichernea,  care va deveni  apoi  Maica Stareţă Cristina.  Şi astfel  mănăstirea de la  Recea şi-a 

început, activitatea. 

În 1992 s-a construit un altar de vară şi o clopotniţă. 

În  1993 a  început  construirea  cetăţii  mănăstireşti  propriu-zise,  iar  în  1995 construirea, 

bisericii. Unicitatea acestei biserici de mănăstire constă în faptul că toată pictura este în mozaic, 

executat  de  Viorel  Maxim.  Toate  fiind  gata,  pe  data  de  7  septembrie  2003, Prea  Fericitul 

Patriarh al Alexandriei Petru al VII-lea dimpreună cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist au 

sfinţit  biserica  mănăstirii,  înconjuraţi  de  mulţi  ierarhi  şi  preoţi,  şi  peste  douăzeci  de  mii  de 

27 Cristina Stavrofora, op. cit., p. 94.
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credincioşi.  Şi  aşa  cum mărturisea Î.P.S.  Andrei,  „Lucrarea duhovnicească desfăşurată aici  de 

Părintele Ioan este una bună”.28 

Şi  mai  mult  decât  atât,  Părintele  Ioan  de  la  Recea,  devine Duhovnicul  Ardealului,  cu 

biserica mănăstirii, veşnic plină de oameni, care veneau să-l vadă şi să primească de la el hrană 

duhovnicească. 

La vârsta de 86 de ani, în data de 17 mai 2008, ora 13, Părintele Arhimandrit Ioan Iovan, 

îşi ia rămas bun de la Mănăstirea care i-a încununat ultimii ani din viaţă atât de frumos, şi merge 

plin de demnitate duhovnicească la Cel pe care L-a slujit cu atâta dragoste o viaţă întreagă. 

28 Andrei Andreicuţ, op.cit., p. 53.
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CAPITOLUL II

PĂRINTELE IOAN - MODEL AL DUHOVNICULUI DESĂVÂRŞIT

Conform  tradiţiei  ortodoxe,  preoţia  este  în  primul  rând  o  chemare.  Este  o  chemare 

dumnezeiască,  lucru  ce  nu  trebuie  uitat  sub  nici  o  formă  sau  situaţie.  Această  chemare  este 

întipărită în sufletul celui pe care Bunul Dumnezeu îl alege pentru a-I slujii ca preot.

Copilul Silviu Iovan, este conştient de această chemare şi se întipăreşte definitiv în sufletul 

şi în dorinţa lui din momentul în care, aşa cum mărturiseşte Părintele Ioan, din momentul în care 

mâna tatălui său, Părintele Gavril, în timpul slujbei, îl mângâia pe gât şi îmi atingea uşor urechea. 

De-a lungul tinereţii sale, Părintele Ioan, nu se îndepărtează de gândul cel bun, îndreptat 

către Dumnezeu. Astfel în data de 18 decembrie 1949, este hirotonit preot ieromonah pe seama 

Altarului de la Vladimireşti, de către P.S. Nicolaie Popovici, episcopul plaiurilor sale natale.

„Duhovnicul  este  sufletul,  inima  care  dă  viaţă  unei  mănăstiri.  Autoritatea  lui  morală, 

experienţa lui, blândeţea şi meşteşugul lui de a călăuzi suflete pentru viaţa veşnică sunt calităţi de 

necontestat. Duhovnicul, precum o spune însuşi numele, este un om al Duhului, care poartă în 

sine pe Duhul Sfânt şi cu ajutorul Lui se luptă cu duhurile răutăţii, pentru ocrotirea şi mântuirea 

fiilor săi sufleteşti.  Sub epitrahilul lui se formează noii călugări, se cresc suflete curate pentru 

Dumnezeu, se dezleagă păcatele, se călăuzesc cei ce iau crucea lui Hristos. În chilia duhovnicului, 

ca  într-o  cămară  a  Duhului,  se  dau  sfaturi  de  taină,  se  îndreptează  paşii  oamenilor  pe  calea 

mântuirii,  se  deschid  inimile  împovărate,  se  tămăduiesc  răni  ascunse,  se  mângâie  sufletele 

tulburate şi se dezleagă marile întrebări ale vieţii. La orice oră din zi sau din noapte, duhovnicul 

stă de veghe, se roagă pentru fiii săi sufleteşti, îşi deschide uşa pentru fiecare; împacă, linişteşte, 

dezleagă, binecuvântează, se jertfeşte şi îşi pune sufletul său garanţie pentru fiii săi duhovniceşti. 

De iscusinţa şi priceperea lui duhovnicească depinde în cea mai mare parte mântuirea celor care îi 

povăţuieşte”29.

Devine de tânăr un duhovnic de urmat, dovadă fiind zecile de mii de credincioşi care îl 

căutau la Mănăstirea Vladimireşti. Într-un interviu Părintele Ioan mărturisea: „…la un moment dat 

veneau aşa de mulţi credincioşi şi nu mai dovedeam. Erau mii de credincioşi, iar foarte mulţi 

dintre ei doreau să se spovedească şi să se împărtăşească”30. 

29 Ioanichie Bălan, Ilie Cleopa, Lumina şi faptele credinţei, ed. Trinitas, 1994, p. 3.
30 Remus Onişor, Cuvinte împărtăşite de părintele Ioan şi de maica Cristina, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2007, p. 50.
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Un alt lucru care dovedeşte munca duhovnicească a Părintelui Ioan este înmulţirea obştii 

în cei 7 ani de pastoraţie, acolo la mănăstirea Vladimireşti. „La început erau o sută [Maici] şi la 

plecare, la arestare, 318 maici şi surori”31. 

Într-un alt loc Părintele Ioan mărturisea: „Veneau foarte mulţi. Treizeci de mii au fost la un 

hram. S-au vândut, în halta Tudor Vladimirescu, de patru ori mai multe bilete decât în Gara de 

Nord.”32

„Duhovnicul nu este nimic altceva – spunea Sfântul Vasile ce Mare – decât cel care ţine 

locul Mântuitorului şi mijloceşte între Dumnezeu şi om şi oferă lui Dumnezeu mântuirea celor ce 

i s-au încredinţat lui”33, iar în altă parte, acelaşi Sfânt Părinte arată şi mai clar că duhovniceşte se 

numeşte „acela care nu mai trăieşte după trup, ci condus de Duhul lui Dumnezeu, devine al lui 

Dumnezeu,  şi  se  face  asemenea  chipului  Fiului  lui  Dumnezeu”34.  Biserica  l-a  consacrat  cu 

numirea de „părinte duhovnicesc şi om duhovnicesc, iconomul Pocăinţei”35. Acest lucru reiese şi 

mai clar din momentul în care a început prigoana Părintelui Ioan în închisorile comuniste. „Cheia 

succesului în lucrarea preoţească constă în râvna şi conştiinciozitatea pe care preotul o are faţă de 

misiunea sa. Râvna şi conştiinciozitatea sunt două calităţi absolut necesare în toate sectoarele de 

activitate şi  care implică multă dăruire de sine,  pentru a face ca  neîncetat  calitatea muncii să 

crească”36. 

Această râvnă a Părintele Ioan era cunoscută şi apreciată de foarte mulţi oameni. Dintre 

aceşti  oameni  erau  şi  lucrători  la  penitenciar.  „După  ce  m-au  condamnat  m-au  trimis  la 

penitenciar. Acolo au vrut să-mi taie barba. Cel care m-a dus la celulă, gardianul respectiv, era un 

tânăr.  M-a  întrebat  de  unde  şi  cine  sunt?  I-am  spus  că-s  preotul  duhovnic  al  mănăstirii 

Vladimireşti şi atunci el se opreşte şi zice: «Doar nu-ţi fi Părintele Ioan?» Mi-a spus că a fost cu 

părinţii la mănăstire şi s-a împărtăşit acolo, când era copil. Mi-a spus şi când s-au petrecut toate 

acestea. El îşi amintea foarte bine toate detaliile legate de vizita la mănăstire. A avut şi un gest 

şocant. S-a dat înapoi şi a zis: „Părinte eu nu vă duc la celulă, eu nu vă duc!” I-am spus calm: «Nu 

face  prostii,  mai  tinere.  Dacă  nu  vii  tu  vine  altul  şi  îţi  pierzi  serviciul,  sau  poate  te  mai  şi 

pedepseşte Ce-ai câştiga?» …M-a uimit aşa gestul şi remarca lui : «Doar nu-ţi fi Părintele Ioan?» 

Mi-a rămas întipărită în memorie această reacţie până astăzi”37.

31 Ibidem.
32 Ibidem, p. 52.
33 Sfântul Vasile cel Mare, Constituţiile ascetice,XXII,4, în col. P.S.B., vol. XVIII, Ed. Institutul Biblic şi de Misiune 

al B.O.R., 1989, p. 514.
34 Idem, Despre Sfântul Duh, cap. XXVI, în col. P.S.B., vol. XII, Ed. Institutul Biblic şi de Misiune al B.O.R., 1988, p. 

75.
35 Ilarion V. Felea, Pocăinţa, Studiu de documentare teologică şi psihologică, Teză de doctorat , Sibiu, 1939, p. 366.
36 Irineu Pop, Preoţia şi arta pastorală, Ed. Arhidiecezana, Cluj-Napoca, 1997, p. 15.
37 Remus Onişor, op. cit., p. 65.
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Având Sfântul Antimis cusut pe spatele maieului, făcând liturghia cât se putea de des în 

celulele închisorilor unde a fost închis, ce putea să însemne acest lucru decât o jertfă adusă lui 

Hristos. „Adevăratul preot ştie să se roage, ştie să înflăcăreze şi pe fiii săi sufleteşti, ştie să plângă 

cu cei  ce plâng şi  să se bucure cu cei  buni la inimă”38.  Acest lucru a  făcut Părintele Ioan în 

închisoare. „Bucuria mea în temniţă a fost Sfânta Liturghie”39.

Mitropolitul  Bartolomeu,  în  predica  sa  ţinută  la  Mănăstirea  Recea,  cu  ocazia 

înmormântării  Părintelui  Ioan,  mărturisea:  „…şi  acolo  în  închisoare,  la  Aiud,  Părintele  Ioan 

spovedea. Stârnea şi invidie, erau şi alţi preoţi acolo. «De ce spovedeşte Părintele Ioan?» „Lăsaţi 

fraţilor, dacă omul are evlavie la el şi dacă se simte mai uşurat atunci când primeşte sfatul şi 

iertarea de la acest părinte Ioan, nu-i tăiaţi drumul! Este drumul către Dumnezeu”40.

„Când eram la Gherla – mărturisea Părintele Ioan - şi făceam Liturghie, îi vedeam în curte, 

prin oblon, pe cei care au murit şi erau duşi la groapă şi spuneam: „Acum pleacă din celula aia. 

Pomeneşte, Doamne, pe robii lui Dumnezeu, adormiţi în Domnul”.

Eram bolnav şi după prefacere am căzut. Fraţii, săracii, m-au spălat, mi-am revenit şi am 

zis aşa: „Haideţi, veniţi să vă împărtăşesc şi să mor fericit”41. 

Părintele Ioan Sabău de la Folt – Hunedoara povestea că până şi la zarcă, la Aiud, unde au 

stat împreună în aceeaşi celulă, Părintele Ioan, săvârşea Liturghia zilnic şi purta Sfânta Euharistie 

cusută în hainele de detenţie.42

Încă o dovadă că Liturghia a fost cel mai important lucru din viaţa lui.

Duhovnic a rămas mai ales în momentele grele ale vieţii lui, nu trăind pentru el, ci pentru 

semenii săi pe care i-a iubit ca pe însuşi Hristos.

Legat despre partea  din viaţă când a fost duhovnic la Mănăstirea  Recea,  maica stareţă 

Cristina  mărturiseşte:  „Duhovnic  adevărat,  născut  să  fie  duhovnic,  îndrăgostit  de  rugăciune, 

„veşnic cu mintea sus”, avea putinţa de a pătrunde până în adâncul sufletului, în care şarpele 

păcatului stătea strategic ascuns,  de unde cu ajutorul darului Duhului Sfânt şi cu îndemânarea 

experienţei personale reuşea să-l vindece de consecinţele lui. Totul se petrecea într-o atmosferă de 

totală şi firească legătură între penitent şi părinte.

Aşa stătea pe scaunul spovedaniei ore şi zile în şir, ca unul dintre cei aleşi de cer pentru 

curăţia morală şi spirituală, vindecarea sufletească a neamului – ca o chemare sfântă, oferind toată 

seva unei vieţi de râvnă duhovnicească, până în ultima clipă a puterii sale”43.

38 Ibidem, p. 29.
39 Ibidem, p. 91.
40 Cristina Stavrofora, op. cit., p. 122.
41 Remus Onişor, op. cit., p. 116.
42 George Crăsnean, Părintele Ioan de la Recea, în „Lumea Monahilor”, nr. 24, iunie 2009, p. 18.

43 Cristina Stavrofora, op. cit., p. 112.
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Rând pe rând, dispar dintre noi fiinţe deosebite, cu care te-ai obişnuit şi care dădeau un 

sens harababurii dimprejur. Câtă vreme trăiau nici nu realizai ce rol imens aveau. Abia după ce 

pleacă simţi că eşti tot mai singur şi că-i tot mai pustiu, deşi te înconjoară mii de oameni.44

Cu cât sunt mai rari părinţii bătrâni, marii noştri părinţi duhovniceşti,  cu atât  sunt mai 

înţelepţi,  mai  iubiţi,  mai  căutaţi.  Iar  cuvintele  lor,  calde  şi  simple,  adesea  udate  cu boabe de 

lacrimi sunt din ce în ce mai puţine şi au valoarea unor veritabile sentinţe. Ele sunt porunci pentru 

ucenici,  medicament  pentru  cei  bolnavi  la  suflet  şi  viaţă  pentru  cei  ce  iubesc pe Dumnezeu. 

Desprinse aproape total de cele pământeşti, cuvintele duhovnicilor pline de har au ceva din lumea 

veşniciei, din lumea sfinţilor şi a îngerilor. De aceea, întotdeauna sfaturile bătrânilor şi părinţilor 

lecuiesc, calmează şi liniştesc inima, hrănesc sufletul, limpezesc cărările vieţii şi dau bucurie şi 

speranţă. Cine n-a vorbit vreodată cu un părinte duhovnicesc harismatic, acela nu înţelege taina şi 

puterea cuvintelor pline de duh, izvorâte din iubire şi rugăciune, rostite în ceasuri de linişte şi 

reculegere. Un asemenea suflet mereu va căuta, va cere şi bate în uşi închise, pentru a primi un 

răspuns.45

Niciodată despre omul duhovnicesc nu poţi vorbi sau scrie la timpul trecut. Inima lui, ca 

inima lui Dumnezeu, având mai multe intrări decât ieşiri, nădăjduieşti că te-a cuprins şi pe tine, 

purtându-te dinaintea Mântuitorului Iisus Hristos,  în Taina Treimii. Într-un timp al prezentului 

continuu...46. Viaţa plină de încercări a Părintelui Ioan, statornicia sa în nevoinţă şi cunoaştere, în 

rugăciune şi cuvânt, în trăire vie şi misiune evanghelică, pastorală, au atras în jurul Sfinţiei Sale 

numeroşi  călugări  şi  credincioşi  dornici  de  cuvânt,  de  sfătuire,  de  călăuză  spre  Hristos  şi  de 

mântuire. Aşa s-a făcut ca Bunul Dumnezeu a rânduit, ca şi o încununare a vieţii lui închinate lui 

Hristos, să fie considerat duhovnicul Ardealului. Părintele Ioan Iovan a creat, un curent ortodox 

tradiţional într-o zonă a Ardealului unde, de-a lungul istoriei, a fost aspru vitregită de lucrarea 

dreptslăvitoare a bisericii noastre. Dacă modelul oferit de Părintele Ioan s-ar întreţine şi încuraja, 

el ar putea progresa şi ar da roade bune, atât prin mănăstiri, cât şi prin parohiile ortodoxe. 

CAPITOLUL III

PĂRINTELE IOAN ŞI TRADIȚIA ÎMPĂRTĂŞIRII DESE

44
 Părintele Paisie Olaru Povăţuitor spre poarta Raiului, -in memoriam-, Editura TRINITAS, Iaşi, 2005, p. 34.

45 Ibidem, p. 48.
46 Ibidem, p. 18.
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Părintele Ioan Iovan este cunoscut ca un mare duhovnic ce propovăduia în cuvânt şi în 

faptă împărtăşirea deasă cu Sfintele Taine, Cinstitul Trup şi Sfântul Sânge al Mântuitorului nostru 

Iisus Hristos.

În  acest  sens  Părintele  Ioan  mărturiseşte:  „Numărul  mare  de  credincioşi  care  vizitau 

Mănăstirea Vladimireşti se explica prin dorinţa credincioşilor de revenire la practicarea unei trăiri 

mai directe şi mai dese cu Hristos Euharistic. Lucrarea euharistică din acele momente tulburi a 

fost  un  reviriment  care,  prin  răspândirea  sa,  a  zguduit  o  mentalitate  ce  căpătase  o  formă de 

delăsare faţă de adevărata tradiţie creştin-ortodoxă ce recomandă o împărtăşire deasă, aşa cum s-a 

practicat în primele opt secole ale creştinismului.

Pentru  susţinerea  şi  din  punct  de  vedere  teologic  a  mesajului  pe  care-l  simţeam  şi-l 

aplicam, am apelat la Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae şi la Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, care, cu 

bunăvoinţă, mi-au trimis următoarele temeiuri dogmatice şi liturgice, cu privire la împărtăşania 

deasă…

Din Sfânta Scriptură: 

„…Iisus, luând pâine şi binecuvântând, a frânt şi, dând ucenicilor, a zis: Luaţi, mâncaţi, 

acesta este trupul Meu. Şi luând paharul şi mulţumind, le-a dat, zicând: Beţi dintru acesta toţi, că 

acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor.” 

(Matei, 26, 26-28)

„Eu sunt pâinea cea vie, care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va 

fi în veci. Iar pâinea pe care Eu o voi da pentru viaţa lumii este trupul Meu. … Şi le-a zis Iisus: 

Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele Lui, 

nu veţi avea viaţă în voi. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl 

voi învia în ziua cea de apoi. Trupul este adevărată mâncare şi sângele Meu, adevărată băutură. 

Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el. Precum M-a 

trimis pe Mine Tatăl cel viu şi Eu viez pentru Tatăl, şi cel ce Mă mănâncă pe Mine va trăi prin 

Mine.” (Ioan 6, 51-57)

Din Sfânta Tradiţie şi din Sfintele Canoane:

Canonul 9 Apostolic hotărăşte: „Toţi credincioşii care intră în biserică, dar nu rămân la 

rugăciune şi nu iau Sfânta Împărtăşanie,  ca unii ce fac neorânduială în biserică, trebuie să se 

afurisească”.

Canonul 2 al Sinodului din Antiohia hotărăşte, de asemenea: „Toţi cei ce intră în biserică şi 

ascultă  Sfânta  Scriptură,  dar  nu  se  împărtăşesc,  de  rugăciuni  sau  se  întorc  dinspre  Sfânta 

Împărtăşanie  cu  Sfânta  Euharistie  după  oarecare  neorânduială,  aceştia  să  se  facă  lepădaţi  de 

biserică.”

Din liturgica Bisericii Ortodoxe, răstimpul primirii sfintelor taine:
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Sfântul Ioan Gură de Aur îi mustră pe contemporanii săi pentru nepăsarea lor în primirea 

Sfintei Împărtăşanii şi-i îndeamnă cu Sfânta Euharistie deseori. 

Încă în secolul al şaselea se împărtăşea poporul, cel puţin în fiecare Duminică şi în secolul 

al şaptelea şi al optulea sunt urme că, între comunităţile creştine, era încă obiceiul împărtăşirii în 

fiecare zi.

Mai târziu, se răci mai mult zelul creştinilor în privinţa aceasta şi aşa se văzură părinţii 

bisericii, din timpurile mai târzii, a reduce primirea Sfintei Împărtăşanii la răstimpuri mai mari.

Astfel,  scrie  Sfântul  Simion al  Tesalonicului:  „Nimeni  din  cei  ce  se  tem şi  iubesc  pe 

Domnul să nu lase să se treacă peste 40 de zile, ci mai vârtos a căuta şi mai curând să se apropie 

de împărtăşania lui Hristos, dacă se poate şi în fiecare Duminică”.

Din Sfinţii Părinţi:

Sfântul Ignatie Teoforul în epistola către Efeseni, la capitolul XIII, scrie: „Sârguiţi-vă deci 

a vă aduna cât mai des la Euharistia lui Dumnezeu şi spre slava Lui, căci, dacă vă adunaţi la 

aceasta, se nimicesc puterile satanei şi în unirea credinţei voastre piere înrâurirea lui cea rea”.

Este bine şi de mare folos a se împărtăşi, în fiecare zi, primind Sfântul Trup şi Sânge al 

Domnului Hristos, fiindcă însuşi Domnul Hristos lămurit spune: „Cel ce mănâncă trupul Meu şi 

bea sângele Meu are viaţa de veci” (Ioan 6, 54) căci, cine oare se mai îndoieşte că a fi de-a 

pururea părtaş al vieţii nu înseamnă altceva decât a vieţui cu adevărat?

Sfântul Ioan Gură de Aur ne îndeamnă zicând: „Cine nu se ştie vinovat de păcat greu, să se 

împărtăşească zilnic la masa Domnului”,

Sfântul Ciprian se întreabă,  cu multă dreptate: „De unde să luăm putere de a ne vărsa 

sângele (la nevoie) pentru Hristos, dacă noi nu râvnim să bem sângele lui Hristos ?”.

Sfântul  Ambrozie  episcopul  Mediolanului,  iată  cum  lămureşte  trebuinţa  şi  folosul 

împărtăşirii dese: „Deci, sângele lui Hristos, de câte ori se varsă pentru iertarea păcatelor, noi 

trebuie să-l primim des, pentru ca de fiecare dată să ne fie iertate păcatele noastre.”

Sfântul Ioan Gură de Aur în Omilia a III-a la Efeseni, mustră pe credincioşi pentru lipsa de 

râvnă pentru Sfânta Împărtăşanie: „În zadar facem zilnic Sfânta Împărtăşanie, se aduce zadarnic 

Jertfa şi am stat zadarnic în faţa Sfântului Altar, dacă nimenea nu se împărtăşeşte. Nu spun aceste 

cuvinte ca să vă împărtăşiţi oricum s-ar întâmpla, ci ca să vă faceţi vrednici de împărtăşire, atunci 

nu eşti vrednic nici să stai în biserică la rugăciune, Spune-mi, te rog, când cineva este chemat la 

masă, dacă şi-a spălat mâinile şi s-a aşezat şi este gata pentru mâncare şi totuşi nu mănâncă, oare 

nu insultă pe cel ce l-a chemat ? N-ar fi fost mai bine ca unul ca acesta să nu fi venit? Aşa ai venit 

şi  tu,  ai  cântat  cântare  dumnezeiască,  ai  mărturisit  că  eşti  dintre  cei  vrednici  şi  nu dintre  cei 

nevrednici. Deci, cum ai rămas şi din masa împărătească nu te împărtăşeşti? Îmi răspunzi «Sunt 

nevrednic!»,  dar  atunci îţi spun şi  eu: deci ai  fost  nevrednic  şi  să iei  parte la rugăciunile din 
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biserică. Să nu învinovăţim neputinţa, să nu învinovăţim firea, ci mai de grabă lipsa râvnei după 

Sfintele Taine.

Fericitul  Augustin îndeamnă la împărtăşire  deasă,  zicând că:  „vrăjmaşul lui  Dumnezeu 

duce la cădere, de cele mai multe ori, pe acei credincioşi cărora le-a lipsit împărtăşirea Trupului 

lui Hristos”.

Sfântul Teodor  Studitul,  în cuvintele  sale,  învaţă că:  „Sfânta Împărtăşanie este cel  mai 

mare dar dumnezeiesc. Cu toate acestea, noi nu purtăm grijă să ne împărtăşim destul de des şi de 

mult. Mă mir pentru ce ne cuminecăm numai duminica, iar în alte zile când se oficiază Sfânta 

Liturghie, nu. Că se cuvine, mai ales monahilor, care se află în sânul vieţii de obşte, în toate zilele 

să se împărtăşească. De se va întâmpla să fie şi ascultare afară şi vom auzi toaca bisericii, să lăsăm 

treaba şi să alergăm cu multă sârguinţă să ne cuminecăm şi  mult  ajutor vom câştiga,  căci  cu 

această grijă fiind de-a pururea, ne vom feri de orice păcat şi vom fi gata totdeauna, iar dacă nu 

avem grijă să ne împărtăşim, cădem în multe păcate şi patimi”.

În  cartea  duhovnicească  Mântuirea  păcătoşilor se  scriu  următoarele:  „În  vremea 

apostolilor, cei evlavioşi aveau obiceiul de a se împărtăşii în fiecare zi, iar cei mai leneşi o dată pe 

săptămâni şi astăzi cel mai mulţi se împărtăşesc o dată sau de două ori pe an; vai mie! unde sunt 

adevăratele oi ale lui Hristos, care prin sfânta dăruire săvârşesc semne şi minuni? Iar noi, cei fără 

minte, din lenevire nu vom spori spre mai bine, ci îndrăznim a zică că nu mai este acea vreme, 

deci nici nu trebuie să îndesim atâta Sfânta Împărtăşanie. O, nepricepuţilor! Nu voieşte Domnul 

oare să ne mântuim şi noi precum aceia? Cu adevărat acum este vremea darurilor şi cununilor. 

Câţi zic că este de ajuns să ne împărtăşim numai o dată pe an, fiindcă este lumea plină de păcate şi 

nu suntem vrednici să ne împărtăşim de mai multe ori, nu ştiu ce vorbesc. Pentru că cel ce nu este 

vrednic a se împărtăşi în fiecare lună, nici în fiecare an nu este vrednic. Că dacă păcatele de o lună 

te opresc a te împărtăşi, arătat este că cele de un an te fac şi mai nevrednic pentru că vremea cu cât 

trece cu atât păcătuieşti mai rău.

Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul!”47

La aceste temeiuri, noi am mai putea adăuga din Filocalia, volumul XI: 

„Întrebare: Un iubitor de Hristos l-a întrebat pe acelaşi Bătrân de trebuie să discute mult 

despre Sfintele Taine? Şi dacă apropiindu-se de ele cel păcătos, e osândit ca nevrednic ?

Răspuns: Apropiindu-te de Sfintele Taine, ia aminte, primind trupul şi sângele lui Hristos, 

să le ţii fără nici-o îndoială ca adevărate. Iar despre cum ei săvârşesc, nu te preocupa. Crede Celui 

ce a spus: «Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu şi sângele Meu» şi că acestea ni le-a dat spre 

iertarea păcatelor. Cel ce crede astfel, nădăjduim că nu se osândeşte. Iar cel ce nu crede, a şi fost 

osândit (Ioan 3, 18). Deci nu te împiedica de la apropiere, socotindu-te pe tine păcătos, ci crede că 

47 Cristina Stavrofora, op. cit., pp. 23-29.
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păcătosul ce se apropie de Mântuitorul se învredniceşte de iertarea păcatelor, precum vedem din 

Scriptură că cei ce se apropiau de El cu credinţă, auzeau glasul lui Dumnezeu ce le spunea: «Iartă-

ţi-se ţie păcatele cele multe» (Luca 7, 47-48). Cel ce ar fi fost vrednic să se apropie de El, n-ar fi 

avut  păcat.  Dar  fiindcă era  păcătos şi  datornic,  a  primit  iertarea datoriilor.  Ascultă  însă şi  pe 

Domnul care zice: «N-am venit să mântuiesc pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi» (Matei 9, 13); şi 

iarăşi: «Nu au trebuinţă cei sănătoşi de doctor, ci cei bolnavi» (Luca 5, 31). Socoteşte-te deci pe 

tine păcătos şi bolnav şi apropie-te de Cel ce poate mântui pe cel pierdut (Luca 19, 10) (Cine ar 

spune că e fără de păcat, ar fi chiar prin aceasta păcătos. Omul trebuie să aibă totdeauna conştiinţa 

păcătoşeniei  sale.  Dar  aceasta  nu înseamnă că  nu trebuie  să  se  roage tuturor  cunoscuţilor  de 

iertare,  însă  mai  ales  lui  Dumnezeu  prin  preotul  rânduit  prin  hirotonie  spre  a  ierta  păcatele 

mărturisite. Şi oare poate spune vreodată că e desăvârşit curat de orice păcat? Şi cum ar putea 

îndrăzni să o spună aceasta? Pot spune, după iertarea prin preot, că am fost iertat, dar oare am 

reuşit eu să fac o mărturisire completă şi am înlăturat din mine orice pornire spre alte păcate? 

Când  te  apropii  de  Euharistie,  principalul  e  să  crezi  în  prezenţa  reală  a  trupului  şi  sângelui 

Domnului în ea şi  că eşti păcătos,  dar şi să fi  luptat în tot felul împotriva păcatelor şi  pentru 

curăţirea de ele. Adică să nu vii ca unul ce te împaci, cu nepăsare, cu starea de păcătos).

A aceluiaşi despre acelaşi: Stăpâne, cum a îngăduit Mântuitorul Hristos lui Iuda vânzătorul 

să se împărtăşească de Cina cea de taină? Căci Sfântul Ioan Gură de Aur în tâlcuirea Evangheliei 

de la Matei zice: „Cel nevrednic trebuie oprit de la masa înfricoşătoare a Tainei” (P. G. 58,743). 

Iar Sfântul Pavel declară pe unul ca acesta supus judecăţii (I Corinteni 11, 27—28). Prin acesta 

nu-l lasă pe cel conştient de păcatele sale, să îndrăznească să se apropie de înfricoşătoarea Taină şi 

să se împărtăşească de viaţa izvorâtoare din ea. Deci ce trebuie să fac? Căci mult mă tulbură acest 

lucru pe mine păcătosul?

Răspuns: Pentru a arăta marea Lui iubire de oameni şi că rabdă pe om până la cea din urmă 

răsuflare a lui, ca să se pocăiască şi să fie viu, Dumnezeu a spălat şi picioarele lui Iuda şi l-a lăsat 

să se împărtăşească de Tainele Sale, ca să-i ia orice apărare 641 lui şi celor ce spun mereu că dacă 

l-ar fi lăsat să se bucure de acestea, nu s-ar fi pierdut. Deci s-a osândit el însuşi şi s-a împlinit 

cuvântul Apostolului: „Iar dacă necredinciosul vrea să se despartă, să se despartă” (I Corinteni 7, 

15), cuvânt care îi priveşte şi pe păcătoşi şi pe cei ce nu se pocăiesc. Iar dacă Sfântul Ioan îi 

opreşte, o face pentru învăţătură şi certare, punându-le în vedere judecata şi chinul veşnic. Căci n-

a spus că îi respinge cu forţa, nici că-i taie de la Biserică. Pentru că nici Iisus n-a făcut aceasta cu 

Iuda. Iar dacă ei rămân în păcate şi se apropie cu neruşinare, se osândesc ei înşişi, despărţindu-se 

de slava lui Dumnezeu. Dar pe păcătoşii ce se apropie de Sfântul Taine ca răniţi şi ca unii ce cer 

milă, pe aceştia îi tămăduieşte Domnul şi-i învredniceşte de Tainele Lui. Căci a spus: «N-am venit 

să chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi la pocăinţă» (Luca5, 32). Şi iarăşi: «Nu au trebuinţă cei 
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sănătoşi de doctor, ci cei bolnavi» (Luca 5, 31). Dar spun iarăşi ceea ce a spus Sfântul Ioan că prin 

împiedicarea celor păcătoşi de la Sfântul Taine, el le vestea lor osânda. Căci «cel ce mănâncă şi 

bea cu nevrednicie, judecată sieşi mănâncă şi bea» (I Corinteni 11, 29). Şi unul ca acesta este 

aruncat în afara Bisericii lui Dumnezeu. Căci el n-a luat decât judecata. De aceea n-a spus să-i taie 

(de la Sfântul Împărtăşanie), ca să-i lase să-şi dea ei înşişi hotărârea. Pe de altă parte, nimenea nu 

trebuie să spună că e vrednic de Sfântul Împărtăşanie, ci: «Sunt nevrednic şi cred că mă voi sfinţi 

împărtăşindu-mă». Şi va fi lui aceasta după credinţa lui prin Domnul nostru Iisus Hristos. Căruia 

se cuvine slava în veci. Amin.”48

Consideraţia  Părintelui  Ioan Iovan, legată  de deasa împărtăşanie este arhicunoscută.  În 

trecutul său, în perioada comunistă, s-a încercat ca acest lucru să fie folosit împotriva lui, ca şi 

cum ar fi necanonic. Şi prin acest lucru, se considera ca, asupra Părintelui, ar trebuie să se ia 

măsuri disciplinare.

Întru-un interviu,  Părintele Ioan,  spunea:  „Trebuie  să ne apropiem mai mult  de El (de 

Hristos), în sensul real, euharistic… Astăzi încă nu prea ştim (cum) să ne apropiem de Sfânta 

Împărtăşanie, dar suntem în drum spre (această înţelegere), căci Împărtăşania înseamnă câştigarea 

Împărăţiei lui Dumnezeu de aici, cu alte cuvinte este vorba de îndumnezeirea prin har, care se face 

încă din această viaţă”49. 

În vederea Părintelui Ioan, poziţia Sfinţilor Părinţi era următoarea: „continuă Împărtăşanie, 

iar cât priveşte vrednicia, noi, preoţii, sfărâmăm Sfintele, sfinţilor, după cum citim în rugăciunea 

de după epicleza euharistică, ce zice: «Se sfărâmă şi se împarte Mielul lui Dumnezeu, Cel ce se 

sfărâmă şi nu se desparte, Cel ce se mănâncă şi niciodată nu se sfârşeşte, ci pe cei se împărtăşesc 

îi sfinţeşte» – argument pentru continua Împărtăşanie. În ce priveşte vrednicia, aceasta este un dar 

de la Dumnezeu şi nicidecum meritul nostru. Motivele invocării nevredniciei, cu canoanele, să 

ştiţi că sunt din lipsa de dragoste şi să se mai ştie că Liturghierul, care cuprinde rugăciunile de 

taină speciale pe care le citesc preoţii, trebuie să fie concrete, vii, personale, iar nu doar teoretice 

şi abstracte în idei”50.

Raportarea  la  Sfânta  Împărtăşanie,  ar  trebuie  făcută  „printr-o  durere  adâncă  şi  prin 

începutul unei râvne a mântuirii ce are în centrul ei tocmai pe Cel care ne mântuie. Dacă El este 

Centrul, atunci haideţi să mergem cu toţii la El! La Dumnezeu nici un lucru nu este cu neputinţă. 

Ferice de cel care, indiferent ce vârstă şi în ce rost al vieţii se află, se întoarce la trăirea cu Hristos, 

fiindcă prin aceasta el se face apostol şi pentru alţii. Pentru a scoate asemenea apostoli trebuie să 

ajungem la  sacrificiul  apostolic  şi  misionar  de  reunire  a  Bisericilor  şi  de  revenire  la  trăirea 

48 Filocalia, Volumul XI, Sfinţii Varsanufie şi Ioan, Scrisori duhovniceşti, Apologeticum, 2005, Ediţia electronică, pp. 

536-538.
49 Stelian Gomboş, Împărtăşania înseamnă câştigarea Împărăţiei lui Dumnezeu, „Apostolia”, nr. 38, mai 2011, p. 15.
50 Ibidem, p. 16.
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primilor apostoli, astfel încât, Sfânta Euharistie trebuie să fie şi temeiul unităţii creştine a reunirii 

Bisericilor,  a  mişcării  ecumenice autentice,  încununată  fiind de strădania  îndumnezeirii  de  pe 

pământ către cer”51.

“Prin unirea Euharistică, întreaga noastră făptură se schimbă. Hristos ne lucrează şi pe noi 

după chipul Său, ne face asemenea Lui, devenind făpturi noi, oameni noi. Desigur asemănarea 

noastră cu Hristos nu se face în sensul că El devine, prin aceasta, asemenea nouă, trupesc şi supus 

concupiscenţei  ca  noi,  nu,  ci,  prin  această  unire  el  ne  face  pe  noi  asemenea  Lui.  Condiţia 

vredniciei noastre rămâne desigur un deziderat al rodirii acestei uniri.”52

51 Ibidem.
52 Ioan Iovan, Sfânta Împărtăşanie, calea desăvârşirii creştine, f.l, f.a, p. 42.
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CAPITOLUL IV

MĂRTURII ALE CLERICILOR ŞI MONAHILOR DESPRE 
PERSONALITATEA PĂRINTELUI IOAN IOVAN

În  prezentul  capitol,  ne  propunem  să  recuperăm  câteva  secvenţe  memorialistice  şi 

mărturisiri ale clericilor şi monahilor care au avut prilejul marii întâlniri în suflet cu Părintele Ioan 

Iovan.

Considerăm  a  fi  semnificative  şi  profund  duhovniceşti  mărturisirile  de  suflet  ale 

Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Irineu Pop:

„1) Care a fost prima întâlnire cu Părintele Ioan, ce v-a marcat?

Prima oară, l-am întâlnit la Bucureşti,  înainte de 1989. Eu eram vieţuitor la mănăstirea 

Sinaia. Am plecat special să-l întâlnesc. Fiindu-mi frică de securitate, am mers civil, noaptea, într-

un parc din capitală. De acolo am plecat împreună la garsoniera Sfinţiei Sale, unde am stat de 

vorbă. Atunci mi-am dat seama că acest preot este „omul lui Dumnezeu”.

2) Ce cuvinte duhovniceşti aţi reţinut de la Sfinţia sa?

De la Părintele Ioan am înţeles cât de minunat este să fii creştin ortodox şi să nu te abaţi de 

la dreapta credinţă. De asemenea, Preacuviosul sublinia cu patos însemnătatea Sfintei Liturghii, 

„cerul pe pământ”, salvarea noastră şi a lumii acesteia. Totodată, Părintele arăta că omul trebuie să 

fie curat, sincer şi neprefăcut şi această conduită întrece mult eforturile ascetice.

3) Cum era Părintele Ioan ca duhovnic, slujitor şi predicator?

Sfinţia sa ştia să-l asculte pe omul păcătos, înţelegea slăbiciunea firii omeneşti. De aceea 

încuraja, pe penitenţi şi-i îndruma să se căiască pe verticală, nu târându-se disperaţi, spre bucuria 

satanei. Părintele slujea cu însufleţire şi cu faţa luminoasă, conştient că se află în prezenţa lui 

Dumnezeu. Propovăduirea să îţi dădea aripi, te ridică spre cer, te determină să pui în practică 

adevărul revelat. 

4) De ce credeţi că pe Părintele Ioan îl căutau mulţi creştini din toată ţara?

Îl căutau, fiindcă, ei simţeau iubirea şi mila Sfinţiei sale, vedeau în acest preot pe păstorul 

cel  bun  care  îşi  pune  sufletul  pentru  oile  sale.  Preacuviosul  părinte  le  insufla  încredere  în 

Dumnezeu şi un optimism sănătos. Îi învăţa pe creştini să călătorească bucuroşi spre tărâmurile 

acestei lumii, oricare ar fi asperităţile şi dificultăţile inerente acestei vieţi deşarte şi trecătoare.

5)  Cum  credeţi  că  l-a  întărit  pe  Părintele  Ioan  vremea  detenţiei  în  penitenciarele 

comuniste?
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Acolo, Sfinţia sa a suferit ca un martir. S-a încredinţat total în mâinile Dumnezeului Celui 

viu, singurul care poate să te scape din „groapa cea mai de jos”. Purtarea crucii cu răbdare te 

fortifică şi-ţi umple sufletul de bucurie şi de pacea Învierii, pe care nimeni nu ţi le poate răpi 

vreodată. În închisoare, Părintele Ioan se ruga şi medita, se lăsa în seama Celui ce le judecă cu 

dreptate. Ştia că biruinţa este a Mielului înjunghiat, care stă pe tronul slavei. Astfel de convingere 

l-a întărit în „omul din lăuntru” şi aşa a rămas Sfinţia sa până în clipa morţii.

6) Cum consideraţi că ar trebui cinstit un astfel  de  preot şi  cum am putea să-i urmăm 

exemplul vieţii şi învăţăturile sale?

Toţi care l-am cunoscut avem datoria să spunem altora ce am auzit de la şi ce am văzut în 

Sfinţia sa. Părintele Ioan este un stâlp luminos al Bisericii străbune, chiar dacă unii,din păcate nu 

recunosc aceasta. Ardoarea sa pentru Hristos Domnul şi iubirea sa jertfelnică pentru turma cea 

cuvântătoare  îl  situează  în  fruntea  marilor  duhovnici  ai  României.  Este  oarecum,  unic  prin 

devotamentul său fierbinte pentru Hristos Euharisticul.

7) Înaltpreasfinţia Voastră îl iubiţi mult şi aşteptaţi cu dor sărbătoarea marii Reîntâlnirii 

când îl veţi vedea iarăşi?

În semn de preţuire iubitoare, mă opresc adesea la mormântul său. După ce fac rugăciuni 

pentru sufletul său nobil, stau de vorbă cu Sfinţia Sa îi spun ce simt şi chiar îi cer ajutorul. Am 

convingerea că duhul său este lângă mine, coborât pentru câteva clipe din „pământul celor vii”, 

unde se înfruptă din bunătăţile Domnului. De acolo coboară Părintele nostru drag ca să ne viziteze 

şi să ne susţină, iubirea sa fiind mai tare decât moartea.

�Irineu Arhiepiscopul”53

***

„Putem spune despre Părintele Ioan că este un harismatic.  La mănăstirea  Recea aduna 

întreaga ţară, oameni din toate părţile. Cum se explică aceasta? Şi Părintele Arsenie Boca îi aduna 

aşa, dar într-o altă conotaţie decât o făcea Părintele Ioan. 

Fiind  odată  acolo am făcut  o  socoteală,  începând cu  bucovinenii…. Păi  numai  istoria 

mănăstiri Recea este un şirag de minuni. Totul s-a făcut într-un timp record. Dar ce înseamnă timp 

record? Nu înseamnă că  cineva  adună  paralele  şi  face  repede  ceva,  ci  e  timpul  unei  minuni 

dumnezeieşti. Rolul Părintelui Ioan la mănăstirea Recea e capital, pentru că întruchipează într-un 

fel toată mişcarea spirituală din jurul acestei mănăstirii. Toată lucrarea edilitară e concentrată în 

53 Mărturie a Înaltpreasfinţitului Irineu Pop, Arhiepiscop al Alba Iuliei, la data de 9 iunie 2012.
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mâinile maici stareţe Cristina, dar cei mai mulţi care se duc la mănăstirea Recea nu merg să vadă 

ce e acolo, ci se duc să-l asculte pe Părintele Ioan. E un harismatic.”54

***

„Părintele  Ioan  Iovan  de  la  Mănăstirea  Recea  a  fost  un  mărturisitor  al  lui  Hristos, 

mărturisitor în faptă şi în cuvânt. Avem un respect deosebit pentru cei ce au suferit în închisorile 

comuniste. Experienţa Părintelui Ioan în închisoare nu a fost una traumatizantă. Pentru că a rămas 

cu o bucurie în suflet după ce s-a eliberat. Aceea că şi acolo, ca şi aici, el este un slujitor umil al 

lui Hristos. Povestea cu mult umor chiar şi scenele cele mai umilitoare la care a fost supus. Şi în 

toate el vedea mâna protectoare a Maicii Domnului, la care avea mare evlavie. Pe un gardian, care 

l-a lovit în timp ce dânsul se deplasa prin curtea închisorii, cu lanţul la picioare, l-a binecuvântat 

cu cuvintele pe care le rosteşte duhovnicul atunci când îl dezleagă pe penitent. Pe comandantul 

închisorii din Aiud l-a reîntâlnit după anii 90 şi i-a spus că nu-i poartă pică. 

După eliberarea din puşcărie s-a dus la toţi episcopii să-şi ceară iertare. Pe cei vii i-a căutat 

acolo unde erau în activitate, iar la cei morţi s-a dus la mormânt. Recunoştea, cu faţa senină că au 

fost şi experienţe care nu pot fi exprimate în cuvinte.

Părintele  Ioan  mărturisea  că  a  reuşit  să  depăşească  toate  greutăţile  pentru  că  a  avut 

credinţă. Ea îi dădea puterea şi tot ea l-a făcut să supravieţuiască şi să facă faţă realităţii dure şi 

oribile din gulagul românesc.

Au fost copleşitoare mărturiile făcute de cei care au supravieţuit şi au reuşit apoi să scrie 

despre  cele  întâmplate.  Dar  întâlnirea  şi  convorbirile  cu  un  exponent  de  seamă  al  preoţimii 

româneşti,  ce a avut mult  de suferit  în perioada comunistă a fost deosebită. Am învăţat de la 

Părintele Ioan de la Recea că e bine să fii precaut atunci când judeci pe cineva; că el şi-a asumat 

destinul  preotului  slujitor,  care  a  mărturisit  pe  Hristos  şi  „înăuntru”  şi  „afară”;  că  societatea 

românească a încercat prin unele voci să distrugă sau să compromită unele autorităţi morale, dar 

nu a reuşit; că n-ai voie să pretinzi eroism decât de la tine, nu şi de la altcineva.

Pe Părintele Ioan de la Recea l-am văzut ca un om al echilibrului, al toleranţei, ceea ce este 

suficient pentru noi cei care trăim azi sub imperiul mediatic, de multe ori delirant şi tot de atâtea 

ori neavizat.

Un autentic mărturisitor, în fapt şi în cuvânt, al lui Hristos, care „ieri şi azi şi în veac, este 

Acelaşi.”55

***

54 Mărturie înregistrată audio a Pr. Prof. Ilie Moldovan.
55 Mărturie a Părintelui conf. dr. Remus Onişor la data 14.06.2012.
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„Eu nu l-am cunoscut pe Părintele Ioan înainte, decât din discuţiile care erau la Facultatea 

de Teologie din Bucureşti, acolo unde am şi urmat cursurile acestei Facultăţi, în perioada 1988-

1992,  şi  evident  că  discuţiile  despre  Părintele  Ioan  Iovan  şi  fenomenul  Vladimireşti  apăreau 

inevitabil  la  cursurile de Misiologie  care  le aveam cu Părintele  Petru David şi  care prezenta, 

Dumnezeu să-l ierte şi pe dânsul, prezenta aspectul negativ al fenomenului de la Vladimireşti. 

Ceea ce ştiam noi atunci era doar că acest părinte Ioan Iovan, împărtăşea fără spovedanie, dădea 

împărtăşania  acasă,  se  zicea  şi  despre  lucruri  imorale,  ceea  ce  ulterior  s-a  dovedit  a  nu  fi 

adevărate. 

Era un fenomen despre care noi vorbeam în cercurile dintre studenţi, un fenomen care n-a 

convenit  securităţii,  asta ştiam noi şi asta discutam între noi, sigur cu vocea mai joasă,  nu se 

vorbea despre acest lucru, şi cei ce vorbeau despre fenomenul de la Vladimireşti vorbeau doar în 

termeni negativi, ceilalţi care aveau ceva bun de spus nu-şi permiteau să vorbească cu voce tare. 

Ulterior l-am întâlnit pe Părintele Ioan Iovan când eram Diacon la Arhiepiscopia de Alba Iulia, pe 

atunci  Episcopie,  eram  şi  rector  la  ziarul  Credinţa  Străbună  şi  Diacon.  Însoţindu-l  pe  Înalt 

Preasfinţitul Andrei, în multe misiuni pe care le făcea în Eparhie. Când l-am cunoscut prima dată, 

pe Părintele Ioan, apoi în nenumărate rânduri era cu Maica Cristina, ulterior devenită stareţă la 

mănăstirea Recea, şi din câte ştiu şi îmi aduc aminte era prin anii 1990-1991. Au venit la Înalt 

Preasfinţitul căutând un loc de mănăstire. 

Aflam cu această ocazie că la una dintre şedinţele Sfântului Sinod de după Revoluţia din 

1989, a fost ridicată acuza care i-a fost adusă Părintelui Ioan şi mănăstirii,  permiţându-i-se să 

înceapă o nouă viaţă  şi  o nouă obşte,  dar dacă nu greşesc cred că i s-a recomandat să nu se 

întoarcă în acelaşi loc, nu mai ştiu exact amănuntele, cum s-au petrecut lucrurile, pare că n-a fost 

nici o bună colaborare, afiliaţie cu Maica Veronica ceva de genul acesta. Părintele a căutat sau era 

în căutarea unui loc unde să întemeieze o mănăstire. Într-o astfel de situaţie, ştiu că s-a întâlnit cu 

Preasfinţitul Andrei la Patriarhie, şi Înaltul Andrei i-a făcut oferta să vină la noi în Eparhie. A 

căutat mai multe locaţii, a fost şi în Apuseni, a fost şi în judeţul Mureş, a fost dacă nu mă înşel şi 

pe valea Arieşului, şi cred că a fost şi în zona Oaşa. Însă locul care l-a atras cel mai mult a fost 

Recea. La Recea deja exista o mică clădire construită în mijlocul cimitirului (părea mai mult o 

capelă), de Părintele din satul Vidrasău şi filia Recea. Mai târziu s-a construit un turn clopotniţă şi 

un Altar de vară. Aici a debutat şi aici a început mănăstirea Recea.

Ce să spun, Părintele Ioan aşa cum l-am cunoscut eu, ca unul ce aveam o imagine formată 

în anii studenţiei cam negativa, mi-a părut exact contrariul, şi acum ţin minte, barba albă, figura 

robustă, ochii simţeam întotdeauna că parcă, ochii nu se potrivesc cu fizionomia. Mi se părea că 

sunt ochii unui adolescent. Veşnic deschişi, plini de viaţă, mişcători, căutători, o faţă senină, sigur 

cărunt şi îmbătrânit, însă cum spuneam parcă nu erau ochii unui om de 69-70 de ani. Era un 
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părinte veşnic zâmbitor, mă îmbrăţişa cu atâta căldură, eu fiind un tânăr Diacon pe atunci. Cu 

Părintele Ioan şi cu Maica Stareţă n-am înţeles foarte bine, ori de câte ori ne-am întâlnit. Mai 

purtam discuţii cu dânsul când venea şi preda împreună cu Maica Stareţă la Facultate, a fost o 

perioadă de 2-4 ani, nu mai ţin minte cu precizie când au predat ambii la noi la Alba Iulia. Şi apoi 

întotdeauna îmi rezervam timp să stau de vorbă cu dânsul,  sigur  şi  cu Maica,  şi  întotdeauna 

găseam cuvinte  mari,  bune despre dânsul.  Ceea ce ştiu şi  iarăşi  ceea ce  am vorbit  cu dânsul 

referitor la Sfânta Împărtăşanie, a fost gândul dânsului, visul dânsului, idealul dânsului, de a creşte 

dragostea creştinilor faţă de Potir şi Sfânta Euharistie. 

Unii l-au acuzat că era foarte lejer la spovedanie, dar totdeauna mi-a zis că pentru dânsul 

prima dragostea omului faţă de Potir şi faţă de Hristos înaintea unei liste de păcate. Ceea ce iarăşi 

m-a impresionat şi am ţinut mereu ca un sfat duhovnicesc şi un model de practică pastorală mi-a 

spus una dinte minunile la care dânsul a participat, şi eu o împărtăşesc mereu studenţilor de câte 

ori am ocazia, referitor la administrarea Sfintei Euharistii în situaţii speciale. Eram tineri studenţi, 

ştiam cum învaţă toţi studenţii că Sfânta Euharistie nu se poate da pe mâncate cum ştim, ci doar 

după o perioadă de ajun, asceză sau cel puţin de la ora 00, 00, a zilei respective, adică de la miezul 

nopţii, însă Părintele mi-a spus: Părinte Dumitre uite eu îţi spun am fost la un bolnav, nu era nici 

conştient (pentru că iarăşi ştim că spovedania si Euharistia trebuie administrată unor persoane 

conştiente), am scos Sfânta Împărtăşanie care o aveam la mine, omul era accidentat sau era foarte 

bolnav în spital, am atins Sfânta Împărtăşanie de buzele bolnavului, iar omul şi-a revenit ulterior. 

Şi m-am întrebat de atunci spune Părintele dacă n-as fi făcut gestul acesta şi-ar mai fi revenit 

bolnavul? Cred că răspunsul poate să-l dea oricine aude sau citeşte despre această întâmplare. Nici 

eu nu voi da un răspuns, cert e că de atunci şi viziunea mea aspra acestor probleme canonice 

privind  administrarea  Sfintei  Euharistii  s-a  schimbat,  în  sensul  că  aşa  cum spune  un  părinte 

Român  stabilit  în  America:  „noi  nu  putem  deveni  cerberii  Potirului,  adică  câini  de  pază  ai 

Potirului. Ci noi trebuie să fim mâinile care dăruiesc Potirul credincioşilor”. Evident şi aici încap 

discuţii privind modul de pregătire al fiecăruia, dar iarăşi, pentru că mereu e alb şi negru nu există 

cenuşiu în această chestiune, niciodată nu vom putea spune că suntem perfect de curaţi ca să ne 

putem împărtăşi, şi atunci sigur că rămâne ori, ori, şi cred că e mi bine să fi aproape de Hristos, 

decât departe de Hristos.

Ce să mai spun? mai spun o durere de-a Părintelui, m-a sunat de nenumărate ori, după un 

eveniment  să nu-i  spun tragic,  dar  aşa  l-am simţit,  că  dânsul l-a  simţit  tragic.  Eram Preot în 

parohia Sântimbru, şi aveam un mic căprior pe care-l crescusem de mic, rătăcit nici nu mai ştiu 

cum a ajuns la noi pe acasă, aveam copii mici, a crescut împreună cu copiii, dar acum era destul 

de mărişor, stătea în curte nu era legat, nu era în ţarc, ar fi putut pleca oricând, dar stătea la noi. 

Dar pentru că era destul de mărişor, îi crescuseră corniţele, copii erau mici, mi-era frică să nu se 
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întâmple vreo nenorocire, l-am rugat pe Părintele Ioan şi l-am întrebat dacă ar dori acel căprior să-

l ţină în curtea mănăstiri, pentru frumuseţea lui şi pentru mănăstire. Însă pe drumul de întoarcere 

de la Alba la Mureş, respectiv la mănăstirea Recea, căpriorul a murit.  Apoi ori de câte ori ne 

întâlneam, Părintele îşi cerea iertare, că nu a reuşit să-l ducă viu şi nevătămat la mănăstire, ca şi 

cum ar fi fost absolut vinovat.

Întâlnirile pe care le aveam în calitate de Consilier  Economic,  pe şantierul pe care  l-a 

deschis mănăstirea Recea, însoţindu-l pe Înaltpreasfinţitul Andrei sau chiar în vizite personale pe 

acest  şantier.  Îl  vedeam  pe  Părintele  Ioan  că  trăieşte  într-o  lume  în  care  aceste  lucruri  nu-l 

atingeau. Îi plăcea să se bucure de faptul că mănăstirea creştea, dar simţeam că parcă că n-are nici 

o tangenţă cu lucrurile astea materiale, ca şi cum, dacă ar fi fost o colibă s-ar fi simţit la fel de 

bine, la fel de bucuros, vesel şi senin, şi la fel de mult ar fi grăit oricărui credincios care calca 

pragul  mănăstiri  sau  a  chiliei.  Fie  că  se  află  într-o  mănăstire  precum  mănăstirea  Recea, 

reprezentativă pentru Eparhia noastră, fie că s-ar fi aflat într-o colibă din stuf sau din lemn, aceiaşi 

bucurie cred că ar fi revărsat-o din inimă. Iar cei ce l-au cunoscut de mai multă vreme decât mine, 

cred că pot să confirme acest lucru.

Era mereu o bucurie, parcă uneori eram chiar intrigat cum află că nici nu păşeam bine pe 

poarta mănăstirii că dânsul deja apărea dintr-un colţ la fel ca Maica Stareţă, apăreau imediat şi mă 

salutau fie  pe mine,  fie  pe Înaltpreasfinţitul  atunci  când îl  însoţeam în vizitele  pastorale  prin 

Eparhie. Am văzut crescând mănăstirea, pe Părintele Ioan însă l-am văzut acelaşi şi, era parcă un 

lucru straniu, să vezi că lucrurile în jurul tău se schimbă, dar Părintele rămânând acelaşi. Aceiaşi 

faţă senină, aceiaşi bucurie, aceiaşi îmbrăţişare strânsă şi caldă, acelaşi mers greoi, pentru că avea 

un mers greoi şi datorită problemelor de la picioare, păstrată să zic din vremea când a fost în 

puşcărie. Mi-a arătat o dată rănile de la picioarele sale, deşi nu făcea acest lucru, cu atâta dragoste, 

n-o să uit nimic, poate că m-am repetat de atâtea ori, poate am spus de prea multe ori, dar l-am 

simţit întotdeauna pe Părintele Ioan ca în povestea întâlniri dintre Motovilov şi Serafim de Sarov, 

ochii  dânsului întotdeauna când ni se întâlneau privirile,  parcă spuneau aceleaşi  cuvinte ca şi 

Sfântul  Serafim de  Sarov:„Bine  ai  venit,  bucuria  sufletului  meu,  Hristos  a  Înviat”.  Era  ca  o 

adevărată sărbătoare, era ca o zi de Paşte, întâlnirea cu Părintele Ioan, şi Liturghia şi întâlnirile şi 

banalităţile pe care le povestea, lucrurile simple care erau. 

Nu l-am cunoscut foarte mult pe Părintele, şi întâlnirile noastre au fost mai mult meteorice 

şi aparent întâmplătoare, legate le conjuncturile vieţi administrative din Eparhia de Alba Iulia şi 

Mureş,  acolo  unde  am  fost,  sau  cele  misionare,  pastorale  pe  care  le-am  primit  eu  lângă 

Înaltpreasfinţitul Andrei, fie în funcţie de Consilier Economic, fie în funcţie de Secretar Eparhial. 

Deci aceste întâlniri au fost. Mă copleşeau întotdeauna, era o stare de bine, din acest motiv am 

invocat  întâlnirea  dintre  Motovilov şi  Sfântul  Serafim de Sarov,  că  acea întâlnire  este  mereu 
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reluată şi iar reluară, arată starea de bine în care te afli în preajma unui Sfânt. Şi aveai impresia că 

omul acesta este neatins, nici de puşcărie, nici de problemele vieţi, că stă ca o stâncă sau ca o 

piatră în faţa şuvoaielor. Şi oricât ar dori şuvoaiele să-l mişte din loc, pe această stâncă, pe această 

piatră nu o va putea muta niciodată, şi va avea mereu aceiaşi bucurie şi seninătate în privirii.

 Nu l-am văzut niciodată, să nu mint, l-am văzut o singură dată, parcă supărat şi nervos de-

a-dreptul nervos. Era problema cu gruparea aceia de tineri şi tinere, care clamau peste tot în ţară 

să zicem, contaminarea comunistă a Patriarhului Teoctist, Dumnezeu să-l odihnească, şi-l doreau 

pe Părintele Ioan Patriarh. Iar Părintele Ioan a fost aproape violent în astfel de situaţie, era la 

Episcopie  când  a  fost  grupul  respectiv.  Atunci  i-am văzut  şi  am încercat  să  le  spun,  nu  mai 

insistaţi, nu vedeţi că Părintele dezaprobă ceea ce credeţi dumneavoastră! Evident că ei nu au ţinut 

cont de asta şi şi-au desfăşurat lucrarea lor pe care şi-au argumentat-o mai departe. A fost singurul 

moment în care l-am văzut mai încruntat şi mai mânios să zic vehement, ferm, în rest era plin de 

bunătate. Şi încă o dată n-am să uit ochi aceia jucăuşi, plini de viaţă, care încă o dată erau o 

pereche de ochi care nu se împerecheau cu faţa unui om mai în vârstă. Plin de tot, de pace, de 

bucurie, parcă erau darurile Duhului Sfânt, ori de câte ori îl priveai.”56

***

„Prima mea întâlnire cu Părintele Ioan a avut loc în anul 1993,de sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli 

Mihail şi Gavriil. Eram elev - seminarist în anul IV la Cluj Napoca,şi împreună cu un grup de 

colegi ne-am dus la Mănăstirea Recea. După Sfânta Liturghie, în cadru căreia am dat răspuns la 

strană, Părintele a stat de vorbă cu noi. A stat mult, ne-a vorbit mult,era în putere…nu-mi aduc 

aminte  totul,dar  îmi  amintesc  că  ne-a  vorbit  despre  puşcărie  şi  suferinţele  de  acolo,  despre 

Spovedanie şi Împărtăşanie.

Iubea oamenii, pe toţi, ura păcatul, dar îi iubea pe păcătoşi, şi le conştientiza prin vorba sa, 

prin prezenţa sa, că a fi creştin înseamnă înainte de orice a fi serios, a nu lua nimic cu uşurinţă. 

Stăruia cu timp şi fără timp pentru Sfânta Împărtăşanie pentru a deveni mai buni, mai drepţi…

Timpul a trecut,am mai fost în nenumărate rânduri la Mănăstirea Recea, l-am auzit, l-am văzut, 

plin de har şi de lumină „…cucernic, dar lipsit de mândrie, temut, dar iubit; autoritar, dar popular; 

drept, dar larg la suflet; smerit,  dar nu slugarnic; aspru;dar înţelegător…”, după cum vorbeşte 

Sfântul Ioan Gură de Aur despre slujitorul lui Hristos. 

În anul 2004, am fost numit inspector eparhial de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop 

Andrei. În nenumărate rânduri însoţindu-l pe Înaltpreasfinţia Sa la sfinţiri de biserici şi în alte 

56 Mărturie a Părintelui conf. Dr. Dumitru Vanca,  înregistrare făcută în data de 11.11.2011, la sediul Facultăţii de 

Teologie Ortodoxă Alba Iulia.
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misiuni în Eparhie. Am poposit la Mănăstirea Recea. Întotdeauna ne întâlneam cu Părintele Ioan. 

Îmi aduc aminte, cum într-o seară, rămânând doar eu cu Preacuvioşia Sa în sala de protocol a 

mănăstirii şi ştiind că sunt şi duhovnic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia m-a 

întrebat dacă îmi este greu, pentru că vremurile de azi sunt grele. I-am răspuns că uneori îmi este 

greu, dar imediat am primit răspunsul, puternic, încurajator: „Părinte, să nu laşi garda jos!”, apoi 

discuţia s-a încheiat…a venit Înaltpreasfinţitul şi ceilalţi… 

Cred că tot atunci m-a întrebat şi dacă citesc dezlegări de farmece şi blesteme celor care 

îmi cer şi  i-am răspuns, că nu sunt de acord să fac  acest  lucru,  îi îndrum spre spovedanie şi 

împărtăşanie .Tare s-a bucurat …în inima în care locuieşte Hristos, dracul n-are loc.

Acum Părintele nu mai e, mă gândesc la dânsul cu nostalgie, mă reculeg la mormânt ori de 

câte ori am ocazia şi aştept să ne vedem la a doua Înviere… până atunci mi-e tare dor de 

Părintele… „57 

***

„L-am cunoscut pe Părintele Ioan Iovan când eram la seminar. Din anul doi de seminar s-a 

făcut obiceiul să mergem în vacanţă câte o săptămână la mănăstire. Participam la slujbele de la 

biserică şi ajutam şi noi cum puteam la munca din mănăstire, la bucătărie, la curăţenia din biserică 

sau la grădină şi la unele mănăstiri chiar la construcţia bisericii. Prima mănăstire la care am fost 

repartizat  a  fost  mănăstirea  Recea.  Lucrul  acesta  se  întâmpla  în  1995 sau  1996.  Acolo  l-am 

cunoscut pentru prima dată pe Părintele Ioan. Personalitatea sa te marca de la prima întâlnire, te 

impresiona felul cum săvârşea Sfânta Liturghie şi convingerea cu care îl mărturisea pe Hristos. 

Cuvântul sau te cobora şi te înălţa, ştia să trezească la pocăinţă şi în acelaşi timp ca un 

părinte, ştia să mângâie să-ţi dea curaj, să-ţi dea speranţă. Nu am mai auzit până atunci pe nimeni 

să ne vorbească despre importanţa Sfintei Împărtăşanii în viaţa duhovnicească. Am avut şansa să-l 

vedem şi  în  afara bisericii,  apropiat  de tineri.  Mi-a  rămas şi  acum în minte  tipărită  imaginea 

Părintelui cu o găleată în mână plină cu suc de trandafirii, glumind cu seminariştii printre schelele 

de la biserica nouă. Pe atunci ajutam şi noi la construcţia noii biserici.

La  facultate  l-am  cunoscut  din  nou  pe  Părintele  Ioan  la  conferinţele  ASCOR  din 

amfiteatrul Virgil Magheru, de la Universitatea 1 decembrie 1918.

Prezenţa sa aduna foarte mulţi tineri. Acolo am cunoscut mărturisirea Părintelui Ioan din 

temniţele  comuniste  chiar  din  gura  Părintelui.  N-a  fost  singura  temă  abordată  de  Părintele. 

Părintele era foarte delicat, nu evita nici un subiect aşa zis incomod sau delicat, vorbea direct 

despre problemele tinerilor ştiind în acelaşi timp să fie aproape de ei şi să-i îndrume. Amfiteatrul 

era neîncăpător, iar dialogul cu Părintele de la sfârşitul conferinţei era foarte antrenant.
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De Crăciunul anului 2001, l-am întâlnit iarăşi pe Părintele Ioan la mănăstirea Recea. De 

data aceasta cu vicepreşedinte ASCOR şi cu ceilalţi colegi am organizat un pelerinaj la mănăstire. 

Eram studenţi de la mai multe facultăţi,  mai mult sau mai puţin apropiaţi de Biserică, dar am 

cântat cu toţii câteva colinde tradiţionale. Întâlnirea cu Părintele s-a petrecut acum la scaunul de 

spovedanie. Au fost studenţi care nu se spovediseră niciodată până atunci. Întâlnirea cu Părintele 

la scaunul de spovedanie, pot să aduc mărturie că şi acum păstrez legătura cu ei (colegi), i-au 

marcat  pentru  totdeauna;  unii  s-au  lăsat  de  fumat,  alţii  de  atunci  au  început  să  meargă  la 

biserică.”58

***

„Îl cunosc pe Părintele Ioan din 1948. În 1949 aveam 22 de ani şi trebuia să plec în armată. 

Înainte m-am dus la mănăstire cu încă vreo şase băieţi din localitatea Banceaca şi am stat de vorbă 

cu dânsul acolo, era diacon pe vremea aceea. Ne-a dat nişte sfaturi duhovniceşti, ne-a spus să ne 

ferim de păcate şi ne-a încurajat.

După ce am revenit din armată, m-am dus din nou la mănăstire şi era hirotonit preot. M-am 

spovedit la dânsul şi i-am spus că aş vrea să mă retrag la o mănăstire. Mi-a recomandat mănăstirea 

Sihastru şi m-a însoţit până acolo să vorbească cu stareţul mănăstirii. 

După revoluţie m-a invitat să merg cu dânsul la mănăstire la Recea şi acolo am stat 17 ani. 

A fost un bun duhovnic, iertător, îngăduitor şi mereu dădea sfaturi despre cum să duci o viaţă 

curată. Am ţinut cont de sfaturile lui şi cât am stat cu dânsul la mănăstirea Recea a fost cea mai 

frumoasă perioadă a vieţii mele. Slujeam cu dânsul Sfânta Liturghie, spovedeam, împărtăşeam şi 

acest lucru m-a ajutat să mă apropii şi mai mult de Dumnezeu. A fost un om duhovnicesc, apărător 

al  ortodoxiei,  şi  un om care  voia să tragă lumea din patima păcatului,  să  o scoată la limanul 

pocăinţei. Cele mai mari canoane pe care le dădea era să nu mai repeţi păcatele pe care le-ai făcut, 

participarea la Sfânta Liturghie, spovedania cât mai deasă şi împărtăşirea cu Sfintele Taine. Era un 

reper de viaţă morală, totdeauna vesel, plin de viaţă, nu-şi arăta suferinţa trupească sau bolile, 

tocmai ca să-i ajute pe ceilalţi. 

O dată când eram la Plumbuita, trebuia să plecăm şi a venit un om să se spovedească. L-a 

spovedit, apoi l-a împărtăşit şi apoi a mai venit un om şi iar s-a întors înapoi. Când era cineva, lăsa 

tot numai să-l spovedească şi împărtăşească sau să-l ajute în vreun fel. Şi acelaşi lucru îl făcea şi 

la Recea, nu-i lăsa pe oameni să meargă nespovediţi, neîmpărtăşiţi.”59

58 Părintele Cosmin Bufnea, Directorul Bibliotecii Facultăţi de Teologie Alba Iulia, 15.02.2012.
59

 Mărturie înregistrată audio a Părintelui Iustinian, realizată la Mănăstirea Grăjdeni, 12.10.2011. 

58



***

„L-am cunoscut pe Părintele Ioan prin 1984-1985, şi din 1989 mi-a rămas ca duhovnic, la 

Plumbuita fiind. Cu binecuvântarea lui m-am călugărit, şi cu binecuvântarea Părintelui am fost 

hirotonit preot la mănăstirea Grăjdeni.  Când am fost  prima dată la mănăstirea  Grăjdeni,  arăta 

groaznic, am plecat de acolo şi am zis ca nu mă mai întorc în viaţa mea. Am stat cam o lună 

jumătate la mănăstirea Sinaia. Într-o dimineaţă, m-am trezit şi am zis că plec la Grăjdeni. M-am 

dus la Părintele Ioan şi i-am spus că nu-i curent, nu-i apă, nu-i drum şi dânsul mi-a zis: „doar 

Domnul, Domnul...”, în sensul că se vor îndrepta şi acestea cu ajutorul Domnului. A fost lucrarea 

Lui Dumnezeu, la rugăciunile Părintelui Ioan. Astfel am luat hotărârea să mă întorc la Grăjdeni. 

Nu m-a forţat, doar s-a rugat, ca Dumnezeu să-mi dea gândul cel bun să vin la mănăstire. Când i-

am explicat cum am ajuns şi ce am făcut, mi-a zis că nimic nu-i întâmplător, că Dumnezeu m-a 

trimis acolo şi acolo trebuie să mă duc. Cu binecuvântarea Părintelui am realizat destul de multe 

lucruri.

Am avut un moment de cotitură în viaţa mea, peste care nu aş fi putut trece fără ajutorul 

Părintelui. M-am călugărit după opt ani de trăit în mănăstire. În opt ani de mănăstire niciodată nu 

mi-a trecut prin minte să mă întorc înapoi în lume, să mă căsătoresc. La vreo două săptămâni de la 

călugărie am avut aşa o ispită şi l-am sunat pe Părintele, dânsul fiind la Bucureşti. Mi-a zis să ne 

întâlnim la Biserica Sfântul Gheorghe din Bucureşti. Acolo a venit într-un pardesiu, pentru că era 

iarnă şi acolo în cerdacul acela, m-a pus în genunchi şi mi-a făcut o dezlegare şi mi-a zis: „Du-

te!”, şi dus am fost.

Interesant este că de câte ori l-am sunat în viaţa mea, când am avut probleme, Părintele a 

venit, a găsit locul cu pricina, ne-am întâlnit şi problema s-a rezolvat în mod dumnezeiesc.”60

***

„Eu pe Părintele Ioan l-am cunoscut când a venit la noi în Catedrala mică, însoţit de maica 

stareţă  Cristina.  A venit  într-un moment  crucial  pentru biserica  noastră,  providenţial  aş  putea 

spune, moment în care după revoluţie a început agitarea spiritelor privitor la ortodocşi şi greco-

catolici şi revendicările patrimoniale. Părintele a intrat ca un torent, cu firea sa tumultoasă, s-a 

prezentat,  a  slujit  în  biserică,  şi  pe  urmă  la  Sfânta  Liturghie  a  ţinut  un  cuvânt  puternic  de 

învăţătură, şi a nuanţat câteva lucruri. Aş putea să fac o analogie cu Sfântul Sofronie de la Cioara. 

Sfântul Sofronie era cel care umbla din loc în loc să-i întărească pe credincioşi, în dreapta credinţă 

şi cu un astfel de tumult a venit Părintele şi a spus că cei care încearcă să denigreze Biserica 

60 Mărturie a Părintele Ciprian Timofte, Înregistrare făcută la Mănăstirea Grăjdeni, 12.10.2011.
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Ortodoxă şi să spună că aceasta n-a suferit în perioada comunistă, să vină la mine să le arăt eu 

urmele şi să le dovedesc că au fost mai mulţi cei ortodocşi care au suferit, comparativ cu cei 

greco-catolici. Adresându-se celui care mai târziu va fi numit cardinal, Todea, spunea: „Să vină la 

mine să-i spun cine umbla pe coridoare şi cine erau informatorii şi cine stătea în celulă şi era 

închis şi numai după aceea putem sta de vorbă. Noi apărăm credinţa moşilor şi strămoşilor noştri.” 

Atunci când Părintele vorbea, ţi se înfiora pielea. Spunea din suflet ceea ce a trăit şi trăirea pe care 

a avut-o. 

Un alt aspect care pe mine m-a impresionat profund este că de fiecare dată când mergeau 

credincioşi la mănăstire, spunea: „Mergeţi la preoţii voştri, cereţi de la ei binecuvântare, nu zicem 

să nu veniţi aici, dar cu binecuvântarea şi consimţământul lor. Noi suntem fraţi, noi suntem sub 

cupola Bisericii Ortodoxe, trebuie să fie armonie şi înţelegere. Să nu credeţi că dacă veniţi aici 

scăpaţi şi  vă scuteşte cineva de obligaţiile şi  îndatoririile pe care le aveţi la parohiile de care 

aparţineţi. E adevărat că noi ne rugăm aici, zi şi noapte, dar voi trebuie să ţineţi de preoţii voştri şi 

cu binecuvântarea lor să veniţi la mănăstire”. 

De fiecare dată când apăreau probleme de suflet care erau mai spinoase, cu toate că nu 

ştiam noi  să  dăm exact  medicamentul  necesar  pentru  o anumită  cauză  sau situaţie,  atunci  le 

spuneam în taina spovedaniei sau în particular să meargă la Părintele Ioan, cu binecuvântarea 

noastră, pentru că Părintele a trecut prin atâtea şi le poate da mai mult medicament decât noi. Dar 

de fiecare dată după ce îi trimiteam, veneau înapoi să ne mulţumească, şi cu acelaşi răspuns din 

partea Părintelui Ioan: „Ţineţi de preoţii voştri.” 

De fiecare  dată  când mergeam la dânsul ne primea cu  dragoste,  cu căldură,  dar  eu în 

această  mărturisire  m-am referit  mai  mult  la  relaţia  preot-credincios,  paroh-mirean  şi  paroh-

duhovnic de mănăstire şi deasupra tuturor, apărător al dreptei credinţe strămoşeşti, ortodoxe. De 

aceea mi-am permis aceasta analogie cu sfinţii ortodocşi: Visarion, Sofronie, mucenicul Oprea, 

preoţii mărturisitori.”61

***

„Slujesc aici din 1997 cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu binecuvântarea Părintelui Ioan de a 

veni aici. Legătura mea cu Părintele Ioan e mai veche. Auzisem din facultate, din anii 80 nişte 

lucruri despre dânsul care erau false, zvonistică securistă, care îl prezenta pe Părintele şi în mediul 

studenţesc teologic, că ţine la el Sfintele Taine, Sfinte Moaşte. După aceea ni s-au spulberat aceste 

neadevăruri, mai ales după ce l-am întâlnit pe Părintele prima data. Toate acele suspiciuni veneau 

împotriva lucrării de mântuire prin care Dumnezeu lucra prin Părintele Ioan. 
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Prima  dată  l-am  întâlnit  prin  1992,  am  fost  la  Recea,  şi  dânsul  era  acolo  cu  maica 

înconjurat  de  fier  beton,  moloz,  pentru  că  erau  în  toiul  construcţiilor.  Eu  eram în  civil,  dar 

Părintele şi-a da seama imediat că sunt preot, de parcă mă ştia dintotdeauna. Era foarte deschis, de 

parcă ne-am fi cunoscut de o viaţă, întotdeauna l-am simţit aşa deschis. Mi-a spus atunci un lucru 

interesant, ca şi cum ar fi vrut să spulbere contradicţiile despre dânsul. Vorbea despre episodul cu 

Preasfinţitul, pe atunci Antonie Plămădeală, care era vicar patriarhal, şi am înţeles că Părintele a 

făcut cerere să i se ridice caterisirea să poată sluji oficial. Mi-a zis că atunci când a mers la Înaltul 

Antonie, Preasfinţitul Antonie Ploeşteanul era atunci, vicar patriarhal, i-a zis: „Eşti mai fericit 

decât mine, ca episcop în jilţul de episcop, Sfinţia Ta, că ai rezistat până la capăt, n-ai făcut nici un 

compromis.” A ţinut să-mi spună acest lucru, dar eu am simţit că mi l-a spus să-mi spulbere mie 

neclarităţile. Şi desigur că după aceea m-am încredinţat epitrahilului Părintelui ca duhovnicie şi nu 

mi-a părut rău şi nici nu-mi pare rău pentru că în momentul în care Părintele rostea ferm „te iert şi 

te dezleg” simţeai cum trece iertarea în trup şi suflet. Era un sentiment extraordinar pe care l-am 

simţit şi îl mărturisesc.

După aceea am început să vin şi cu credincioşii, mai ales vinerea la maslu, veneam cu 

autocarele  cu  cate  20-50  de  credincioşi,  depinde  cum  puteau  şi  ei.  Şi  Părintele  mă  primea 

întotdeauna cu drag, şi mă lăsa să slujesc cu dânsul. Şi în timpul slujbei mai decolau avioane, că 

în apropiere e un aeroport şi Părintele pe toate le binecuvânta. N-am auzit să fie accident sau ceva 

rău atât timp cât Părintele le-a binecuvântat. Şi simţeam o încântare că credinţa nu-i ceva teoretic, 

e  ceva  practic,  pentru  toţi  şi  pentru  toate,  în  toate  condiţiile  complete  ale  vieţii.  Şi  această 

încredere m-a îmbogăţit mult. 

Înainte de predica de la Sfânta Liturghie le spunea oamenilor că Hristos este pe Sfânta 

Masă şi este mai adevărat decât suntem noi acum că stăm faţă către faţă, noi acum ne vedem, însă 

El e mai adevărat pentru că noi peste un timp nu ne mai vedem, nu mai suntem aşa, dar El este. Şi 

te cucerea cu această convingere şi  certitudine,  că  într-adevăr Dumnezeu este acolo la Sfânta 

Liturghie. Ori lucrurile acestea, noi le ştiam teoretic să zic aşa, dar practic nu le mai văzusem. 

Aceasta  conştientizare  a  prezenţei  lui  Dumnezeu  o  transmitea  tuturor  celor  aflaţi  în 

biserică, inclusiv preoţilor slujitori. Sentimentul era că ne lua de mână pe toţi ca să ne arate taina 

care  trebuie  trăită  şi  fără  de care  noi nu putem să  ajungem la  Dumnezeu.  În  viaţa  aceasta  îl 

pregustăm pe Dumnezeu ca arvună pentru viaţa viitoare şi aceasta era certitudinea Părintelui.

În ceea ce priveşte împărtăşania, Părintele nu împărtăşea mecanic, i s-a spus Părintelui de 

către Presfinţitul  Nicolae Popovici:  „Să deschizi  oamenilor cerul,  să  nu-l  închizi”  şi  Părintele 

mergea  cu  această  binecuvântare.  Dânsul,  prin  aceasta,  voia  să  ne  conştientizeze  de  această 

responsabilitate maximă. Ţin minte că eram la o Liturghie şi era lume multă şi Părintele a zis că să 

spovedim amândoi. La mine a venit un credincios şi la Părintele restul, da eu nu m-am supărat, m-
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am chiar mirat şi aşa, şi i-am zis: „părinte pe dumneavoastră vă aşteaptă” şi a zis: „bine, eu o sa-i 

spovedesc şi tu îi împărtăşeşti.”

În prezenţa Părintelui nu te simţeai presat de ceva, în a-l trăi pe Hristos, dimpotrivă. Asta 

ne dădea mare încredere să ne împlinim îndatoririle şi să-i facem pe oameni, cu ajutorul harului 

Lui Dumnezeu, să conştientizeze prezenţa Lui Dumnezeu în Sfintele Taine. 

Ţin minte că odată când eram la Alba Iulia, l-am rugat pe Părintele dacă poate să mă ducă 

şi pe mine până la Iernut. Pe drum ajungem la Aiud şi la un moment dat am trecut şi pe lângă 

puşcărie şi Părintele mi-a zis: „zi Aiud „ şi eu am zis: „Aiud”. Părintele mi-a zis „zi mai des, Aiud 

Aiud Aiud” şi din Aiud a devenit Iuda... era cu tâlc, adică trădarea care a fost pentru atâţia sărmani 

care au pătimit acolo.

De asemenea în legătură cu perioada în care a fost la puşcărie, noi nu ne putem imagina 

prin câte chinuri a trecut acolo, se ruga intens la Maica Domnului, aşa sfâşietor, şi după ce Maica 

Domnului rezolva problemele şi Părintele simţea asta, avea o bucurie de copil în sufletul său. 

Chiar zicea la un moment dat că „de Mântuitorul mă tem, cu sfiala pe care trebuie să o avem, dar 

la Maica Domnului mă duc ca la mama”. Era această încredere  peste ce putem noi spera ca 

oameni, şi aceasta mi-a dat mult curaj pentru că era o trăire atât de sfântă. Dovadă şi faptul că 

datorită lucrării dânsului, care era cu binecuvântarea Preasfinţitului Nicolae, la Vladimireşti,  o 

grămadă de oameni care au fost acolo şi n-au uitat de dânsul şi au ţinut dreptarul ortodoxiei şi al 

Sfintelor Taine la cea mai înaltă trăire, au venit şi după aceea şi Părintele se bucura nespus că 

oamenii aceia care au trecut prin atâtea încercări, au rezistat cu Sfintele Taine, cu Sfânta Liturghie 

şi Împărtăşanie. 

Îmi amintesc de o minune pe care ne-a arătat-o dânsul. La un moment dat, Părintele a fost 

chemat la reanimare şi a răspuns solicitării. Nu ai ce să-i faci celui de la reanimare pentru că nu 

este conştient şi pentru că nu-l putea împărtăşi deoarece era intubat, Părintele doar a atins Sfintele 

de buzele lui şi omul până dimineaţa s-a făcut sănătos. Apoi a venit la mănăstire şi Părintele zicea 

„uitaţi-l, vedeţi-l, nu eu, ci harul Sfintelor Taine a făcut acestea”. Deci avea încrederea pe care 

trebuie să o avem şi noi, că Sfintele Taine nu sunt magie, şi dacă nu Îl trăim pe Hristos în Sfânta 

Liturghie, sau mă rog, legat de Sfânta Liturghie unde sunt trăite toate Sfintele Taine, atunci unde 

să-L trăim? 

Sunt  multe  mărturii  ale  credincioşilor,  prin  care  vedem cum Dumnezeu,  prin  lucrarea 

Părintelui Ioan le-a rânduit viaţa, şi este pentru noi toţi un exemplu de urmat şi de practicat şi 

acest lucru îl simţim şi noi când mergem la mormântul Părintelui, nu la cineva care a trecut din 

aceasta viaţă, a trecut din această lume, ci ca la cineva care încă este cu noi şi ne ajută.

Părintele nu voia ca credincioşii să facă diferenţa între un preot şi un călugăr la Sfânta 

Liturghie, zicea că e acelaşi har la toţi. Şi de aceea zicea: puteţi să veniţi la mănăstire, dar preoţii 
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voştri vă cunosc mai bine, la noi veniţi să vă folosiţi de rugăciune, dar ei vă cunosc, mergeţi acolo. 

Fiţi  convinşi  că  aceiaşi  iertare  pe care  o dau eu aici,  o dă şi  preotul paroh”.  Şi  îndemnul  în 

permanenţă: „spovedanie şi împărtăşanie deasă, unde nu poate omul, lucrează harul.”

Una din întâmplările pe care mi le aduc aminte este legată de o problemă cu un cuplu. Erau 

căsătoriţi, soţul trăda prin minciună, în sensul că erau amândoi studenţi, dar băiatul repeta primul 

an şi nu-i spusese soţiei sale, care îi dăduse bani pentru licenţă şi astfel a minţit-o mulţi ani şi a 

trăit practic în minciună. Am fost la Părintele cu un alt părinte, cu maica stareţă, cu părinţii şi noi 

încercam să aplanăm conflictul, spunând că taina căsătoriei este insolubilă, iar Părintele a zis să-l 

lase; şi a ascultat fata de sfatul Părintelui şi i-a fost mai bine după aceea.

Noi în biserică mărturisim că în Părintele lucrează duhul Lui Dumnezeu şi harul Său, şi 

credincioşii vin cu încredere şi se vindecă. Vedem şi noi atâtea minuni, avem cazuri în care sunt 

epileptici şi prin spovedania şi împărtăşania deasă, crizele de epilepsie se aplanează şi sunt tot mai 

rare.”62

***

„L-am cunoscut pe Părintele Ioan într-o seară de octombrie, acum 20 de ani, era la Recea 

cu  maica  stareţă.  Stăteau  în  condiţii  destul  de  aspre.  El  era  cunoscut  deja  de  la  Plumbuita, 

Vladimireşti,  venise  deja  cu  o  anumită  aură  de  mare  duhovnic,  mai  ales  că  propovăduia 

împărtăşania deasă şi lumea îl căuta. Atunci am stat lângă Sfinţia sa nopţi întregi şi am scris 

Memorialul durerii din închisorile comuniste. Mergeam foarte des la Sfinţia Sa până în ultimii ani 

de viaţă, când maica stareţă Cristina, nu pot spune că mi-a interzis, dar a cam rărit vizitele la 

Părintele, deoarece dânsul era bolnav. 

Părintele Ioan a fost un om extraordinar. Înaltul Andrei l-a adus la mănăstirea Recea şi e 

meritul Părintelui Ioan că a adus la poarta Târgu Mureşului ortodoxia, în perioada când era o 

ofensivă greco-catolică foarte puternică. E meritul dânsului că a salvat, dacă vreţi, ortodoxia în 

Târgu Mureş pentru că lumea era debusolată după 1990, se ducea o ofensivă puternică împotriva 

Bisericii Ortodoxe. Cineva trebuie să consemneze, să nu se uite, că Părintele Ioan a salvat într-un 

fel ortodoxia, şi dezbinarea Bisericii în Târgu Mureş. Apoi, Părintele are meritul că împărtăşea 

des, bineînţeles cu spovedanie şi cu binecuvântare. Eu nu mă preoţeam dacă nu-l cunoşteam pe 

Părintele. Terminasem teologia şi eram oarecum descumpănit, dezorientat. Îmi aduc aminte că l-

am întrebat la un moment dat: „Părinte, are ceva dacă am iertat, dar nu am uitat? Adică pot să iert 

şi să nu uit?” şi mi-a zis: „De ce umbli cu vicleşuguri la mine, pentru că a uita este ca şi a ierta, 

deci trebuia să uiţi.” 

62 Mărturie înregistrată audio a Părintelui Călin Budai, Catedrala Mica, Târgu Mureş, 25.10.2011.
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Odată la aeroport venise Preafericitul Teoctist, la Târgu Mureş, să meargă la o sfinţire la 

Satu Mare. Au venit, s-au îmbrăţişat cu Părintele Ioan, era şi Înaltul Andrei. Şi apoi l-am întrebat 

dacă a uitat ce s-a petrecut şi dânsul mi-a spus că i-a iertat pe toţi şi s-a rugat pentru toţi cei care l-

au prigonit.

Părintele era şi un mare patriot. Îmi mai aduc aminte de o întâmplare, atunci când i-au 

cerut să plece din ţară, i-au dat acte să plece din Romania şi a spus că nu vrea, că dacă pleacă se 

întoarce înapoi. La Recea a fost o dată consulul american de la Cluj Napoca şi la predică, spre 

sfârşit Părintele Ioan i-a spus: „Domnule Consul, transmiteţi poporului american că i-am aşteptat 

50 de ani şi că mulţi dintre noi am făcut puşcărie, am fost condamnaţi la moarte, aşteptându-i pe 

americani. Aţi venit prea târziu...” Deci a avut curaj să-i spună unui diplomat american că au venit 

prea târziu şi că promisiunile pe care le-au făcut în 1948, 1950 i-au tulburat pe foarte mulţi tineri 

care au ajuns în închisorile comuniste şi au pătimit foarte mult. Era un mare patriot, împăciuitor şi 

tolerant. 

La Părintele mergeau şi foarte mulţi maghiari, cunoştea la perfecţie limba maghiară. A fost 

un mare duhovnic, eu când aveam probleme în familie îl sunam şi la 12 noaptea. Am avut ceva 

probleme cu fata mea, care după ce a terminat liceul pedagogic, a vrut să dea la Academie la 

Bucureşti şi Părintele mi-a spus că nu va intra şi într-adevăr nu a intrat.

Am o amintire ce m-a impresionat foarte mult. La un moment dat la mine în parohie, a fost 

omorât un creştin şi soţia lui a fost bătută. Cu chiu cu vai mi-a spus soţia lui care a fost unul dintre 

criminali, şi apoi a venit poliţia la mine, că eu o spovedisem pe femeie, să le spun cine au fost 

oamenii care i-au atacat. Le-am spus că nu pot să încalc taina spovedaniei. Am mers la Părintele 

Ioan  şi  mi-a  spus  că  nu  pot  să  spun,  că  nu  pot  încălca  taina  spovedaniei.  A fost  o  lecţie 

extraordinară. De altfel după vreo doi ani, ucigaşul s-a spânzurat. 

Părintele m-a ajutat foarte mult. După ce m-am preoţit trebuia să fac practica aceea la Alba 

Iulia şi l-am rugat pe Înaltul să mă duc la Părintele Ioan, deoarece am vrut să fiu lângă dânsul. Îmi 

pare rău că în ultimii ani nu l-am prea văzut, îmi pare rău că nu am fost lângă el în ultimele 

clipe.”63

***

„Pe Părintele  Ioan Iovan,  deşi  l-am cunoscut tangenţial,  am slujit  cu dânsul la hramul 

Mănăstirii Recea, am stat de câteva ori fugitiv cu dânsul de vorbă, îl cunosc prea puţin. Însă mi-a 

rămas în suflet o învăţătură deosebită de la cei care l-au cunoscut şi mi-au fost mie apropiaţi. 

63
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Despre Părintele Ioan se spune că era văzător cu duhul şi eu cred acest lucru şi  din celălalte 

mărturii pe care le auzim despre dânsul, dar şi din cele pe care le ştiu despre dânsul. 

Soţia mea mi-a povestit că a avut un coleg de facultate, teolog, care a vrut să meargă la 

Recea cu un coleg de-al său, de la asistenţă socială. Şi au mers împreună pe tren până la Recea, au 

vorbit despre învăţătură şi despre biserică. Unul dintre ei, cel care nu era teolog şi venise dintr-o 

altă cultură, deşi era acum teolog la asistenţă socială, îi spunea celuilalt că nu-i nevoie să te rogi în 

biserică aşa de mult, când poţi să te rogi la fel de bine şi acasă. Teologul a încercat să-i explice 

care e diferenţa, că totuşi e mai bine, că este o sinaxa euharistică şi aşa mai departe, dar între ei a 

rămas discuţia aşa,  şi nu a reuşit nici să-l convingă, nici  să-l învingă în argumente. Au ajuns 

amândoi la Recea, au intrat în biserică, s-au închinat, a început slujba, şi când Părintele Ioan a 

ieşit să cădească, atunci când a ajuns în dreptul celui care spunea că te poţi ruga la fel de bine şi 

acasă, i-a spus: „Diferenţa este că aici ne rugăm în casa lui Dumnezeu, şi acasă suntem în lume”. 

I-a răspuns la o întrebare pe care el o avea în sufletul său, fără să ştie de nici o discuţie, fără să-i fi 

spus Părintelui înainte, fără să fi avut posibilitatea să ajungă de la alţii la urechile lui. L-a citit, i-a 

citit  sufletul  aşa  cum Domnul  Hristos  a  zis  despre  Natanail:  „Iată  israelitean  în  care  nu este 

vicleşug „ pentru că l-a văzut sub smochin.

O  altă  mărturie  tot  la  fel  de  valoroasă  pentru  mine,  care  îmi  arată  vederea  dânsului, 

vederea sa duhovnicească, tot din familia soţiei de această dată. Ea are un verişor care locuieşte 

lângă Târgu Mureş, la Sângeorz. Soţia lui a rămas însărcinată, era prima sarcină, erau gândiţi cum 

va fi, medicii i-au impacientat că ar putea avea un avort spontan, că este o sarcină grea şi alte 

lucruri de genul acesta. Şi, într-o duminică au plecat aşa cu gândurile lor şi cu apăsare sufletească 

la mănăstirea Recea să se roage. Au ajuns la Sfânta Liturghie, şi femeia respectivă s-a oprit la 

intrarea în biserică, Părintele a ieşit la cădit, şi atunci când a ajuns în dreptul ei, i-a spus: „Nu-ţi 

face griji, că o să fie sănătos, va fi băiat şi dacă ajută Dumnezeu se va face şi preot.” Băiatul s-a 

născut normal, fără cezariană, fără alte lucruri preconizate de medicii. Părintele n-avea de unde să 

ştie  de  la  oameni  că  este  însărcinată,  pentru  că  probabil,  o  văzuse  pentru  prima dată,  şi  era 

însărcinată în câteva luni şi nu era avansată sarcina, nu se vedea că e însărcinată. De aceea şi 

medicii i-au spus că poate avea iminenţă de avort care se produce în primele luni de sarcină. Dar 

Părintele a liniştit-o şi într-adevăr s-a născut băiat şi fără probleme. Dacă va ajunge preot încă nu 

ştim,  pentru  că  băiatul  este  în  clasa  a  X-a.  Nu este  la  seminar  încă,  dar  familia  are  o  viaţă 

apropiată de Dumnezeu. Poate va confirma Dumnezeu şi acest cuvânt, dar celelalte le-a confirmat 

şi acest cuvânt către femeia respectivă a fost unul de maximă mângâiere şi de linişte şi de pace. 

Pentru  mine  aceste  două  exemple  sunt  grăitoare  în  privinţa  faptului  că  Părintele  avea 

vederea duhovnicească, nu mima acest lucru, nu poţi să-l acuzi că ar fi auzit de la altcineva, că ar 

fi dedus după faţa cuiva ce boli are şi ce probleme sufleteşti, ci într-adevăr a răspuns pe măsura 
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cercetării, pe măsura căutării oamenilor şi a neputinţelor lor. Iarăşi vedem că nu a fost nici un 

interes material, în tot cuvântul Părintelui a fost doar grija pentru cel care a venit la cuvântul Lui 

Dumnezeu, car e a venit să primească mângâiere la Sfânta Liturghie, la sfânta biserică. 

Cu siguranţă că puterea aceasta de a vedea duhovniceşte, de a citi sufletele, nu izvorăşte 

decât dintr-o inimă curată şi dintr-o trăire liturgică. Dacă Părintele pe toţi îi chemă la spovedanie 

şi la împărtăşanie, e pentru că prin spovedanie şi împărtăşanie ne curăţim sufletul şi ne apropiem 

de Hristos. Pe Hristos îl dăruia şi el, atât prin spovedanie şi împărtăşanie, cât şi prin aceste gesturi 

care îi apropie de Dumnezeu.”64

***

„Ce pot a spune despre Părintele Ioan de la M-rea Recea. Mă gândesc acum şi îmi dau 

seama ca nu am stat mai mult în preajma oamenilor mari, mari nu în funcţii, ci în apropierea cu 

Dumnezeu, cum era Părintele Ioan. Ce pot a spune eu cu nimicnicia mea, despre Părintele Ioan 

Iovan. Însă un lucru de căpătâi pentru viaţa mea este că eu întotdeauna nu am avut bani să mă 

descurc în viaţă, am avut pentru ziua de mâine, şi cam atât. Şi când nu am mai avut chiar nimic în 

buzunar îmi sunau cuvintele Părintelui Ioan în urechea mea. Pentru că mereu când mergeam la 

mănăstirea Recea, şi mai ales la început, acolo sus în deal, când era chiar la început, la plecare 

Părintele ne dădea la diaconi ceva bănuţi. Iar eu i-am zis: „Părinte, aveţi nevoie de bani aici la 

construcţia Biserici şi a Mănăstirii..”, şi încercam să refuz. Dar Părintele Ioan, plin de dragostea 

care-l caracteriza, zicea: Părinte diacon Viorel, ţine minte o vorba de la mine (si sincer şi acum 

vibrează în mine): „Ia mai dă să vezi cum ai...” şi adevărat este. 

Am avut experienţa asta de multe ori. În  Canada, odată când îmi chiverniseam fiecare 

bănuţ de mâncare, într-o staţie la metrou era un cerşetor, era mai avut ca mine îmi ziceam eu, dar 

în acelaşi timp am auzit cuvintele Părintelui Ioan „ia mai dă şa vezi cum ai” şi aşa am făcut. Iar 

următoarea zi cineva mi-a oferit un job. Şi de atunci mereu fac lucrul asta, chiar dacă nu sunt în 

lipsă mare. Deşi eu primesc înapoi mai mult decât am dat Domnului. Dar sunt multe altele mai 

importante pe care Părintele Ioan le-a făcut cu ajutorul rugăciunilor.”65

***

„Pe Părintele Ioan Iovan l-am întâlnit numai de câteva ori dacă mă gândesc bine (3-4, ori 

în viaţa mea). După prima întâlnire care e şi anecdotică şi profetică parcă ne ştiam dintotdeauna şi, 

64 Mărturie înregistrată audio a Părintelui Ionuţ Velcherean, 08.03.2012.
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să povestesc cum a fost prima întâlnire.  Eu lucram atunci la Radio Romania, eram student la 

Facultatea de Teologie şi venind spre satul meu natal Teaca, judeţul Bistriţa, aveam şansa să fac 

un interviu cu Părintele Ioan. Auzisem că pătimise pe vremea regimului comunist, nu ştiam nimic, 

ştiam totuşi că a fost un pătimitor, un iubitor de Sfânta Liturghie şi Euharistie, si cred că lucrul 

acesta m-a motivat să-l caut.

Am ajuns la mănăstirea Recea în jurul orei prânzului de peste săptămână, şi era un grup de 

pelerini  cărora  Părintele  Ioan le vorbea.  Era aşa  parcă tuna,  şi  era pentru prima dată  când îl 

vedeam. Tuna şi  gesticula,  cu ochii  aceea ai  lui  şi  mici şi  mari  în acelaşi  timp. Şi a început 

Părintele sa spună aşa în predica lui să lovească în mass-media, încât acolo mă simţeam ca un 

intrus, m-am simţit direct vizat. Dar zic de unde a ştiut Părintele? că nu mă văzuse niciodată, nu 

mă ştia. Şi aceştia cu televizorul, cu radioul lovesc în Biserică, si m-am simţit aşa, ziceam de unde 

mă ştie Părintele? nu mă ştia, nu mă mai văzuse, eram în mulţime, dar mă simţeam vizat. Şi la 

sfârşit s-a terminat predica, a miruit pe credincioşi, şi s-a retras într-o strană, şi cei care doreau 

puteau merge să stea de vorbă, să se spovedească,  alţii cereau sfat, atunci am rămas şi eu să 

vorbesc cu Părintele. Când i-am spus cine sunt, m-am prezentat simplu, cu numele meu. Sunt din 

Bucureşti, sunt teolog, vreau să facem o înregistrare. Atunci Părintele s-a ridicat şi-mi zice: Bine 

ai venit! M-a şocat, pe de o parte lovea şi pe alta parte îmbrăţişa. Lovea bineînţeles în punctul 

bolnav, în slăbiciunile şi patimile oamenilor, dar pe de altă parte iubea pe oameni. M-a invitat în 

foişor şi acolo am făcut o înregistrare, despre Sfânta Împărtăşanie. Părintele în timpul înregistrării 

era şi pătruns şi cald la suflet, nu prea vorbea despre suferinţele Sfinţiei Sale. Cum l-aş caracteriza 

eu pe Părintele Ioan, in aceste câteva rânduri: Eu cred că părinţii aceştia mari, Părintele a fost un 

om charismatic, nu trebuie să te întâlneşti de multe ori cu ei. Părintele Arsenie Boca zicea: „cu 

mine este suficient dacă se întâlneşte omul o singură dată, şi a doua oară ne vedem în împărăţia lui 

Dumnezeu, dacă împlineşte poruncile „. 

Părintele  Ioan avea fermitate,  dar  avea şi  bucurie,  chipul lui  îţi  inspira  pace şi  linişte, 

bucurie. Surprinzător după atâta suferinţă, ştiind că Părintele sufere de ulcer varicos la picioare şi, 

multe alte suferinţe care le avea din puşcărie. Însă cred că ceea ce la ţinut pe Părintele Ioan este 

Hristos, şi dragostea pentru Liturghie, dragostea lui de a-L împărtăşi pe Hristos oamenilor. Cred 

că aceasta este cea mai mare bucurie. Şi pentru un slujitor al lui Hristos, bucuria cea mai mare este 

de a-L putea împărtăşi pe Hristos oamenilor. Părintele şi-a împlinit vocaţia şi l-a împărtăşit pe 

Hristos oamenilor. Chiar dacă ştim că nu i-au împărtăşit toţi această linie duhovnicească, însă cum 

zice Părintele Rafael Noica, dacă ne ţinem de Părintele nostru duhovnicesc ne mântuim pe acea 

cale duhovnicească.”66
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Mărturie a Părintelui Sabin Vodă, înregistrare făcută la Radio Reîntregirea Alba Iulia în data de 19.09.2011.
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***

„Spunea  avva  Ioan  că  „Însuşi  Domnul  Hristos  vine  la  Sfânta  Proscomidie  să  ia 

pomelnicele pe care le pomeneşte preotul”. Cel mai mult iubea Sfânta Liturghie, se contopea cu 

această Slujbă măreaţă a Bisericii, pentru că trăia în mod plenar drama şi bucuria Liturghiei, era 

convins de prezenţa euharistică a Mielului lui Dumnezeu în Liturghie.

Părintele Ioan era un preot viu, cu putere în cuvânt, Hristos Euharistic îi dădea această 

putere,  această vitalitate duhovnicească.  Dincolo de criticile  aduse acestui duhovnic sfânt,  am 

văzut şi mi-a plăcut să văd în el un iubitor de Hristos, un om al lui Dumnezeu, viu, prezent în 

Liturghie  şi  în relaţiile  sale  cu oamenii.  Când predica,  cuvântul său era  cu putere,  faţa  îi  era 

luminoasă, i se citea pe chip harul şi vocaţia sacerdotală. Pentru sfinţia sa, Hristos şi Euharistia 

erau Unul şi acelaşi lucru.

Avva  Ioan  a  suferit  mult  în  închisorile  comuniste  pentru  credinţa  sa,  pentru  Biserică, 

pentru Ortodoxie, dar nu s-a dezis. A fost un duhovnic charismatic, îl căutau credincioşi din toate 

părţile  ţării,  îl  căutau şi  mulţi  ierarhi  ai  Sfântului  Sinod al  BOR,  pentru mărturisire,  sfat  sau 

rugăciune. Uneori când îl vizitam, dacă aveam gânduri curate, gânduri bune mă binecuvânta, iar 

dacă aveam gânduri de judecată la adresa sfinţiei sale, mă evita politicos.

La  începutul  apropierii  mele  de  Dumnezeu,  m-am gândit  că  ar  fi  bine  să  particip  la 

dumnezeiasca Liturghie la mănăstirea Recea. În timpul Sfintei Liturghii, când Părintele a ieşit să 

împărtăşească credincioşii şi a rostit cu voce tare rugăciunea dinaintea cuminecării, eu mă aflam 

în mijlocul bisericii şi frământat de unele îndoieli privitoare la Euharistie, am început să zâmbesc, 

la care Părintele Ioan s-a oprit din rugăciune şi mi-a zis: „Tinere de ce râzi? Te îndoieşti c-ar fi 

adevărat? Cei care se îndoiesc nu au ce să caute la Sfânta Liturghie!”

Avva Ioan avea multă credinţă şi darul lui Dumnezeu se odihnea peste dânsul. Am slujit 

Sfânta Liturghie într-o duminică împreună cu Părintele şi cu alţi preoţi la Mănăstirea Recea, iar 

când s-a apropiat momentul prefacerii,  Părintele a zis: „Acum îl vom aduce pe Dumnezeu pe 

pământ. Cine nu este mişcat în aceste momente, nu va fi mişcat niciodată.”

Avva Ioan a suferit foarte mult în închisorile comuniste pentru credinţa sa. A purtat toată 

viaţa pe picioare urmele lanţurilor, ca o mărturie a dragostei sale pentru Domnul. După adormirea 

Părintelui Ioan, până în patruzeci de zile, un preot l-a visat, spunându-i: „Ai grijă, să fii natural, să 

nu fii formalist”. Acest vis s-a petrecut aievea, iar Părintele Ioan era foarte luminos şi îmbrăcat în 

veşminte albe.

Părerea mea este că Părintele va fi canonizat, cât de târziu, dar va fi, pentru că Hristos era 

prezent în Sfinţia Sa, Îl iubea mult, iubea mult Liturghia şi Sfânta Împărtăşanie, chiar dacă unii l-
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au judecat. Cred că trupul Părintelui are bună mireasmă. La mormântul Părintelui este multă pace, 

bucurie, este un mormânt sfinţit, nu ştiu cum, dar aşa l-am perceput, aşa l-am simţit eu.

Dragă părinte Ioane, eu cred că eşti în grădina raiului cu Sfântul Potir în mâini, slujind 

Liturghia  cerească.  Pomeneşte-ne şi  pe noi păcătoşii,  ca  să ne dea Domnul viaţă  curată,  bine 

plăcută şi plină de darurile Duhului Sfânt! Amin.”67

***

“A vorbi despre Părintele Ioan, cred şi am toată convingerea că aşa cum spunea Sfântul 

Ioan Evanghelistul:  „cărţile  nu ar încăpea în lumea aceasta”,  Părintele  Ioan a  fost,  este  şi  va 

rămâne Sfântul vremurilor noastre. Un Sfânt pe care mulţi nu l-au cunoscut, un Sfânt pe care 

mulţi l-au cunoscut şi s-au folosit de predicile, sfaturile pe care le aşternea cu atâta căldură harică 

în  sufletele  lor.  Rugat  de ucenica Părintelui  să scriu  câteva rânduri  despre  relaţia  mea  ca fiu 

duhovnicesc al Părintelui, parcă mă apucă acea nostalgie euforică din Grădina Maicii Domnului 

de la mănăstirea Recea, unde l-am cunoscut pe Părintele Ioan, în anul 1991. Ajuns, nu demult, pe 

aceste plaiuri, pe care avea mai târziu să le numească: „pământ binecuvântat de Dumnezeu, şi 

ajutor al Maicii Domnului”.

Parcă şi acum îl văd pe Părintele Ioan, întâmpinându-ne cu privirea profundă, privire cu 

care  atât  în  sufletele  noastre,  şi  de  fiecare  dată,  când  ajungeam  ne  spunea:  „bine  aţi  venit, 

privighetori  cereşti”.  Acest  lucru  îl  spunea  cu  gândul  că  Dumnezeu  ne-a  înzestrat  cu  voci 

frumoase.

Eu  şi  colegii  mei  care  mergeam de  multe  ori  la  mănăstirea  Recea,  ajutând  strana  şi 

participând la slujbele care erau aşa cum zicea Părintele: „liturghii cereşti”. Îmi amintesc cu mult 

drag, de asemenea, de felul cum ieşeam din grădina mănăstirii, şi ne vorbea despre cum trebuie să 

fim adevăraţi, ca în cartea scrisă: „Cuvinte împărtăşite de Părintele Ioan şi Maica Cristina”.

Un  alt  lucru  important  despre  Părintele  Ioan  Iovan  este  legat  de  timpul  petrecut  în 

închisoarea de la Gherla, cu acel sobru Rabin A., căruia gardienii îi permiteau să-şi păstreze barba, 

iar pe Părintele nu. Atunci Părintele nu a vrut să-şi taie nici el barba, până când şi rabinul nu va 

face acelaşi lucru. Sau exemplul, cu visul mamei sale, când Părintele era bolnav şi s-a trezit din 

somn strigând-o pe mama sa,  tămăduindu-se de boală.  Ar fi  foarte multe lucruri  pe care le-aş 

putea spune despre Sfântul vremurilor noastre, dar mă întorc la relaţia mea personală cu Părintele 

Ioan. Eram în timpul seminarului, 1993, şi îl rugam pe Părintele Ioan să mă îndrume către un 

duhovnic bun. Pentru că Sfinţia Sa era departe (eu vroiam să mă spovedesc mai des), mi-a spus 
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lucrul următor: „când vor veni duhovnicii la spovedit, tu să mergi la cel din faţa sfântului altar, de 

pe solee“ (în acei ani de seminar veneau şi duhovnici de la catedrală pentru că nu toţi seminariştii 

se spovedeau la duhovnicul seminarului). Mergând spre spovedanie, cine credeţi că spovedea pe 

solee? ÎnaltpreaSfinţitul Andrei, pe atunci episcopul Andrei.

Îmi era atât de ruşine. Dar ascultându-l pe Părintele am mers; şi până în ziua de astăzi 

Înaltpreasfinţitul Andrei este duhovnicul meu. Aceasta se datorează Părintelui Ioan. 

Altădată eram la mănăstirea Recea, în preajma hramului, opt septembrie, şi tot insistam la 

Părintele Ioan, deşi era tare ocupat, să mă spovedească. Părintele nu spunea nimic. A sosit ziua 

praznicului, şi Părintele îmi face semn să merg să mă împărtăşesc, iar eu eram nedumerit că mă 

împărtăşesc nefiind spovedit (duhovnicul acordă binecuvântare credinciosului să se împărtăşească 

de mai multe ori, cu o singură spovedanie).

La îndemnul Părintelui  Ioan am citit  cartea  Sfântului Ioan Gură de Aur „Tratat  despre 

preoţie”, cât şi alte cărţi duhovniceşti. Ne vorbea, de asemenea, şi de faptul că acum preoţia este 

uşoară faţă de vremurile vitrege din timpul slujirii Părintelui.

În anul 1991, de Crăciun, am avut marea bucurie de a mă spovedi la Părintele Ioan, relaţia 

mea cu dânsul devenind mult mai apropiată. De asemenea, îmi povestea de anii suferinţei, din 

închisoare. Tânăr fiind, nu dădeam crezare tuturor întâmplărilor povestite de Părintele; el simţind 

acest fapt. Atunci am primit un „memorial al durerii” de la Părintele din închisorile comuniste, pe 

care îl păstrez şi acum, ca un dar de la un Sfânt contemporan. De asemenea, de foarte multe ori, 

îmi povestea cum a fost caterisit pentru acel memoriu făcut către Sfântul Sinod; şi cât a suferit 

pentru că nu a putut sluji.

În memorialul durerii am descoperit ceea ce Părintele Ioan încerca să ne pună la suflet, 

anume despre spovedania deasă şi împărtăşirea. Acel  frumos exemplu ce l-am întâlnit arătând 

dragostea  desăvârşită  pe  care  o  avea  faţă  de  Dumnezeu  şi  Liturghie,  slujind  astfel  Liturghia 

aproape zilnic în închisoare, având Antimisul sub pieptar; vin tonic şi pâine. Eu aş îndemna pe 

mulţi să citească acest memorial al durerii, dacă nu, măcar cartea.

Legat de momentul solemn al hirotoniei, îmi aduc aminte de ziua de 10 martie 1997, când 

am trecut cu soţia pe la Părintele să luăm binecuvântare pentru că urma să fiu hirotonit diacon 

pentru  catedrală.  Părintele  mi-a  spus că  acest  eveniment  nu va  avea  loc  datorită  slabei  mele 

dorinţe de a sluji Domnului (într-adevăr, eu nu simţeam nimic pentru diaconie, deşi aveam acest 

talant de la Dumnezeu). Mi-a spus: „tu o să fii preot şi o să fii hirotonit în luna Maicii Domnului. 

Vei trece prin mai multe încercări”. Când mi-a spus şi luna Maicii Domnului nu am luat seama 

când este aceasta. Ce s-a întâmplat de fapt?! Î.P.S.  Andrei era neliniştit datorită evenimentelor 

dintr-o parohie,  de lângă Ocna Mureşului,  în care credincioşii erau nemulţumiţi  de preotul de 

acolo. Astfel s-a gândit la mine pentru că eram şi fiul său duhovnicesc. Era în preajma Paştelui 
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1997. Eu nu am dorit lucrul acesta ştiind că trebuie să rămân diacon. Duhovnicul meu s-a supăra 

şi nu m-a mai hirotonit până în luna Maicii Domnului, 10 august 1997. Prin urmare, a fost aşa 

cum mi-a prevestit Părintele Ioan. 

Această întâmplare am socotit-o, şi o socotesc, şi astăzi şi oricând, o minune a Părintelui 

Ioan. Mai redau o mărturisire a unui credincios din prima parohie, care trăieşte şi astăzi, şi poate 

să  mărturisească.  Am mers  în  pelerinaj  la  mănăstirea  Recea,  în  anul  1990,  ca  să  aducem cu 

credincioşii mulţumire lui Dumnezeu şi Maici Domnului, şi Părintelui Ioan pentru ajutorul dăruit 

de a face o casă parohială în doar un an de zile. Credincioşii au rămas uimiţi de personalitatea 

Părintelui  Ioan  (dragostea  cu  care  ne-a  primit,  privirea  profundă,  felul  cum vorbea  etc.).  La 

sfârşitul  slujbei  am  mers  să  primim  binecuvântare  de  drum  de  la  Părintele  (i-am  mărturisit 

Părintelui  că  Dumnezeu  m-a  pedepsit  pentru  neascultarea  mea  făcută  faţă  de  Ierarh).  Venind 

Părintele să dea binecuvântare credincioşilor pentru călătorie, i-a privit pe toţi în faţă şi a zis cu 

voce tare rugăciunea de călătorie, încheind cu un scurt cuvânt de învăţătură destul de mustrător 

pentru  ei.  Părintele  ştia  că  printre  noi  era  un enoriaş  cu  patima beţiei,  care  nu  se  spovedise 

niciodată, iar Părintele îi spuse acestui om: „mă, Gheorghe ieşi de după scaun, să fii dezlegat de 

blestem şi să nu mai bei”. Acest Gheorghe era cel mai înverşunat beţiv al satului care înjura şi era 

spaima satului. El s-a ridicat ruşinat şi toată lumea a încremenit la vorbele Părintelui, care nu-l 

cunoscuse pe Gheorghe până atunci. Nu s-a lăsat de beţie imediat; probabil că duhul nu l-a părăsit 

imediat, dar din anul în care Părintele Ioan a plecat la Domnul, nu a mai pus deloc alcool în gura 

sa, până în ziua de astăzi. Acest fapt arată puterea rugăciunii Părintelui Ioan, ce a izgonit duhul 

necurat, care îl stăpânea şi avea putere asupra lui. Şi acum, când merg în vechea parohie îmi 

spune: „îţi aduci aminte părinte ce om mare a fost Părintele Ioan”. El şi prezent, mărturiseşte că 

atunci când îi vine pofta de băutură, aude glasul mustrător al Părintelui; patru ani au trecut de când 

nu a mai pus alcool în gură sa.

O altă mărturisire este legată de mutarea mea în actuala parohie, de care îi mulţumesc 

Părintelui şi în ziua de astăzi. ÎnaltPreaSfinţitul Andrei mă sună şi mă întrebă dacă vreau să mă 

mut într-o parohie mai aproape de Alba. I-am explicat că aş vrea să mă mai gândesc, după care îi 

v-oi da un răspuns. M-am pus la rugăciune, rugând-o pe Maica Domnului şi pe Sfinţi Şi am zis: 

„Părinte Ioane roagă-te lui Dumnezeu pentru mine ce să fac…”. Şi Dumnezeu a lucrat. A murit o 

soră de-a tatălui meu şi am mers la înmormântare. Satul meu este aproape de Reghin. În drum 

spre casă am trecut şi pe la Părintele Ioan. Eram întristat pentru moartea mătuşii, dar şi bucuros că 

am trecut şi pe la Părintele să-i cer sfat. Când am ajuns la Părintele mi-a spus: „vrei să faci din 

nou păcatul neascultării, ştii cât am suferit în prima parohie?” (nu a zis: ai suferit), ci am suferit. 

Mi-a dat de înţeles că este binecuvântare. L-am sunat pe ÎnaltPreaSfinţitul Andrei să-i spun că 
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accept propunerea făcută. Când m-am întors din satul meu am mers să semnez cererea de transfer 

în noua parohie, iar instalarea a fost în 19 august 2007.

Mărturisesc că aceste minuni nu le-am spus nimănui, nici chiar duhovnicului actual, ci le-

am ţinut ca mărturie peste ani cum spunea Părintele Ioan. Cred şi sunt convins că acum Părintele 

Ioan  doreşte  să  iasă  la  iveală  toate  adevărurile  dumnezeieşti  petrecute  în  preajma  dânsului. 

Acestea sunt câteva mărturii sincere, pe care, eu, un simplu slujitor şi tăvălit în mocirla păcatului 

nu  puteam  să  le  născocesc  de  la  mine,  ci  doar  cu  ajutorul  „Sfântului  contemporan  nouă”. 

Dumnezeu să ajute ca mult mai multă lume să afle de puterea rugăciunilor sale. De asemenea, 

bine ar fi dacă Părintele ar fi trecut în rândul Sfinţilor Cuvioşi mărturisitori pentru dreapta credinţă 

în vremurile vitregi ale Bisericii.”68

***

„L-am cunoscut pe Părintele Ioan Iovan in anii 1991-1992 pe când eram student in anul I 

la facultatea de teologie. Deşi Părintele preda catehetică şi omiletică, spunea sfinţia sa că vrea sa 

facă „duhovnicie” cu noi şi ne îndemna să ne spovedim pentru a ne curăţa sufletele de păcate. 

Plângându-ne  de  lipsă  de  duhovnici,  Părintele  s-a  oferit  să  ne spovedească.  Încercând  să  ne 

eschivăm sub motiv că cine ştie cât va mai trăi, Părintele ne-a răspuns ferm că va trăi 86 de ani 

(pe care am avut grijă sa îi număr atent).

Mergând odată  un grup de studenţi  să  ne spovedim,  ne întrebam cine are  curajul să-l 

întrebe pe Părintele despre reîncarnare. O colegă mai „curajoasă” s-a decis : „Îl întreb eu !”. Eu 

m-am dus  înaintea  ei  la  spovedit.  După  ce  am  terminat  spovedania,  Părintele  m-a  întrebat: 

„Altceva?”, eu am zis: „Nimic!”. Părintele mi-a lăsat mâna grea (ca o palmă zdravănă) pe cap şi 

mi-a zis rugăciunea de dezlegare, apoi m-am retras la uşa bisericii. Urmând colega la spovedit, la 

un moment îl văd pe Părintele că se îndreaptă în scaun, se uită ţintă la mine şi zice tunând: „Să nu 

vă mai aud cu prostii cu reîncarnarea! Eu nu deschid uşa W.C.-ului când sunt într-o grădină cu 

flori!”.

Într-o duminică dimineaţa am plecat cu trenul spre mânăstire, dar trenul cu care mergeam 

nu era trecut in mersul trenurilor că nu circula duminica decât până in staţia Războieni. Dându-mă 

jos în acea staţie am găsit o maşină de ocazie - un IMS - care m-a dus până la barieră la Luduş 

(drumul era groaznic de rău) de unde am luat o alta maşină. Necunoscând bine traseul după ce am 

trecut de aeroportul de la Recea mi-am dat seama că am trecut de mânăstire  şi  coborând din 
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maşină m-am întors pe jos la mânăstire. Am ajuns după terminarea Sfintei Liturghii. Când m-a 

văzut, Părintele mi-a spus: „Greu se ajunge la mânăstire!” 

Deşi Părintele a fost acuzat că împărtăşea fără să spovedească, eu sunt unul dintre cei care 

a fost oprit de la sfânta împărtăşanie (până mă hotăram să mă opresc din păcat). 

Mergând împreună cu soţia (în 1994 de Sfântul Gheorghe) care era însărcinată cu primul copil 

(dar nu se vedea) ne-a întrebat: „Aţi venit toţi trei ?”, noi am răspuns ca doar noi doi. Mai apoi ne-

am dat seama cine era cea de-a treia persoană.

Pot spune că datorăm mult Părintelui din cea ce suntem astăzi. 

Dumnezeu să-l odihnească în pace !”69

***

„Misiunea Părintelui Ioan era de fapt să-L aducă pe Hristos în inima omului. Şi s-a folosit 

de două mijloace. 1) de Sfânta Euharistie şi de 2) Puterea Cuvântului. Amândouă însa în cadru 

Sfintei Liturghii. S-a dedicat acestei misiuni din dragostea neţărmurită care o avea faţă de Hristos, 

dar şi din dragostea care o avea faţă de oameni. A ştiut că oameni au nevoie de Hristos mai mult 

decât de aer, mai mult de cat de pâine, mai mult decât de apă, şi l-a dăruit pe Hristos la modul real 

şi substanţial, cum îi plăcea să sublinieze mereu când se referea la prezenţa lui Hristos în Sfânta 

Euharistie. Îmi spunea o data un cuvânt „toţi preoţii suntem chemaţi să facem acest lucru, adică 

să-L mărturisim pe Hristos, să-L împărtăşim oamenilor că toţi avem de fapt această putere, acest 

Har.” Dacă într-adevăr ne deosebeşte ceva pe unii de alţii, zicea mereu, acela nu e Harul, că Harul 

e acelaşi, Harul preoţiei dat oricărui preot în aceeaşi măsură, Harul deplin al preoţiei, dar ceea ce 

ne deosebeşte este râvna, iar ceea ce l-a făcut atât de ales înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor a 

fost tocmai această râvnă cu care făcea minunea lui  Hristos, o râvnă dovedită de la începutul 

preoţiei şi până la sfârşitul ei.

Mă întrebam de multe ori văzându-l cu cât patos îl mărturisea pe Hristos, cu cât patos 

vorbea cu Hristos în Sfânta Liturghie şi apoi despre el oamenilor. Mă întrebam mereu, oare cum o 

fi fost când era tânăr şi avea forţa tinereţii de a-L mărturisi, şi sunt încredinţat că de bună seamă 

era multa putere în cuvânt şi în faptă câtă vreme a reuşit să reziste acelor prigoane. Că prigoane au 

fost din timpul comunismului, din închisorile comuniste. Ceea ce sunt încredinţat este că Părintele 

a luptat, lupta cea bună, că misiunea care a făcut-o, şi-a atins scopul, că el şi-a îndeplinit acea 

sfântă datorie care o avem fiecare dinte noi, de- a- L aduce pe Hristos în sufletul omului. Asta-i 

rostul nostru, asta-i rostul nostru de preoţi, suntem mijlocitori, suntem uneltele, instrumentele lui 

Hristos. Aşa cum linguriţa (cu care se dă Împărtăşania) poartă Sfânta Cuminecătură, noi suntem 
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doar o prelungire a linguriţei şi a potirului, ca Tainele să ajungă la om. O dată ajunse acolo în 

inima  şi  în  sufletul  omului,  întru-un  anume  fel  preotul  şi-a  îndeplinit  misiunea.  De  acolo 

bineînţeles că el continuă să-l asiste pe om în sensul de a-L cultiva pe Hristos în inimă, că nu-i 

destul că-i semănat, mai trebuie să-l uzi, mai trebuie să-l şi cultivi şi cred că asta de fapt făcea cu 

cuvântul. De departe pregătea terenul ca să Îl semene pe Hristos, deci îl cheamă pe om, îi deschide 

uşa  spre  pocăinţă,  spre  spovedania  adevărată,  ca  să  se  poată  curăţa,  să  se  facă  vrednic  de 

împărtăşirea  cu  Hristos,  deşi  vorba  Sfinţiei  sale  „nimeni  nu-i  vrednic  ca  să-L  ia  pe  Hristos 

Euharistic, dar pregătit cât de cât, î-L seamănă pe Hristos, şi apoi continuă să lucreze prin cuvânt 

atrăgându-i  omului  atenţia.  Apropo  de  râvna  de  care  vorbeam,  că  la  fel  cum noi  preoţii  ne 

deosebim  prin  râvnă,  aşa  şi  credincioşi  îl  primesc  pe  acelaşi  Hristos,  că  Hristos  nu  face 

discriminare când se oferă, acelaşi Trup şi acelaşi Sânge, din acelaşi potir, din aceeaşi linguriţă 

toţi, din aceeaşi mână şi totuşi diferenţa care există între ei, cei ce se Împărtăşesc este evidentă, şi 

iarăşi şi aici la credincioşi ca şi la preoţi, râvna e ce care-i deosebeşte. Părintele cultiva această 

râvnă  a  oamenilor,  dacă vedea  că  există  dragoste,  râvnă  şi  dorinţă  venea  în  întâmpinarea ei. 

Părintele a fost într-adevăr un apostol, că de fapt a fi misionar în terminologia biblică înseamnă de 

fapt apostol al lui Hristos.”70

***

„Am auzit  de Părintele  Ioan Iovan,  de când a  venit  la  mănăstirea  Recea,  dar  nu l-am 

cunoscut. Veneam o dată de la Sibiu şi am luat în maşină doi călugări, şi tot drumul mi-au vorbit 

de  Părintele  Ioan  de  la  Recea.  Călugării  spuneau:  na-ţi  fost  la  Părintele,  sunteţi  aproape  de 

mănăstire şi nu l-aţi cunoscut? eu le-am răspuns că  nu am avut ocazia să-l cunosc.  S-a oferit 

ocazia în momentul când am avut o problemă de sănătate. Doamna preoteasă după prima naştere 

doctorii i-au spus că nu mai are voie să mai aibă copii, avea nişte probleme de sănătate care nu-i 

mai permiteau să mai aibă copii. Dumnezeu a rânduit să mai poată duce încă o sarcină, dar după 

ce a născut al doilea copil categoric medicii au spus ca să nu mai rămână însărcinată că nu mai 

scapă cu viaţă. După ce a împlinit al doilea copil doi ani Preoteasa a rămas din nou însărcinată, 

lucra ca asistent medical şi ştiind şi ea situaţia dificilă în care se afla, am mers să consultăm mai 

mulţi medici de specialitate dar toţi ne spuneau acelaşi lucru, avortul, eram tare îngrijoraţi  nu 

ştiam ce să facem „nu era vorba de a păstra sarcina sau nu era problema, problema puneri în 

pericol a vieţii preotesei. Copilul cel mare (băiatul) avea probleme respiratorii, ne-am dus cu el la 

Praid pentru tratament. Am venit de la Praid la Târgu Mureş cu ceva probleme şi m-am gândit 

atunci să apelez la Părintele Ioan Iovan, să-i cer un sfat. N-am fost niciodată la mănăstirea Recea, 

nu mă cunoştea nimeni,  nici  eu nu-l  cunoşteam pe Părintele  Ioan,  nici  Părintele  Ioan nu mă 
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cunoştea pe mine. Ajung la mănăstire intru în biserică (nu eram îmbrăcat în reverendă), îi spun 

unei maici ce era în biserică că aş vrea să vorbesc cu Părintele Ioan, mi-a spus să aştept puţin în 

secretariat căci Părintele Ioan era la masă. După puţin timp vine Părintele mi-am dat seama că era 

Părintele Ioan după cum arăta. M-am ridicat am salutat respectuos, iar Părintele îmi pune mâna pe 

umăr şi  îmi spune „eşti  Părintele  Lazăr”,  iar  eu aproape mecanic  am răspuns „da” (nu-l  mai 

văzusem, Părintele nu mă mai întâlnise şi totuşi îmi spuse pe nume), atunci pe moment nu mi-am 

dat seama doar mai târziu. Îi spun problema care mă rodea atât de tare, iar Părintele mă linişteşte 

şi îmi spune: să o aduci pe preoteasă la mine şi să nu vă faceţi probleme că totul o să fie bine. 

După o săptămână am venit cu preoteasa şi cu cumnata (soţia fratelui preotesei care şi ea era 

însărcinată în câteva săptămâni, iar medici spuneau că nu va putea duce sarcina până la capăt şi 

era tare îngrijorată). Părintele Ioan mi-a spus mie şi preotese că o să avem un băiat sănătos şi 

preoteasa să nu-şi facă griji că o să ducă sarcina uşor şi va avea o naştere uşoară, iar cumnate i-a 

spus că va avea o fetiţă şi o să fie bine. Minunea a fost că chiar aşa s-a şi întâmplat. Noi avem un 

băiat care acum e la seminar la Alba Iulia. Când ne-am dus la Părintele atunci la început Părintele 

ne-a încurajat, ne-a spus că o să fie bine, iar noi am luat-o ca pe o încurajare, aveam îndoieli, 

pentru  că  nici  un  medic  specialist  nu  ne-a  garantat  că  va  putea  supravieţui  preoteasa  dacă 

păstrează sarcina, şi totuşi aşa s-a întâmplat precum a spus Părintele. După aceia mergeam des la 

Părintele la Recea. Ce m-a frapat întotdeauna, aveam şi eu problemele mele, nelămuriri şi alte 

probleme, dar nici o dată n-am ajuns să-l întreb, de fiecare dată când mergeam să-l întreb ceva 

primeam răspunsul  la  întrebare  sau  nelămurire  înainte  ca  eu  să  spun  ceva  .  O  dată  doamna 

preoteasă avea ceva probleme la serviciu şi a luat ea singură un canon să citească în fiecare zi 

acatistul Sfântului Mina pentru rezolvare problemelor de la serviciu, lucru de care nici eu n-am 

ştiut, mergând la mănăstire la Părintele Ioan, Părintele îi spune Preotesei (fără ca preoteasa să-i 

spună  ceva),  să  nu mai  citeşti  acatistul  Sfântului  Mina,  ci  Paraclisul  Maci  Domnului.  O altă 

întâmplare a fost că o mătuşă care se stabilise in Spania unde erau cei doi băieţi ai ei , a venit in 

România şi m-a rugat să o duc şi pe ea la Părintele la Recea. Am ajuns la mănăstirea Recea iar 

când Părintele ne-a întâlnit i-a spus mătuşii mele „tu eşti supărată că copilul tău nu este cununat, 

dar ţi-l voi cununa (nu ştia nimeni că unul din băieţi ei nu este cununat pentru că atunci când a 

venit in Romania a spus rudelor şi cunoscuţilor că s-au cununat în Spania şi  invers celor din 

Spania le-a spus că s-au cununat în Romania), şi au venit din Spania şi Părintele i-a cununat la 

Recea.

 O altă dată eram la Sfânta Liturghie la mănăstirea Recea, în timpul Liturghiei un copil de 

vreo 3-4 anişori se tot zbenguia prin biserică (fugea, vorbea, cânta ), pe câţiva dintre oameni din 

biserică i-a deranjat, dar Părintele a ieşit şi a spus „nu mai certaţi copilul acesta, că nu ştiţi că 

atunci când a venit el prima dată la noi nu putea nici să vorbească şi nici nu mergea, şi a spus 
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Părintele  mulţimi din biserică „bucuraţi-vă pentru el”.  O altă dată eram la Sfântul  Maslu,  iar 

Părintele îmi spune: „măi Ovidiu, vezi în spatele biserici cei doi oameni, bărbat şi femeie, sunt 

medici ginecologi amândoi în Sibiu şi nu puteau avea copii, au venit la noi şi acum deja au copii 

şi sunt nelipsiţi de la slujbele Mănăstirii. O altă dată eram la mănăstirea Recea şi eram în cerdac 

cu Părintele, iar Părintele ne făcea o rugăciune, mie preotesei şi copiilor noştri, acolo în cerdac 

erau nişte clopoţei ce se mişcau la adierea vântului şi scoteau nişte sunete ca o melodie, frumos, 

liniştitor, dar a început să bată vântul cu putere şi Părintele s-a întors şi a certat vântul şi spre 

mirarea noastră vântul s-a oprit în timp ce Părintele îl certa. Pentru noi Părintele era ca un Sfânt, l-

am privit întotdeauna ca pe un Sfânt, pentru că făcea asemenea unui Sfânt din cărţi, faptele îi erau 

asemănate ca ale unui Sfânt. Dumnezeu să-l odihnească cât mai aproape de Tronul Său cel Sfânt 

şi să mijlocească de acolo din ceruri pentru noi cei ce-l cinstim, şi avem nevoie de rugăciunile 

lui.”71

***

„Personalitatea  Părintelui  Ioan  a  început  să  se  contureze  odată  cu  întocmirea  tezei  de 

licenţă. Adică a avut acea inspiraţie, intuiţie spirituală să-şi ia ca temă Euharistia. Şi cred că acesta 

este punctul din care a început să debuteze, treptat-treptat acest mesaj divin pe care l-a pus în 

practică la mănăstirea Vladimireşti, unde a funcţionat timp de 7 ani şi unde a reuşit să adune şi să 

transforme în acelaşi timp, ceea ce Părintele a înţeles, a pătruns, a ajuns până în adâncul sufletului 

lui, convingându-se de realitatea pe care el o trăia şi o oferea şi altora. Apoi sunt foarte multe 

indicii la care am asistat. Două dintre ele le cunosc şi eu şi vă voi relata una:

O femeie Ileana, trecuse la sectari, numai ea, soţul ei nu. Într-o zi a venit acasă şi a Maici 

Domnului şi-a pierdut mintea. Disperată, întreaga familie nu ştia ce să facă. Au dus-o la mănăstire 

legată.  Ea  se  împotrivea  mergerii.  În  biserica  mănăstiri  se  aflau  mai  multe  persoane  aşezate 

ordonat  ca  să  se  împărtăşească.  Intrând  în  biserică  înjurând,  toată  lumea  s-a  speriat,  şi  fiind 

consternaţi s-au dat la o parte. Cei care o însoţeau au împins-o spre Părintele care nu ştia ce să 

facă. I-a venit dintr-o dată ideea să se ducă şi să ia Sfintele păstrate în Chivot. Toate maicile s-au 

speriat, inclusiv maica Stareţă: „Ce faci Părinte, nu cumva să se profaneze!”. Părintele le-a liniştit 

spunând că nu o împărtăşeşte pentru că nu o poate spovedi şi dezlega, ci doar îi atinge limba. Şi a 

venit cu Sfintele, ţinute strâns astfel încât foarte puţin se vedeau în afară – şi ea era din ce în ce 

mai furioasă şi mai disperată şi scuipa – şi a atins doar cu picătură. Şi din clipa aceea ea a lăsat 

mâinile în jos, a plecat capul, apoi a ridicat mâinile şi a început să-şi cerceteze ţinuta, şi-a ridicat 
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privirea spre Părintele şiruindu-i lacrimile şi atunci a spus nişte cuvinte care mă emoţionează de 

fiecare dată când îmi amintesc: „Mai dă-mi-L Părinte, pe Hristos că e aşa de dulce şi aşa de amar a 

fost diavolul!”. 

În cei 7 ani petrecuţi la Mănăstirea Vladimireşti, Părintele a experimentat viaţa primilor 

creştini,  care  era  mai aproape de învăţătura  lui  Hristos,  viaţă  pe care  au înţeles-o şi  unii  din 

profesorii universitari de atunci. Cu această experienţă Părintele a mers în puşcărie, unde săvârşea 

zilnic Sfânta Liturghie, sfânta taină a spovedaniei, şi a împărtăşirii, şi acelaşi lucru l-a făcut până 

în ziua de astăzi.”72

***

„Prima dată l-am întâlnit pe Părintele Ioan la Bucureşti la Mănăstirea Plumbuita. Era iarnă 

şi Părintele spovedea, era multă lume la rând şi n-am reuşit să ajung atunci la Părintele. După 

aceea am reuşit să vorbesc cu dânsul la Mănăstirea Recea. N-am ajuns de prea multe ori, numai de 

vreo trei - patru ori şi de fiecare dată Părintele nu prea avea timp, fiind foarte mulţi credincioşi la 

dânsul, trebuia să fii direct, să spui la subiect tot ce aveai de spus.

Îmi aduc aminte de o întâmplare. Când am venit aici la mănăstire, la Grăjdeni, am început 

să  nu  mai  mănânc  carne.  Şi  odată  eram la  mănăstire  la  Bujoreni,  era  şi  Preasfinţitul  şi  alte 

personalităţi, era carne pusă pe masă. Cum nu mâncam carne în acea perioadă, m-am gândit să mă 

duc la Părintele Ioan să cer binecuvântare să mănânc carne măcar atunci când trebuie. M-am dus 

cu Părintele Ciprian la Părintele Ioan şi dânsul spovedea în Biserică. Mai întâi m-a chemat pe 

mine şi după aceea i-a zis şi Părintelui Ciprian să ni se alăture şi i-a spus „Ciprian, de azi înainte, 

Irina să mănânce carne.” Eu nu am spus nimănui ce voiam să-l întreb pe Părintele, nici măcar 

Părintelui Ciprian. Rugăciunile Părintelui cred că au fost şi sunt primite. 

Eu am avut cancer mamar, la sânul stâng. Am făcut chimioterapie, dar trebuia să fiu şi 

operată,  să  mi se  extirpeze tot  sânul.  Înainte  de a  merge la  operaţie  la Bucureşti,  am fost  la 

Părintele  să  iau binecuvântare  de la  dânsul  şi  s-a  rugat  mult,  mult  de tot.  Am simţit  puterea 

rugăciunii sale şi mi-a spus foarte multe cuvinte de încurajare înainte să plec. Când medicul a 

început operaţia a văzut ca era bine delimitată partea ce trebuia extirpată, înainte era ramificat 

totul şi astfel mi-a scos exact cât a trebuit. Când mi-am revenit din operaţie şi m-am trezit din 

anestezie, nici n-am simţit că am fost la o operaţie, am simţit că am fost la o sărbătoare. Toată 

lumea mă întreba cum mă simt şi cum de arăt aşa de bine. Mă simţeam fericită,  era lucrarea 

harului la rugăciunile Părintelui  Ioan. Au trecut şapte ani de atunci,  şi acum îi mulţumesc lui 
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Dumnezeu că sunt bine. Părintele mi-a spus atunci că a simţit durerea mea ca un părinte adevărat, 

cum au simţit şi părinţii lui durerea atunci când a fost închis, umilit, torturat şi ţinut atâţia ani fără 

mâncare,  fără libertatea de a sluji.  Aceste lucruri  n-am să le pot uita niciodată,  sunt cele mai 

semnificative mărturii.”73

***

„Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să- Mi urmeze 

Mie.” (Marcu 8, 34)

Drumul către mănăstire sau gândul şi atracţia către monahism coincide cu întâlnirea cu 

Părintele Ioan Iovan. Era în toamna anului 1987, când l-am întâlnit pentru prima oară pe Părintele 

Ioan la mănăstirea  Plumbuita din Bucureşti.  În  acea  perioadă Părintele era pribeag, suportând 

consecinţele interdicţiilor de după perioada de detenţie din închisorile politice comuniste, slujind 

doar o dată pe lună şi neputând purta barbă sau hainele monahale. Cu toate acestea, avea un chip 

luminos, o privire blândă şi o voce caldă, plină de dragoste. Această întâlnire a fost primordială, 

schimbându-mi cursul vieţii. Înainte de Sfânta Liturghie m-am spovedit, iar când m-am împărtăşit, 

Părintele cu sfântul potir în mână îmi spune: „Am auzit că nu vrei să vii cu noi, că nu vrei să vii la 

mănăstire.”, iar eu m-am gândit de unde ştie, căci eu nu-i spusesem nimic despre aceasta, şi atunci 

l-am întrebat: „Cine v-a spus?” şi Părintele îmi răspunde: „Stănică, dar nu-l credem.” N-am spus 

nimic,  dar  mai  târziu am întrebat  „Cine e  Stănică?” şi  am aflat  că  Părintele  îi  spunea  astfel 

diavolului.

După ce am ajuns acasă în Miercurea-Ciuc, m-am întrebat de ce a amintit Părintele de 

mănăstire. Era înainte de Revoluţie şi aspiraţiile spre monahism erau puţine. Am început să merg 

din ce în ce mai des la Bucureşti, la mănăstirea Plumbuita, unde putea sluji Părintele Ioan. Plecam 

noaptea din Miercurea-Ciuc şi ajungeam dimineaţa în Bucureşti. Întotdeauna participam la Sfânta 

Liturghie, mă spovedeam şi mă împărtăşeam.

Am început „să-L gust” pe Hristos şi să văd „ce bun este”, să simt atmosfera de familie 

creată în jurul lui Hristos, de fapt am început să-L iubesc pe Hristos, să-L doresc mai mult şi toată 

viaţa mea să i-o dăruiesc Lui, dar să mă gândesc să merg la mănăstire s-a întâmplat numai în vara 

anului 1990, când am simţit un îndemn în sufletul meu, de fapt am simţit acea chemare pentru 

slujirea lui Hristos. Doream să fiu mireasa Lui cu orice preţ, cu orice jertfă. Nimic nu mă mai 

putea împiedica, nimic nu-mi mai putea sta în cale, sufletul meu era plin de dragostea lui Hristos. 

Atunci nu mi-am dat seama. Mai târziu am realizat. Ce am simţit atunci a fost focul dragostei 

dumnezeieşti, nu dragostea mea pentru Hristos, ci dragostea Cerului pentru creatura Sa. Eu, lutul, 
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am simţit focul care arde şi nu mistuie. O, cât de mult mi-aş dori să-l mai simt şi acum, să mistuie 

toate urâciunile care trec prin sufletul meu! Mai arde şi acum sau mai bine zis mai pâlpâie. Acum 

văd acest foc ca pe o flacără olimpică de care trebuie să avem grijă să nu se stingă niciodată. 

Mereu trebuie să o alimentăm cu dragostea noastră către Hristos şi către cei din jurul nostru şi 

chiar Hristos ne-o alimentează cu Trupul şi Sângele Său. 

Dar ca să ajung să simt această dragoste dumnezeiască care m-a făcut să spun „Plec la 

mănăstire!”sau „Vreau să  fiu mireasa Ta, Iisuse!”  au trecut trei  ani  plini  de lupte,  nelinişti  şi 

îndoieli,  dar  am  simţit  că  Hristos  era  cu  mine  şi  mă  ferea  de  ispitele  lumeşti,  de  „gropile 

păcatului”, cum spunea Părintele. Totdeauna am crezut că eu nu sunt pentru mănăstire. Eram un 

om obişnuit, aveam o profesie şi o viaţă liniştită. Până la întâlnirea cu Părintele Ioan aceasta eram 

eu.  După  această  întâlnire,  viaţa  mea  s-a  schimbat.  În  aceşti  trei  ani  m-am  rugat  la  Maica 

Domnului ca ea să hotărască ce e mai bine pentru mine şi spuneam: „Dacă mântuirea mea este în 

mănăstire,  atunci să-mi dea acest  îndemn spre  mănăstire,  iar  dacă nu, să-mi dea îndemn spre 

căsătorie”. 

Între  timp  m-am  hotărât  să  merg  la  Facultatea  de  Teologie.  Era  după  revoluţie.  Se 

înfiinţase şi secţie de teologie pentru fete, şi mi-am amintit de visul meu de când eram mică, de a 

preda religia copiilor, vis care nu credeam că ar putea deveni posibil, dar acum după revoluţie 

apuca să se înfiripe. 

Începusem  să  mă  pregătesc  pentru  examenul  la  facultate  şi  m-am  gândit  să-i  cer 

binecuvântarea Părintelui  Ioan.  Cu puţin  timp înainte  de  a  merge  la  Bucureşti,  l-am visat  pe 

Părintele (eu nu dădeam importanţă viselor).  Era îmbrăcat în veşminte albe,  cu Evanghelia în 

braţe, înconjurat de mulţi preoţi şi credincioşi care veneau în coloană în urma Părintelui, trecând 

printr-un lan de grâu. Atunci eu m-am apropiat de Părintele şi i-am spus că vreau binecuvântare 

pentru teologie, iar Părintele mi-a răspuns „Nu la teologie, ci la silvicultură” şi eu i-am răspuns că 

nu sunt pregătită pentru asta, iar Părintele m-a îndemnat să mă pregătesc. 

Când am ajuns la Bucureşti şi i-am cerut binecuvântare, mi-a spus „Nu, vom merge la 

mănăstire!”. Era în vara anului 1991. În data de 5 octombrie 1991, o zi de toamnă ruginie, blândă, 

caldă, primitoare, am pornit spre Târgu Mureş, în necunoscut; doar atât ştiam că Părintele era 

acolo de câteva zile şi ne aştepta să facem o Liturghie împreună. Ne-a spus la telefon să mergem 

şi să vedem locul, să nu ne lăsăm serviciile, pentru că s-ar putea să nu ne placă. Nu erau condiţii, 

abia începuse să se construiască, dar pentru noi nu mai conta. Doream cât mai repede să-L slujim 

pe  Hristos,  în  casa  Lui.  Când  am  ajuns,  am  fost  decepţionate  de  zona  unde  era  amplasată 

mănăstirea. Am găsit  o clădire administrativă în curs de finalizare,  înconjurată de o livadă de 

pruni bătrâni şi strâmbi, o imagine dezolantă, dar nu m-am speriat. Bucuria a fost mare că o să fim 
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împreună în jurul lui Hristos şi într-adevăr a fost mai frumos şi mai aproape de Hristos, decât am 

sperat şi am putut să-mi doresc şi să-mi imaginez. 

Era o încântare şi o linişte sufletească să-l ai alături pe Părintele Ioan. Părintele se purta cu 

noi ca şi cu nişte copii ai săi adevăraţi; n-am întâlnit până atunci o aşa mare dragoste sinceră (în 

afară de părinţii mei trupeşti).

Eram mereu în preajma Părintelui, dar aveam o piatră grea care apăsa pe sufletul meu. De 

multe  ori  Îi  spuneam lui  Dumnezeu  să  nu-l  ia  pe  Părintele,  ci  să  mor  eu înaintea Părintelui 

(simţeam că n-am să rezist după trecerea la cele veşnice a Părintelui, fără prezenţa Părintelui Ioan 

în mănăstire). Dar spre surprinderea mea, Părintele mă lua cu sfinţia sa în latura dreaptă a bisericii 

de sus şi îmi spunea: „Vezi avionul cum urcă de lin şi de frumos!? aşa şi Părintele trebuie să plece 

primul ca să vă pregătească loc acolo în cer.”

De multe ori mă lua Părintele cu sfinţia sa, să vedem cum pleacă avionul spre destinaţie, 

şi-l urmăream cu privirea până nu se mai vedea (făcea aceasta Părintele ca să-mi aline durerea pe 

care o aveam în sufletul meu, ca să înţeleg cum stau lucrurile).

La multe gânduri şi frământări mi-a răspuns Părintele Ioan, îmi dădea răspuns la ceea ce 

mă frământa fără  ca  eu să-i  spun despre frământările  mele.  Nu mi-am dat  seama că este  un 

harismatic, nici nu mi-am pus această întrebare (credeam în Părintele cu toată inima). Faptul că 

era cu noi era mereu o sărbătoare. Toate învăţăturile şi pildele ce ni le spunea, erau o cateheză cum 

îi plăcea Părintelui să spună, o pregătire pentru urcuşul nostru duhovnicesc.

Vocea Părintelui Ioan vibra de lumină şi de dragoste. Părintele Ioan, de dincolo de latura 

mormântului, îi iubeşte şi ne iubeşte pe toţi şi se roagă pentru toţi şi-i e milă de toţi oamenii.

Şi acum închei folosind cuvintele unui sfânt părinte al Bisericii: „Dacă oamenii din lume 

ar cunoaşte toate acele mângâieri sufleteşti pe care le trăieşte monahul, atunci n-ar rămâne nimeni 

în  lume,  toţi  ar  intra  în  monahism;  însă  dacă  oamenii  din  lume ar  cunoaşte  din  timp aceste 

suferinţe  şi  chinuri  care-l  cuprind  pe  monah,  atunci  nici  un  trup,  niciodată  n-ar  îndrăzni  să 

primească monahismul. Nimeni dintre muritori n-ar îndrăzni să facă aceasta.”

O dreptate adâncă, un mare adevăr.74“
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CAPITOLUL V

MĂRTURII ALE MIRENILOR, DESPRE PERSONALITATEA 

PĂRINTELUI IOAN IOVAN

Ca şi în capitolul anterior, am optat pentru reunirea, de această dată, a câtorva mărturii 

aparţinând drept-credincioşilor:

„Îl ştiam pe Părintele din auzite şi am zis odată că merg şi eu să-l vad. Când am ajuns la 

poarta mănăstirii, lumea era multă de la poartă, până la Părintele în pridvor. Dânsul spovedea şi 

lumea mergea să ajungă la spovedit. Când am ajuns la dânsul mi-a zis: „Dumneata ai mulţi copii 

şi  două  din fete  ai  să  mi  le  dai  mie,  să  vină  la  mănăstire,  pentru  că  aceste  fete  sunt  pentru 

mănăstire.”  Eu am fost  de acord şi  am zis  că  dacă Domnul  vrea,  o să  le  ajute  să  meargă  la 

mănăstire. Şi într-adevăr, două din ele au mers la Părintele Ioan la Mănăstirea Recea. 

După ce  a  terminat  de spovedit,  au venit  trei  femei  îmbrăcate  în  negru şi  se  uitau la 

Părintele şi Părintele a zis: „femeile acelea sunt în stare să omoare şi preoţi, nu numai oamenii”. 

Asta mi-a rămas în suflet când am văzut că el a cunoscut pe cineva care nu era bun, fără să-i fi zis 

nimeni. Îmi pare foarte rău că Părintele s-a mutat la Domnul şi că nu am apucat să mai merg să 

vorbesc cu dânsul.”75

***

 „L-am cunoscut pe Părintele Ioan la mănăstirea Recea. M-am dus să mă spovedesc la 

dânsul, am stat la rând pentru că era multă lume şi când am ajuns am început să spun ce aveam pe 

suflet. Iniţial am crezut că doarme, deoarece stătea cu ochii închişi pe un scaun, era tăcut, asculta, 

şi eu am zis că doarme, îmi dădea impresia că nu mă asculta. După ce am terminat de vorbit a 

deschis ochii şi m-a binecuvântat şi de atunci am fost alt om. Am venit acasă şi viaţa mea s-a 

schimbat  în  bine,  creştineşte.  Până  atunci  eram  mai  aiurită,  mai  împrăştiată,  mă  duceam  la 

Biserică, dar nu eram prea atentă. De atunci însă am luat totul mai serios şi Dumnezeu mă ajută. 

Părintele Ioan s-a rugat pentru mine şi m-a binecuvântat.

Mi-a murit soţul, dar eu sunt tare în credinţă, mai cad câteodată, apoi mă ridic, stau şi mă 

gândesc că suntem toţi oameni şi toţi suntem muritori. Îmi pare rău că a murit Părintele Ioan, şi n-
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am mai  apucat  să  merg să  vorbesc cu el.  Eu de fiecare  dată când am o greutate  îl  văd cum 

zâmbeşte, un zâmbet pătrunzător care iţi dă putere.”76

  
***

 „L-am cunoscut pe Părintele Ioan la mănăstirea Plumbuita din Bucureşti, era sărbătoare, 

naşterea Sfântului Ioan Botezătorul.  M-am mărturisit  la  Părintele  şi  am simţit  o putere  foarte 

mare. Eu nu voiam să stăm prea mult la mănăstire pentru că a doua zi trebuia să mă duc la servici 

şi aşteptam în maşină să termine nepoatele mele spovedania. Când le-a venit rândul, Părintele le-a 

întrebat dacă au venit singure şi când au spus că nu, le-a zis să vină să mă cheme. Când am ajuns 

în faţa dânsului a făcut Sfânta Cruce în faţa mea şi mi-a zis că am canon, să stau până a doua zi. 

Am simţit o putere foarte mare şi o întărire şi mi-am schimbat pe loc hotărârea şi am stat până a 

doua zi. Seara ne-am rugat toţi,  iar a doua zi s-a ţinut Sfânta Liturghie. Când m-am întors la 

servici, eu lucram la croitorie, mi-au spus colegele că se certau care să facă partea mea şi nu-mi 

venea să cred, pentru că ele erau unguroaice şi mă puteau da foarte uşor afară, pe motiv că am 

lipsit. Acest fapt s-a întâmplat cu puterea lui Dumnezeu şi cu ajutorul rugăciunilor Părintelui Ioan. 

Când eram seara la mănăstire la Recea, am văzut un nor mare alb, în formă de cruce, 

deasupra chiliei Părintelui şi m-am gândit că mare putere era acolo lângă Părintele.

Soţul  meu  plecase  la  ţară,  pentru  că  erau  probleme  cu  serviciul  pe  vremea  aceea  şi 

Părintele m-a sfătuit să merg cu el să nu-l las singur, că dacă nu, o să-l pierd şi să-mi iau şi fata cu 

mine. Eu am crezut în cuvântul Părintelui, dar am zis că nu pot să-mi iau fata că ea era la liceu şi 

avea un rost acolo la oraş. Şi când am ajuns într-o seară acasă, am primit telegramă de la ţară că 

soţul meu era grav bolnav, iar în mai puţin de trei luni a murit. După aceea fiica mea şi-a terminat 

liceul şi putea să se angajeze, dar ea nu a vrut şi a venit la mine la ţară şi mi-a spus că locul ei e  

lângă mine. Atunci mi-am adus aminte de cuvintele Părintelui, care mi-a spus că nu trebuie să o 

las, dar eu am lăsat-o şi până la urma a venit ea singură.

Când aveam nevoie de Părintele şi nu mă puteam duce la Recea pentru ca era prea departe, 

îl chemam acasă şi parcă simţeam că e lângă mine duhul lui mă ajuta în tot şi parcă simţeam că 

mă uşurează cu gândul, cu boala, cu stresul, parcă eram alt om. „77

„Într-o zi la sfânta spovedanie Părintele Ioan, m-a întrebat: „tu ce drum îţi alegi în viaţă? 

curată sau îţi  refaci  viaţa? Am răspuns: am văzut prea multe minuni făcute de Dumnezeu cu 

ajutorul rugăciunilor sfinţiei voastre, şi vreau să trăiesc în curăţie. Într-o duminică după Sfânta 
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Liturghie a venit o familie plângând la Părintele că băiatul lor a fost plecat în Israel şi când s-a 

întors a fost atacat în apartament, lovit cu un ciocan în cap, i-au luat banii şi a fost aruncat de la 

etaj, fiind inconştient la spital. În săptămâna următoare a spus Părintele în predică că a mers la 

spital şi a spus băiatului dacă-l aude să-l strângă de deget şi băiatul la strâns şi Părintele a spus: 

„acum te voi împărtăşi să te faci bine”. Peste o lună de zile au venit părinţii băiatului la mănăstire 

mulţumindu-i  Părintelui  pentru  minunea  ce  s-a  făcut  cu  ajutorul  lui  Dumnezeu  şi  a  Maici 

Domnului prin Sfânta Împărtăşanie. 

Pe 9 octombrie 1991 un număr de 22 de persoane am mers la Mănăstirea Recea din Târgu 

Mureş la Părintele Ioan. Într-o zi maica stareţă a cerut binecuvântare de la Părintele să mergem la 

Sighişoara şi Părintele a răspuns „astăzi nu”, dar înainte de crez maica m-a luat cu sfinţia sa şi cu 

fata care conducea maşina şi am plecat, dar la o curbă maşina s-a răsturnat. Când am mers la 

mănăstire, Părintele a spus „v-am spus să nu plecaţi?”

În  luna martie  2008, Părintele ne-a  spus la  mai  multe  persoane că i-a  sosit  timpul  de 

plecare, dar vom avea un bun avocat în cer şi aşa a fost. A plecat Părintele Ioan şi a lăsat un mare 

gol în inimile tuturor celor ce l-au iubit şi respectat. 

Mulţumesc lui  Dumnezeu  şi  Maicii  Domnului  şi  la  toţi  Sfinţii  că  m-au rânduit  sa  fiu 

ucenică a Părintelui Ioan. Am primit mult ajutor sufletesc de la acest mare duhovnic al poporului 

roman.  Dumnezeu  sa-i  rânduiască  un  loc  cât  mai  aproape  de  tronul  Sfintei  Treimi  şi  să  ne 

pomenească în rugăciunile Sfinţiei Sale.”78

***

 „În  primăvara  anului  1990 am decis,  împreună  cu  un  grup  de  colege  să  mergem la 

Mănăstirea  Plumbuita.  Nu mai  fusesem niciodată  la  Părintele  Ioan.  Întâlnirea  cu  primul  meu 

duhovnic avea să fie de neuitat. Întrebându-mă de unde sunt, i-am răspuns că din Galaţi, Părintele 

ştia însă, că nu sunt tocmai din Galaţi, ci din comuna Schela, judeţul Galaţi. Totodată, a exclamat 

răspunzând astfel  fricii  mele  de  mai  înainte:  „La  Dumnezeu nu  se  vine  cu  frică!”  Acesta  fu 

momentul când eu am îndrăznit, pentru prima oară să mă apropii de Dumnezeu.

***

„În iarna anului 1993, un grup de credincioşi am decis sa mergem la călugăria prietenei 

noastre.  Vremea era însa potrivnică, iar călătoria risca să nu se poată materializa.  Rugăciunile 

Părintelui Ioan ne-au purtat lin spre mănăstire. Acolo, acesta avea să ne întâmpine cu o atitudine 

plină de dragoste. „Aţi reuşit?”, întreabă Părintele Ioan, „barba mea e albă, dar sunt tânăr, nu mor 
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acum”. Nu voi putea uita vreodată privirea jucăuşă şi plină de candoare a Părintelui, ce deschidea 

şi închidea uşa în răstimpuri, nemaisăturându-se parcă să ne vadă, să ne audă.

O dată Părintele Ioan i s-a adresat unui frate ce dorea să se împărtăşească 

“– Ştiu cine eşti şi din ce tagmă faci parte, dar nu te pot împărtăşi!

 – De ce părinte? îl întrebă fratele

– Pentru că aţi mâncat ! –

– Nu am mâncat părinte! îi răspunse fratele.” 

Pentru a-l  face să-şi  amintească îi spuse să vadă cu ochii minţii  tot  ceea ce făcuse de 

dimineaţă. Într-adevăr credinciosul mărturisi că a băut o cafea. Părintele avea o mare putere de a 

canaliza dragostea chiar şi înspre aceia pe care-i ştia pervertiţi, cunoscuse faptul că acel credincios 

era un securist al perioadei comuniste, dar nu se sfiise să-i mărturisească neîndoit dragostea.”79

***

 „În trecut familia întreagă se mistuia văzându-se în imposibilitatea de a-l ajuta pe unul 

dintre membrii ei. Fratele meu suferea de sindromul Down şi boala aceasta se agravase în ultimul 

timp devenise necomunicativ, un rebel în adevăratul sens al cuvântului, pleca adesea de acasă, iar 

noi ne temeam ca nu cumva să aibă căi greşite, dar când l-am întâlnit pe Părintele Ioan ni s-a 

schimbat  radical  viaţa.  Într-adevăr,  rugăciunile  Părintelui  Ioan  au  atenuat  boala  fratelui  meu, 

mergeam des la mănăstirea Plumbuita, iar  mai apoi la mănăstirea Recea, de fiecare dată fiind 

primiţi cu aceeaşi pioşenie delicată şi plină de iubire. Părintele Ioan îi propuseseră chiar fratelui 

meu să rămână la mănăstire, dar acesta răspundea de fiecare dată implacabil „nu, nu, trebuie să 

am grijă de vacă”. 

Mă întinsesem descumpănită  într-un cotlon fiind sub  semnul  unei  stări  de  rău generale. 

Părintele avea să-mi adreseze însă, înainte de a pleca, următoarele cuvinte: „Ai vrut să stăm de 

vorbă, n-avem timp! Mi-ai adus săpun, săpun fă!” Totuşi a găsit răgaz să ne facă rugăciunea de 

sănătate  şi  pe  cea  de  călătorie,  durerile  si  răul  general  s-au  risipit  astfel  imediat,  acesta  era 

Părintele, un om care cu dragostea lui ne mistuia, ne intuia pe toţi.”80

***

 „O bătrână din Tudor Vladimirescu a exclamat întâlnindu-se cu o cunoştinţă şi aflând că 

Părintele a plecat la Domnul: „L-am aşteptat atât de mult să se întoarcă la Tudor Vladimirescu, şi 

când am văzut că nu mai vine, am zis că s-a dus în război ca şi copilul meu şi nu s-a mai întors !”
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Cu adevărat bătrânii l-au iubit deplin pe Părintele, cu o iubire fiască, plină de gingăşie şi de 

dor.“81

***

 „Având ascultare la bucătărie era extraordinar să văd cum hrana care părea să nu ajungă, 

devenea îndestulătoare. Părintele Ioan trecea prin bucătărie binecuvântând mâncarea, iar pelerinii 

erau primiţi fără încetate.

Despărţirea de Părintele Ioan mi-a rămas în minte şi-n suflet. Nu voi pute uita nicicând cuvintele 

pe care mi le-a adresat, având potirul în mâini. „Alexandrina noi ne vom mai întâlni şi dacă nu 

aici, în Cer!” Acestea sunt cuvintele care mi-au dat aripi în momentele grele ale existenţei.”82

***

 „Am trăit multe în anii vieţuirii mele la Mănăstirea Recea, voi spune ceva frumos. Cu 

prilejul redeschiderii Mănăstirii de la Jacu Românesc, l-am însoţit pe Părintele Ioan împreună cu o 

parte din soborul de maici. Sfânta Liturghie s-a săvârşit în pădure, un loc bine amenajat pentru a 

se  putea săvârşi  Sfânta  Liturghie,  de  un sobor  mare  de Preoţi.  La  momentul  prefacerii,  când 

Părintele Ioan a început să invoce Duhul Sfânt, l-am privit intens, la un moment dat nu am mai 

avut puterea de a mă uita la dânsul. Faţa Părintelui era cuprinsă în lumină, străluicind profund, 

mai apoi chipul Părintelui revenind ca înainte. Până acum am păstrat în sufletul meu acel moment 

ferice şi nu l-am mai împărtăşit cu nimeni.”83

***

„Un domn din Bucureşti, a venit la Mănăstirea Recea la insistenţele mamei soacre. Acesta 

suferea de cancer, neputând să se hrănească decât printr-un tub ce îl avea în gât. Pe parcursul 

săptămâni în care a stat la mănăstire a asistat la Sfânta Liturghie şi la Sfântul Maslu, împărtăşindu-

se constant cu Sfintele Taine. Mai apoi mergând la control a aflat un lucru minunat: nu mai avea 

nevoie de tub. Creştinul i-a arătat bucuria Părintelui Ioan: cicatricea - semn minunat a ceea ce 

făcuse Hristos cu el,  tată a doi copii. Minunea a fost împărtăşită la îndemnul Părintelui  Ioan, 

tuturor celor ce se aflau în acel moment în Biserică.

Nu am avut bucuria de a-l cunoaşte pe Părintele Ioan de la Mănăstirea Recea, cât a fost în 

viaţă, dar prin câteva drumuri făcute la mormântul său am reuşit să găsesc puterea de a o lua de la 

capăt. Într-o situaţie în care nu mai aveam ieşire, m-au întărit mult şi încurajat predicile audiate, 
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percepându-l ca fiind prezent prin vocea pătrunzătoare, caldă şi aproape de sufletul meu. Toate 

acestea,  mi-au  liniştit  sufletul,  aducându-mi  dorinţe  de  a-i  urma  sfaturile  duhovniceşti, 

determinându-mă să iau în serios credinţa ortodoxă propovăduită cu tărie de Sfinţia sa, culminând 

cu limpezirea situaţiei mele dezastroase chiar la Duminica Slăbănogului, când Sfinţia sa a împlinit 

trei ani de la mutarea la cele veşnice, demonstrând încă o dată că şi de acolo mijloceşte pentru cei 

„slăbănogi”.

Bucuria mea este dublată de faptul că sunt născută pe 26 iunie aceeaşi zi în care s-a născut 

Părintele Ioan.”84

***

 „Prima dată l-am întâlnit pe Părintele Ioan, în noiembrie 1995, la Mănăstirea Recea, fiind 

trimisă de o prietenă din Oradea, care deţinea un magazin en-gross, să întreb dacă mănăstirea nu 

voia  să  achiziţioneze  conserve  de  carne,  aceasta  întrucât  vânzările  acesteia  îngheţaseră  de  o 

perioadă de timp. Mărturisesc că deşi, pe atunci aveam 24 de ani, nu cunoşteam nimic din religia 

ortodoxă, nu cunoşteam ce înseamnă Sfintele Taine, Sfânta Liturghie, nici viaţa mănăstirilor în 

general, nici cum se administrau, nu fusesem împărtăşită niciodată, doar spovedită de câteva ori 

de Părintele Ilarion Lupaşcu de la mănăstirea Cernica. L-am salutat şi am început să arăt motivul 

vizitei mele şi am întrebat dacă au nevoie de conserve, eu fiind în măsură să îi pot aproviziona 

prin intermediul prietenei mele. Părintele m-a lăsat să vorbesc, după care, la un moment dat m-a 

oprit şi a început să-mi enumere păcatele majore săvârşite de mine până atunci, la care m-am 

blocat pe moment şi i-am spus că da, într-adevăr aşa este. Am început iar să ii vorbesc despre 

conserve, după care Părintele m-a întrerupt şi mi-a spus fără nici o legătură cu discuţia noastră „eu 

te cunun.” 

M-am blocat din nou, la care am ridicat din umeri, arătând că nu mă opun, dacă aceasta îi 

este dorinţa. Ulterior, după un timp, am înţeles aceste vorbe ale Părintelui, drept pentru care îi sunt 

recunoscătoare şi în ziua de azi. Acesta a fost primul contact cu Părintele când mi-a şi dovedit că 

era un văzător cu duhul, spunându-mi păcatele săvârşite de mine, aceasta în condiţiile în care nu 

mă văzuse până atunci

Prima minune, săvârşită de către Dumnezeu, prin intermediul rugăciunilor Părintelui Ioan, 

a  urmat  în  iarna  anului  1996,  dată  la  care  eu mă găseam în Bucureşti,  urmând să-mi  susţin 

examenul de licenţă. Cu o săptămână înainte, mă găseam la Recea, unde după săvârşirea sfintei 

Liturghii  şi  a  sfântului Maslu,  mă pregăteam să plec şi  sărutam icoanele  de pe iconostas  din 

bisericuţa  mică  de  pe  deal.  Părintele  Ioan,  spovedea  într-un  colţ  îndepărtat,  în  scaunul  de 
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spovedanie. Aproape vroiam să ies din biserică, când Părintele mi s-a adresat, la modul imperativ: 

„să te duci la moaşte”. Ştia că merg la Bucureşti, îi cerusem binecuvântare pentru examene, cu 

câteva minute înainte, de acest moment precizez, că eu atunci încă nu m-am spovedit la sfinţia sa, 

mergeam doar săptămânal la Sfântul Maslu, după care îi mai ceream câteva sfaturi. Vroiam să mă 

spovedesc, la mănăstirea Cernica, după examene, la Părintele Ilarion. Atunci nu am înţeles de ce a 

insistat să fac acest lucru, m-am gândit pe moment că trebuia să sărut şi alte moaşte din Bucureşti, 

nu numai ale Sfântului Calinic pe care avusesem ocazia să le sărut. 

Aşa am şi făcut, m-am dus să mă spovedesc, la Părintele Ilarion, la Cernica. Îmi amintesc 

că era într-o zi din cursul săptămânii, după masă. După aproape doua ore de spovedanie, am ieşit 

afară şi am văzut că se înserase, drept pentru care Părintele Ilarion, mi-a spus: „să nu te urci în 

ocazie, ci numai în autobus”. Ştia că obişnuiam să mă urc şi în maşini de ocazie, de la mănăstire şi 

până în Pantelimon atunci când autobuzele întârziau. 

Părintele Ilarion a simţit un pericol, dar nu a putut să-l definească, probabil s-a gândit să nu 

mă tâlhărească sau să mă violeze cineva. Precizez că am fost la racla Sfanţului Calinic, înainte de 

a mă spovedi. Totul a decurs normal, am ajuns în Pantelimon după care am luat tramvaiul pană în 

Unirii şi l-a trecerea de pietoni din Unirii vis-a-vis de agenţia de bilete CFR internaţional, m-am 

angajat în trecere, iar la un metru de a ajunge pe trotuar, am văzut luminile unui autobus după care 

nimic. M-am trezit intr-un autobus,  cu două doamne în jurul meu, autobusul altfel  gol,  şi mă 

îndreptam spre spitalul de Urgenţe Floreasca. Ce s-a întâmplat? Dinspre Universitatea Bucureşti, a 

dat coltul un autobus (marca DAF, atunci fuseseră introduse în circulaţie şi aveau o particularitate, 

în sensul că roţile din spate erau mai în spate decât autobusele obişnuite de până atunci, element 

care mi-am dat seama că mi-a fost de mare ajutor), atunci pornise de pe loc, plin de lume. Atât la 

pietoni cât si la maşini s-a dat verde în acelaşi timp. Şoferul susţine că nu m-a văzut şi că a pus 

frână din reflex ulterior, doamnele martore, de la faţa locului, mi-au spus că autobusul plin cu 

oameni,  m-a  trântit  la  pământ  si  a  trecut  cu  botul  peste  mine,  iar  roata  din fată  s-a  oprit  la 

centimetri de capul meu, asta a reieşit din măsurătorile politiei prezente ulterior la locul faptei. 

Mi-am pierdut cunoştinţa câteva minute, apoi mi-am revenit, diagnosticul pus de medici a fost 

„contuzie cerebrala minoră”, iar după trei zile m-au externat. Nu a fost grav, dar mi s-a explicat că 

în asemenea traumatisme, chiar dacă sunt minore, organismul uman îşi revine între trei-şase luni, 

în funcţie de organismul fiecăruia, şi trebuia să urmez un tratament medicamentos plus repaos 

total. Atunci am înţeles de ce Părintele Ioan a insistat să mă duc la moaşte. A văzut pericolul cu o 

săptămână înainte de a se întâmpla. Am revenit acasă la părinţii mei, unde am început tratamentul 

cu un medic neurolog, care mi-a spus acelaşi lucru. Precizez, că oboseam foarte repede, aveam 

dureri de cap şi nu eram în stare să citesc nici măcar un titlu din ziar, ce să mai vorbim de o 

lectură normală. 
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Examenul  de  licenţă  a  trebuit  să  îl  amân  din  iarnă  pe  vară.  In  acest  timp  mergeam, 

săptămânal la mănăstirea Recea pentru Sfântul Maslu, şi îi tot spuneam Părintelui Ioan că durerile 

de cap, nu trec şi că eu vreau să pot învăţa pentru sesiunea din vară a examenului de licenţă. 

Acelaşi  lucru  îi  spuneam  şi  medicului  neurolog,  care  mi-a  răspuns  că  organismul  meu 

reacţionează firesc în urma traumatismului şi probabil că organismului meu îi trebuie şase luni de 

recuperare, nu trei luni ca altor, şi că nu va fi nici o tragedie dacă îmi aman examenul de licenţă pe 

anul viitor. Eu eram încăpăţânată şi vroiam să dau examenul în acea vară. Eram disperată şi cu trei 

săptămâni înainte de examen i-am spus Părintelui Ioan că vreau să-mi susţin examenul acum în 

vară, dar că nu pot din cauza durerilor de cap să învăţ, plângeam în hohote. Era vinerea precizez, 

că m-am dus acasă şi m-au apucat nişte dureri de cap aşa puternice, plus alte simptome, încât am 

crezut că voi muri. Nu exagerez, dar m-am simţit foarte rău. De vineri la amiază şi până duminică 

la amiază am fost în aceeaşi stare. Duminică la amiază, după Sfânta Liturghie, durerile de cap m-

au părăsit, din senin, şi mi-am revenit aşa bine, încât nu mi-a venit să cred, că nu mai prezentam 

nici un simptom. Nu am mai avut nici o durere de cap fiind ca înainte de accidentul rutier. 

Mărturisesc că acesta este adevărul gol goluţ, şi dacă cineva are rezerve, sunt gata să jur pe 

Sfânta Evanghelie. Am alergat apoi, să îi spun Părintelui, că m-am vindecat datorită rugăciunilor 

lui, la care auzind a zâmbit pe sub mustaţă şi mi-a  spus „triplu ştecher”.  Adică m-a vindecat 

Dumnezeu, prin rugăciunile Preotului, dar cu voia şi la rugăciunile mele, deoarece Dumnezeu nu 

face nimic fără voia noastră. Era atât de smerit, nu îşi aroga niciodată nici un merit.

Următoarele minuni, s-au săvârşit după câţiva ani, tot în legătură cu două afecţiuni de care 

sufeream. Nu erau grave, în schimb erau cronice, şi orice medicament pe care îl luam îşi făcea 

efectul doar doua-trei zile, după care nimic. La fel m-am dus la Părintele Ioan, să-i spun că am o 

problemă, la care a zâmbit pe sub mustaţă şi m-a întrebat de ce îi spun toate acestea, deoarece el 

nu este medic. La care i-am spus că ştiu că am să mă vindec ca şi data trecută. Nu a zis nimic, tot 

astfel,  după  trei  zile  de  chin,  din  senin  mi-am  revenit.  La  fel,  sunt  gata  să  jur  pe  Sfânta 

Evanghelie, dacă nu mă crede cineva. 

În toamna anului 2008, la câteva luni de la trecerea Părintelui Ioan la Domnul, am suferit 

un eşec profesional în Oradea, am suferit o decepţie aşa mare, încât am decis să trec la o altă 

confesiune, am rupt pozele Părintelui Ioan pe care le aveam, spunând că nu mai vreau să vad nici 

un preot ortodox deoarece toţi sunt nebuni şi la fel şi religia ortodoxă. Eram perfect hotărâtă şi 

seara înainte de culcare m-am gândit foarte serios pe cine să contactez a doua zi, în realizarea 

scopului meu, arătat mai sus. Am adormit şi am avut un vis aşa frumos, parcă pluteam şi l-am 

văzut pe Părintele Ioan la Recea, îmbrăcat în straie preoţeşti albe, că spovedea soborul, pe un deal 

mare plin cu iarba verde, am alergat şi eu să mă spovedesc şi îmi amintesc că îmi spuneam în vis 

„vai de mine, cum să-i spun ce am făcut?” la care, am simţit efectiv că şi-a pus ambele mâini pe 
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capul meu şi mi-a zis: „te dezleg pentru sinceritatea ta de la potir” după care m-am trezit, eram 

foarte fericită, aveam o stare deosebit de benefică şi am alergat la Biserica Ortodoxă pe care o 

frecventez, renunţând la scopul meu stabilit cu o zi înainte. În încheiere, aş vrea să menţionez încă 

o dovadă că Părintele Ioan era văzător cu duhul.

În vara anului 1997, venisem de la Oradea acasă la părinţii mei, la Mureş, pentru zece zile. 

După opt zile m-am dus la mănăstirea Recea la Părintele Ioan, unde m-am spovedit şi  m-am 

împărtăşit. Menţionez, că din iarna anului 1997 am început să mă spovedesc şi să mă împărtăşesc 

la Sfinţia sa. În aceste opt zile, am stat în cumpănă, în sensul să mă duc sau nu la Părintele Ioan, 

mă tot gândeam zilnic, că trebuie să mă duc sau mai bine las pe altă dată.

Nici nu m-am aşezat bine, în genunchi, că Părintele a început să zică: „ştiu că ai venit 

acasă de opt zile, şi că tot te-ai gândit să vii sau nu, la mine, dar important este că ai venit”. Am 

rămas ca la dentist, mi-a ştiut gândurile pe care le-am avut cu opt zile în urmă şi la o distanţă de 

14 km de sfinţia sa. Apoi m-a întrebat: „recunoşti că ai săvârşit………….? La care eu tot perplexa 

i-am zis da, Părintele Ioan mi-o luase înainte.”85

***

 „L-am  cunoscut pe  Părintele Ioan  în  urmă cu  mulţi ani,  douăzeci nici nu mai  ştiu,  sau 

poate nici nu mai contează, la recomandarea unui prieten vechi şi drag . Parcă îl vad şi astăzi în 

faţa altarului cu o  privire de un  albastru nemaiîntâlnit,  plin de  simplitate şi  dragoste cu  chipul 

blajin, dumnezeiesc care iţi surâdea şi iţi mângâia sufletul, inima, obrazul ars de lacrimi.

Veşnic te primea cu braţele deschise îi toţi cei care l-au cunoscut prin puterea sa divină au 

primit „sfinţenie”.  Cred că de acolo de  sus  ne  veghează şi  va rămâne  mereu prezent  în  faţa 

altarului şi în sufletele noastre. M-am pus să scriu câteva rânduri, dar ce să scriu despre un, „mare 

om”? Ce cuvinte, ce laude.....? Totu-i prea puţin.”86

***

„L-am  cunoscut  pe  Părintele  Ioan  Iovan  prin  anii  1995-1996,  când  eram  studentă  la 

Facultatea de Teologie din Alba Iulia şi dânsul a fost numit îndrumător spiritual al studenţilor. 

Fiecare întâlnire cu Părintele Ioan şi fiecare curs la care venea să ne vorbească erau o sărbătoare 

pentru cei ce l-au înţeles şi iubit. 

Când mergeam la mănăstirea Recea şi aveam o problemă, nici nu era nevoie să vorbesc cu 

dânsul deoarece în predică vorbea exact despre acea problemă, ca şi cum predica era numai pentru 
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mine, îmi era adresată mie. Părintele Ioan ne era ca un adevărat TATĂ, ne purta foarte mult de 

grijă, se îngrijea să nu ne lipsească nimic. 

Părintelui Ioan Iovan îi păstrez o vie amintire, şi-l rog să se roage în continuare pentru noi 

aşa cum o făcea când era fizic între noi. Printre multe sfaturi pe care ni le-a dat, unul mi-a rămas 

în  minte:  „Când  aveţi  de  luat  o  hotărâre  importantă,  să  veniţi  şi  pe  la  mănăstirea  Recea”. 

Totdeauna i-am simţit ajutorul în rugăciune. Chiar dacă eu nu ajungeam la mănăstirea Recea, îi 

trimiteam vorbă prin diferite persoane să se roage pentru mine când aveam de luat o hotărâre 

importantă şi de fiecare dată i-am simţit ajutorul prin rugăciune.

Ce a însemnat Părintele Ioan pentru mine nu pot pune în cuvinte, dar nădăjduiesc ca cei 

care l-au cunoscut să citească printre rânduri ceea ce eu nu am putut pune în cuvinte.

Veşnică să-i fie pomenirea! Amin!”87

***

 „În anul 1992, la sfârşitul lunii noiembrie, mi s-a furat maşina din faţa blocului. Cu o 

prietenă m-am dus la  mănăstirea  Recea,  intr-o zi  de  luni.  L-am întâlnit  pe  Părintele  Ioan,  la 

bisericuţa de sus, Părintele Ioan stătea de vorbă cu o femeie mai în vârsta. Eu m-am repezit să 

intru în  discuţie  cu  Părintele,  moment  în  care,  Părintele  Ioan  a  întrerupt  conversaţia  cu acea 

femeie, spunându-mi: „Stai, stai, unii vin la Biserică numai când li se fură ceva”. M-a impresionat 

reacţia Părintelui Ioan din acel moment, deoarece parcă era pregătit pentru a mă primi şi cunoştea 

întreaga situaţie şi motivul care mă dusesem acolo.

Am rămas cu Părintele Ioan, am îngenunchiat, iar Părintele m-a întrebat: „Ai fumat şi ai 

băut cafea, nu-i aşa?”. Întrebare la care am răspuns afirmativ. La care Părintele a replicat: „Vă ştiu 

eu pe cei  născuţi  din 1949,  1950”,  surprinzându-mă din nou cu acest  răspuns,  deoarece anul 

naşterii mele este 1949.

Părintele mi-a spus: „ Vei găsi maşina, dar sa vii vineri în cursul acestei săptămâni, să te 

spovedeşti şi să te împărtăşesc.” Trebuie să mărturisesc că timp de douăzeci şi cinci de ani, nu am 

fost spovedită şi împărtăşită, deşi daca cineva mă întreba daca cred în Dumnezeu, cu toate că nu 

obişnuiam să merg la Biserică ii răspundeam cu toată convingerea: „Cred in Dumnezeu!”

În  vinerea  acelei  săptămâni  m-am  spovedit  şi  m-am  împărtăşit,  am  simţit  că  m-am 

încreştinat a doua oara, iar după şapte zile mi-am găsit maşina.
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Din acel  moment  am ales  calea  Bisericii,  obişnuiesc  să  intru  în  Casa  Domnului  îi  să 

particip la slujbe în toate zilele de vineri si duminica la mănăstirea Recea şi am devenit un bun 

creştin.

Mănăstirea Recea a fost pentru noi, târgumureşenii o pista de lansare spre credinţa noastră 

ortodoxa şi spre Dumnezeu.

Sfaturile primite de la Părintele Ioan au fost: Spovedanie, Sfânta Împărtăşanie, cât mai des 

cu rugăciune, si Paraclisul Maicii Domnului.

Aşa  am devenit  un  bun  creştin,  pentru  care  îi  mulţumesc  lui  Dumnezeu  si  Părintelui 

Ioan.”88

***

 „Eram într-o cumpănă grea a vieţii, bolnavă şi aveam multe necazuri din cauza farmecelor 

făcute. De la o cunoştinţă am auzit de Părintele Ioan. Pe 6 ianuarie 1986, am mers la mănăstirea 

Plumbuita  din  Bucureşti,  am  intrat  în  Biserică  şi  m-am aşezat  la  rând,  era  multă  lume,  dar 

Părintele Ioan a zis: „Lăsaţi-o pe doamna să vină la mine că are multe necazuri „, mi-a spus: „Tu 

de acum patru ani trebuia să ajungi la mine, eşti bolnava şi am să mă rog la Dumnezeu şi Maicii 

Domnului să trăieşti”.

Cu rugăciunile Părintelui Ioan, din mila lui Dumnezeu şi a Macii Domnului trăiesc, şi am 

trecut prin încercări foarte grele.

Pe  27.12.1985,  înmormântarea  mamei,  pe  25.05.1986,  a  murit  tata  în  accident,  şi  pe 

20.05.1987, a murit soţul de cancer.

Mergeam la mănăstirea Plumbuita în fiecare duminică  cu trenul de Iaşi de la ora două 

noaptea, şi mergeau cu mine şi cunoştinţe ce aveau necazuri.

Am primit canon de la Părintele Ioan, când ajung în Bucureşti să merg la Sfintele moaşte. 

Sfântul  Dimitrie  Basarabov,  Sfântul Mare Mucenic  Mina,  Sfântul  Stelian,  Sfântul Ciprian.  Şi 

ajungeam la mănăstire în jurul orei nouă, mă aşezam la rând să mă spovedesc, era multa lume. 

Într-o duminică a mers cu mine o cunoştinţă Penelopea,  şi  spunea,  du-te înainte că  parcă am 

picioarele legate şi nu mai pot merge. Am ajuns în clipa când a intrat trenul în gară, am urcat fără 

bilete, şi  am cumpărat din staţia Mărăşeşti că se făcea schimbare de locomotivă cincisprezece 

minute. 

Când am ajuns la rând Părintele Ioan a spus: „V-aţi urcat în tren fără bilete”, Părintele tot 

ştia cu marele dar al Duhului Sfânt.
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Am  mers  într-o  duminică  după  Sfânta  Liturghie  la  spitalul  Fundeni;  era  o  doamnă 

Casandra din satul Matca şi soţul ei a fost internat de două săptămâni şi nu ştia ce are. Părintele a 

spus: „Peste două zile o să-ţi dea rezultatul, că are cancer”, aşa a fost.

Am cunoscut la Părintele Ioan o doamnă Mariţa, a adus pe fratele ei din Galaţi, spunea că 

l-a visat pe Părintele Ioan că o face sănătoasă, toată familia era bolnavă şi nu ştia ce are. Părintele 

a spus, „Ai avut o pasăre (curcan) bolnavă, ai tăiat-o şi a-ţi făcut mâncare din ea, dar cineva i-a dat 

argint viu. Să vii cu toţi ai casei să vă fac rugăciuni, să vă spovediţi şi împărtăşiţi”. Din mila lui 

Dumnezeu şi cu rugăciunile Părintelui Ioan, femeia s-a făcut bine (şi toţi ai casei ei), iar după un 

timp a născut o fetiţă, pe care i-am botezat-o cu numele Elena.

În  aprilie  1989,  cu  trei  zile  înainte  de Sfintele  Paşti,  băiatul  meu a  spus  că  merge  la 

mănăstire la Părintele Ioan. Aşa a fost, când am ajuns la Părintele Ioan am întrebat unde îl găsesc 

pe băiat. A spus, „trebuie să-ţi spun ceva important; l-am spovedit şi împărtăşit şi nu mi-a spus ce 

intenţii are, dar eu ştiu că a şi trecut graniţa. Aşa a fost rânduit de Dumnezeu să scape de farmece 

şi de toată răutatea, şi am să mă rog pentru tine să teci mai uşor prin necazurile care urmează”.

Peste trei săptămâni am primit telefon de la băiat, şi mi-a spus că a ajuns cu bine în Franţa 

şi  s-a  predat  autorităţilor;  în  şase  luni  a  învăţat  limba  franceză,  a  fost  repartizat  la  o  uzină 

metalurgică, şi a locuit la o mănăstire catolică unde erau o sută cinzeci de preoţi.89“

***

 „Dangătul clopotelor de la Sfânta mănăstire Recea, răsună departe în zările universului şi 

cheamă credincioşii  la  întâlnirea  cu  vrednicul  de  pomenire  Părintele  Arhimandrit  Ioan Iovan. 

Alături de sunetul jalnic al clopotelor răsună viu în inimile credincioşilor cuvintele calde şi pline 

de  învăţături,  de  îndemn  la  credinţă,  la  fapte  creştineşti,  la  viaţă  raţională  care  să  facă  din 

personalitatea umană o fiinţă divină, iubită şi apreciată de semeni şi de Dumnezeu 

Dar unde este acum Părintele Ioan?......în ceruri printre Sfinţi şi totuşi el trăieşte şi poate fi 

întâlnit în fiecare floare, în fiecare fir de iarbă în orice loc unde a trăit şi slujit cu credinţă şi 

evlavie.

Pentru mine Părintele este un „Sfânt” la care mă gândesc mereu cu emoţie, îl simt alături 

de mine în permanenţă,  îmi dă putere  şi  siguranţă  în tot  ceea ce  fac  şi  gândesc,  simt că  mă 

binecuvintează aşa cum făcea de fiecare dată când cu mâinile lui fine mă mângâia pe cap şi rostea 

câteva îndemnuri pe care şi acum le aud de parcă ar fi în prezent. 

De mai multe ori am avut întâmplări minunate, dar acum îmi aduc aminte o întâmplare. De 

obicei  mergeam la  Sfânta  Liturghie  la mănăstirea  Recea dumineca şi  în  sărbători,  dar  mi  s-a 
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întâmplat în repetate rânduri să-mi propun a nu mă duce la Sfânta Liturghie din cauza vremii 

urâte, dar în timpul nopţi îl  visam pe Părintele Ioan, care îmi spunea „să vii astăzi  la noi” şi 

bineînţeles că nu mai ţineam cont de vreme şi mergeam la mănăstirea Recea.

Drept mulţumire nu pot decât să mă rog pentru odihna sufletului Părintelui ca Bunul şi 

Milostivul Dumnezeu să-i de un loc cât mai aproape de Tronul Său cel Sfânt, iar noi cei rămaşi să-

i urmăm sfaturile cu încredere şi credinţă deplină în Dumnezeu.”90

***

 „E greu să vorbeşti despre Părintele Ioan Iovan. Era o prezenţă puternică, în faţa unui 

asemenea duhovnic, cuvintele bat în retragere. Chiar dacă nu-l cunoşti, când Părintele Ioan intra 

în biserică, ştii. Pur şi simplu, umplea biserica de lumină atunci când intra în ea. La predică, era la 

fel  de  puternic.  Ca marii  duhovnici,  era  aspru şi  cald în  acelaşi  timp.  Te  ţinea la  distanţă  şi 

deopotrivă, te îmbia să te apropii. Oamenii veneau la mănăstirea Recea deoarece ştiau că Părintele 

Ioan e văzător cu duhul şi multe se mărturisesc despre el.

Un preot care a suferit atât de mult în închisorile comuniste poate să glumească în legătură 

cu acest subiect: cei mai mulţi dinte noi preferă să uite tot ce au suferit. Această voinţă de a uita 

are semnificaţia ei (a iubi înseamnă a ierta, dacă ai iertat ai şi uitat). Cel mai greu este să găseşti 

un sens suferinţei, mai ales suferinţei prin care treci tu. Părintele Ioan este dovada vie a faptului ca 

omul poate transfigura suferinţa în bucurie,  atunci  când suferă în numele Celui care a suferit 

pentru toţi. Părintele Ioan luminos, sincer, direct nu suferea, nu suporta nesinceritatea, minciuna şi 

compromisul, pe căldicei nu-i avea la inimă. Un om cu ochii pătrunzători, care te privea din când 

în când pe deasupra creştetului. Ceea ce rămâne după ce te-ai întâlnit cu Sfinţia Sa este prezenţa 

lui atât de luminoasă. Un om care a adus zeci de mii de oameni la Hristos. 

Părintele Ioan de la Mănăstirea Naşterea Maicii Domnului de la Recea a intrat de mult în 

legendă. În  cercurile ortodoxiei române este  un adevărat  mit.  De o cuvioşie şi  de o modestie 

uneori stânjenitoare şi o sinceritate vecină cu inocenţă, Părintele Ioan, ajuns la vârsta de 85 de ani, 

respingea aura de martir ce i se face, preferând să rămână monahul care urmează calea mântuirii 

lui Iisus Hristos şi duhovnicul întotdeauna bucuros să asculte şi să aline suferinţele celor care-l 

caută şi-l cercetează. Lucrarea duhovniceasca desfăşurată aici de Părintele Ioan este una bună. 

Cine l-a cunoscut pe părinte Ioan Iovan este convins că Sfinţia Sa s-a mutat la locul cuvenit de 

unde ne va ghida în misiunea ce o avem noi cei care ne-am hrănit din Sfântul Potir al Mănăstirii 

Vladimireşti şi Recea. Fiecare dintre noi ştie cât de sfinte erau întâlnirile şi câtă realitate era spusă.
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În timpul anilor grei de închisoare, Părintele Ioan şi-a desăvârşit darul preoţiei, dar avea 

acum în faţă o nouă experienţă spirituală: desfăşurarea misiunii de preot fără aprobarea bisericii şi 

a  securităţii.  Obstrucţionările  şi  dezamăgirile din  această  perioadă,  au fost  poate  mai mari  ca 

atunci  când  slujea  în  celulele  închisorilor  comuniste,  devenite  adevărate  Biserici,  pline  de 

adevăraţi creştini, dintre care mulţi au devenit martiri,  ca în primele secole ale creştinismului, 

când Biserica, la fel, se afla în catacombe.

La  Seminariile  şi  Facultăţile  teologice,  erau  predate  ore  speciale  care-l  vizau  şi-i 

condamnau cu  severitate  metoda  pe  care  o  aplicase  Părintele  Ioan  la  Vladimireşti,  prin  care 

reuşise să  aducă în Biserică,  mii de oameni.  Dar tocmai acest  lucru nu convenea.  Şi culmea, 

Părintele Ioan a hotărât să facă acelaşi lucru şi după eliberarea din închisoare. Pur şi simplu nu a 

dat mâna cu diavolul, aşa cum au făcut mulţi alţii, spunând acum că nu au avut de ales între bine 

şi rău, ci între un rău mai mic şi unul mai mare. Răul mic şi răul mare este tot rău este minciună. 

Mişcările  respective  au  putut  fi  întâlnite  în  închisorile  comuniste,  prin  membrii  lor, 

deoarece au fost mişcări profund spirituale, cu reflectare în viaţa socială, pe care au dorit să o 

ridice, dându-i un sens: DUMNEZEU, prin credinţa în Domnul Iisus Hristos şi Maica Domnului, 

prin rugăciune, muncă, respect reciproc, prin cultivarea individuală a virtuţilor.

De fapt aşa au trăit toţi Sfinţii Părinţi chiar dacă aceste idei nu ni le spun întotdeauna în 

mod explicit.  Ne-au lăsat posibilitatea de a-l descoperi pe Hristos, prin efortul  nostru propriu. 

Bucuria e mai mare şi, în plus, spunea un filozof: „Numai oamenii vorbesc prin cuvinte, în timp 

ce eroii vorbesc prin viaţa lor!”

Dacă acum Părintele Ioan tace, putem însă citi în „Cartea vieţii” Sfinţiei Sale, faptele de 

lumină ce le-a scris acolo pentru eternitate. Numai să avem ochii spirituali bine deschişi. Dar 

Părintele Ioan a mers înainte şi cu puterea ce i-a dat-o iubirea dumnezeiască, a trecut peste toate 

obstacolele, mai mult, i-a întors la credinţă pe duşmani, unii dintre securişti care l-au urmărit chiar 

s-au călugărit. Într-o perioadă, de-abia i s-a îngăduit să cânte la strană într-una din Bisericile din 

Bucureşti.  I  se întâmpla acest  lucru aceluia  care  fusese considerat  cel  mai mare predicator  al 

timpurilor noastre. Însă puterea comunistă nu uitase de Părintele Ioan. In 1945 a fost cel care a 

ridicat primul steagul împotriva Anticristului instalat şi în Biserică, dar şi in stat. În faţa celor 

peste 30.000 de oameni, printre care şi securişti, a spus:

„Am dat  cortina  la  o  parte,  vă  spun sub  cerul  liber  ce  înseamnă  Anticrist:  contra  lui 

Hristos! Nu ne vom închina Dumnezeului din Moscova, ci Dumnezeului Celui adevărat, Care a 

făcut Cerul şi Pământul şi a coborât pe acest Loc Sfânt şi Sfinţitor. Acela care vă opreşte de a 

merge la Biserică şi de a veni la mănăstire, spune-i în faţă că-i Anticrist de-i mirean, preot sau 

arhiereu, înger din Cer!”
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În sfârşit după 24 de ani de caterisire, i se dă dreptul să slujească, la mănăstirea Cernica, 

apoi la mănăstirea Plumbuita,  sub „supravegherea „ Părintelui  Simion Tatu.  Aici  îl  găseşte şi 

revoluţia din 1989, când se reînfiinţează mănăstirea Vladimireşti, dar nu i se permite să se întoarcă 

pe locul ce atât de mult l-a iubit.

În 1991 este mutat la o mănăstire nou înfiinţată, lângă Târgu Mureş, pentru a fi cât mai 

departe de miile de credincioşi care îl căutau în permanenţă, iar autorităţile nu aveau nevoie de noi 

mişcări anticomuniste chiar în Bucureşti. Vârsta de 85 de ani, pe care a împlinit-o pe 26 iunie, îl 

găseşte la mănăstirea Recea, unde a devenit cel mai mare duhovnic al Ardealului.

Pentru fiinţa umană, putinţa de a rosti şi înţelege cuvintele, este un dar de la Dumnezeu, 

făcând parte dintre cele mai proprii însuşiri ale sale. Acest dar sacru îi conferă omului o demnitate 

şi  o responsabilitate unică,  descoperindu-l  în faţa  lumii ca  fiinţă cuvântătoare.  Prin cuvânt ne 

exprimăm  gândurile  şi  trăirile  lăuntrice,  ne  înţelegem  cu  oamenii,  dăm  nume  lucrurilor  şi 

realităţilor ce ne înconjoară, mărturisim adevărul şi preamărim pe Dumnezeu. Cuvântul se leagă 

în mod tainic de naţiune, fiind expresia ei, iar această legătură se întemeiază pe faptul că omul a 

fost creat după chipul Logosului dumnezeiesc atât în înţelesul de fiinţă gânditoare, cât şi în acela 

de fiinţă cuvântătoare,  gândirea şi cuvântul lucrând într-o comuniune firească.  Această „zonă” 

luminoasă a condiţiei umane, a fost cercetată cu stăruinţă de către Sfinţii Părinţi; la dânşii (ca şi la 

filosofii greci, de altfel) Logosul înseamnă şi Cuvânt şi Raţiune în egală măsură. 

Căderea  protopărinţilor  din  comuniunea  cu  Dumnezeu,  a  însemnat  şi  o  cădere  din 

raţionalitatea adevărată pe de o parte, iar pe de altă parte, o cădere din lucrarea cuvântării drepte, 

iubitoare,  ziditoare.  Raţiunea  omului  s-a  întunecat,  ajungând  să  dorească  să  făptuiască  „cele 

potrivnice firii”, iar cuvântul s-a degradat adeseori mincinos, corupător, acaparator, ucigător de 

suflete mijloc de a strâmba ori a ascunde adevărul, de a face rău semenilor. Cuvintele, ca şi faptele 

noastre, vor fi pentru noi semne şi martori la Dreapta şi înfricoşătoarea Judecată a lui Hristos, 

pentru ca „din prisosul inimii grăieşte gura”.

Dincolo de cuvintele şi textele noastre, Dumnezeu ne priveşte în inimă. În oglinda inimii 

se cuvine să ne privim atunci când punem în lucrare darurile pe care Logosul dumnezeiesc ni le-a 

încredinţat.

Preacuviosului părinte Ioan Iovan original din părţile Bihorului, care a suferit martiriul 

închisorilor comuniste, vorbea despre Euharistie şi Mântuire, despre necesitatea existenţe acesteia 

intr-un mod cât se poate de indispensabil, pe drumul nostru către îndumnezeire.

Părintele Ioan a fost un Mărturisitor al lui Hristos. Cu orice risc şi-a exprimat crezul său, 

fiind un mare misionar. Misiunea lui şi-a întemeiat-o datorită convingerii pe care o avea, şi anume 

că se poate regenera viaţa  noastră duhovnicească printr-o regăsire a comuniunii  cu Hristos în 
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Sfânta Euharistie. A fost un misionar care l-a propovăduit pe Domnul Hristos Euharistic, iar noi 

nădăjduim că Domnul Hristos îl face părtaş al ospăţului credinţei cel veşnic.

Părintele Ioan va rămâne în amintirea şi în conştiinţa noastră cu multe învăţături şi fapte 

minunate, prin care, la loc de frunte stă aceea că a încurajat şi ajutat o mulţime de tineri teologi să 

se pregătească pentru apărarea şi promovare credinţei ortodoxe în anii grei ai dictaturii comuniste. 

A fost în acelaşi timp un bun păstrător al Tradiţiei şi un păstor receptiv la noile probleme apărute 

în societate. Era elegant şi ordonat, ospitalier şi erudit. Un preot distins al cultului ortodox şi un 

om al culturii înţelepte, un slujitor al Bisericii şi al poporului român. Apoi mai rămâne în sufletul 

nostru prin caracterul, onoarea şi demnitatea lui, apoi vocea sa caldă dar în acelaşi timp hotărâtă şi 

fermă;  după  aceea,  cultura  teologică  şi  nu  numai  cu  care  a  fost  înzestrat  datorită  muncii  şi 

tenacităţii prea cuvioşiei sale; luciditatea şi spiritul său critic însoţit de foarte multă înţelegere şi 

condescendenţă; pe urmă spiritul de disciplină în primul rând cu el însuţi, de rigoare academică, 

doctrinară, liturgică şi canonică relevată cu fiecare cu fiecare slujire a sa ori cu fiecare predică sau 

cuvântare,  susţinute  într-un mod foarte  coerent  şi  elevat  în  diferite  împrejurării  şi  cu  diferite 

ocazii;comportamentul, felul său de a fi şi de a se raporta la semenii săi, la fiecare în parte într-un 

mod  deosebit  şi  unic,  fiind  foarte  respectuos,  accesibil  şi  deschis,  toate  acestea  ducând  la 

descoperirea în persoana sa a eticii bunului simţ, pe care a cultivat-o de-a lungul întregii sale vieţi 

şi care astăzi o întâlneşti tot mai rar. Părintele Ioan Iovan a mai avut şi calitatea de a fi un om de o 

sinceritate,  discreţie  şi  modestie  ieşite  din comun,  care  mi-au inspirat  foarte  multă  încredere, 

confort sufletesc şi dragoste faţă de valorile perene ale spiritualităţii şi culturii noastre autentice.

Şi  ca  o  exemplificare  concretă  în  acest  sens  ne  vom  aduce  aminte,  aici  şi  acum,  de 

folositoarele sesiuni ale Universităţii conduse de Părintele Ioan şi distinsul profesor de Morala şi 

Spiritualitate profund ortodoxă şi autentic românească Ilie Moldovan 

Sâmbăta  -17.05.2008-  după  masă  s-a  născut  în  cer,  ajungând de  vii  din  cealaltă  lume 

Părintele Ioan Iovan –care la 22 iunie ar fi împlinit vârsta de 86 de ani

Mărturisitor al lui Hristos, Părintele Ioan Iovan a purtat cu vrednicie jugul preoţiei atât in 

vremea regimului comunist – înfruntând 9 ani de temniţă – cât şi după 1990, de când a slujit ca 

preot şi duhovnic la mănăstirea „Naşterea Maicii Domnului” de la Recea, de lângă Târgu Mureş.

S-a mai stins unul din marii duhovnici ai ţării. L-am cunoscut pe Părintele Ioan, un om cu 

o mare iubire pentru toţi  oamenii.  Numai dacă vedeai chipul luminos şi  bucuria Părintelui îţi 

treceau toate necazurile, nu puteai fi trist.  Nu se vedea pe chipul său suferinţa din închisorile 

comuniste, ci se vedea bucuria trăirii în Hristos Domnul.

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace!”91

91
 Mărturie a doamnei Emilia-Alexandra Moldovan, Alba Iulia, 19.02.2012.
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***

 „În anul 1986, având trimitere la spitalul Fundeni pentru copilul meu Adrian, care avea 

probleme  de  sănătate.  Duminică  dimineaţa  ne-am  oprit  la  mănăstirea  Plumbuita,  acolo  l-am 

întâlnit pe Părintele Ioan, care după slujbă mi-a spus ce să fac pentru sănătatea copilului meu. Am 

făcut tot ce mi-a spus şi anume: Să ţin post aspru miercurea şi vinerea (pană la ora 15 ) tot postul 

Crăciunului, să îmbrac un copil până în zece ani şi să-l pun pe Adrian băiatul meu la patruzeci de 

Sfinte Liturghii. După ce am făcut toate acestea, copilul meu nu a mai avut nevoie de tratament şi 

s-a simţit bine până în ziua de astăzi.

Atunci avea zece ani, acum are treizeci şi şase şi a avut o carieră sportivă de performanţă. 

Îi mulţumesc lui Dumnezeu şi Părintelui Ioan pentru tot ajutorul. Dumnezeu să-l odihnească în 

pace.”92

***

 „Am fost cu fiul meu la Mănăstirea Recea şi cu viitoarea noră, ajungând la Părintele Ioan 

acesta s-a bucurat că nora mea era de prin zona locului natal a Părintelui Ioan, eu de undeva de 

mai departe am intervenit spunând „a adus-o dar nu a adus-o bine” (locuiau împreună nefiind 

cununaţi). N-am apucat să-i Părintelui că nu sunt cununaţi, că Părintele Ioan a şi exclamat bucuros 

„Veniţi că vă cunun eu.”93

***

 „Cu binecuvântarea lui Dumnezeu am cunoscut pe Părintele Ioan Iovan de la Mănăstirea 

Recea. Mergeam cu trenul un grup de oameni şi fiecare povestea cum Părintele Ioan spunea la 

fiecare  necazurile  din  familie  si  bolile  fiecăruia  care  sunt  din  păcate  şi  din  încercări  de  la 

Dumnezeu  pentru  întoarcerea  la  credinţă.  Este  un  părinte  puternic  in  rugăciune  şi  iubit  de 

Dumnezeu.

Dar ,o minune, că seara după terminarea vecerniei Părintele a întrebat pe fiecare grup de 

unde este şi a spus: „Da, voi de la Tecuci aţi discutat în tren despre mine”; eu am luat cu mine un 

nepot, băiatul cel mare al fetei mele şi în tren i s-a făcut rău, a căzut şi spre binele lui a fost salvat 

de o doctoriţă care era în compartiment cu noi şi mergea la Târgu Mureş, i-a dat o pastilă pentru 

inimă şi si-a revenit.

Părintele l-a chemat de nepotul meu şi i-a zis: „Erai să mori în tren, dar te-a salvat Maica 

Domnului”, am rămas cu toţii miraţi ca Părintele ştia tot ce s-a întâmplat în tren din darul Duhului 

Sfânt.

92
 Mărturie a doamnei Aurica din Focşani, 20.11.2011.

93
 Mărturie a doamnei Popa Ileana, Târgu Mureş, 07.02.2012.
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I-am spus Părintelui necazul meu, băiatul meu care-l am la facultate la Timişoara a venit 

acasă şi nu vrea sa se întoarcă la cursuri să termine facultatea la care este, ci vrea ca anul următor 

să se înscrie la altă facultate. Părintele a spus: nu mai plânge că se va întoarce la facultate şi o va 

termina  şi  va  face şi  masterul.  Aşa  s-au  petrecut  lucrurile  şi  necazul  meu s-a  transformat  în 

bucurie cu rugăciunile Părintelui.

Mergeam la mănăstire la Părintele Ioan de trei-patru ori pe an, chiar dacă nu mai aveam 

aşa necazuri.

O dată am mers un grup de pelerin la Părintele Ioan la Recea şi Părintele ne-a spus: „Aţi 

venit să vă răciţi la Recea?”, apoi a spus: „Aşezaţi-va pe unde aveţi loc că nimeni nu va răci”. 

Erau aranjate umbrele pentru ploaie şi un grup de la Tecuci au aşezat câteva cartoane pe jos şi am 

stat sub umbrelă, toată noaptea am simţit o căldură puternică deşi afară era foarte frig. Ne-a ocrotit 

Maica Domnului pentru rugăciunile Părintelui Ioan.

Nu pot uita predicile şi sfaturile pe care ni le dădea Părintele la Sfânta spovedanie.

Acum merg de două ori  pe an la mormântul Părintelui  Ioan şi-l  rog să mijlocească la 

Dumnezeu şi la Maica Domnului pentru sănătatea şi pentru mântuirea familiei”94.

***

 „În anul 1970 am fost la Bucureşti la două prietene de-ale mele şi din discuţiile pe care le-

am avut mi-au spus ca le-a spus nişte doamne că vine la Biserica din cimitir un tânăr şi rosteşte 

crezul cu atâta credinţă încât te uimeşte. S-au dus şi ele să vadă cine este, şi era Părintele Ioan 

Iovan, şi atunci am zis: haideţi şi cu mine să-l vad şi eu. Venise de la închisoare, dar era urmărit de 

poliţie şi nu avea voie să vorbească cu nimeni, şi eu am zis: vreau numai să-l văd de departe şi au 

mers cu mine, am intrat în Biserică să mă închin dar când am ajuns în mijlocul Bisericii toată 

lumea s-a aşezat în genunchi pentru citirea Sfintei Evanghelii, era Biserica plină de lume, m-am 

aşezat şi eu în genunchi şi m-am pomenit că cineva îmi pune mâna pe cap şi mi-a trecut ca o 

săgeată fierbinte din creştetul capului până la degetele picioarelor. Am ridicat privirea să văd cine 

a trecut şi am văzut că era Părintele Ioan Iovan, pe care eu am mers să-l văd.

Mai  târziu  a  murit  un  frate  al  mamei  mele  ce  locuia  în  Bucureşti  şi  am  fost  la 

înmormântate, după ce l-au înmormântat, fără preot că era Evanghelist, am plecat la Părintele Ioan 

Iovan că era în Bucureşti cu locuinţa, şi când m-a văzut în doliu m-a întrebat ce s-a întâmplat şi eu 

am zis: a murit fratele mamei mele, şi a întrebat cum îl cheamă, apoi mi-a zis: să posteşti şapte 

vineri, să citesc patruzeci de zile paraclisul Maici Domnului, să pui la şapte Biserici pomenire 

pentru odihna sufletului fratelui mamei. Şi am făcut aşa, şi l-a patruzeci de zile l-am visat parcă 
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 Mărturie a doamnei Zoica, Tecuci, 17.11.2011.
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era la noi acasă mort în prima cameră şi avea deasupra lui multe muşte, şi eu cum venisem de la 

muncă intrând în cameră şi văzându-l aşa, am luat baticul de pe cap şi am început să dau muştele 

afară, au ieşi,t dar nu toate, şi m-am aplecat peste el, dar el a întins mâinile şi m-a apucat de gât şi 

mi-a spus cu un oftat plângând, „Of nepoata mea eu cât am trăit pe pământ pe toţi i-am ajutat, dar 

pe tine nu te-am ajutat cu nimic că nici nu te-am cunoscut”. Aşa era, că nu venea la noi, era 

supărat că mama nu s-a dat in legea lui. Apoi a zis: „acum nimeni nu a venit sa mă ajute decât tu 

m-ai ajutat de aceea te rog să mă ajuţi mai departe”. Şi l-am pus mai departe la Sfânta Liturghie, şi 

l-am visat anul trecut frumos, vesel şi fericit că l-am ajutat.

Mai menţionez că eram la mănăstirea Recea când a venit o femeie din comuna Borcea care 

a spus în plină lume că a fost bolnavă de cancer şi a fost la Părintele Ioan la rugăciune şi s-a făcut 

sănătoasă.”95

***

 „Nu am ajuns la  Părintele Ioan, dar  îmi doream foarte  mult.  Am avut  o problemă în 

familie. Nu ştiu de ce ginerele meu s-a răsculat împotriva mea, zicându-i fetei mele că mă omoară, 

că bagă cuţitul în mine. Şi asta în repetate rânduri. Eu nu m-am băgat niciodată în problemele lor. 

Eu atunci m-am gândit: „Doamne ce să fac?”, eram disperată. I-am scris o scrisoare Părintelui 

Ioan relatându-i amănunţit problema mea. Nu a durat mult şi toate problemele mele au dispărut. 

Ginerele  mă respectă  până  în  ziua  de  astăzi.  În  acelaşi  timp mergeam cu  nepoatele  mele  la 

mănăstire, dar într-o duminică, m-am dus cu nepoata cea mică, avea trei ani. Când Părintele cădea 

prin  Biserică,  m-am dus cu fetiţa  mai  în  faţă  şi  mă  gândeam „ce bine ar  fi  ca  Părintele  s-o 

binecuvânteze pe nepoţica mea.” Când a trecut cu căditul pe lângă noi Părintele s-a uitat la mine şi 

a  binecuvântat  fetiţa.  Avea  foarte  mult  har  de  la  Dumnezeu.  Îi  mulţumesc  de  fiecare  dată 

Părintelui la mormânt, pentru binefacerile primite de la Dumnezeu prin rugăciunile Părintelui. 

Mi-a povestit verişorul meu Dumitru Ş., că Părintele Ioan l-a ajutat într-o problemă. El 

făcea instalaţia de gaz în interiorul Bisericii mănăstirii Recea, Părintele văzându-l că stă de vorbă 

cu un om care îl aştepta pe Părintele. Părintele îl întreabă: „tot pe mine mă aştepţi?” el a răspuns, 

că lucrează la instalaţia de gaz pentru Biserică. Părintele l-a chemat şi la întrebat de soarta familiei 

şi ce probleme are. Atunci el a spus că de şapte ani e căsătorit şi nu are copii. Atunci Părintele a 

zis: „Dumitre ce zici dacă de acum într-un an ai să ai un copil?” şi chiar când s-a împlinit un an s-

a născut fetiţa mea. Îmi  pare foarte,  foarte  rău că  nu am apucat să-i mulţumesc Părintelui  de 
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ajutorul dat. Dar noi mergem la mormânt şi îi spunem mulţumirile si problemele noastre, fiind 

încredinţaţi că aşa cum ne-a promis ne ascultă problemele, nefiind oprit de trup.”96

***

 „De când sunt am crezut în Dumnezeu, dar după ce m-am căsătorit am făcut multe păcate, 

renunţând la o parte din sarcini. Şi cum Dumnezeu cheamă pe păcătoşii care-L iubesc la pocăinţă 

am început să primesc pedepse pentru ispăşirea păcatelor săvârşite, pentru mântuirea sufletului.

Soţul mi s-a îmbolnăvit de cancer Bening, a fost operat, a suferit mult. Am făcut Sfântul 

Maslu, am fost la Sfinte Moaşte, la Sfântul Ioan de la Suceava, Cuvioasa Parascheva şi la multe 

mănăstiri am trimis pomelnice de 40 de zile.

După un timp soţul a început să se simtă mai bine. Avem doi copii şi am rămas însărcinată 

şi am renunţat la copil, după care am început să am necazuri multe în familie. Soţul meu a avut un 

accident şi a rămas cu un şoc puternic de nu ne mai înţelegeam. În casă era ca în iad. Am suferit 

aşa o perioadă de doi ani, în acest timp a murit mama şi la înmormântare am aflat de la fratele 

mamei din Bucureşti ca la mănăstirea Plumbuita se află Părintele Ioan, care a slujit înainte de 

arestare la mănăstirea Tudor Vladimirescu. 

Pe 6 ianuarie 1986, am plecat la Bucureşti cu mare greutate, că nu mă lăsa soţul. Când am 

ajuns la Părintele Ioan i-am spus necazurile şi păcatele mele, iar Părintele mi-a spus: „Când ajungi 

acasă şi deschizi  uşa soţului tău o să te întrebe,  cum a fost  la Părintele Ioan şi  ce ţi-a zis?”; 

cuvintele  Părintelui  m-au  liniştit  şi,  când am mers  acasă,  soţul  m-a  întrebat  exact  cum a  zis 

Părintele. Am prins curaj şi am început să merg des la Părintele Ioan. O data mi-a spus Părintele: 

„adu-l şi pe el”. Copii au crescut şi băiatul cel mare a dat examen, rezultatele se trimiteau prin 

plic, dar pe el nu l-a anunţat că a reuşit, am aflat de la un coleg că era printre primii pe listă, de ce 

nu l-au anunţat nu ştiu, locul lui l-a dat la alt copil.

Am mers la Părintele Ioan, am spus necazul meu şi Părintele m-a trimis la şcoală şi m-a 

asigurat că totul se va rezolva. Mergând în audienţă la inspectorat şi cu ajutorul lui Dumnezeu o să 

am uşile deschise. Aşa a fost, am primit aprobarea de la minister, iar băiatul a terminat cu bine 

liceul. A venit rândul celui de-al doilea băiat să dea examen la liceu, în prima sesiune nu a reuşit. 

L-am luat la Părintele Ioan şi i-a dat binecuvântare pentru examenul din toamnă. A reuşit pe locul 

doi. Mare ajutor am primit cu ajutorul rugăciunilor Părintelui Ioan. 

De la Bucureşti, Părintele a mers la mănăstirea Recea de lângă Târgu Mureş. Băiatul cel 

mare s-a căsătorit cu o fată din Târgu Mureş şi îşi doreau un copil. Am mers cu ei la mănăstire la 

Părintele Ioan, i-a spovedit pe fiecare în parte şi i-a împărtăşit. A spus apoi că peste un an vor avea 
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un băiat, iar minunea s-a întâmplat aşa că băieţelul a fost botezat de Părintele. Acum ori de cate 

ori se ivesc probleme mergem şi ne rugam la mormântul Părintelui, să mijlocească pentru noi la 

Dumnezeu şi Maica Domnului. Slavă Lui Dumnezeu că ne-a rânduit să cunoaştem aşa un mare 

duhovnic iubit de Dumnezeu.”97

***

 „Sunt o credincioasă din Tecuci, am avut multe necazuri în viaţă. Am mers de mai multe 

ori  la  Părintele  Ioan  şi  îi  spuneam  greutăţile  vieţii.  Părintele  mă  povăţuia  cum  să  aplanez 

problemele şi  cum să am răbdare în familie şi  multe  alte învăţături  folositoare care au rămas 

întipărite în minte şi în suflet. 

Când mă întorceam de la Părintele mă simţeam uşoară şi sănătoasă, iar familia in care 

eram cu toţii bolnavi îşi găsea pacea sufletească şi trupească. Acum când am necazuri, probleme îl 

rog pe Părintele să mă ajute. Îmi amintesc şi acum predicile şi sfaturile care ni le dădea şi chipul 

blând şi luminos al sfinţiei sale. 

Dau slavă lui Dumnezeu şi Maicii Domnului, că am cunoscut un aşa mare duhovnic.”98

***

 „Începând cu anul 1992, am fost  de nenumărate  ori la mănăstirea  Recea,  unde slujea 

Părintele Ioan. Din slava Bunului Dumnezeu şi a Maicii Domnului, mi-a fost dat să cunosc un 

preot cu un dar aşa de mare. De fiecare dată când mergeam la Sfinţia sa, mă încărcam cu bucurie 

sufletească, nu poate fi descrisă.

Mi-a fost dat să văd o minune mare. Eram un grup de la Tecuci, am primit binecuvântare 

de la Părintele Ioan şi nu înţelegeam de ce a zis Părintele mai aşteptaţi puţin să vedeţi ce grup 

vine. Într-adevăr, în câteva minute s-a umplut biserica de pelerini.

Când îl vedeam că apare în faţa Sfântului Altar mă cutremuram de bucurie. Tot timpul 

când plecam de la sfinţia sa, plecam încărcată cu o energie rar întâlnită. Îi mulţumesc Bunului 

Dumnezeu şi Maicii Domnului pentru bucuria de a-l întâlni pe Părintele Ioan, un om aşa mare la 

Dumnezeu, care pentru rugăciunile Sfinţiei sale am căpătat sănătate sufletească şi trupească.”99

***

 „Când eram prin şcoala generală, bunica mea povestea cu multă bucurie de Părintele Ioan. 

Încă din copilărie îmi doream să mă spovedesc la un preot de mănăstire, şi am vorbit, în acest 
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 Mărturie a doamnei Maxim Georgeta, Tecuci, 20.11.2011.
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 Mărturie a domnului Mihai Tinea, Tecuci, 20.11.2011 .

99 Mărturie a doamnei Crişan Maria, Tecuci, 20.11.2011.
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sens,  cu un  părinte  instalat  la  Cordon,  situat  între  Chilia  şi  Sulina.  Schitul  are  hramul  Buna 

Vestire, preotul fiind venit din nordul Moldovei. L-am cunoscut pe nava de pasageri, pe care eu 

lucrez. Am discutat de câteva ori mai multe probleme, astfel începând să mă cunoască cât de cât. 

La un moment am stabilit data când eu, soţia mea şi o altă doamnă vroiam să ne spovedim. În 

această perioadă am avut patru vise asemănătoare. După cele două săptămâni de lucru am intrat în 

tura liberă, iar sora Elena a venit la noi acasă, la Galaţi. Ea mi-a mărturisit un vis care a marcat-o 

foarte puternic. Nu dădeam importanţă viselor, ştiind că şi acesta este un păcat. I-am spus că am 

stabilit să mergem împreună la spovedit, la Părintele din Deltă. Am ascultat relatarea visului ei: 

am visat un deal mare, în a cărui scorbură era construită o mănăstire.  Eram împreună cu tine 

spunea ea. Mergeam pe drumul din spate, care urca pe după mănăstire. O voce îmi spunea: „Nu pe 

acolo, ci pe dincoace.” Am înţeles că locul pe unde mergeam noi era la nivelul crucii de pe turla 

mănăstirii.

Am povestit  acest  vis naşei mele,  care mi-a răspuns  că am chemare la Părintele  Ioan. 

Atunci, eu am întrebat-o: „cine este Părintele Ioan?”. În câteva cuvinte sora Elena a început să-mi 

povestească  despre  mănăstirea  Vladimireşti,  când  Părintele  Ioan  Iovan  slujea  acolo.  Mi-am 

amintit  imediat  de  copilăria  mea  când  bunica,  la  rândul  ei,  vorbea  cu  patos  despre  slujbele 

dumnezeieşti înălţătoare ce se săvârşeau pe vremea aceea la mănăstire; cum se strângeau grupuri 

de credincioşi de prin satele alăturate şi de cu seară porneau împreună pe drumuri numai de ei 

cunoscute, străbătând numai dealuri şi văi, mergând 30-40 de km, toată noaptea, încât dimineaţa 

ajungeau la poarta mănăstirii. Aici se spovedeau, participau la Sfânta Liturghie şi se împărtăşeau 

cu dulcele Hristos. Aici garnituri ticsite, trenuri nenumărate aduceau pelerini de pretutindeni, mii, 

o  mare  de  oameni  pe  care  Părintele  Ioan  îi  spovedea  şi-i  întărea,  îmbărbătându-i  pentru 

persecuţiile care aveau să vină. 

Predicile  Părintelui  mergeau  direct  la  sufletele  lor,  înmuindu-le  răutatea,  alinându-le 

suferinţele sufleteşti şi trupeşti, căci nimeni de aici nu pleca nemângâiat. La început am amintit că 

am avut patru vise asemănătoare. Aş putea să le povestesc, dar realitatea întâmplărilor ce au urmat 

imediat  se  suprapune  cu  ceea  ce  era  în  vis,  aşa  că  vă  voi  povesti  ce  s-a  întâmplat.  După 

întrevederea  aceea  cu  sora  Elena,  am  hotărât  plecarea  la  mănăstirea  Recea.  Era  în  preajma 

sărbătorii Sfântului Spiridon. O zi de luni; soarele ne mângâia cu soarele sale, iar trenul şerpuia pe 

după dealuri. 

Sufletul meu era cufundat într-o pace adâncă, iar mintea fredona un scurt dar foarte frumos 

psalm: „Aceasta este ziua Domnului, veseliţi-vă şi vă bucuraţi de dânsa”. Nu ştiu când am ajuns în 

gară, în autogară, şi apoi într-un autobuz care oprea şi la Recea. Săgeata indicatoare ne-a trimis pe 

dealul de sus, pe străduţa din deal. Ajuns la porţile de sus, un părinte trebăluia prin grădină, dar 

ne-a văzut şi ne-a deschis. Nu mi-am amintit nicicum de vise, însă totul decurgea aievea, treptele 
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urmau dealul, iar  pe la mijlocul lor,  iar femeia căreia nu-i văzusem faţa în vis, se opreşte, se 

întoarce cu faţa către mine: „ce linişte plăcută să stai aici, iar noi ne frământăm în lumea aceasta 

zbuciumată”. „Da, i-am răspuns, aşa este”, şi am continuat să coborâm pe platoul de jos. Aici 

maicile se închinau, făcând metanii Preasfinţitului Andrei de Alba Iulia. 

Noi am intrat  în biserica  mănăstirii  din scorbura dealului.  Se săvârşea slujba vecerniei 

ţinută de un părinte mai tânăr şi mai înalt de statură. Era în biserică câteva persoane, probabil din 

cătun. Părintele la sfârşitul slujbei a plecat, însă s-a întors şi a strigat in biserică spunând: „cele 

două persoane care sunt flămânde şi care sunt din Galaţi sunt chemate la Părintele Ioan”. Ne-am 

uitat lung unul la celălalt şi l-am urmat apoi pe Părintele acela, care ne-a lăsat la uşa Părintelui 

Ioan. Chilia Părintelui se afla atunci jos, acum unde este secretariatul mănăstirii. 

O bucurie care nu poate fi redată nici experimentată prin cuvinte. Mi-a inundat întreaga 

mea fiinţă,  sufletul luminat şi încălzit  de un duh dumnezeiesc necunoscut. Simţămintele mele 

lăuntrice erau inundate de un şuvoi al bucuriei care mă depăşeau, scoţând sunete de bucurie, iar 

starea mea putea simţi pe orişicare, oricum eu nu reuşeam să mă controlez. Am fost întrerupt de 

sora Elena care mi-a făcut semn să intru şi fără ezitare am intrat. Vis. O realitate? Cert este că nu-

mi aminteam nimic din vis. M-am aşezat în faţa Părintelui în genunchi, şi i-am spus că doresc să 

mă spovedesc. Aveam cartea „Pelerinul român” unde mi-am încercuit păcatele pe care vroiam să 

le spovedesc. Am scos apoi din buzunarul hainei cartea; pe care Părintele Ioan a luat-o din mâna 

mea şi a aşezat-o pe măsuţa din dreapta sa. Am încercat să mă aplec să iau cartea, însă am fost 

întrerupt de Părintele care mi-a spus că el mă va întreba. Datorită faptului că spovedania este o 

taină, nu poate fi divulgată, şi din acest motiv nu pot relata întru totul cum a decurs aceasta, doar 

că din păcatele mele trei erau neîncercuite, din ruşine şi sfială. Dar Părintele, cu aceste trei avea 

treabă.  A început cu primul,  a urmat al  doilea şi cu ultimul la fel. „Cum l-ai făcut…? Aşa…

aşa…”. Cu lux de amănunte îmi aducea amintea, iar eu îmi aminteam împrejurările în care ca un 

ticălos le-am săvârşit.

Le-am recunoscut  fără să mă îndreptăţesc cu ceva,  întrucât eram amănunţit  descoperit, 

spunându-i căci în împrejurările respective,  şi  cu mintea mea proastă le-am săvârşit  întocmai. 

„Atât am dorit să aud” şi am primit iertare prin dezlegarea făcută de Părintele Ioan. Iată în cer şi 

pe pământ, fiul risipitor s-a întors la tatăl său. „Nu fi sfiit, şi cu mâinile întinse către mine îmi 

repeta mereu, fii încredinţat că eu te-am dezlegat de toate păcatele tale pe care le-ai făcut, dacă 

vine îngerul ca să îţi ia sufletul, în Rai te duci, nici un păcat nu mai ai, tot ţi-am iertat”. M-am 

ridicat apoi şi am mulţumit Sfintei Treimi, făcând două închinăciuni şi zicând: „m-am retras”, „mă 

binecuvântaţi şi mă iertaţi părinte”, aşa am ieşit din chilia Părintelui Ioan.

Eram ca o cărămidă încinsă, bateriile sufletului l-a maxim încărcate, o uşurare ca un fulg. 

După acea stare ca şi în faţa unui tribunal ceresc, în care îmi erau descoperite cele mai ascunse 
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păcate ale mele, am fost luat şi primenit prin baia Hristos. Căci Părintele a trimis pe cel ce mă 

aduce la chilia sa, să mă ia pe mine şi pe sora Elena şi să ne împărtăşească numai decât fiindcă 

eram flămânzi, cu toate că noi nu-i spusesem despre aceasta, însă Părintele ştia totul, absolut totul. 

Noaptea am petrecut-o la dormitorul de peste drum care devenise neîncăpător. Au venit foarte 

mulţi  pelerini  de  pretutindeni  încât  toate  dormitoarele  erau  arhipline  de  oameni  veniţi  după 

terminarea vecerniei.

A doua  zi,  la  Sfânta  Liturghie,  Părintele  ne-a  împărtăşit  din nou.  Am ascultat  predica 

Părintelui,  pe  care  mi-o  amintesc  şi  astăzi,  după  foarte  mulţi  ani.  Profund  mişcat  de  cele 

întâmplate am adus familia, soţia, fiica, mama, soacra şi rudele, prieteni şi cunoscuţi, care şi-au 

dorit să-l cunoască pe Părintele Ioan. Multe binefaceri am dobândit venind la mănăstire, făcându-

mi-l duhovnic. Prima dată când am fost la Recea, în dormitor am observat multe lucruri minunate. 

După ce toţi s-au întins pentru a adormi, ultimul de lângă uşă a închis uşa. Eu nu puteam dormi, 

eram foarte mişcat de cele întâmplate în acea zi, în timpul spovedaniei.

Am făcut pentru oară rugăciunea lui Iisus. În cameră era întuneric, era la începutul iernii, 

îmi era foarte cald, mă simţeam că eram ca o cărămidă foarte încinsă. Un moment am aţipit, dar 

brusc m-am trezit şi l-am simţit pe Părintele Ioan lângă patul meu, însă grabnic s-a făcut nevăzut. 

Fiecare pat avea pătura lui. Am văzut cum un băiat de lângă mine tremura de frig, deşi în cameră 

era întuneric, şi uşor am lăsat-o peste el. Acesta probabil că m-a simţit, nici el nu dormea. I-am 

spus că l-am văzut tremurând, iar mie îmi este foarte cald, dar uite aici la capul meu este o pătură. 

Când ne-am culcat nu era decât o pătură pentru fiecare pat. Culmea era că nici nu o văzusem, însă 

în timp ce îi vorbeam băiatului aceluia, am întins şi am atins pătura făcută păturele la capul meu. 

Cine a pus acolo această pătură? Cum a intrat, de vreme ce uşa era încuiată? 

Era la  priveghi  la  Părintele  Radovici  Teodor  (Teofil),  în  Tecuci.  Acest  părinte  a  slujit 

împreună cu Părintele Ioan. Pe vremea comunismului a fost închis şi dus la muncă silnică, într-o 

localitate situată pe malul braţului Chilia. A suferit foarte mult. Securiştii l-au lovit peste cap, dar 

niciodată nu mi-a vorbit despre cele îndurate în timpul în care a fost închis şi torturat. O soră a 

Părintelui Teofil, însă, a început la un moment dat să ne povestească despre o minune petrecută la 

Vladimireşti pe când Părintele Ioan slujea acolo. Spunea dânsa: „am cunoscut o femeie care avea 

doi copii gemeni, amândoi orbi din naştere. Mi-a povestit cu lacrimi pe la câţi doctori a umblat 

dar fără speranţă de nicăieri. Auzindu-i durerea i-am spus să meargă la Vladimireşti, să stea de 

vorbă cu Părintele Ioan. După slujbă când s-au întors, copii arătau cu degetul către crucea de pe 

clopotniţă. Marcată de minune, mama lor a căzut imediat jos. Mută zarvă s-a făcut încât foarte 

multă lume a aflat pe loc de minunea prin care copiii şi-au căpătat vederea”.

Eu îi spuneam surorii Părintelui Teofil că şi eu sunt din gemeni. Uluită sora Părintelui m-a 

întrebat:  Cum dumneavoastră  sunteţi  din gemenii  aceia? Nu, i-am răspuns,  şi  eu am un frate 
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geamăn,  dar  nu  sunt  din  gemenii  despre  care  dumneavoastră  ne-aţi  vorbit.  Am  o  frumoasă 

cruciuliţă din sidef; primită în dar de ziua mea de la o bătrânică. Era deosebită, mulţi i-a cerut 

această  cruciuliţă,  dar pentru că  şi  bătrânica aceasta ţinea enorm de mult la ea,  nu a dăruit-o 

nimănui, decât de ziua mea făcându-mi-o cadou.

Părintele Ioan avea un portmoneu cu Sfinte Moaşte, iar eu mi-am dorit să-mi duc cruciuliţa 

să  mi-o atingă  Părintele  cu Sfintele  Moaşte.  Astfel  am luat-o cu  mine.  Însă  la  miruit  nu am 

îndrăznit nicicum să-i spun Părintelui, dar printr-o minune, Părintele a îndreptat portmoneul către 

mâna mea stângă, doar atât, am desfăcut palma în care aveam cruciuliţa, Părintele a atins-o cu 

sfintele moaşte, apoi, m-a miruit şi bucuros am plecat mai departe. 

Altă dată eram la spovedit în camera situată la intrarea în biserica mănăstirii,  când am 

intrat, am văzut că pe măsuţă Părintele avea un carneţel în care nota numele persoanelor care 

aveau probleme mai deosebite. Se ruga special pomenindu-i. Eu îmi doream nespus de mult să mă 

treacă şi pe mine pe acel carneţel, da mă frământam în mintea mea, şi nu reuşeam să îmi înving 

timiditatea, aşa că Părintele a venit imediat întru întâmpinarea mea spunându-mi: „nu-i aşa că 

doreşti foarte mult să te trec şi pe tine în carneţelul acesta?”; „Da, i-am răspuns, aşa este.” Şi 

Părintele Ioan fără să-mi ceară numele mi l-a trecut acolo.

Altă dată la Sfânta Liturghie m-am rugat pentru Părintele Ioan. Era bolnav, şi în nebunia 

mea mi-am spus în sufletul meu; Doamne fă Tu ca acest Sfânt părinte să mai trăiască mulţi ani de 

aici încolo, iar ticălosul de mine să mor înaintea Sfinţiei Sale, ca prin rugăciunile sale să mă pot 

mântui şi eu. Ce credeţi?! La predică printre altele, Părintele a mai spus: „ştiu, mulţi v-aţi rugat 

astăzi pentru mine să nu mor”, dar arată cu degetul spre mine, însă „eu am foarte mulţi ani de trăit 

de aici încolo, făcând referire la veşnicie”. 

Odată am intrat să iau ulei sfinţit, anafură, făină de la Maslu, din anticamera mănăstirii 

unde sora Maria îmi spune: „de-ai avea credinţă să ştii că Părintele Ioan poate în duh să vină acolo 

unde  te  găseşti,  şi  să  te  împărtăşească cu  preacuratele taine”.  Imediat  discuţia  noastră  a  fost 

curmată de intrarea bruscă a unei maici. Dar mi-am amintit de un puternic vis, ca o vedenie în 

care Părintele a intrat în camera în care eu dormeam şi mi-a pus în gură un cubuleţ alb mic. 

Simţindu-l, l-am înghiţit. Apoi un sfredel, ca o pâlnie mi-a desfăcut capul, ca un câmp puternic 

mi-a străbătut capul, din creştet până în vârful degetelor de la picioare; aşa lucra Părintele Ioan cu 

puterea cu care era înzestrat de la Duhul Sfânt, opera la adânc cele mai ascunse şi perfide boli 

sufleteşti, toate ascunse fără să se afirme, fără să se arate.”100

***

100
 Mărturie a domnului Muntean Ioan, Galaţi, 17.02.2012.

105



 „Mai întâi aş dori să vă spun din copilăria mea, aveam 13 ani şi m-am furişat luând urma 

părinţilor mei care nu vroiau să ia cu ei la mănăstirea Vladimireşti. Simţeam că nu mergeam, ci 

pluteam, inima îmi plângea, mintea se ruga, iar buzele murmurau, după prima mea spovedanie şi 

împărtăşire  cu Domnul  Iisus  Hristos,  la  Vladimireşti.  O bucurie  nedesluşită,  care  nu poate  fi 

redată, exprimată a cuprins întreaga mea fiinţă. Astfel l-am cunoscut pe Părintele Ioan, un înger în 

trup. 

Dar după mulţi ani, când nu am mai ştiu nimic de Părintele, întrucât a petrecut mult timp 

prin închisorile comuniste. Am aflat că este la mănăstirea Recea de Mureş. Situaţia grea prin care 

treceam, fiica  mea  Ioana  era  bolnavă de cancer  la  glanda tiroidă,  fapt  care  m-a  împins către 

rugăciunea Părintelui Ioan. Am vorbit  cu Părintele şi  mi-a spus să mă rog la ora 12 noaptea, 

împreună cu Sfinţia sa, şi se va vindeca. 

Am primit atunci o bucăţită din veşmântul Cuvioasei Parascheva să o poarte la ea, şi să fiu 

încredinţată va ajuta fiicei şi se va face bine. Aşa a fost. Fata a făcut tratament cu citostatice, şi 

prin rugăciunile Sfinţiei sale, Domnul s-a milostivit şi a primit vindecare. După vindecarea fiicei 

mele  m-am  dus  la  mănăstirea  Recea,  am  făcut  rugăciune  de  sănătate  şi  de  mulţumire  lui 

Dumnezeu pentru binefacerile primite.”101

***

 „Sora mea Mariana, îmi povestea cum l-a cunoscut ea pe Părintele Ioan de la Mănăstirea 

Recea,  Târgu  Mureş,  cum  întorcea  lumea  la  credinţă:  „Într-o  duminică,  au  sosit  vreo  şapte 

autocare  şi  Părintele  predica  despre  homosexualitate.  Să-i  fi  văzut  pe  unii  îmbrăcaţi  sumar, 

purtând cercei sau lanţuri, cum ascultau,  plecau capul şi se întorceau la autocar, iar  alţii cum 

rămâneau înmărmuriţi”.

Ea a insistat să merg şi eu să-l cunosc pe Părintele Ioan, iar când parohia „Sfântul Nicolae” 

din Brăila a organizat un pelerinaj la mănăstirea Recea, Târgu Mureş, sora mea cu fata ei m-au 

luat şi  pe mine cu băiatul meu cel mare,  care suferise o semi pareză la vârsta de şase ani,  o 

encefalită pseudo-tumorală remisă. Medicii mi-au spus că este un virus din aer şi să-l cresc „ca pe 

un ou „. Eram tare necăjită şi îngrijorată. Atunci noi nu ţineam post, nu-i înţelegeam rostul, dar 

nici duminicile şi sărbătorile mari, nu ţineam cont de ele. Deşi era vineri sora mea cumpăra pulpe, 

ouă,  lactate, etc, pentru drum. Când se făcea un popas noi am observat că multe persoane nu 

mâncau nimic, doreau să ajungă la Părintele pentru spovedit „pe nemâncate”. La un popas sora 

mea şi fiica ei au traversat strada să cumpere îngheţată (vinerea). Mi-a cerut voie şi băiatul meu să 

meargă la ele, am confirmat, dar eu am rămas în autocar şi ascultam ce se discuta în spate despre 

harul Părintelui Ioan. Când deodată aud că o maşină a frânat brusc şi lumea striga: „ia uite copilul 

101 Mărturie a doamnei Zenovia, Galaţi, 27 septembrie 2011.
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acela!” Eu nu am văzut nimic şi nu reuşeam să mă lămuresc ce se întâmplă. Era cât pe ce să îl 

calce maşina pe băiatul meu în mijlocul străzi. Maşina venea cu viteză mare, iar el s-a speriat 

foarte tare şi se învârtea în cerc, derutat încotro să aleargă. Maşina a oprit înainte sa se întâmple o 

nenorocire.

Toţi spuneau că a fost o minune că nu la călcat. Plecaţi de la şapte dimineaţa, am ajuns la 

opt seara la mănăstire. Am stat la vecernie şi Părintele a spus că are o surpriză mare pentru noi, 

dar să stăm la locurile noastre, că va trece pe la toţi să sărutăm Lemn din Sfânta Cruce, ce avea 

într-un mic portofel din piele. Ce emoţii aveam toţi şi ce liniştiţi eram toţi. Apoi a citit molitva 

pentru  spovedanie  şi  a  început  să  mărturisească  în  chilie  pe  câte  unul.  Nu  a  reuşit  să-i 

mărturisească pe toţi că erau multe autocare. La miezul nopţi, Părintele a ieşit în uşa chiliei şi cu 

voce tare a spus să se meargă la cazare că mai mărturiseşte şi a doua zi dimineaţă.

Sora mea a  insista  ca  eu să  merg să  vorbesc cu Părintele.  Am intrat  şi  pe  scurt  i-am 

prezentat Părintelui, situaţia copilului, eu stăteam lângă uşă nu îndrăzneam să înaintez. Părintele 

cu un aer blând, i-a citit copilului rugăciuni iar eu gândeam: ce-aş vrea şi eu să stau lângă copil şi 

Părintele, numai şi aud „Hai vino şi tu!”.

Am ajuns în salturi, am îngenuncheat şi mi-a citit şi mie rugăciuni, apoi ne-a întrebat dacă 

am sărutat Lemn din Sfânta Cruce. Eram sigură că ştie, pe mine mă impresionase foarte mult să 

ating cu buzele mele, Lemnul Sfintei Cruci, pe care Fiul lui Dumnezeu a fost răstignit, a murit şi a 

înviat. I-am confirmat, apoi a întrebat unde am fost cazaţi. Am ridicat din umeri, deoarece nici nu 

mă interesasem, nici nu-mi păsa unde vom dormi, nu-mi venea să mai plec de lângă Părintele, 

care îţi dădea o state de siguranţă, de bine, nu simţeam nici oboseală, nici foame nici sete. Te afli 

într-o altă lume, o atmosferă Dumnezeiască.

Părintele i-a notat numele copilului într-o agendă mare,  m-am retras gândind:„Doamne 

oare o să mai vin vreodată aici?” Imediat Părintele spune: „Ai să mai vii! şi tu, şi tu, arătând către 

noi. Am rămas înmărmuriţi, am luat băiatul de mână, dar când am ajuns aproape de uşă Părintele 

spune:„O să se facă bine!”, iar eu răspund: „Deja s-a făcut!” Părintele a râs şi a ieşit în prag.

Lumea era mirată, nu ştia ce s-a întâmplat; când a intrat Părintele a spus răspicat că nu mai 

primeşte pe nimeni, apoi a ieşit râzând în faţa uşii. Am fost conduşi de maici în sala de mese, care 

se eliberase, ne-au aşezat saltele pe jos, ne-au dat pături să ne învelim şi să dormim.

Duminică am participat la Sfânta Liturghie şi ne-am împărtăşit cu Sfintele Taine.

De  atunci  ţin  toate  posturile,  merg  la  Sfânta  Liturghie,  am  duhovnic  în  oraşul  nostru,  mă 

spovedesc şi împărtăşesc des. Iar băiatul este bine, a terminat Facultatea de inginerie Electronică 

şi s-a angajat la şantierul naval din Mangalia.

La Părintele Ioan am fost de multe ori de atunci, şi eu şi băiatul, băiatul mergea chiar şi 

fără  mine,  cu  prieteni  lui  şi  cu  ajutorul  lui  Dumnezeu vom mai  merge  „pentru  a  ne încărca 
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bateriile” cum spunea Părintele (pentru că Părintele este acolo ne aşteaptă, pentru a ne vindeca 

rănile şi a ne uşura poverile). Observam că băiatul meu începuse să se bâlbâie. În familia mea, eu 

am un văr de gradul doi care se bâlbâie, iar soacra mea îmi spunea că băiatul seamănă în partea 

mea, că ei nu au pe nimeni care să se bâlbâie în familia lor. Mă durea foarte tare lucru acesta, nu 

numai că mă jicnea,  dar vedeam cum copilul se consuma că nu mai poate pronunţa corect şi 

cursiv, numai vorbesc de copii de la joacă care nu iartă nimic numai pentru a face haz.

Am mers la Părintele Ioan, la mănăstirea Recea Târgu Mureş, care ne-a primit cu multă 

căldură sufletească şi ne-a mărturisit. I-am spus necazul cu băiatul şi i-am reamintit că a avut o 

semi-pareză la şase ani.

Când Părintele a scris numele copilului în agenda sa, a ridicat ochii spre mine.

Acea privire  spunea „nu ai  zis atunci  că s-a  făcut  bine? acum e bolnav?”.  Eu aşa am 

interpretat privirea în acel moment şi mi-au trecut  prin faţa ochilor,  exact momentele trăite în 

chilia dumnealui când am fost data trecută. Ruşinată, am lăsat capul în jos, nu mai puteam să-l 

privesc în ochi, era ca şi cum am minţit data trecută. A tras apoi sertarul şi mi-a oferit o carte 

frumos ilustrată, cu istoricul mănăstirii, intitulată „Mănăstirea Recea, o nouă vatră de spiritualitate 

Ortodoxă „ I-am răspuns: „am cumpărat deja cinci exemplare”

Nu-i nimic ia-o şi pe asta!, apoi mi-a dat încă una intitulată „Sfânta Împărtăşanie Calea 

desăvârşirii creştine”. „Este lucrarea mea de licenţă!” mi-a spus. Am plecat bucuroasă de la Sfinţia 

sa, vorbind şi râzând cu băiatul, când observ că băiatul nu se mai bâlbâie absolut de loc, iar în 

privinţa cărţilor le-a oferit colegilor şi prietenilor cum am ajuns în Galaţi. Şi eu am rămas doar cu 

o carte. Ştia Părintele că eu aşa păţesc de obicei (împărţeam cărţile la cei ce nu aveau). 

Cu ani  în  urmă (acum 23)  eram acasă  doar  eu  şi  băieţelul  meu de  şase  luni,  făceam 

curăţenie, am căzut foarte rău şi m-am lovit tare la cap. Mi-a curs mult sânge cu greu m-am ridicat 

de jos, aveam ameţeli mari dar cu o voinţă ieşită din comun, m-am îndreptat spre uşa de la intrare 

să o deschid. Am gândit că dacă mor, să intre cineva la copil. Mi-am pus un prosop şi m-am aşezat 

pe pat; am crezut că aşa voi muri. M-a trezit copilul plângând de foame. 

 Tot mergând pe la Părintele Ioan de la Recea pentru copilul meu, de data aceasta simţeam 

că dacă mă va binecuvânta, prin atingerea aceia pe cap îmi va trece. Eu nu fusesem la medic, anii 

au trecut, iar când era vreme de ploaie sau nori, mă durea tare capul în locul unde mă lovisem; de 

asemenea  nu  puteam dormi  pe  partea  stângă.  Fiind  multă  lume,  Părintele  a  spus  să  vină  la 

mărturisit la dânsul la chilie, doar cei care nu au mai fost niciodată; ceilalţi să meargă la Părintele 

Iustinian la mărturisit. Nu m-am tulburat, mi-am zis: „şi faptul că m-a văzut, ştie de ce am venit!” 

În timpul Sfintei Liturghii, am simţit cum iese din Sfântul altar un val de miros de tămâie cu 

smirnă, ceva neobişnuit. Mi-am spus: „Părintele ne învăluie pe toţi. Aşa ne cuprinde pe toţi”. Am 

inspirat adânc, am vrut să întorc capul şi să întreb persoana de lângă mine, dacă simte şi ea acea 
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mireasmă. Dar n-am putut de frică să nu strice acea minune „desigur că simte” mi-am zis. Nu 

după mult timp, iar ieşea din Altar o mireasmă nemaipomenită, ar am fost învăluiţi într-un nor şi 

mai mare de mireasmă. M-am uitat după cădelniţă, era la locul ei, nu se cădea în momentul acela. 

Am avut bucurie să ne împărtăşească chiar Părintele. La plecare, ne-a urat drum bun şi ne-

a asigurat că prindem trenul (spre Galaţi). De la Sfânta Liturghie, plecam direct le gară cu un 

microbuz, care era pe traseu (Iernut-Târgu Mureş). În tren am întrebat persoanele care erau lângă 

mine la Sfânta Liturghie parcă au simţit mireasma deosebită care ieşea din Sfântul Altar. Nimeni 

nu  sesizase  nimic  special.  Nu  puteam  să  cred,  era  imposibil  să  nu  sesizezi  acele  valuri  de 

mireasmă. M-am întrebat atunci ce putea fi, ce va fi în viaţa mea. Au urmat la scurt timp două 

pelerinaje  foarte  importante  (împreună  cu  o  parte  din  acest  grup),  şi  imposibile  de  realizat 

(pelerinajele) pentru mine, în Turcia şi Ucraina, unde am fost cu băiatul meu cel mic. Pe unde 

mergeam mă atingeam cu capul de icoanele sfinte de pereţii din catacombele din Lavra Pecerska 

şi  Poceaev.  Am  revenit  la  mănăstirea  Recea,  la  Părintele  Ioan  şi  am  avut  bucuria  să  mă 

binecuvinteze Părintele Ioan, punându-mi mâna pe cap. Atunci am fost sigură de vindecarea mea. 

Căldura  mâini  Părintelui,  mi-a  luat  toată  boala.  Îi  mulţumesc  lui  Dumnezeu,  că  am trăit  pe 

pământul acesta şi am avut prilejul să fiu binecuvântată de un „Sfânt” în „carne şi oase”. 

Am stabilit cu o familie prietenă de la Biserica Sfântul Andrei din Galaţi, să mergem la 

Părintele Ioan la Mănăstirea Recea. Am plecat cu trenul şi am ajuns la mănăstire sâmbăta pe la ora 

16, 00. Până la slujba de seară am stat le dormitoare, unde în spate aveau o curte mare şi aveau 

multe păsări. Erau atât de blânde, că mâncau din palmă. Copii erau foarte fericiţi, era şi o vreme 

frumoasă.  La  vecernie am făcut  şi  pomenirea pentru morţi.  Duminică am participat la  Sfânta 

Liturghie şi ne-am împărtăşit cu Sfintele Taine. Ca să prindem trenul spre Galaţi trebuia să plecăm 

din timpul predicii, dar nu ne înduram, atât de frumos predica Părintele. Am ieşit toţi şase în staţie 

(care trebuia să mergem la Galaţi), aşteptând microbuzul până la gară. Eu am intrat în panică, 

văzând că nu vine microbuzul şi nu opreşte nici o maşină să ne ia.

Doamna  cu  care  eram  era  foarte  liniştită  şi  calmă.  Îmi  spunea:  „Cornelia,  unde  ţie 

credinţa?”„lasă  că  o să  ajungem,  Maica  Domnului  are  grijă  de  noi”.  Nu  doream să  transmit 

copiilor, nu mă exprimam dar, îmi reproşam în gând, de ce n-am plecat mai repede. Eram şase 

persoane, cine să ne ia?. Iar mâncarea şi apa erau toate intr-o geantă de-a lor, că s-a oferit să ne 

ajute, eu aveam doar bagajele cu hăinuţele copiilor. Mă gândeam ce fac cu copii opt ore? ce le dau 

de mâncare?, bani nu aveam decât pentru tren, nu ştiam ce să fac. Mă frământam cumplit. S-a 

terminat predica Părintelui şi începuseră să plece credincioşi care participaseră la Sfânta Liturghie. 

Doi tineri soţ şi soţie ne-au luat pe noi (eu şi copii). Ceilalţi ne-au asigurat că vin şi ei cu altă 

maşină. Tinerii ne-au lăsat la gară în Târgu Mureş, eu am cumpărat bilete şi am urcat cu copii în 

tren. În ultimul minut ajunge şi familia respectivă şi au urcat repede în tren, fără bilete, dar eu 
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tremuram şi nu-mi venea să cred că au ajuns şi ei. Doamna era tot liniştită şi m-a asigurat că 

atunci când mergi la Părintele Ioan, nu trebuie să-ţi faci atâtea griji de drum că are cine să ne 

poarte de grijă. Părintele a rugat-o pe Maica Domnului să ne aibă în grijă.”102

***

 „Mulţumesc lui Dumnezeu, pentru că într-un moment de cumpănă al vieţii mele, l-am 

cunoscut  şi  m-a  acceptat  ca  fiică  duhovnicească,  vrednicul  de  pomenire  Părintele  Ioan  de  la 

mănăstirea Recea. Simpla prezenţă în mijlocul credincioşilor te transpunea, parcă, pe o altă treaptă 

de înălţare spirituală. 

Pentru mine,  Părintele  Ioan a  fost  steaua  care  mi-a  luminat  drumul vieţii.  Mulţumesc, 

părinte Ioane, pentru tot ce am învăţat de la Sfinţia voastră şi pentru grija pe care aţi purtat-o 

copiilor mei! Pe Andrei, nepoţelul meu, îl duceam des la mănăstirea Recea, nu vorbea, dar în 

prezenţa Părintelui Ioan era cu totul altfel. Se juca cu Andrei, parcă era bunicul pe care nu l-a 

avut. S-a rugat mult pentru Andrei şi visul nostru de a-i auzi vocea s-a împlinit. Andrei vorbeşte şi, 

astăzi,  este  exact  cum ne încuraja  bunul  părinte  Ioan.  Sunt convinsă că de acolo de sus,  din 

Împărăţia lui Dumnezeu, continuă să ne urmărească drumul vieţii. Dacă v-am greşit, ori supărat, 

să ne iertaţi, scumpul nostru părinte Ioan.”103

***

 „În 1982, Părintele Ioan a venit de la Bucureşti la Târgu Mureş, la spital, unde mă aflam 

internată pentru pancreatită acută hemoragică. Ieşisem din comă, în care mă aflasem 14 zile, şi cu 

toate că nici un medic nu mi-ar fi dat nici-o şansă de supravieţuire, Părintele m-a împărtăşit cu 

Sfintele Taine şi mi-a spus că mă voi face bine, ceea ce s-a şi întâmplat.

În 1992, soţul meu a suferit un cumplit accident de maşină. Părintele a revenit la spital şi i-

a spus: „Iosife, te vei face bine! Nu te lăsa să-ţi taie picioarele!” Ne-am mirat cu toţii, deoarece 

niciun medic nu ne spusese că s-ar putea întâmpla aşa ceva. La cinci luni de la vizita Părintelui, 

doctorii ne-au spus că va trebui să-i taie picioarele. Încurajat fiind de cuvintele Părintelui a refuzat 

această intervenţie şi cu ajutorul lui Dumnezeu şi a rugăciunilor Părintelui Ioan, s-a făcut bine.”104

***

 „Îi mulţumesc Părintelui Ioan că m-a recunoscut ca fiindu-i fiică duhovnicească. E cel mai 

mare dar pe care un părinte îl poate oferi copilului său”105

102
 Mărturie a doamnei Sebastian Cornelia, Galaţi, 04.11.2011.

103 Mărturie a doamnei Maria Mureşan, Târgu Mureş, 05.03.2012.
104

 Mărturie a domnului şi doamnei Iosif şi Ioana Logigan, Târgu Mureş, 27.05.2012.
105 Mărturie a maici Teodora, fostă vieţuitoare la Mănăstirea Recea, 20.11.2011.
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***

 „Prin  Părintele  Ioan  am  înţeles  că  în  afară  de  Sfântul  Ospăţ,  izvor  al  harului  şi  al 

milostivirii dumnezeieşti, izvorul bunătăţii şi a toată curăţia, nimic nu ne poate mângâia şi linişti. 

În urma Spovedaniei sincere în faţa Părintelui şi Împărtăşirea cu Sfintele Taine, eu mi-am depăşit 

o neputinţă pe care o duceam de ani de zile, legată de mama mea. De atunci, la nivelul meu, 

încerc să insuflu şi celor din jur, începând cu familia şi continuând cu cei apropriaţi, dragostea de 

Sfânta Euharistie.”106

***

 „L-am cunoscut pe Părintele Ioan ca duhovnic la mănăstirea Plumbuita, din Bucureşti. M-

a impresionat că a avut încredere deplină în mine. M-a privit în ochi şi mi-a spus: „Semnez în alb 

pentru tine!” Acesta a fost impulsul vieţii mele de mai târziu, pentru că am simţit nevoia să-l caut 

şi la mănăstirea Recea, unde se stabilise însoţit de fiicele duhovniceşti pe care le formase de-a 

lungul timpului. Personal, în tot acest timp, am simţit o comunicare benefică. Asupra familiei 

mele şi-a pus amprenta prin faptul că ne-a oficiat cununia religioasă şi am primit binecuvântarea 

şi susţinerea morală a dânsului pentru viaţa în doi.”107

***

 „Mă aflam într-un moment greu al  vieţii.  O colegă m-a sfătuit să merg la mănăstirea 

Recea, la Părintele Ioan. Când am intrat în chilia Părintelui, parcă, cineva îi spusese necazul meu. 

Ştia totul. Lumina de pe chipul blând al Părintelui m-a încurajat şi cu blândeţe m-a sfătuit aşa:

„nădejde, rugăciune, post, citeşte Paraclisul Maicii Domnului şi vei depăşi situaţia”. Când foarte 

puţini mai erau cei care mă încurajau, Părintele m-a salvat. Aşa a fost Părintele, mi-a dat speranţa 

unei vieţi liniştite de care mă bucur. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că am avut prilejul să primesc 

binecuvântarea Părintelui!”108

***

 „L-am  cunoscut  pe  Părintele  Ioan  Iovan  din  fragedă  pruncie.  La  vârsta  de  13  ani 

străbăteam kilometri  întregi  din comuna natală Cuca,  până la mănăstirea Tudor Vladimirescu, 

unde ascultam cu multă dragoste predicile Părintelui. Venind anii de prigoană, mănăstirea a fost 

desfiinţată, iar Părintele Ioan a fost închis. După ani de zile, în 1975, l-am reîntâlnit în Bucureşti, 

106
 Mărturie a doamnei Maria Bute, Galaţi, 20.11.2011.

107
 Mărturie a domnului Radu Gheorghe, Galaţi,20.11.2011.

108
 Mărturie a doamnei Petriţa, Galaţi,20.11.2011.
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la verişoarele mele Maica Meletina şi Maica Ioanida, reînnodând legătura întreruptă de anii de 

închisoare. Când l-am reîntâlnit pe Părintele Ioan sufeream de o durere cumplită de cap, de care 

nici  un  medic  nu  mă  putuse  vindeca,  deşi  urmasem tratamente  îndelungate.  Simţeam mereu 

strânsoarea unui cerc în jurul capului meu, iar durerea aceasta nu dispărea în ciuda tratamentelor 

pe care le luam. Părintele s-a rugat pentru mine, iar în urma rugăciunii făcute de dumnealui şi 

atingerea de Sfintele Moaşte, pe care le purta în permanenţă cu sine, am simţit eliberarea din 

strânsoarea cercului şi  vindecarea de durerile cumplite de cap, aducându-mi,  astfel,  liniştea şi 

sănătatea.

Ne-am mai  întâlnit  cu  Părintele  în  perioada  în  care  soţia  mea  era  însărcinată  şi  ne-a 

descoperit că băiatul se va numi Silviu şi că va deveni preot, ceea ce s-a şi s-a întâmplat fiul meu 

devenind preot, slujind, astăzi, într-o parohie din judeţul Galaţi.

În 1977, în urma decesului părinţilor mei, am suferit un şoc manifestat prin stări febrile ce 

a necesitat internarea mea în spital şi diagnosticarea cu febră aftoasă, punându-se problema chiar a 

perforării stomacului pentru vindecare. În acest timp, am primit o scrisoare de la Părintele Ioan, în 

care se spunea: „Frate Dumitrache, de ce te împotriveşti binecuvântării lui Dumnezeu, că aşa a 

vrut ca amândoi odată să vieţuiască, amândoi odată să plece din această viaţă?” Am mediat asupra 

acestor cuvinte înţelepte, iar  în cele din urmă febra mi-a scăzut şi m-am vindecat, nemaifiind 

necesară perforarea stomacului. 

Am ţinut o legătură strânsă cu Părintele şi l-am urmărit şi la mănăstirea Recea, de lângă 

Târgu Mureş. În timpul în care era la mănăstirea Recea, a venit la mine o cumnată care avea o 

fetiţă diagnosticată la Bucureşti cu leucemie şi care făcea chimioterapie în speranţa recuperării. 

Părinţii fiind disperaţi din cauză că medicii nu-i mai acordau nici o şansă, au insistat să mergem la 

Recea, la Părintele Ioan. Am mers şi i-am spus Părintelui durerea noastră şi dumnealui ne-a spus 

să lăsăm fata să rămână măcar trei zile la mănăstire pentru Sfânta Liturghie şi Sfântul Maslu, 

urmând să se împărtăşească cu Sfintele Taine şi să participe la slujbe. La următorul control care s-

a efectuat la Bucureşti, medicii au rămas uimiţi când la repetarea analizelor nu mai era nici o urmă 

de cancer. Întrebată fiind ce medicament miraculos a luat, fata a mărturisit că Părintele Ioan s-a 

rugat pentru ea.”109

***

 „Copilăria mea era minunată, însă avea să fie umbrită de apariţia pe chipul meu a unui 

herpes fioros. Această boală a pielii a avut consecinţe drastice întrucât a presupus spitalizare, dar 

şi rămânerea la domiciliu timp îndelungat, întrucât soarele nu avea voie să mă vadă. Astfel, răpită 

jocului, bucuriei de a fi cu ceilalţi copii, dar şi înţesată la nesfârşit pe faţă de acest herpes, am găsit 
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cu cale a merge la Părintele Ioan, la Plumbuita. Acolo, m-am spovedit împreună cu familia mea, 

iar Părintele Ioan, impresionat de suferinţa mea, mi-a spus: „Să mai vii la mine că ai să te faci 

bine!” Într-adevăr, cu timpul, şi ascultând sfatul Părintelui totul avea să devină la normal.”110

***

 „Părintele Teofil, fiu duhovnicesc al Părintelui Ioan, şi-a exprimat dorinţa de a mai primi o 

binecuvântare de la acesta. Astfel, un grup de credincioşi am prilejuit această întâlnire. Am mers 

cu maşina, iar drumul l-am simţit a fi al veseliei şi al entuziasmului sporit. Aflaserăm că Părintele 

Ioan fusese la Ierusalim, dar ştiam că revenise la Recea, iar întâlnirea ne emoţiona. Totodată, deşi 

în  repetate  rânduri  precizasem  că  Părintele  Ioan  s-a  întors  de  la  Ierusalim,  Părintele  Teofil 

mărturisea  iar  şi  iar  neîndoios:  Nu,  este  la  Ierusalim”.  Degeaba  am  încercat  cu  toţii  să-l 

convingem că nu a fost chip. Am făcut un popas la Reghin, iar aici am primit un telefon prin care 

eram anunţaţi că Părintele Ioan ar fi trecut la Domnul cu puţin timp înainte. Cu toţii eram miraţi şi 

emoţionaţi la gândul că Părintele îşi chemase fii duhovniceşti în acest moment unic. Ajunşi la 

Recea am aflat într-adevăr că Părintele Ioan plecase la Ierusalimul Ceresc.”111

***

 „Fiind operată la inimă pe cord deschis la spitalul din Târgu Mureş, mergeam la control şi 

ori de câte ori aveam timp poposeam la Mănăstirea Recea. Acolo l-am întâlnit pe Părintele Ioan, 

care m-a impresionat foarte mult, binecuvântându-ne pe mine şi pe fratele meu. Am participat la 

sfintele slujbe oficiate de Părintele Ioan, în special la Taina Sfântului Maslu, am lăsat acatiste 

pentru vii şi adormiţi.”112 

***

„L-am cunoscut pe Părintele Ioan în septembrie 1996. Eram însărcinată în trei luni, iar la 

începutul lui septembrie 1996 am avut o eminenţă de avort cu sângerare. Am fost internată în 

spital o săptămână şi la ecografia care mi s-a făcut, pe lângă sarcină, mi s-au pus în evidenţă trei 

fibroame, unul de mărimea unui cap de copil şi două de mărimea unei portocale. La externare, 

doctorii mi-au spus că nu voi avea nici o şansă să nasc acest copil. M-am externat vinerea şi 

sâmbăta după masa, pe la ora şaptesprezece, împreună cu soţul meu am mers la mănăstirea Recea 

să-l căutăm pe Părintele Ioan şi să-i cerem ajutorul. Părintele ne-a primit cu multă căldură fără să 

fim anunţaţi şi după ce am povestit o oră cu dânsul, ne-a întrebat ce probleme avem. I-am povestit 
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de necazul nostru şi dânsul mi-a pus mâna peste abdomen, peste sarcină şi ne-a spus să venim la 

şapte vineri, la şapte masluri şi să citim patruzeci de zile Paraclisul Maicii Domnului. Apoi, ne-a 

sfătuit să mergem liniştiţi acasă, căci copilul acesta se va naşte. Şi într-adevăr, la opt luni, fără o 

săptămână, în data de 12 februarie 1997, la ora 9 şi 35 minute, am adus pe lume o fetiţă de 2, 3 kg, 

Cristina Maria, care s-a născut prin cezariană, iar prin iscusinţa doctorilor am fost operată şi mi-au 

scos şi cele trei fibroame. După doi ani şi opt luni am născut şi un băieţel, Gabriel Alexandru. 

Deci din 1996, de când l-am cunoscut pe Părintele Ioan, viaţa mea s-a schimbat radical. Eu cu 

soţul şi copiii noştri, timp de doisprezece ani am mers duminică de duminică la mănăstirea Recea 

şi pot spune, că cei doi copii ai mei sunt ai Părintelui Ioan, căci au crescut ocrotiţi de dragostea sa. 

Băieţelul meu Alexandru era foarte ataşat de Părintele Ioan, iar înainte să moară cu vreo şase luni, 

Părintele Ioan i-a spus: „Mă, tu să te faci popă!”, iar eu eram lângă dânsul şi i-am spus: „Dacă îl 

ajutaţi Dumneavoastră, părinte”, iar dânsul mi-a răspuns: „De aici de pe pământ nu o să pot, decât 

din ceruri”. Eu consider că am fost binecuvântaţi să-l cunoaştem pe Părintele Ioan pentru că de la 

dânsul am învăţat multe lucruri, am învăţat să trăim cum se cuvine Sfânta Taină a Prefacerii, am 

învăţat să trăim în frică de Dumnezeu şi cu dragoste de oameni.

Am învăţat de la Părintele să iubesc oamenii şi să ne dăruim lor. Am învăţat s-o iubim şi s-

o cinstim pe Maica Domnului şi am învăţat să fim mai buni cu fiecare zi care trece. Părintele ne 

spovedea şi ne cumineca în fiecare duminică, iar noi ne străduiam să nu mai păcătuim şi să fim cât 

mai curaţi. Îi vom păstra o veşnică amintire şi ştiu că de acolo de sus se roagă pentru noi şi ne 

ajută şi ocroteşte.”113

***

 „L-am  cunoscut  pe  Părintele  Ioan  Iovan  de  la  Recea,  în  iarna  anului  1992.  Aveam 

probleme familiale şi am plecat cu o prietenă căreia i s-a furat maşina şi cu ajutorul Sfântului 

Mina şi rugăciunea Părintelui Ioan în şapte zile a fost găsită.

Prima dată când l-am văzut îmbrăcat în haine albe arăta ca un sfânt coborât din cer, iar mie 

mi-a venit un gând fulgerător, care-mi spunea că de acest părinte nu mai voiesc să mă despart. Şi 

aşa  fost.  Nu m-am despărţit  nici  în zi  de astăzi,  deşi  nu mai este  fizic în această  lume,  căci 

rugăciunile  sale  le  simt  şi  acum.  Îl  pomenesc  zilnic  în  rugăciunile  mele  şi  îi  fac  parastasele 

cuvenite. Îmi aduc aminte că Părintele Ioan vorbea, în prima predică auzită de mine, de părinţii 

Ioachim şi Ana, dar eu mă gândeam cine sunt aceşti oameni, dar nu sfârşesc bine întrebarea că 

Părintele răspunde: „Sunt părinţii Sfintei Fecioare Maria”. De atunci, în fiecare duminică şi vineri 

mergeam la Sfânta Liturghie şi la Sfântul Maslu. Am învăţat foarte multe lucruri de la Sfinţia Sa. 
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Am învăţat  să  mă rog,  să  citesc  Paraclisul  Maicii  Domnului,  pe  care-l  recomand  tuturor,  să 

postesc, să îmi iubesc aproapele, să ajut pe cei nevoiaşi, să ajut mănăstirile şi bisericile. Ani la 

rândul am dat Sfintele Paşti la mănăstirea Recea. De asemenea, am contribuit la pregătirea pentru 

hramul mănăstirii. Era o sărbătoare în sufletul meu când mergeam la Recea, unde aveam să mă 

întâlnesc cu Părintele Ioan. Parcă zburam, nu alta.

La toate greutăţile şi problemele pe care le-am întâmpinat am fost călăuzită şi ajutată de 

Părintele Ioan. Fiica mea a divorţat şi eram disperată. Atunci Părintele mi-a spus ce să citesc şi 

cum anume să mă rog şi să postesc. De asemenea, stăteam în chirie, iar prin rugăciunile Părintelui 

Ioan, am reuşit  să  îmi cumpăr o locuinţă.  Pentru fiecare  lucru pe care vroiam să îl  fac  luam 

binecuvântare de la Sfinţia Sa care în toate mă povăţuia.

M-am îmbolnăvit şi mă simţeam foarte rău. Am venit la Recea şi am vorbit cu Părintele că 

vreau să mă internez, iar Sfinţia Sa mi-a spus să nu mai muncesc atât de mult că voi face ciroză. 

Deşi nu aveam patimi care să îmi afecteze ficatul, totuşi, analizele au indicat că aveam hepatită 

virotică C. Am stat trei  luni în spital, dar în fiecare duminică veneam la Recea pentru Sfânta 

Împărtăşanie  şi  pentru  a  vorbi  cu  Părintele  Ioan.  Cu  ajutorul  Maicii  Domnului  şi  pentru 

rugăciunile Părintelui Ioan, eu mă simt bine. Ispitele au continuat să apară în familia mea. Fiica 

mea se plângea de dureri  foarte  mari  de cap.  În  urma analizelor  medicale,  a  reieşit  că  are  o 

tumoare la creier. Am venit la Părintele Ioan care ne-a asigurat că nu are nimic. Şi aşa a fost.

Soţul meu s-a îmbolnăvit rău şi a fost şi internat. De acolo veneam la Părintele la maslu şi 

pentru a ne spovedi şi împărtăşi. Din păcate, starea sănătăţii soţului meu s-a agravat, cu toate că 

Părintele  s-a  rugat  îndelung  pentru  sănătatea  lui,  Bunul  Dumnezeu  a  hotărât  să-l  ducă  la  El. 

Părintele i-a dat ultima împărtăşanie şi mi-a şi spus atunci că nu va mai trăi decât puţin timp. Şi 

aşa a fost, soţul avea să moară după 7 ore. Toate parastasele le-am făcut la Recea, iar rugăciunile 

şi sfaturile Părintelui fiind acele care mi-au alinat suferinţa.

Odată, m-a rugat ceva. Mi-a spus că atunci când nu va mai fi, eu să nu o părăsesc pe maica 

stareţă Cristina. I-am promis. Era atât de bun, când intra în biserică, ne cerceta pe toţi, avea un 

cuvânt blând pentru toţi. Când era bolnav mă gândeam că ce mă voi face fără Părintele Ioan, dar 

ne-a lăsat fiii săi duhovniceşti de la catedrala mică din Târgu Mureş, unde este pomenit şi dânsul 

zilnic. Am plâns mult când a plecat Părintele Ioan la Domnul, pentru că pierdusem atunci un tată, 

un părinte adevărat  care  şi-a sacrificat  sănătatea din foarte multă dragoste pentru foarte  mulţi 

dintre noi.

Părinte Ioane, de acolo, din cerul sfânt şi de lângă Maica Domnului, pe care ai iubit-o 

foarte mult, te rog să nu uiţi pe fiii Sfinţiei Tale. Nici noi nu te uităm în rugăciunile noastre zilnice 

şi în parastasele pe care le punem pentru pomenirea ta. Amin.”114
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***

 „În urmă cu 18 ani şi jumătate, la îndemnul Înalt Prea Sfinţitului Andrei, însoţită fiind de 

o prietenă care avea probleme familiale, am mers la mănăstirea Recea, unde l-am cunoscut pe 

Părintele Ioan Iovan, un duhovnic cu calităţi deosebite. Am participat la Sfânta Liturghie, pe urmă 

am ascultat o predică a Părintelui, iar la final m-am spovedit la Părintele Ioan. Începând cu acea 

spovedanie am fost alt om, eliberată sufleteşte şi aproape de biserică. Am început să merg mai des 

la mănăstire, pentru a fi cât mai aproape de Părintele Ioan. La fiecare întâlnire, Părintele mi-a dat 

şi alte sfaturi pentru a fi un creştin bun şi, în special, pentru mântuirea sufletului. Îmi plăcea foarte 

mult cum slujea la Sfânta Liturghie, în special momentul prefacerii când invoca pe Dumnezeu cu 

atâta putere, încât simţeam că sunt în rai sau că mă înălţam în văzduh. Când începea să predice 

Părintele în biserică nu se auzea nici musca în biserică, ci doar suspinele credincioşilor din când în 

când, deoarece Părintele Ioan predica aşa de frumos, de cuprinzător, cu dăruire, din suflet. Toate 

acestea m-au făcut să mă apropii foarte mult de biserică şi să devin o creştină mai bună. După mai 

mulţi ani, mi-am convins şi băiatul să meargă cu mine la mănăstirea Recea, de care Părintele Ioan 

s-a apropiat mult, reuşind să-şi schimbe obiceiurile rele, devenind mai credincios.

Băiatul meu a fost cununat de Părintele Ioan şi, de asemenea, nepotul meu a fost botezat de 

bunul părinte Ioan.. Aceste evenimente frumoase şi unice din viaţa noastră, ne-au apropiat şi mai 

mult de Părintele duhovnic Ioan, încât mergeam foarte des la mănăstirea Recea, fiind pentru noi 

cea de a doua casă. Îmi aduc aminte cu mare plăcere că după slujba Vecerniei mergeam la trapeza 

mănăstirii,  unde,  de  multe  ori,  venea  şi  Părintele  Ioan.  Acolo  el  ne  povestea  despre  viaţa  şi 

chinurile la care a fost supus în anii în care a făcut puşcăria comunistă,  iar  amintirile lui mă 

transpuneau în acele vremuri şi, parcă, sufeream şi eu alături de el. N-am să uit în veci chipul său 

luminat, pe care nu singură l-am observat. Multă lume care venea la Recea se mira de faţa lui 

luminată, deşi avea o vârstă înaintată.

După  ce  Părintele  s-a  îmbolnăvit,  înainte  de  trecerea  la  cele  veşnice  şi  nu  mai  putea 

participa  regulat  la  Sfânta  Liturghie,  am început  să  simt  în  sufletul  meu un  mare  gol.  Toate 

sfaturile bunului părinte Ioan le păstrez şi le aplic în viaţa mea cu mare sfinţenie, iar ca o fiică 

duhovnicească  mă  simt  datoare  să-l  pomenesc  pe  Părintele  în  rugăciunile  mele  câte  zile  voi 

avea.”115

***
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 „Pe Părintele Ioan l-am cunoscut prin fiul nostru Cristian care era student în anul II  la 

Facultatea de Teologie din Sibiu. Şi de atunci noi nu ne-am mai despărţit de Părintele Ioan, până 

în clipa când a trecut la Domnul. După terminarea facultăţii, Cristian a fost cununat de Părintele 

Ioan. De asemenea, Părintele i-a botezat pe cei doi copii ai lui Cristian şi nurorii noastre, Carmen. 

Astăzi, fiul nostru Cristian este preot şi a învăţat foarte multe lucruri, iar sfaturile duhovniceşti 

primite de la bunul părinte Ioan îi ajută enorm. De la sosirea Părintelui Ioan la mănăstirea, noi am 

fost  nelipsiţi  de  la  slujbele  religioase  şi  fiind  obişnuiţi  de  Părintele  Ioan  cu  spovedania  şi 

împărtăşania deasă care ne-a ajutat şi ne ajută şi în prezent pentru a trece mai uşor cu greutăţile şi 

problemele vieţii. 

Împreună cu Părintele Ioan am mers cu maşina în multe oraşe: Braşov, Bistriţa, Făgăraş, 

Târnăveni, Mediaş, Sibiu, Cluj Napoca şi Vatra Dornei, unde Părintele era invitat de credincioşi la 

conferinţe duhovniceşti, pentru a le oferi un cuvânt de învăţătură. Părintele Ioan era foarte iubit de 

credincioşi  şi  îmi  amintesc  cu  mare  drag  când  trebuia  să  plecăm cu  maşina  spre  mănăstire, 

credincioşii  din  aceste  oraşe  blocau  maşina  pentru  ca  Părintele  să  ajungă  să  le  dea  la  toţi 

binecuvântare. Pentru fiecare Părintele Ioan avea un cuvânt de mângâiere, de încurajare. La Sibiu, 

Părintele  Ioan  era  întâmpinat  cu  evlavie  şi  respect  deosebit  de  studenţii  de  la  Facultatea  de 

Teologie. Când îl duceam pe Părintele Ioan cu maşina în oraşele unde era invitat să vorbească, îmi 

povestea despre suferinţele sale din închisoare pentru credinţa în Dumnezeu şi iubirii faţă de Iisus 

Hristos.

Mulţumim lui Dumnezeu că l-am cunoscut pe Părintele Ioan care ne-a fost de mare ajutor 

prin rugăciunile Sfinţiei Sale pentru familia noastră.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Veşnica lui pomenire!”116

***

„L-am cunoscut pe Părintele Ioan Iovan când era la mănăstirea Sihastru. Nu ştiu dacă era 

călugărit, eu aveam pe atunci cincisprezece, şaisprezece ani. Noi mergeam acolo la mănăstire cu 

tata  cu căruţa,  că  aşa  era  atunci,  se  aduna multă  lume şi  ne duceam de  sâmbăta  seara  şi  ne 

întorceam duminică după Sfânta Liturghie. O vreme nu am mai putut merge la mănăstire, pentru 

că tatăl meu avea mult de lucru şi am pierdut legătura cu Părintele. Am aflat după un timp că este 

la mănăstirea Vladimireşti, şi am început să mergem la Părintele, mergea multă lume. Părintele 

era înalt, slab, cu barbă lungă, frumos la chip şi, avea o voce nu avea nevoie de microfon. Eu am 

crescut, m-am căsătorit, am avut familie, şi o dată un Preot Gherman, m-a întrebat dacă îl cunosc 

pe Părintele Ioan Iovan, aflase că este la mănăstirea Plumbuita în Bucureşti. După aceea mergeam 
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cu autocarele, mergea multă lume la Părintele la Plumbuita. O dată aşteptam la rând la spovedit, 

rând însemna patru coloane şi multă lume aştepta la spovedit. Când ajungeam să intru la spovedit 

Părintele mă trimitea la coadă, aşa a făcut de vreo trei ori de îmi era ruşine de ceilalţi oameni, cred 

că mi-a încercat smerenia, dar eu am răbdat, a treia oară Părintele a strigat în gura mare că tu eşti 

bună de mănăstire. Şi mi-a spus: Maria te duci acasă şi citeşti patruzeci de paraclise la Maica 

Domnului (pentru locul unde trebuia să merg la mănăstire). Eu nu am înţeles că trebuie să citesc 

câte un paraclis pe zi, eu citeam trei, patru paraclise pe zi să termin mai repede. Aşa că am citit 

cele patruzeci de paraclise in două săptămâni şi la masa de seara am vorbit cu băiatul meu care era 

căsătorit. Am de gând să merg la Bucureşti la Părintele Ioan, dar nora mea a spus, către Ştefan 

băiatul meu că eu vreau să merg la mănăstire. Am plecat spre gară şi am cerut de la casa de bilete 

un bilet la Bucureşti şi primesc un bilet la Târgu Mureş, nu mai aveam nici bani cu ce să cumpăr 

bilet spre Bucureşti şi, am hotărât să merg la mănăstirea Recea de lângă Târgu Mureş. Am ajuns în 

Mureş şi spre mănăstire pe drum mă claxonează o maşină, cine să fie: era şoferul şi Părintele Ioan, 

veneau de la un bolnav din spital. Părintele când m-a văzut mi-a zis: Maica Domnului te-a trimis 

aici. De câte ori citea Evanghelia, „cine îşi va lăsa casa…”, Părintele mereu spunea că aceasta este 

şi pentru tine. 

Odată mă cheamă Părintele şi-mi spune că este valabil şi pentru tine, altădată, Părintele îmi 

spune  să  o  caut  pe  maica  Augustina  să-mi  dea  cheile  de  la  bisericuţa  de  sus.  Şi  la  ora 

douăsprezece noaptea să deschid uşa şi să intru. Biserica era plină de lumină şi un car de îngeri. O 

spaimă  mare  m-a  cuprins  şi  am  început  să  strig:  „părinte,  părinte…”.  Când  am  ieşit  afară, 

Părintele era la uşa clădirii unde avea chilia. Mă întreabă: „ce e? ce ai văzut?”, şi i-am povestit 

cele văzute.

S-a  întâmplat  ca  într-o  zi  sora  Aftimia  să  mă  certe  cu  asprime  şi  supărată  merg  la 

mormântul Părintelui pentru a mă mai linişti. Mă închin la cruce, şi dorind să plec aud o voce ca 

un tunet: „să primeşti pe cele rele ca pe cele bune”, mă uit şi în stânga şi în dreapta şi nu era 

nimeni. Atunci am înţeles de unde venea tunetul.”117

***

 „Dumnezeu  mi-a  rânduit  să  cunosc  acest  mare  duhovnic,  Părintele  Ioan  Iovan  de  la 

Mănăstirea Recea, Târgu Mureş. După cum toţi oamenii au încercări de la Dumnezeu, şi pe mine 

Dumnezeu  m-a  chemat  la  întoarcerea  la  credinţă  prin  necazuri.  În  primăvara  anului  2000, 

Dumnezeu  m-a  învrednicit  să  ajung  la  mănăstirea  Recea  să  cer  ajutorul  lui  Dumnezeu  prin 

rugăciunile Părintelui Ioan. Copiii mei cei mari au avut o firmă şi a dat faliment rămânând cu 

datorii către diverse persoane fizice, astfel încât unul dintre cei la care avea cea mai mare datorie 
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venea în fiecare seară la ei şi stătea ore întregi cerând banii înapoi. Când i-am spus Părintelui Ioan 

toate aceste necazuri, şi altele, Părintele a întrebat cum îl cheamă pe băiatul la care are cele mai 

mare datorie, i-am răspuns: „Cristi”. Şi de atunci cu rugăciunile Părintelui Ioan, Cristi nu a mai 

călcat în casa lor; a plecat în Italia la muncă, iar copiii mei au plătit în rate datoria ce o avea 

(mamei lui Cristi, cu care ţinea legătura).

De câte ori am fost la Părintele, de fiecare dată ştia ce gândeam şi îmi dădea răspunsul 

necazurilor şi problemelor pe care le aveam.”118

***

 „În vara anului 1999 am mers la mănăstirea Recea împreună cu fiul meu pentru a lua 

binecuvântare să meargă în Italia. La slujbă fiind foarte multă lume fiul meu s-a retras într-o 

poziţie laterală a  bisericii  să asculte  slujba.  În  timpul Sfintei  Liturghii  simte cum îl  inundă o 

lumină puternică de care nu dorea să se mai despartă. A primit binecuvântarea Părintelui, care a 

prevăzut că va pleca cu vaporul, sfătuindu-l să fie foarte atent. Nici noi nu ştiam că plecarea în 

Italia va fi prin Grecia, cu vaporul. Totul s-a întâmplat aşa cum a prevăzut Părintele.

În luna august 2006 am mers la Părintele Ioan cu nepotul meu pentru a lua binecuvântare 

să se cunune religios deoarece acesta îşi tot amâna nunta de la un an la altul. În drum aproape de 

Braşov ne-a oprit poliţia deoarece depăşise viteza şi trebuia să-i reţină permisul de conducere. 

Acest  eveniment  avea  să-i  amâne  plecarea  în  Italia.  Atunci  m-am rugat  cu  toată  credinţa  la 

Părintele  Ioan  să  ne  ajute  că  suntem la  necaz,  şi  spre  minunea  noastră  poliţistul  i-a  restituit 

permisul şi actele fără nici o problemă. Când am ajuns la mănăstire eu mă grăbeam să urc la 

Bisericuţa din deal, dar măicuţa care mătura curtea a ieşit în calea mea şi mi-a transmis din partea 

Părintelui că nepotul meu poate să intre cu maşina în curte pentru a merge împreună la bisericuţa 

din deal la slujbă. Eu uimită de această minune nu-mi venea să cred că Părintele ne-a vegheat 

toată călătoria şi ne-a întărit prin aceasta „că aleşi lui Dumnezeu sunt alături de noi când suntem 

încercaţi, dar numai să credem cu adevărat şi să cerem ajutorul cu toată credinţă”.119

***

 „Pe 22 iulie 2000 am plecat la Părintele Ioan împreună cu copiii mei. Treceam printr-o 

perioadă mai dificilă. M-am aşezat la picioarele Părintelui plângând din tot sufletul meu. L-am 

întrebat de ce mi se întâmplă mie toate astea că eu nu am păcate; doar fumez (păcătoasa de mine 

mărturiseam că nu am păcate). Părintele mi-a spus să nu mai fumez, iar eu am zis că vreau să nu 

mai fumez dar necazul este prea mare. De când m-am ridicat de la picioarele Părintelui nu am mai 
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fumat şi sper cu ajutorul Părintelui şi a puterilor cereşti să nu mai am nici o patimă. Necazul l-am 

trecut, nu a fost uşor dar nici imposibil. Mulţumesc Părintelui Ioan pentru ajutorul dat.”120

***

 „În luna Iunie 2001, am participat un pelerinaj la mănăstirea Recea. Nu aveam prea multe 

cunoştinţe  despre  Părintele  Ioan  la  acel  timp.  O  dată  ajunsă  la  acel  locaş  am  simţit  baia 

duhovnicească ce scălda acel locaş, dar mai presus a fost participarea la Sfânta Liturghie unde am 

simţit prin ochi Părintelui, ochi de pasăre duhovnicească ca o catifea ce ne pătrundea şi în acelaşi 

timp parcă ne făcea o radiografie sufletească tuturor. Te obliga să ai respect, să-ţi faci o adâncă 

analiză sufletească. O dată terminată Sfânta Liturghie l-am abordat pe Părintele in mod particular 

şi eu conştientizând ce sfinţenie am în faţa mea mi-am făcut semnul Sfintei Cruci la care Părintele 

plin de smerenie m-a certat spunându-mi: „Numai lui Hristos de cuvine a ne închina”. Aproape 

tulburată la auzul cuvintelor am simţit că se cutremură pământul cu mine, dar de fapt cuvintele 

Părintelui au reflectat „cât de atenţi trebuie să fim atunci când ne închinăm”. La întoarcerea spre 

casă de mare folos mi-a fost binecuvântarea Părintelui deoarece pe şoseaua Braşov-Galaţi de pe 

un drum adiacent ne-a apărut în faţă o maşină condusă de un poliţist care ne-ar fi făcut praf. Mai 

apoi  în  trafic  în  timp ce  aproape  toţi  din  maşină  dormeau de  cald şi  oboseală  pot  spune  că 

binecuvântarea Părintelui iarăşi ne-a apărat de oarece eu trează fiind şi mereu cu ochii pe şofer, 

am văzut cum acesta a adormit la volan pentru a nu-l speria l-am atenţionat invocând strănuturi şi 

o uşoară atingere. Cred că Părintele umbrea cu dragostea sa pe toţi creştinii şi se ruga pentru ei.”121

***

 „În anul 1992 am făcut un control la Institutul Parhon din Bucureşti s-a descoperit un 

micro adenom hipofizar amenoree secundară şi guşă tiroidiană. După câteva controale mi s-a spus 

că trebuie să mă operez în Franţa sau în Germania. Eu nu aveam bani pentru operaţie, doctorii 

spuneau că va creşte această tumoare şi pot ajunge la orbire sau pot apărea alte deficienţe. În 

primăvara anului 1994, împreună cu o prietenă am mers la mănăstirea Recea din judeţul Mureş. 

Ajunse la mănăstire, intram cu emoţie pe porţile mari de parcă cineva ne urmărea. Am intrat în 

biserică ne-am închinat la sfintele icoane şi ne-am aşezat la rugăciune. Din Sfântul Altar a ieşit un 

preot cu o voce suavă şi ne-a întrebat: cine a venit de la drum şi vor să se spovedească, să vină la 

spovedit, după câţiva credincioşi mi-a veni şi mie rândul, cu frică şi  cu teamă mergeam către 

Părintele care spovedea observându-i faţa luminoasă şi blândă, ajunsă la spovedanie Părintele m-a 

întrebat: ce ai copilă, nu vrei să rămâi la noi? eu i-am spus că nu am chemare, apoi i-am spus toată 
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suferinţa  mea  si  tot  ce  ţinea  de  spovedanie  m-a  binecuvântat  si  am mers  la  dormitor  să  ne 

odihnim. A doua zi am participat la Sfânta Liturghie şi ne-am împărtăşit, iar la sfârşitul Sfintei 

Liturghii ne-am dus să luăm binecuvântare de călătorie. Am primit binecuvântare, ne-a invitat să 

mai venim. Dar cu rugăciunile Domnului Iisus Hristos şi a Preacuratei Maicii Sale şi a Părintelui 

Ioan nu am mai necesitat operaţia de care spuneau medicii. Mai târziu după optsprezece ani am 

mai făcut câteva controale şi mi s-a spus că aşa m-am născut. Îi  mulţumesc lui Dumnezeu şi 

Maicii Domnului că l-am cunoscut pe Părintele Ioan, care cu stăruinţă şi dragoste s-a rugat pentru 

familia mea.”122

***

 „Sunt  o  credincioasă  din  comuna  Lieşti,  judeţul  Galaţi  aproape  de  mănăstirea  Tudor 

Vladimirescu, în copilăria mea mergeam la mănăstire la Părintele Ioan pe jos, iar după Sfânta 

Liturghie simţeam că zbor. După ce a închis mănăstire nu am mai ştiut nimic de Părintele Ioan. 

Având  necazuri  mari  Dumnezeu  mi-a  îndreptat  paşi  către  mănăstirea  Recea  Târgu  Mureş,  la 

Părintele Ioan.

În anul1992 când Părintele a împlinit  vârsta de 70 de ani,  din Tecuci s-a organizat un 

pelerinaj la mănăstirea Recea. Când am ajuns la mănăstire a început o ploaie torenţială aproape 

din senin, autobusul a rămas blocat iar a doua zi a fost tras de două tractoare. Pentru mine acest 

lucru a fost un semn de la Dumnezeu pentru că îmi doream foarte mult să rămân în acea noapte la 

mănăstire. Părintele Ioan când ne-a văzut primele cuvinte au fost: aveţi multe păcate. Părintele ne-

a spovedit pe toţi, eu aveam sufletul foarte greu, dar după spovedanie sufletul s-a uşurat. Apoi 

Părintele ne-a spus: în noaptea aceasta vieţi trăi momente pe care nu le vieţi uita niciodată. Pe la 

ora 23, noaptea a venit Înaltpreasfinţitul Andrei şi Preasfinţitul Irineu, pentru mine acest semn a 

însemnat  întoarcerea  la  credinţă.  După  această  vizită  la  mănăstirea  Recea  am început  să  ţin 

posturile  de  peste  an  şi  să  mă  spovedesc  şi  să  mă  împărtăşesc  mai  des.  Pentru  rugăciunile 

Părintelui Ioan, Dumnezeu mi-a îndeplinit cererile mele. Fata mea nu era cununată religios, după 

rugăciunile  Părintelui  Ioan  s-a  cununat.  Mergeam des la  Părintele  Ioan,  în  acea  perioadă  mă 

rugam să am şi un nepot iar această dorinţă mi s-a îndeplinit, am considerat-o o minune pentru că 

nimeni din familie nu ştia că eu mă rog pentru a-mi dărui Dumnezeu un nepot, iar anul acesta 

nepotul meu pe optsprezece decembrie împlineşte 18 ani. Acum îi simt lipsa fizică a Părintelui 

Ioan,  dar  sufletul  Părintelui  mă  călăuzeşte  şi  consider  că  orice  necaz  este  încercare  de  la 

Dumnezeu, aşa ne spunea Părintele Ioan pentru păcatele noastre. Mă rog la Bunul Dumnezeu ca 
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Părintele Ioan de acolo din ceruri să se roage pentru mine, familia mea şi pentru toată lumea care 

este in suferinţa şi în păcate.”123

***

 „Am ajuns la mănăstirea Recea in 2 septembrie 1992 intr-o zi de marţi. Aveam trei copii, 

dintre care doi nebotezaţi în vârsta de treisprezece şi respectiv şase ani, pe cel mare îl botezasem 

la catolici (soţul e catolic), soţul avea patima beţiei, iar eu cred că vă puteţi închipui cât eram de 

aproape de Dumnezeu, privind în urmă, cu mare părere de rău realizez, acum că nu era păcat pe 

care să nu-l fi făcut. 

În anul acela am mai fost la o mănăstire Nima Râciului. I-am spus Părintelui ca am copiii 

nebotezaţi si Părintele mi-a zis să merg cu copii când pot, nu trebuie să duc nimic că-mi găseşte 

dumnealui naşa sa-i boteze, dar eu nu mi-am găsit timp, când am ajuns la Părintele Ioan si i-am 

spus care-i viaţa noastră şi de copiii că-s nebotezaţi Părintele mi-a zis: eu nu-ţi zic ca Părintele de 

la Nima, eu iţi spun, azi e marţi tu joi vii cu copiii la botezat, a stat de vorba cu noi, pe rând, întâi 

cu soţul apoi cu mine. Pe soţul meu l-a întrebat cu atâta dragoste: „mai, Feri  de ce vrei să te 

pierzi?”, simţeai că ai în fata un părinte, un tată iubitor îngrijorat pentru tine aveam treizeci şi 

cinci de ani şi nu mă spovedisem niciodată. Discuţia cu Părintele era ca o spovedanie, numai că 

nu eu îmi spuneam păcatele, ci Părintele le enumera şi asta şi asta şi asta ai făcut-o.

Când am ieşit din biserica ne-a întâmpinat maica stareţa Cristina şi Părintele Ioan i-a zis 

„uitaţi maica, îngeraşii ăştia doi sunt nebotezaţi, primiţi să le fiţi naşă?” Cu mare drag, a răspuns 

Maica şi i-a îmbrăţişat şi i-a sărutat şi ne-a zis că ne aşteaptă la botez. In patru septembrie joia am 

mers cu copiii la botez in timpul botezului n-am contenit din plâns atunci conştientizam ce s-ar fi 

întâmplat cu copiii mei dacă mureau nebotezaţi.

În  opt  septembrie  m-am dus cu mama mea să  vadă unde  mi-am botezat copiii,  in  14 

septembrie m-am dus cu o prietenă, să vadă si ea mănăstirea.

Îmi ziceam în gândul meu doar n-o să mă fac creştină din aia să merg in fiecare duminică 

la biserică îmi propuneam de seara mâine nu mă duc şi dimineaţa in jur de ora nouă 

eram in biserica. 

Anul următor Maria a plecat intr-un pelerinaj cu tinerii din liga tinerilor Ortodocşi,.când s-

a întors m-a întrebat dacă o las să dea la teologie la Sibiu,.i-am răspuns că nu, deoarece mai 

aveam un băiat  student  în  Tg-Mureş şi  n-aveam posibilitate  să-i  ţin  pe amândoi  în  facultate, 

Duminica după Sfânta Liturghie mă cheamă Părintele şi mă întreabă ;cum tu n-o laşi să dea la 

teologie?eu  i-am  răspuns;  dacă  ar  fi  teologie  în  Târgu  Mureş  aş  lăsa-o,  dar  la  Sibiu  n-am 

posibilităţi, dar daca v-as găsi eu o gazda ieftina si bună ;.am o fiica duhovniceasca, Corina stă 
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doar cu mama ei imediat a sunat-o, ne-a pus in legătura cu ea, i-a spus ce să înveţe a dat examen si 

pe 8 septembrie 

A primit rezultatul,.intrase a şasea a pe lista fără nici o meditaţie. S-a căsătorit cu un coleg 

de facultate care a fost sfinţit preot şi a slujit de mai multe ori cu Părintele Ioan, îl iubeam toţi pe 

Părintele, dar ne iubea si dumnealui si se bucura pentru noi, ştia să ne bage in seamă cu un cuvânt, 

se  bucura  ca  un  copil  parcă-l  vad  în  fata  altarului  înainte  de  Sfânta  Liturghie,  zicea  că  ne 

fotografiază, se uita la noi printre gene si zicea lăsaţi-mă să mă bucur de voi că a-ti venit să 

umpleţi biserica Maicii Domnului. De dragul nostru ţinea cuvânt de învăţătura şi înainte de slujbă 

zicea că nu-i rău poporul roman dar e prost sfătuit, când avea cineva vreo nedumerire si-l întreba, 

ii răspundea ca să auzim şi să învăţăm toţi. 

Când  mergeam  la  spovedit  şi-i  spuneam  păcatele  de  multe  ori  îi  dădeau  lacrimile  şi 

simţeam că suferă alături de mine. Părintele împlinea cuvântul „să te bucuri cu cel ce se bucură şi 

să plângi cu cel ce plânge”, când intra în biserica transmitea o căldură sufletească şi-o bucurie 

care  se simţea şi-n cântecul  Maicilor  şi-a,  credincioşilor  ne duceam cu o frământare  şi,  cu o 

problemă şi primeam răspuns în predică, era de-ajuns să-l vezi şi să-l auzi că să uiţi de necazuri.

Ne îndruma spre  împărtăşania  deasă.  Zicea:  „Pe masa  Sfântului  Altar,  în potir  se  afla 

Hristos real şi substanţial, sunt mai convins de asta decât că vă văd şi mă vedeţi, zicea: dacă nu ţi-

a fost ruşine când ai făcut păcatul să nu-ţi fie ruşine nici să scapi de el, ne îndruma la spovedanie, 

să ne pregătim şi, să ne împărtăşim cu Hristos „nu coboară Hristos doar pentru preoţi, pe toţi ne 

cheamă; veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi si eu va voi odihni” sau tot el zice „pe cel ce 

vine la mine nu-l voi scoate afară”.

O dată o femeie mi-a zis să nu mai intru in biserica fără batic si, data următoare m-am dus 

cu un batic negru cu franjuri (singurul care-l aveam) Părintele când m-a văzut m-a întrebat „cine 

mi-a  murit”,  eu i-am zis ce mi-a  zis femeia si  Părintele  a  zis ''tipic,  tipic  şi-n  inima nimic”. 

Părintele ne primea cu multă dragoste aşa cum eram şi, pe parcurs venea lumina si ne lumina. 

Acuma îmi dau seama ce pedagogie avea Părintele.

Ne lăsa încet ca pe copii care învaţă sa meargă, că dacă mi-ar fi spus din prima zi, tu sa te 

împărtăşeşti,  trebuie sa ti toate posturile şi miercurile şi vinerile de peste an, si mai trebuie să 

citeşti rugăciuni de dimineaţa si de seara dar si Paraclisul Maicii Domnului şi mai vezi ca este si 

psaltirea si mai sunt acatiste, ce-as fi făcut? m-as fi speriat si as fi luat-o la sănătoasa,nici pe-acolo 

nu mai mergeam. Dar aşa, încet, azi o rugăciune, mâine o zi de post.

Când a apărut intr-un ziar „fenomenul Ioneşti” programam cu o prietenă, un pelerinaj la 

Ioneşti.”  La  2 zile  am mers  la  mănăstire  la  Sfântul  Maslu,  o  cunoştinţă  de-a  mea s-a dus la 

Părintele să-i ceara binecuvântare să plece la „Ioneşti” si atunci s-a ridicat Părintele si a strigat: 

„Mai daca mergeţi la „Ioneşti” să nu mai veniţi la mine să va spovedesc si sa va împărtăşesc, şi se 
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întoarce spre mine si mă întreabă „ai înţeles, Rozalia”? si o buna prietena de-a mea încerca sa-i 

spună ca nu eu plec la Ioneşti.  Eu am tras-o de mâneca si i-am zis ca in urma cu două zile 

plănuiam un pelerinaj la Ioneşti. Zicea Părintele supărat că „vă luaţi după toate ziarele (era vorba 

de formula AS), ca aia au scris si de mine că sunt văzător cu duhul. Atunci m-am gândit, părinte 

nu ştiu daca sunteţi văzător cu duhul dar duhul sfânt vă luminează de aţi ştiut ce plănuiam sa fac. 

Avea Părintele de luptat cu convingerile noastre greşite, mereu striga la predici:nu vă mai 

duceţi la ghicitori, nu va duceţi la cei ce deschid cartea chiar de-ar fi preoţi, ca-i păcat. Eu înainte 

de a ajunge la Părintele am fost şi la ghicitoare si la deschis cartea, si-l întrebam pe Părintele eu ce 

să cred din ce mi-au zis, si-mi zicea Părintele tu sa crezi in Dumnezeu si să te rogi ca să rămâi in 

picioare, ca atunci când soţul tău cade sa aibă de cine sa se agaţe să se ridice De multe ori eram 

foarte insistenta când aveam o problema eu sau cineva apropiat si Părintele zicea: „obraznicul 

mănâncă praznicul”, ne dojenea, dar cu zâmbetul pe buze ne spunea ca dacă trăim cu Hristos să 

fim veseli ca numai vrăjmaşul (stanica) ne vrea supăraţi. Şi-a făcut o cruce mare şi-a zis; slava ţie 

Doamne, iar noua ne-a zis: felicitări.

Anul următor Maria a plecat intr-un pelerinaj cu tinerii din Liga tinerilor ortodocşi, când s-

a întors m-a întrebat dacă o las să dea la teologie  la Sibiu, i-am răspuns că nu, deoarece mai 

aveam un băiat student în Târgu Mureş şi n-aveam posibilitate să-i ţin pe amândoi în facultate, 

Duminica după Sfânta Liturghie mă cheamă Părintele şi mă întreabă: cum tu n-o laşi să dea la 

teologie?  eu  i-am  răspuns:  dacă  ar  fi  teologie  în  Târgu  Mureş  aş  lăsa-o,  dar  la  Sibiu  n-am 

posibilităţi, dar daca v-as găsi eu o gazda ieftina si bună, am o fiica duhovniceasca, Corina stă 

doar cu mama ei. Imediat a sunat-o, ne-a pus in legătura cu ea, i-a spus ce să înveţe, a dat examen 

si pe 8 septembrie a primit rezultatul, intrase a şasea a pe lista fără nici o meditaţie. S-a căsătorit 

cu un coleg de facultate care a fost sfinţit preot şi a slujit de mai multe ori cu Părintele Ioan, îl 

iubeam toţi pe Părintele, dar ne iubea si dumnealui si se bucura pentru noi, ştia să ne bage in 

seamă cu un cuvânt, se bucura ca un copil parcă-l vad în fata altarului înainte de Sfânta Liturghie, 

zicea că ne fotografiază, se uita la noi printre gene si zicea lăsaţi-mă să mă bucur de voi că a-ti 

venit să umpleţi biserica Maicii Domnului. De dragul nostru ţinea cuvânt de învăţătura şi înainte 

de slujbă, zicea că nu-i rău poporul roman, dar e prost sfătuit, când avea cineva vreo nedumerire 

si-l întreba, ii răspundea ca să auzim şi să învăţăm toţi. 

Când  mergeam  la  spovedit  şi-i  spuneam  păcatele  de  multe  ori  îi  dădeau  lacrimile  şi 

simţeam că suferă alături de mine. Părintele împlinea cuvântul „să te bucuri cu cel ce se bucură şi 

să plângi cu cel ce plânge”, când intra în biserica transmitea o căldură sufletească şi-o bucurie 

care  se simţea şi-n cântecul maicilor şi-al  credincioşilor.  Ne duceam cu o frământare  şi  cu o 

problemă şi primeam răspuns în predică, era de-ajuns să-l vezi şi să-l auzi că să uiţi de necazuri.
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Ne îndruma  spre  împărtăşania  deasa.  Zicea:  „Pe  masa  Sfântului  Altar  in  potir  se  afla 

Hristos real şi substanţial, sunt mai convins de asta decât că vă văd şi mă vedeţi. Zicea: dacă nu ţi-

a fost ruşine când ai făcut păcatul să nu-ţi fie ruşine nici să scapi de el, ne îndruma la spovedanie, 

să ne pregătim şi să ne împărtăşim cu Hristos „nu coboară Hristos doar pentru preoţi, pe toţi ne 

cheamă: „veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi si Eu va voi odihni” sau tot El zice „pe cel 

ce vine la Mine nu-l voi scoate afara”. 

O data o femeie mi-a zis sa nu mai intru in biserica fără batic si data următoare m-am dus 

cu un batic negru cu franjuri (singurul care-l aveam), Părintele când m-a văzut m-a întrebat „cine 

mi-a  murit”,  eu i-am zis ce mi-a  zis femeia si  Părintele  a  zis ''tipic,  tipic  şi-n  inima nimic”. 

Părintele ne primea cu multă dragoste aşa cum eram si, pe parcurs venea lumina si ne lumina. 

Acuma îmi dau seama ce pedagogie avea Părintele.

Ne lăsa încet ca pe copiii care învaţă sa meargă, ca daca mi-ar fi spus din prima zi „tu sa te 

împărtăşeşti,  trebuie sa ti toate posturile şi miercurile şi vinerile de peste an si mai trebuie să 

citeşti rugăciuni de dimineaţa si de seara, dar si Paraclisul Maicii Domnului şi mai vezi ca este si 

psaltirea si mai sunt acatiste, ce-as fi făcut? m-as fi speriat si as fi luat-o la sănătoasa, nici pe-

acolo nu mai mergeam. Dar aşa încet, azi o rugăciune, mâine o zi de post.

Când a apărut intr-un ziar „fenomenul Ioneşti” programam cu o prietenă, un pelerinaj la 

Ioneşti. La 2 zile am mers la mănăstire la Sfântul Maslu, o cunoştinţă de-a mea s-a dus la Părintele 

să-i ceara binecuvântare să plece la „Ioneşti” si atunci s-a ridicat Părintele si a strigat, mai daca 

mergeţi la „Ioneşti” să nu mai veniţi la mine să va spovedesc si sa va împărtăşesc, şi se întoarce 

spre mine si mă întreabă „ai înţeles, Rozalia”? si o buna prietena de-a mea încerca sa-i spună ca 

nu eu plec la Ioneşti. Eu am tras-o de mâneca si i-am zis ca in urma cu două zile plănuiam un 

pelerinaj la Ioneşti. Zicea Părintele supăra,t că vă luaţi după toate ziarele (era vorba de formula 

AS) ca aia au scris si de mine că sunt văzător cu duhul. Atunci m-am gândit, părinte nu ştiu daca 

sunteţi văzător cu duhul dar duhul sfânt vă luminează de aţi ştiut ce plănuiam sa fac.

Avea Părintele de luptat cu convingerile noastre greşite, mereu striga la predici: „Nu vă 

mai duceţi la ghicitori, nu va duceţi la cei ce deschid cartea chiar de-ar fi preoţi, ca-i păcat. Eu 

înainte  de a  ajunge  la  Părintele  am fost  şi  la ghicitoare  si  la deschis  cartea,  si-l  întrebam pe 

Părintele eu ce să cred din ce mi-au zis, si-mi zicea Părintele: „tu sa crezi in Dumnezeu si să te 

rogi ca să rămâi in picioare, ca atunci când soţul tău cade sa aibă de cine sa se agaţe să se ridice”. 

De multe ori eram foarte insistenta când aveam o problema eu sau cineva apropiat si Părintele 

zicea: „obraznicul mănâncă praznicul”, ne dojenea, dar cu zâmbetul pe buze ne spunea ca dacă 

trăim cu Hristos să fim veseli ca numai vrăjmaşul (stanica) ne vrea supăraţi.

Îi mulţumesc lui Dumnezeu ca mi-a îndrumat paşii spre mănăstirea Recea, unde l-am găsit 

pe Părintele Ioan care a avut atâta dragoste încât şi-ar pus sufletul lui in palmă să faci ce vrei cu 
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el, dar tu să nu te mai întorci la păcat zicea: „Eu te iert, eu te dezleg, dar nu te mai întoarce 

înapoi”; ăsta era canonul ce-l dădea Părintele, am învăţat de la Părintele că, creştin fiind nu-ţi ia 

nimeni crucea, numai iţi da Dumnezeu putere s-o duci,  fără cruce nu exista mântuire. Părinte 

Ioane, vă cer iertare pentru c-am îndrăznit să scriu aceste rânduri si va rog să va rugaţi pentru noi 

fii  si  fiicele  duhovniceşti.  Pentru  rugăciunile  Părintelui  Ioan,  Doamne  miluieşte-ne  pe  noi 

păcătoşii. Amin.”124

***

 „Am avut fericirea să-l cunosc pe Părintele Ioan, eu lucram pe autobuz Autogara Vatra 

Dornei. Într-o dimineaţă trebuia să plec în cursă la Suceava la ora şase şi aveam de mers de la casa 

părintească unde locuiam până la Autogară ca doi kilometri pe jos; la ora cinci treizeci încă nu 

plecasem de acasă. Mama îmi spune: vezi ca te întâlneşti cu Părintele Ioan la Podul verde, să-i 

ceri o binecuvântare, lucru care s-a şi petrecut, dar nu aşa simplu cum credeam eu. Când l-am 

întâlnit pe Părintele mi-a spus să merg înapoi la casa părintească şi aşa putem vorbi (pentru că 

Părintele era urmărit de securitate peste tot), i-am spus Părintelui că am să întârzii la serviciu, iar 

Părintele m-a asigurat că nu se va întâmpla asta (mi-a spus cu o convingere totală, mai mult ca 

sigur), lucru ce s-a şi întâmplat. Eu m-am întors acasă şi Părintele mi-a făcut o rugăciune şi m-a 

binecuvântat,  eu am ajuns la  timp la  servici  şi  nu am avut  probleme.  Asta  a fost  prima mea 

întâlnire cu Părintele Ioan. A doua întâlnire am avut-o după un an, aveam un necaz şi am mers la 

Părintele Ioan, era la Iaşi, am plecat cu trenul spre Iaşi, când am ajuns la locuinţa unde stătea 

(stătea provizoriu la nişte cunoştinţe, Părintele avea domiciliu forţat în Bucureşti). Părintele era la 

rugăciune, am aşteptat să termine rugăciunea, era mai multă lume care îl aştepta. Când Părintele a 

terminat rugăciunea şi a ieşit la noi, ne-a privit pe toţi. Îmi aduc aminte cu emoţie, cum a pus 

mâna pe umărul meu şi m-a întrebat, tu eşti Dragoş, mi-am dat seama că era un om deosebit, nu 

un om obişnuit. Şi cu rugăciunile Părintelui am depăşit necazul ce atârna greu pe sufletul meu. 

După mai mulţi ani l-am întâlnit la Mănăstirea Plumbuita, Bucureşti unde era urmărit de securitate 

pas cu pas. După revoluţia din ’89, Părintele a înfiinţat o mănăstire la Recea Târgu Mureş, am 

mers  la  lucru  cu mai  mulţi  meseriaşi  din Vatra  Dornei  să  ajutăm la  construcţia  complexului 

mănăstiresc, unde l-am cunoscut mai bine pe Părintele Ioan şi pe maica Stareţă Cristina.”125

***
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 Mărturie a doamnei Rozalia Hegeduş, Târgu Mureş, 28.05.2012.
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 Mărturie a domnului Ungureanu Dragoş, actual Monahul Serafim, Vatra Dornei,02.04.2012.
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 „Mă numesc Negrea Elvira şi locuiesc in Vatra Dornei. În anul 1956, am auzit de Părintele 

Ioan Iovan de la mănăstirea Vladimireşti, acolo se săvârşeau multe minuni. Am fost internată la 

spitalul  Elias din Bucureşti  fiind diagnosticată  cu epilepsie,  doctorul mi-a spus că nu mă voi 

vindeca niciodată eram foarte necăjită nu ştiam ce să fac. Am plecat cu părinţii mei şi cu sora mea 

la Părintele Ioan la Vladimireşti, iar în urma rugăciunilor Părintelui Ioan m-am făcut sănătoasă. 

Apoi am continuat să mai merg de câte va ori până ce mănăstirea s-a închis iar Părintele şi maicile 

au fost închise. După ce a fost eliberat din închisoare am avut fericirea să-l primesc in casă la 

mine pe Părintele Ioan. Apoi Părintele a slujit la mănăstirea Plumbuita, Bucureşti, mergeam foarte 

des la Părintele şi când era la Plumbuita (şi aici la Plumbuita era urmărit de securitate, nu avea 

voie să poarte barbă şi nici haine monahale, i se îngăduia să slujească Sfânta Liturghie o dată pe 

lună, în rest putea spovedi şi se ruga pentru toţi cei ce aveau nevoie de rugăciuni fiind bolnavi şi 

în necazuri). După revoluţia din 1989 a plecat să înfiinţeze o mănăstire la Târgu Mureş, mai exact 

la  Recea.  Bărbatul  meu şi  încă  un  credincios  au  plecat  să-l  întâlnească  pe  Părintele  Ioan  la 

mănăstirea Recea, când s-a întors acasă bărbatul meu a spus că mănăstirea are nevoie de ajutor, 

am vorbit cu vecini şi cu mai multe cunoştinţe în vederea ajutorării mănăstirii. Am strâns lemn de 

construcţie şi am trimis maşini cu lemn şi tot ce trebuia şi meseriaşi pentru a lucra la construirea 

chiliilor maicilor, la clădirea de sus, am ajutat cu tot ce am putut până ce s-a finalizat clădirea de 

sus. Apoi au început şi lucrările de la complexul de jos şi Biserica mare a mănăstiri acolo nu am 

mai putut ajuta.

Am trei copii fata mea cea mică a născut o fetiţă cu mari probleme de inimă, a trimis-o de 

la spitalul din Vatra Dornei la Târgu-Mureş. Eu fiind foarte tristă m-am dus la Părintele Ioan la 

mănăstirea Recea şi i-am povestit tot necazul prin care trece familia mea. Iar Părintele m-a liniştit 

şi mi-a spus că fetiţa se va face sănătoasă, lucru ce s-a şi întâmplat fără intervenţie medicală, cu 

mila lui Dumnezeu şi cu rugăciunile Părintelui.

În  urmă cu vreo doisprezece ani un vecin s-a îmbolnăvit  de cancer la stomac, şi  i-am 

propus să mergem cu maşina la Părintele Ioan la mănăstirea Recea să se spovedească şi să se 

împărtăşească şi să i se facă Sfântul Maslu. Am ajuns la mănăstire, am fost cazaţi la arhondaric 

peste noapte iar a doua zi Părintele i-a făcut rugăciune l-a spovedit şi i-a spus: Ştefane mergi fără 

grijă şi ai să vezi minunea Maici Domnului. Era aşa slăbit că aproape nu se putea ţine pe picioare. 

S-a internat la spitalul din Târgu Mureş marţi, iar sâmbătă a telefonat acasă la familie să vină să-l 

ducă acasă că s-a făcut sănătos. Şi astăzi trăieşte şi e voinic ca un brad.

Ginerele meu Maftei a fost internat la spitalul din Târgu Mureş şi i-a descoperit că are 

cancer la vezica urinară, aflând de starea gravă în care se afla ginerele meu m-am dus plângând la 

Părintele Ioan, şi i-am povestit ce se întâmplă şi ce ne-a spus doctorul. Părintele m-a privit cu 

blândeţe şi mi-a spus: Cocuţa(aşa îmi spuneau în familie) crezi că numai Stefan s-a făcut sănătos? 
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v-a face minuni Dumnezeu şi cu Maftei, şi aşa a şi fost. De la spitalul din Târgu Mureş a fost 

trimis la spitalul din Bucureşti. Dar înainte de a se interna la spitalul din Bucureşti a făcut un 

ecograf la Vatra Dornei, rezultatul a fost că nu mai are decât numai nişte cicatrice, medicul nu 

putea să creadă şi i-a spus să aducă primul ecograf, când a văzut şi primul ecograf a rămas foarte 

mirată de rezultat. Cu toate astea ginerele meu s-a internat la spitalul din Bucureşti şi i s-a mai 

făcut unele analize şi teste, dar a fost trimis acasă sănătos din mila lui Dumnezeu şi rugăciunile 

Părintelui  Ioan.  Acesta  a  fost  Părintele  Ioan,  dragoste,  iubire  şi  jertfă  pentru  toată  lumea. 

Dumnezeu să-i dea un loc lângă tronul Său Cel Sfânt.”126

***

 „Părintele Ioan Iovan era un om plin de bucurie, credinţă, iubire şi nevinovăţie. Pentru 

primele generaţii de studenţi  teologi din Alba Iulia a  fost o mare binecuvântare  să-l  avem ca 

profesor. Era extraordinar să vezi în carne şi oase un mărturisitor pentru Hristos care a suferit în 

închisorile comuniste.

 Cel mai mult îi plăcea să vorbească despre Taina Sfintei Împărtăşanii şi despre Maica 

Domnului.  Vorbea  pe  înţelesul  tuturor,  însă  spunea  lucruri  profunde.  Cred  că  avea  şi  daruri 

speciale, simţea că sunt la slujbă (venea o maică şi-mi spunea că Părintele a trimis-o să mă cheme 

în faţă şi eu mă miram de acest lucru). Îţi vorbea ca un prieten bun, te răbda şi îţi simţea durerea. 

(Odată eram la mănăstire şi era foarte multă lume, însă eu mă simţeam foarte rău, dar pentru că 

era duminica mă luptam să rezist la slujbă, iar la sfârşitul slujbei, m-a chemat la el, mi-a dat să 

sărut sfânta cruce şi m-a lăsat durerea. Cel mai tare m-a impresionat faptul că a simţit durerea mea 

şi nu a rămas indiferent). Era atât de bun, inteligent şi perspicace, ferm, mare rugător şi mare 

postitor. 

 Mai cred că a fost un teolog cinstit pentru că a reuşit să înţeleagă şi să-şi susţină poziţia în 

faţa celor casnici, care nu sesizau nişte nuanţe şi cu zeci de ani înaintea unora, a intuit necesitatea 

unei profunde abordări a Sfintei Împărtăşanii pentru credincioşi, deoarece se crease între creştini 

tendinţa de a te speria de împărtăşanie, mai mult decât a avea o credinţă sănătoasă. Este adevărat 

că unii l-au răstălmăcit, în ispite de stânga şi de dreapta.

Fără îndoială, Părintele Ioan de la Recea a fost un duhovnic bun, de o fineţe mângâietoare 

şi de un curaj imperial (mă gândesc, deseori, la el, cum a avut curajul să întemeieze o mănăstire la 

vârsta de 70 de ani!). Dacă ar fi să-i sintetizez faptele într-o singură sintagmă, aş spune: „Părintele 

Ioan Iovan a iubit poporul român pentru care s-a rugat şi i L-a dăruit pe Hristos euharistic, a fost 
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 Mărturie a doamnei Negrea Elvira, Vatra Dornei, 02.04.2012.
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plin de lumină şi a ajuns la măsura sfinţilor, fiind un model de trăire în credinţă pentru noile 

generaţii de creştini.”127 

***

 „În anul 2000, socrul meu la peste 89 de ani cât avea atunci, încă fuma. Dădeam a treia 

oara un acatist la Părintele Ioan numai pentru rezolvarea patimii lui. Părintele ne avertizase că nu 

se poate lăsa omul uşor de fumat, fiind patimă diavolească. Deci aveam nevoie de rugăciunea 

puternică a Sfinţiei sale, rugându-mă si eu după putere, cu milă. Socrul nu ştia de aceste rugăciuni. 

După un timp, am remarcat că s-a lăsat de fumat, după tusea cu expectoraţie abundentă specifică. 

Pe nouăsprezece august, la masa de dimineaţa, îmi spune: „Mare încredere am în puterea sfinţilor. 

Să vezi, intr-o noapte pe când nu puteam dormi că fumam si noaptea mi-am zis : de ce nu mă ajută 

pe mine sfinţii să mă las de fumat?! Si din acel moment ceva mi-a spus că nu voi mai fuma 

deloc”. Si aşa a fost. Avea un suflet copilăros, dar îl subjuga aceasta patimă. Cu o săptămâna 

înainte de a pleca la cele veşnice, a mers singur, s-a spovedit si împărtăşit, la 90 de ani si 6 luni.

  14 martie 2001 plec noaptea la Recea, primisem si un telefon de la doamna T. care se operase si 

operaţia nu i se închidea, de câteva săptămâni, cu tot tratamentul. In tot acest timp, nu putea merge 

la biserică să se spovedească şi să se împărtăşească, ţinută parcă de o neîncredere. M-a rugat să 

vorbesc cu Părintele să se roage pentru ea, sa vin eventual a doua zi, sa nu-l mai obosesc. Pentru 

mine îmi era de ajuns si sa-l vad, chiar daca venisem si cu probleme ale rudelor, dar mă mustra 

conştiinţa pentru suferinţă d-nei T.

Spovedea, când iese deodată si mă vede pe picior de plecare, ultima si îmi spune imperativ, „tu să 

stai, să nu pleci''. Am ascultat. Când mi-a venit rândul, m-am uitat la ceas (nu fac asta de obicei!), 

era 12, 15. Pe d-na. T. a scris-o in caiet, la rugăciunea personală. Mi-a dat pentru ea 2 broşuri, 

Paraclisul Maicii Domnului si Acatistul Sfântului Mina cu dedicaţie, binecuvântări si semnătura. 

Am îndrăznit să cer să-mi scrie si mie un cuvânt. Mi-a spus, „Numai ea e bolnava''. Aşa grijă si 

mila avea. Nimic in plus, nimic peste ceea ce trebuie. Dar atât de mult...

In aceeaşi zi, la 12, 15 in Bucureşti, dna T. se spovedea şi împărtăşea si luând Sfintele a 

simţit  cum se închide operaţia! A spus preotului.  Mi-a  spus si  mie când am sosit  si  i-am dat 

Cadoul.

 29 octombrie, in predica Părintele ne spune despre 2800 preoţi ruşi ucişi in Siberia si puşi 

in groapa comuna. Un prizonier român a fost dus acolo ca să vadă.

Părerea Sfinţiei Sale este că ruşii vor reveni la credinţă prin aceştia, iar noi romanii prin cei 

150.000 de morţi in închisorile comuniste, renaştere prin martiri.

127 Mărturie a doamnei Sofia Trînc, Prof, Aiud 12.02.2012.
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La  masă,  sora  Maria  ne  povesteşte  unele  minuni  petrecute  la  Recea,  cu  rugăciunile 

Părintelui Ioan.

 1.- O femeie îşi aduce copilul care nu vorbea si avea pumnişorii strânşi la ambele mâini, 

fără să-i poată desface; Părintele îi spune să rămână pe a doua zi, fiind ocupat cu primirea P.S. 

Andrei. Femeia s-a cam enervat si a început să spună oricui că uite, ea are greutăţi si o lasă de 

izbelişte,  nu o bagă nimeni  în  seamă.  Intr-un târziu,  se  duce  la  dormitor.  Seara  când vine la 

vecernie, intră în vorba cu toţi cei întâlniţi până la biserică, să le spună, ştiţi, aici la mănăstire, se 

întâmplă minuni''.

In  timp ce copilul  mergea spre dormitorul de peste sosea,  rugăciunile Părintelui nu au 

contenit pentru el si mama lui. In dormitorul cu multa lume, pentru prima oara îşi aude copilul 

spunându-i de câteva ori MAMA. Nici pumnişorii nu mai erau strânşi!

  2. Alta data era tot înaintea venirii P. S. Andrei o familie cere să fie primită la Părintele 

Ioan. Sfinţia Sa îi invită să aştepte. Ei se neliniştesc, nerăbdători se urca in maşina si pornesc. La 

ieşirea in sosea, când să cotească, sunt loviţi de o maşină. Îl scot pe soţ mort. Îl aşează pe jos. 

Soţia si câteva persoane se întorc la Părintele ca să se tânguie că nu mai ştiu ce să facă, soţul e 

mort.

Părintele,  liniştit  îi  trimite  la  locul  accidentului  unde  trebuie  să  vină  Poliţia  să  facă 

constatarea.  Se întorc şi  văd ca cei  rămaşi acolo îl ridicaseră  pe „mort'',  îl  ţineau in picioare, 

sprijinit. Lor le-a spus. „Daca eu va spun sa nu plecaţi, înseamnă ca nu degeaba va ţin aici, ci ca să 

fiţi feriţi de ceva rău.”

 Eu însămi, când am venit doar pentru o zi, am fost sfătuită de Părintele să rămân si a 2-a 

zi. Am zis ca nu m-am învoit de la serviciu. A trimis si o maica să-mi spună să rămân. Eu tot n-am 

înţeles. Astfel am probat ce buna este ascultarea de la Părintele, pentru că am alunecat pe o coamă 

de gheaţă si lovitura m-a afectat vreo 3 săptămâni. Cazând am zis imediat, asta pentru că nu am 

mai stat o zi. La serviciu s-a dovedit că nu era necesar să fiu prezentă, neapărat...

21 noiembrie 2002, la Intrarea in biserica a Maicii Domnului, continua să vină foarte multă 

lume din Mureş, Moldova, Oradea, Bucureşti. Părintele ne spune, „aş aduce toată ţara aici, dacă ar 

fi după mine!”

 7 septembrie 2003, Sfinţirea bisericii Sfintei mănăstiri Recea, după terminarea mozaicului; 

tablou votiv cu Părintele Ioan si  Maica Stareţă Cristina.  Părintele primeşte de la P.F.  Teoctist 

Crucea Patriarhală.

A doua zi la hram, in predica Părintele ne spune: „Credeţi ca Crucea Patriarhala mi s-a 

urcat la cap? Cum am primit zeghea, aşa am primit si Crucea.” Si apoi, ascunzându-si lacrimile: 

voi îmi lipsiţi, daca-aţi şti cat îmi lipsiţi când nu sunteţi aici...”
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 9septembrie  2003,  la  altarul  de  vară,  cu  preotul  Nicolae  de  la  Sfântul  Silvestru  din 

Bucureşti cu care a fost vecin in copilărie la Husasăul de Cris, ne spune: „rugaţi-va să-mi păstrez 

până la sfârşit aceasta naturaleţe si voioşie ce o am de când eram copil”. Uitându-se pătrunzător la 

fiecare in parte, zice: ''Ştiu cât mă iubiţi.” Dar privirea Sfinţiei Sale era arzătoare de dragostea ce 

ne purta dansul noua.

 11 noiembrie 2003, avusese congestie pulmonară contractată după sfinţirea bisericii in 7 

septembrie. După Sfânta Liturghie era încă slăbit, ne-am îndreptat spre dansul sa-i sărutam mâna. 

Ne-a făcut un semn să ne oprim. Un copil de 7 ani a înaintat spre el, l-a lăsat chiar sa-i sărute 

mana. Copilul a spus, mulţumesc, cei de aproape l-au auzit. Atunci, Părintele ne-a spus: „Vedeţi, 

azi după 7 ani copilul a vorbit pentru prima oara. M-am rugat pentru el. Dar plătesc pentru toate 

acestea!”

 28 august 2005. Am reţinut cum se adresa Părintele celor veniţi (azi şi in toate zilele): 

„FRUNZELE COPACULUI PREOȚIEI MELE”128

***

 „A vorbi despre Părintele Ioan este mult prea mult pentru mine. Şi totuşi... Dumnezeu mi-

a dăruit atât prin Sfinţia sa, încât se cere acum mărturisit.

L-am cunoscut în urmă cu douăzeci de ani. Mi s-a vorbit despre el şi ştiam că aveam să 

întâlnesc un om cum rar mai întâlneşti. Încerc să-mi amintesc care a fost sentimentul pe care l-am 

trăit când l-am văzut pentru prima oară. Eram la cursuri, la facultate. Părintele a însemnat pentru 

mine altceva, era altfel, atât de aproape de ceea ce ar trebui să fie un adevărat creştin şi un preot 

adevărat. Cred că aceasta m-a uimit, că întâlneam un om care „vorbea” altfel despre Dumnezeu, 

întreaga sa fiinţă era o mărturie a unui Dumnezeu viu, Care e foarte aproape de oameni, Care ne 

iubeşte, ne ajută, de Care aveam atâta nevoie... 

Părintele mi-a adus o mărturie vie de credinţă. Te făcea să-L vezi pe Dumnezeu ca pe o 

Fiinţă vie, aproape de tine, ceva se schimba în sufletul tău când îţi vorbea. Spunea povestioare 

despre Sfinţi şi minuni care, mărturisesc că îmi plăceau atât de mult şi pe care le repet generaţiilor 

de copii în mijlocul cărora îmi petrec o parte a vieţii, având acelaşi efect: rămâi uimit, te umpli de 

har  şi  bucurie  sfântă,  îţi  doreşti  să  fii  altfel,  mai  curat  şi  mai  sfânt,  Îl  iubeşti  mai  mult  pe 

Dumnezeu.

Părintele  a  fost  un  adevărat  „cuceritor”  pentru  Împărăţia  Cerurilor.  Nu puteai  rămâne 

indiferent. Parcă îl şi văd slujind Sfânta Liturghie, atât de dragă sufletului său. Cea mai puternică 

imagine este aceea când, după Prefacere, la începutul cuvântului său împărtăşit oamenilor, spunea: 
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„Hristos este aici, pe Sfânta Masă!”. Ne determina, de fiecare dată, să conştientizăm realitatea 

prezenţei lui Hristos la Liturghie, în biserică.

Experienţa duhovnicească e greu de mărturisit.  Şi totuşi,  nu poţi  ascunde darul înainte 

vederii, a-ţi spune exact cuvântul de care ai nevoie, când nu spuseseşi încă ce problemă ai, a pune 

în faţa ta tocmai păcatele pe care trebuie să le mărturiseşti, a găsi uneori în cuvântul de la predică, 

sau într-o vorbă spusă aparent întâmplător tocmai rezolvarea crizei tale din acel moment. De fapt 

era suficient „a fi” acolo, în biserică, în preajma Părintelui şi „îţi încărcai bateriile”, cum adesea 

spunea  chiar  dânsul.  Plecai  spre  casă  zburând,  entuziast,  fiindcă  reuşiseşi  să-L  regăseşti  pe 

Dumnezeu. 

Îmi amintesc cu cât drag şi respect vorbea despre părinţii săi şi cum a visat-O pe Maica 

Domnului dând-o drept exemplu de adevărată preoteasă pe mama sa. Ne este model de cinstire 

adevărată a părinţilor.

Greu se lăsa convins a vorbi despre experienţa din închisoare. Refuza laudele, elogiile şi 

voia a se feri de ispite. Dumnezeu i-a primit, nădăjduiesc, suferinţele!

Nu tăcea, în schimb, când adevărul se cerea afirmat. O făcea cu atâta forţă, ca un adevărat 

mărturisitor.

După trecerea Sfinţiei Sale la Domnul, ne-a lăsat o cale de a-i comunica în permanenţă tot 

ceea ce avem pe suflet: rugăciunea. Mai trebuie să spun că, atunci când a plecat, nu mi-a lăsat 

sufletul orfan, ci mi-a dăruit un alt duhovnic. Mai târziu am început să înţeleg de ce. 

Din „cuvintele” sale, cele care îmi revin adesea în gând ar fi: 

„Se mântuiesc şi cei ce sunt pe calea spre Dumnezeu, nu doar cei ce au ajuns la El.”

„Canonul: să nu mai faci!” 

Dumnezeu să ne mântuiască, pentru rugăciunile Sfinţiei sale, pe cei ce am avut şansa şi 

binecuvântarea de a-l cunoaşte şi pe toată lumea!”129 

***

 „Toată viaţa sfinţiei sale a fost o mărturie – o mărturie a iubirii lui Hristos pentru noi...

... L-am cunoscut pe dragul meu Părintele Ioan imediat după ce a venit la Recea, la 2-3 ani 

de la venirea sfinţiei  sale prin 1993. La acea oră,  mă aflam pe calea întrebărilor existenţiale, 

proaspăt ieşite dintr-un sistem totalitar, în care puteai să fii creştin, dar totuşi ca şi tânăr multe în 

ale credinţei nu-ţi erau elucidate pentru că nu exista „ora de religie” de la şcoală, ci numai minima 

educaţie  religioasă  pe  care  am primit-o  în  familie,  căutam de  altfel  răspunsuri,  împliniri  ale 

dorinţelor omeneşti... Nu am cuvinte să-I  mulţumesc lui Dumnezeu, să mă numesc o persoană 
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fericită şi privilegiată şi binecuvântată mai ales, că l-am întâlnit pe Părintele Ioan care prin infinita 

sa iubire şi credinţă mi-a arătat mie, ca şi altora, îmbiindu-ne şi spunându-ne „Gustaţi şi vedeţi că 

Bun este Domnul! Până într-atât încât niciodată să nu ne mai lăsăm de El.”

Dar, să revenim, cum Dumnezeu dintotdeauna mie personal, am simţit cum mi-a purtat de 

grijă, călătorind cu întrebările mele pe ici, pe colo, un părinte duhovnicesc deosebit, căruia nu am 

cuvinte  de  mulţumire,  mi-a  sugerat  să  merg  la  Mănăstirea  Recea  pentru  o  spovedanie  mai 

amănunţită, pentru că tocmai a venit un părinte deosebit. Nu am stat mult pe gânduri şi împreună 

cu mama mea, ne-am dus la Recea. Mulţime mare de oameni veneau la Părintele, pentru a găsi şi 

a se împărtăşi cu Lumina adevărului credinţei noastre ortodoxe.

Ajungând la sfinţia sa la spovedanie, mama s-a dus prima, apoi eu şi printre altele mama îi 

spusese Părintelui că a venit cu fiica ei, (respectiv eu) iar atunci Părintele m-a strigat pe nume: 

„Bianca,  vino  aici!”  mama mărturisise  că  nu-i  spusese  Părintelui  numele  meu...  (să  mă ierte 

Părintele meu drag de acolo de sus, pentru această mărturisire dar cred că merită să se ştie, cu 

toate  că  niciodată  de  atunci  mie  personal  Părintele  nu  mi-a  spus  nimic  „înainte”  ceva  cum 

susţineau  alţii...  cert  este  că  din  momentul  când  m-am  spovedit  la  sfinţia  sa,  s-a  produs  o 

schimbare în viaţa mea, iar Părintele Ioan a devenit duhovnicul meu. Trebuie să mărturisesc că ori 

de  câte  ori  aveam o  problemă mergeam să  mă spovedesc  la  Părintele  meu drag  şi  ştiam că 

Dumnezeu îmi va da răspuns la problema mea prin sfatul Părintelui, sfat pe care l-am urmat şi 

împlinit cu sfinţenie.

Aveam liniştea şi siguranţa pe care o are un copil când ştie că tatăl  lui  îl  ocroteşte, îl 

iubeşte şi se roagă pentru el permanent. Am văzut în Părintele Ioan, pe tatăl meu, care m-a născut 

şi apoi m-a crescut duhovniceşte din nou, de Sus, de multe ori i-am spus Părintelui că sfinţia sa 

este  tatăl  meu,  iar  Părintele  zâmbea,  avea  un  zâmbet  angelic  –  oare  câţi  alţi  fii  sau  fiice 

duhovniceşti ca şi mine a mai avut Părintele, cu siguranţă foarte mulţi... pentru că avea o iubire 

imensă... pentru oricine. Cât a vieţuit Părintele la mănăstirea Recea – Recea era o oază de linişte şi 

lumină unde Marta şi Maria adică dragul nostru Părintele Ioan, tata Părintele meu, şi al nostru şi 

maica stareţă Cristina, pe care o iubesc şi o respect mult pentru foarte multe calităţi pe care le are 

sfinţia sa, şi-au împlinit un mandat providenţial; prin Înaltpreasfinţitul nostru Mitropolit Andrei, 

căruia  trebuie  cu smerenie  să-i  mulţumim, pentru că,  dacă Înaltpreasfinţia  Sa nu-l  aducea  pe 

Părintele Ioan la Recea, probabil sau cel mult sigur, mulţi nu eram pe calea credinţei adevărate şi 

nu căutam mântuirea şi deasa împărtăşanie. Aici, la Recea s-a petrecut „o naştere de Sus” pentru 

mulţi şi Părintele de acolo de Sus cred că este fericit pentru noi... 

Sunt astăzi profesoară de Religie, din mila lui Dumnezeu şi prin rugăminţile sfinţiei sale şi 

ale Părintelui  care m-a îndemnat să-l  cunosc pe Părintele Ioan, îmi place ce fac, fac cu drag, 

pentru că ştiu cât bine mi-a făcut mie Dumnezeu de-a lungul vieţii mele, şi pe bună dreptate şi nu 
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degeaba, de multe ori zicea Părintele: „Mare eşti Doamne, şi minunate sunt lucrurile Tale”, şi 

foarte mulţi ar trebui să ne întoarcem să-I mulţumim şi să-L mărturisim pe Dumnezeu neîncetat.

Cu toate că Părintele s-a mutat din această viaţă mai aproape de Hristos şi de Măicuţa 

Sfântă pe care o iubea foarte mult, pentru mine Recea a rămas a doua mea casă şi ori de câte ori 

merg acolo (pentru că  o mică parte  din familia  mea este  la  această  mănăstire,  sora  mea este 

vieţuitoare  aici),  trec  şi  pe  la  „garsoniera”  cum  îi  plăcea  Părintelui  să  spună,  adică  pe  la 

mormântul sfinţiei sale, unde-i spunem toate ofurile şi problemele, dar şi bucuriile noastre, şi sunt 

foarte  sigură  că  şi  de  acolo  ne  ascultă  şi  ne  ajută,  încă  şi  mai  mult  decât  a  făcut-o  aici  pe 

pământ.”130

***

„Mă numesc P.C. şi încep a vă spune că era în vara anului 2007, mai precis în data de 

24.06.2007, am fost sunat de către colegul şi bunul meu prieten R.S.F. dacă pot să fac un gest 

umanitar, dacă pot spune aşa ceva, ştiind faptul că am o maşină străină nouă (2006), spun aceasta 

că, din spusele lui R.S.F. care a mai încercat să mai ia legătura cu cineva care avea o maşină 

autohtonă, o mai veche Dacia, dar ştia că în aceasta ca şi în toate aceste maşini mai mirosea a 

benzină (de unde venea aşa zisul „rău de maşină”) şi să nu mai vorbim de siguranţa persoanelor 

din ea …vă daţi seama ce răspundere avea, sunt rugat să merg cu el şi cu Părintele Ioan la Oradea 

unde vroia să mai vadă mormântul părinţilor, locurile natale, rudele şi tot ce se mai poate. Puţin 

am stat pe gânduri, din două motive, cum ar fi: nu aveam liber în acele zile; aveam examen pentru 

masterat. Cum toate pe lângă Părintele Ioan se rezolvă, bineînţeles că şi eu am început să sun un 

coleg (C.G.E.) care era în concediu şi fără nici-o ezitare în răspuns aflând pentru cine trebuie să 

mă ajute a fost de acord să facă un serviciu în locul meu. Zis şi făcut. Am aranjat puţin maşina, o 

mică cosmetizare, şi am plecat spre mănăstirea Recea de unde trebuia sa-l iau pe Părintele Ioan şi 

pe R.S.F.. Pot să vă spun că până atunci nu-l cunoscusem personal pe Părintele Ioan. Am intrat cu 

maşina în curtea mănăstirii unde trebuia să mai aşteptăm încă o maşină pentru că în acea seară 

pleca spre aeroportul din Viena şi Maica Stareţă Cristina împreună cu o soră din mănăstire de 

unde urma să plece spre S.U.A. 

După această  trăire plăcută  în compania  Părintele  Ioan pe meleaguri  bihorene,  a  venit 

momentul întoarcerii „acasă” – aceea fiind mănăstirea Recea, unde Părintele Ioan a binecuvântat 

maicile şi persoanele care erau în mănăstire. Părintele Ioan simţindu-se obosit după un drum aşa 

de lung, l-a rugat pe R.S.F. să-l însoţească spre chilie. În acel moment gândul îmi era la – cum 

poate arăta chilia Părintele Ioan. Nu au făcut doi paşi, iar Părintele s-a întors spre mine şi a spus: 
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„hai Cornel să-mi vezi şi tu chilia”, moment în care am rămas surprins deoarece dorinţa mea de a 

vedea chilia nu am exprimat-o verbal, ci doar m-am gândit.”131

***

 „Se întâmpla cu mulţi ani în urmă, când mama mă trimitea la Sfânta mănăstire Recea, că 

este acolo un părinte mare. După multe insistenţe am ajuns la mănăstire la Sfânta Liturghie care se 

ţinea în altarul de vară.

Eu fiind tânăr, aveam gânduri şi dorinţe, zic eu normale pentru vârsta aceea – să am o 

maşină, o garsonieră, să găsesc o fată bună. La predică, la un moment dat Părintele Ioan, deşi nu 

ştiam cine este a început sa spună: „ce vrei omule nebun, maşină? – uite inima”, făcând un semn 

în dreptul inimii ca şi  cum ar roti  un buton, „poc,  uite accidentul,  stâlpul,  maşină vrei? Vrei 

garsonieră? – ai asigurat doi pe doi”. Mai departe nu-mi mai amintesc, doar că am început să 

plâng nerealizând dacă îmi vorbeşte mie sau acesta era cursul predicii. Deşi nu avea cine să mă 

cunoască m-am retras după un brăduleţ deoarece îmi era ruşine că mă vede cineva plângând, dar 

se pare totuşi că preotul bătrânel care vorbea de la altar ştia ceva despre ce gândesc, lucru care pe 

atunci l-am luat drept întâmplare. 

Venind mai des mi-am dat seama că mai importantă era mântuirea decât acele dorinţe. 

Deşi nu-l cunoşteam pe Părintele Ioan, decât că e „un părinte mare”, din spusele mamei mele, am 

prins un drag, pe atunci neexplicabil.

Altă dată, mă găseam pe scările bisericii de jos, judecându-l pe Părintele Ioan în mintea 

mea că era prea deschis cu oamenii, glumea. Eu vedeam călugăria (călugăroşenia) mai cu capul 

aplecat  –  aşa  zisa  smerenie,  mai  nearanjaţi  vestimentar,  nevorbăreţ.  În  acel  moment Părintele 

glumea cu o mulţime de oameni care se îndreptau spre poarta mănăstirii spunându-le „măi, eu nu 

aş pleca” şi „hai, şuşaua şi la gară”, după care s-a întors spre mine, chemându-mă la dânsul. Ajuns 

în faţa Părintelui mi se adresă pe nume în timp ce arăta cu mâna în dreptul inimii: „auzi Septimiu, 

Dumnezeu caută la inimă, nu la exterior.” Bineînţeles că mi-am cerut iertare,  moment în care 

Părintele Ioan m-a cuprins de umeri şi cu căldură mi-a zis: „nu, n-ai greşit, stai liniştit”.

„Septimiu Sever – fii sever cu tine, nu cu alţii!”

Se întâmpla în faţa Potirului, Părintele Ioan a îndreptat mâna dreaptă spre obrazul meu 

stâng spunându-mi: „Septimiu Sever – fii sever cu tine, nu cu alţii!”. Aparent n-ar însemna prea 

mult, dar eu am conştientizat pe loc că la spovedania care a avut loc înaintea Sfintei Liturghii, nu 

mi-am mărturisit purtarea urâtă faţă de bunica mea, care deşi era bolnavă (uita ce face – scleroză), 

nu aveam dreptul să o supăr, deci era un păcat nemărturisit.
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…câtă delicateţe, câtă dragoste şi grijă să mărturisesc păcatul nemărturisit, şi în ce mod, 

fără a-mi spune verbal, mi-am dat seama la ce se referă.

Un alt moment frumos – o minune – s-a întâmplat la Oradea acasă la nepoata Părintelui 

Ioan,  în timp ce Părintele  ne povestea,  încercam să-l  rog să  ne povestească o întâmplare  din 

puşcărie cu „cojocelul”, dar nu reuşeam să pun întrebarea până la capăt, deoarece Părintele Ioan 

începea  o  frază  şi  din  respect  rămâneam  doar  la  începutul  întrebării:  „părinte  Ioan,  nu  ne 

spuneţi…?” După a treia încercare, fără să duc fraza până la capăt, Părintele Ioan a spus: „hai, măi 

să o spun şi pe a ta” – şi a povestit ceea ce eu îmi doream să ne povestească.

Părintele Ioan avea obiceiul ca în fiecare seară după slujbele obişnuite să spovedească. 

Aceasta s-a întâmplat când eu eram în concediu, urmând ca a doua zi să ajut maicile la unele 

munci mai grele. Intrând la spovedanie, am povestit Părintelui Ioan că mă simt slăbit şi nu o să pot 

face faţă la muncile de a doua zi. Părintele Ioan după dezlegarea efectuată, mi-a pus mâna pe cap, 

a spus o rugăciune scurtă, nu mai reţin, în orice caz o rugăciune către Maica Domnului. Plecând, 

judecam că „no, s-a scăpat Părintele Ioan de mine, nu mă bagă în seamă că eu mă simt aşa slăbit şi 

nu o să pot lucra de dimineaţă”. Fără să-mi dau seama pe moment, eu care cu greu am ajuns la 

biserică, acum alergam şi nu mai simţeam moleşeala din trup, în acelaşi timp ruşinându-mă că am 

judecat greşit că Părintele Ioan s-a scăpat de mine cu o rugăciune scurtă.

De câteva zile aveam o durere mai intensă în partea dreaptă, crezând că am apendicită. Am 

cerut binecuvântarea Părintelui Ioan pentru operaţia de apendicită. Dânsul m-a întrebat: „Oare nu 

este  vreo  hernie?”  Eu  insistam  hotărât  că  este  apendicită,  „că  ştiu  eu  că  de  mic  mă  doare 

apendicita”.  Văzând Părintele Ioan insistenţa mea, mi-a povestit  că  şi dânsul a fost  operat  de 

apendicită, chiar găsindu-i un năsturel. M-a binecuvântat. A doua zi după consult am fost trimis la 

un specialist chirurg deoarece nu exista nici un indiciu că ar fi apendicită. Chirurgul după ce m-a 

consultat a spus: „a, e un punct hernial dureros drept, să aveţi grijă cu efortul că dacă se măreşte o 

să ajungeţi la operaţie.” Atunci mi-am amintit de cuvintele Părintelui Ioan „nu o fi vreo hernie?” 

fiindu-mi ruşine că nu l-am ascultat când îmi spunea de hernie, eu insistând cu apendicita.

Următoarea relatare se referă la sora mea N.L.F. care era însărcinată,  iar  în urma unui 

control a fost depistată cu o boală numită Toxoplasmoza, transmisă de la păr de pisică sau câine şi 

deoarece urma să aibă urmări asupra copilului, i s-a sugerat a face un avort. Având aceste discuţii 

cu  sora  mea,  eu  la  rândul  meu l-am rugat  pe  Părintele  Ioan  să  o  pomenească  în  rugăciune. 

Părintele Ioan mi-a zis să o chem la dânsul, eu spunându-i că nu o să vină, cu toate că nu era 

împotriva bisericii, având de gând să facă un nou test la Târgu Mureş şi apoi la Cluj Napoca. 

Părintele Ioan a zis „tu spune-i să vină la mine că dacă este nevoie vorbim cu Maica Stareţă şi 

vorbim la Cluj cu un doctor bun”. De dragul ascultării am vorbit cu sora mea, ceea ce mi-a zis 

Părintele Ioan, fiind convins că ea nu va veni. După câteva zile m-a sunat să o aştept că vine 
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pentru un nou test, exprimându-şi dorinţa de a trece pe la Părintele Ioan. În următoarea zi s-a 

spovedit şi împărtăşit, Părintele Ioan spunându-i ca nu cumva să facă avort că nu are nimic. După 

Sfânta  Liturghie  a  mers  din  nou  la  o  clinică  particulară  pentru  un  nou  control.  Rezultatul 

controlului  arătând  că  nu  mai  este  nici  urmă de  boală.  În  prima  fază  ea  nerealizând  folosul 

spovedaniei  şi  împărtăşaniei  dorea  să  dea  în  judecată  clinica,  lucru  care  bineînţeles  nu  s-a 

întâmplat, conştientizând şi ea folosul rugăciuni Părintelui Ioan.”132

132
 Mărturie a domnului Raita Septimiu, Târgu Mureş, 02.05.2012.
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CONSIDERAŢII FINALE 

Mărturisitor  al  lui  Hristos  în  perioada  de  mare  încercare  pentru  Biserica  Ortodoxă 

Română, părintele Ioan a înţeles misiunea la care a fost chemat şi nu a încetat a călăuzi sufletele 

creştinilor  indiferent  de  riscurile  la  care  era  expus.  Deloc  intimidat  de  ameninţările  repetate, 

Părintele  a  împăcat,  a  liniştit  şi  a  dezlegat  inimile  împovărate  al  fiilor  săi  sufleteşti.  Astfel 

Părintele duhovnic Ioan Iovan încă de tânăr devenise călăuza duhovnicească a miilor de suflete. 

Viaţa sa curată era motivul pentru care credincioşii atunci când erau împovăraţi de grijile vieţi şi îl 

căutau pe părintele duhovnic simţeau uşurare şi totodată primeau sfatul potrivit. Viaţa plină de 

încercări a părintelui Ioan, statornicia sa în nevoinţă şi cunoaştere, în rugăciune şi cuvânt, în trăire 

vie  şi  misiune  evanghelică,  pastorală,  au  atras  în  jurul  Sfinţiei  Sale  numeroşi  călugări  şi 

credincioşi  dornici  de  cuvânt,  de  sfătuire,  de  călăuză  spre  Hristos  pe  calea  mântuirii.  Pentru 

aceasta, Bunul Dumnezeu a rânduit ca şi o încununare a vieţii lui închinate lui Hristos, să fie 

considerat duhovnicul Ardealului. Părintele Ioan Iovan este unul dintre reprezentanţii Tradiţiei vii 

a  Ortodoxiei  în  zona  multiconfesională  a  Ardealului,  aspru  vitregită  în  curgerea  vremurilor. 

Modelul oferit de Părintele Ioan poate dinamiza viaţa duhovnicească atât a chinoviilor , cât şi a 

parohiilor. Părintele  Ioan  Iovan  era  o  prezenţă  puternică.  Pentru  a  ilustra  personalitatea  lui  , 

cuvintele noastre se arată neputincioase. Chiar şi pentru cei care nu-l cunoşteau, simpla prezenţă 

în biserică,  era  pur şi  simplu, plină de lumină .  La predică,  era la fel  de puternic.  Asemenea 

marilor duhovnici, Părintele era aspru şi cald în acelaşi timp. Te ţinea la distanţă şi deopotrivă, te 

îmbia să te apropii. Cei care veneau la Mănăstirea Recea, ştiau că părintele Ioan primise de la 

Domnul darul vederii înainte. Că acest lucru era un adevăr este întărit de nenumăratele mărturii.

 Un  slujitor  al  altarului  care  a  suferit  atât  de  mult  în  închisorile  comuniste  poate  să 

glumească pe seama acestui subiect: cei mai mulţi dintre noi preferă să uite ceea ce au suferit. 

Voinţa de a uita are semnificaţia ei: a iubi înseamnă a ierta, iar dacă ai iertat ai şi uitat. Cel mai 

greu este să găseşti sensul suferinţei, mai ales al suferinţei prin care treci tu însuţi. Părintele Ioan 

este dovada vie a faptului că omul poate transforma suferinţa în bucurie, atunci când suferă în 

numele Celui ce a suferit pentru toţi. Părintele Ioan, luminos, sincer şi direct, nu arăta nici cea mai 

mică îngăduinţă faţă de nesinceritate, minciună şi compromis cu păcatul. Pe cei căldicei nu-i avea 

la inimă. Un om cu ochii pătrunzătorii, care scruta adâncul celor ce-l căutau, doar privindu-i în 

ochi. Ceea ce rămâne după întâlnirea cu Părintele Ioan, un om care a adus la Hristos zeci de mii 

de oameni, este prezenţa lui atât de luminoasă. Părintele Ioan a fost un mărturisitor. Toată viaţa 

Sfinţiei Sale a fost o mărturie, o mărturie a iubirii lui Hristos pentru noi şi pentru toţi cei care au 
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vrut să-i asculte cuvântul şi învăţătura. Părintele Ioan „a luptat lupta cea bună” (II Timotei 4,7), iar 

misiunea pe care a desfăşurat-o a adus rod bogat în via Domnului. Lucrarea sfântă a părintelui 

duhovnicesc, de a naşte pe Hristos în sufletele fiilor, a fost pururi înaintea ochilor lui. Preoţii ca 

„slujitori  ai  lui  Hristos  şi  iconomi ai  Tainelor  lui  Dumnezeu”  (I  Corinteni  4,1)  sunt  cei  care 

zămislesc în sufletele credincioşilor, prin lucrarea Duhului Sfânt, chipul lui Hristos. Părintele Ioan 

spunea: „toţi preoţii sunt la fel au acelaşi har, primit la hirotonie, acelaşi har îi călăuzeşte pe toţi, 

doar râvna îi deosebeşte pe unul de celălalt”. Părintele Ioan cultiva această râvnă în toţi oameni, 

indiferent de statutul lor social. În misiunea lui,  Părintele Ioan s-a folosit de două mijloace: a) 

puterea cuvântului, b) Sfânta Euharistie. S-a dedicat acestei misiuni din dragoste nemărginită faţă 

de Hristos şi  din dragostea care o avea faţă de toţi oamenii. A ştiut că oamenii au nevoie de 

Hristos mai mult decât de aer, mai mult decât de pâine, mai mult decât de apă, şi L-a dăruit pe 

Hristos la modul „real şi substanţial”, subliniind cu insistenţă unirea noastră deplină şi adevărată 

cu Mântuitorul Iisus Hristos, prin Sfântul Lui Trup şi Sânge. Părintele Ioan ne-a lăsat o mărturie 

vie de credinţă. Te făcea să-L vezi pe Dumnezeu ca pe o Fiinţă vie, aproape de tine. Ceva se 

schimba în  sufletul  tău când  îţi  vorbea.  Spunea  povestioare  despre  Sfinţi,  rămâneai  uimit,  te 

umplea de har şi de bucurie sfântă, îţi doreai să fii altfel… mai curat şi mai sfânt, să-L iubeşti mai 

mult pe Dumnezeu. Nu puteai rămâne indiferent. Părintele Ioan a fost un adevărat „cuceritor” al 

Împărăţiei Cerurilor. Cea mai pregnantă imagine a Părintelui, pe care cei apropiaţi lui o păstrează 

în  sufletele  lor,  este  aceea  a  slujitorului,  în  faţa  Sfintei  Mese,  invocând  pe  Duhul  Sfânt.  La 

începutul  cuvântului  său  de  învăţătură,  spunea:  „Hristos  este  aici  pe  Sfânta  Masă!  Real  şi 

substanţial!”  Ne determina  de  fiecare  dată  să  conştientizăm realitatea  prezenţei  lui  Hristos  la 

Liturghie. Părintele îndruma spre împărtăşirea deasă. Zicea: „Pe masa Sfântului Altar în Potir se 

află Hristos real şi substanţial, sunt mai convins de aceasta decât vă văd şi mă vedeţi Misiunea lui 

şi-a  desfăşurat-o conform convingerilor  pe care  le  avea,  şi  anume că  se  poate  regenera  viaţa 

noastră duhovnicească printr-o regăsire a comuniunii cu Hristos în sfânta Euharistie. A fost un 

mărturisitor care L-a propovăduit pe Hristos Euharisticul. De fapt aşa au trăit toţi Sfinţii Părinţi 

chiar dacă aceste idei nu ni le-au spus întotdeauna în mod explicit.

Refuza să vorbească despre suferinţele din închisoare, refuza laudele, elogiile. Nu tăcea în 

schimb,  când  adevărul  se  cerea  afirmat.  O  făcea  cu  atâta  forţă,  ca  un  adevărat  mărturisitor. 

Părintele Ioan era un preot viu, cu putere în cuvânt, Hristos Euharistic îi dădea această putere, 

această vitalitate duhovnicească, un iubitor de Hristos, un om al lui Dumnezeu, şi dedicat întru 

totul celor care îl  căutau pe Hristos.  Când predica faţa îi era luminoasă,  pur şi simplu iradia. 

Predicile  Părintelui  ajungeau  direct  la  sufletele  oamenilor,  înmuindu-le  răutatea,  alinându-le 

suferinţele sufleteşti şi trupeşti, astfel nimeni părăsind biserica nemângâiat. Părintele Ioan simţea 

durerea omului în necaz şi în ispită şi nu rămânea indiferent. „. Era suficient „să fii” acolo, în 
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biserică,  în preajma părintelui  Ioan,  iar  „bateriile  îţi  erau încărcate” cum adesea spunea chiar 

dânsul.

Întâlnirea cu părintele Ioan era ca întâlnirea dintre Motovilov şi Sfântul Serafim de Sarov. 

Când  te  privea  în  ochi  simţeai  cuvintele  Sfântul  Serafim de  Sarov:  „Bine  ai  venit,  bucuria 

sufletului  meu,  Hristos  a  Înviat!”.  Era  ca  o  sărbătoare,  ca  zi  de  Paşti,  era  plină  de  lumină. 

Asemănându-se sfinţilor, este un model de trăire în credinţă pentru noile generaţii de creştinii. Mai 

zicea:  „dacă  nu ţi-a  fost  ruşine  când  ai  făcut  păcatul  să  nu-ţi  fie  ruşine nici  să  scapi  de el” 

.Îndruma la spovedanie, la pregătirea pentru împărtăşirea cu Hristos. Mai spunea, „nu coboară 

Hristos doar pentru preoţi, pe toţi ne cheamă; «Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu 

vă voi odihni pe voi!» (Matei 11,28) „ şi «pe cel ce vine la Mine nu-L voi scoate afară» (Ioan 

6,37), nu-i rău poporul român,dar nu este catehizat, nu este sfătuit, înţeles.” Părintele Ioan a fost 

un mărturisitor a lui Hristos. Cu orice risc şi-a exprimat crezul său, fiind un mare misionar. Ne-a 

lăsat libertatea de a-L descoperi pe Hristos, prin efortul nostru propriu. Un filozof spunea aşa: 

„numai oameni vorbesc prin cuvinte, în timp ce eroii (sfinţii!) vorbesc prin viaţa lor!” Dacă acum 

părintele Ioan tace, putem însă citi în „Cartea vieţii” Sfinţiei Sale, faptele de lumină ce le-a scris 

acolo pentru eternitate. Numai să avem ochii spirituali bine deschişi .

Părintele  Ioan avea fermitate,  dar  avea şi  bucurie,  chipul lui  îţi  inspira pace,  linişte şi 

bucurie. Surprinzător, după atâta suferinţă (pentru că Părintele suferea de ulcer varicos la picioare 

şi,  multe alte  neputinţe acumulate pe parcursul anilor de detenţie inumană),  Părintele Ioan va 

rămâne în amintire şi în conştiinţa miilor de oameni, cu multe învăţături şi fapte minunate. La loc 

de frunte stă faptul că a încurajat o mulţime de tineri teologi să se pregătească pentru apărarea şi 

promovarea credinţei ortodoxe. A fost în acelaşi timp un bun păstrător al Tradiţiei şi un păstor 

receptiv la noile probleme apărute în societate.  Era  ordonat şi  ospitalier,  un slujitor distins al 

Bisericii, un om înţelept, erudit şi elegant. Rămâne în sufletele noastre prin caracterul, onoarea şi 

demnitatea lui. Vocea sa caldă, dar în acelaşi timp hotărâtă şi fermă. Cultura teologică dobândită 

datorită muncii şi tenacităţii, rigoarea academică, doctrinară, liturgică şi canonică, luciditatea şi 

spiritul său critic însoţit de foarte multă înţelegere şi condenscendenţă, spiritul de disciplină, în 

primul rând faţă de el însuşi, slujirea sa în diferite împrejurării şi ocazii, felul său de a fi şi de a se 

raporta la semenii săi, la fiecare în parte într-un mod deosebit şi unic, fiind foarte respectuos, 

accesibil şi deschis sunt calităţile de netăgăduit, pe care le-au simţit toţi cei care l-au cunoscut. 

Părintele a avut şi calitatea de a fi un om de o sinceritate, discreţie şi modestie ieşite din comun, 

care au inspirat foarte multă încredere, confort sufletesc şi dragoste faţă de valorile perene ale 

spiritualităţii şi culturii autentice.

 Cine l-a cunoscut pe părintele Ioan Iovan este convins că s-a mutat la locul cuvenit de 

unde ne va îndruma în misiunea pe care o avem noi cei ce ne-am hrănit din Sfântul Potir. Fiecare 
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dintre  noi  ştie  cât  de  sfinte  erau  întâlnirile  şi  câte  adevăruri  erau  rostite.  Această  realitate 

exprimată  dintr-o  trăire  sinceră  a  credinţei  a  schimbat  suflete.  În  acest  context  al  sincerităţi 

părintele  Ioan  nu  a  acceptat  nici  un  compromis  al  credinţei.  De  aceea  în  întreaga  perioadă 

comunistă  părintele  nu  vedea  ca  salvare  a  Biserici  atitudinea  duplicitară. „De  ce  această 

duplicitate?  De  ce  această  aservire  prin  care  aţi  târât  întreaga  Biserică  într-o  atitudine  de 

compromis, dându-i caracterul căldicel înaintea Domnului?” Pentru Părintele Ioan, compromisul 

cu sistemul comunist  era de neimaginat.  Mai de grabă,  noi ca şi  creştini,  trebue să acceptăm 

moartea, întrucât doar slujirea în adevăr, fie chiar cu preţul vieţii, ne face părtaşi vieţii veşnice, 

împreună cu Iisus Hristos, care nu a fugit de suferinţă şi de moarte. „Astfel, şi acum, decât să dea 

Biserica sinodali, preoţi şi credincioşi aserviţi împuterniciţilor, inspectorilor, demnitarilor atei şi 

altor vrăjmaşi ai lui Dumnezeu din stat, mai bine lăsaţi să dea mucenici! Biserica şi Liturghia se 

înalţă pe oase de mucenici, nu pe conştiinţe de creştini compromişi.” Aceste cuvinte cuprinse în 

Memoriul adresat Sfântului Sinod al Biserici Ortodoxe Române au fost reperul vieţi sale. Având o 

viaţă asemănătoare mucenicilor din primele secole creştine, părintele Ioan a conştientizat faptul că 

doar unirea reală cu Hristos în Sfânta  Euharistie poate  să  îl  salveze din mâinile vrăşmaşului. 

Împărtăşirea deasă cu Sfintele taine pe care Părintele Ioan o propovăduia a fost un reviriment care 

prin răspândirea sa a zguduit o mentalitate ce căpătase o formă de delăsare faţă de adevărata 

Tradiţie creştin-ortodoxă. Raportarea la  Sfânta  Împărtăşanie,  ar  trebuie  făcută  „printr-o durere 

adâncă  şi  prin  începutul  unei  râvne  a  mântuirii  ce  are  în  centrul  ei  tocmai  pe  Cel  care  ne 

mântuieşte. Dacă El este Centrul, atunci haideţi să mergem cu toţii la El!”. Într-o societate în care 

îndemnul era de a nu cerceta biserica, părintele Ioan îi chema pe oameni la Hristos, prezent deplin 

în  Trupul  Lui,  Biserica.  De  asemenea  pe  când  comunismul  învăţa  că  nu  există  Dumnezeu, 

Părintele Ioan propovăduia pe Hristos ca centru al existenţei noastre. Prin această mărturisire se 

făcea apostol pentru ceilalţi, un apostol care era pregătit pentru a demasca şi a opune rezistenţă 

ucenicilor lui antihrist „până la ultima picătură de sânge” după cum însuşi Părintele afirma în 

acelaşi  Memoriu adresat membrilor  Sfântului Sinod. Această mărturie a  credinţei  cu sânge de 

martir făcută în închisorile comuniste nu poate fi pusă la îndoială. Izolarea în închisoare sub un 

regim sever, pedepsele pentru intonarea de cântece religioase, munca silnică şi multe alte suferinţe 

îndurate în timpul detenţiei nu pot fi trecute cu vederea. 

Prin  mărturisitori  ca  părintele  Ioan  Iovan,  Biserica  Ortodoxă  Română  a  supravieţuit 

presiunilor  regimului  comunist.  Astfel  de  mucenici  au  arătat  fidelitate  faţă  de  învăţătura  lui 

Hristos. Stâlp luminos al dreptei credinţe, părintele Ioan va rămâne în memoria celor care l-au 

cunoscut ca unul care a mărturisit prin viaţa sa Biserica înălţată pe oase de mucenici.
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