
1 

 

CHIPUL LUMINOS  

AL PREAFERICITULUI PĂRINTE PATRIARH TEOCTIST 

 

Odată cu trecerea vremii și experierea 

comuniunii, chipurile persoanelor dragi tind să 

coboare din realitatea gesturilor și a cuvintelor în 

adâncul sufletului, strecurându-se din lumea 

exterioară nouă în cea interioară și bucurându-ne cu 

lumina lor viețile și inimile. Păstrarea și vederea 

chipului lor înlăuntrul nostru devine pentru noi, 

astfel, experiența mistică a dorului și a recunoștinței 

iubitoare. 

Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist Arăpașu 

(1915-2007) este unul dintre oamenii care m-au 

bucurat prin prezența și binecuvântarea lor, prin 

blândețea și înțelepciunea părintească cu care m-au întâmpinat și sfătuit de fiecare dată când le-

am cerut un cuvânt de folos. De aceea, alături de Părinții duhovnici Sofian și Adrian de la 

Mănăstirea Antim, Părintele Patriarh Teoctist este prezent neîncetat în inima și-n pomenirea mea 

umilă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. 

„Trecut-au anii ca nori lungi pe șesuri”, șapte la număr, de când Preafericitul Părinte 

Patriarh Teoctist a trecut în veșnicie, lăsând în urma sa faptele și cuvintele Sale bune ca niște 

nori, împodobind acum cu sufletul său și Biserica din cer, continuând acolo ceea ce a făcut și 

aici, pe pământ, ca patriarh: rugăciunea mijlocitoare pentru poporul român și pentru toți oamenii. 

Ba încă am convingerea că, și mai râvnitor acum, alături de ceilalți mari Părinți ai Ortodoxiei 

românești din ultimul secol, Părintele Patriarh Teoctist se roagă pentru noi toți. 

Cu cuget smerit și recunoscător față de persoana, lucrarea și cuvintele vrednicului de 

pomenire Părinte Patriarh Teoctist, am așternut în rândurile care urmează câteva din sfaturile 

primite în mod direct de la Preafericirea Sa, precum și unele învățături extrase din predicile Sale 

ocazionale la care am asistat. 
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Adesea Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist cita din versurile poetului național Mihail 

Eminescu, nu doar în omiliile din biserică sau discursurile rostite în cadru solemn, ci și în discuții 

particulare, neoficiale. De altfel cel mai frecvent îndemn la păstrarea credinței ortodoxe 

strămoșești al Părintelui Patriarh Teoctist era extras din versurile marelui poet: „Iar noi locului 

ne ținem, cum am fost așa rămânem”. Într-adevăr, aprofundarea cunoașterii credinței ortodoxe pe 

temeliile învățăturii Sfinților Părinți era unul dintre îndemnurile Preafericirii Sale adresate nu 

doar către studenții teologi, ci tuturor creștinilor. Iar credința este accesibilă tuturor ca singura 

cale spre dobândirea vieții veșnice dumnezeiești. Spunea Prefericirea Sa: „Credința este 

împărtășire, frații mei, este viață, este trăire, nu este numai ceva ce ține de imaginație și de 

imitație. E adevărat că este și suferință, și răbdare, dar este nădejde, pentru că noi suntem fiii 

nădejdii, fiii învierii, fiii și frații Maicii Domnului și ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos.”. 

Apoi, mai ales în perioada Postului și a Praznicului Nașterii Domnului, la fiecare întâlnire 

cu colindătorii, mici sau mari, Părintele Patriarh Teoctist elogia delicata spiritualitate 

românească roditoare a multor creații populare și culte și a multor personalități bisericești și 

culturale. În fiecare cuvânt de întâmpinare, Preafericitul Teoctist sublinia ideea că „sufletul 

culturii este cultura sufletului” și că folclorul românesc este îmbibat de valorile creștine, portul, 

cântul, jocul, proverbele și poveștile populare fiind expresia sintezei dintre Revelația divină și 

cultura umană sănătoasă. Pentru că toți marii oameni de cultură români și realizările lor literare, 

artistice și științifice dau mărturie despre taina lui Dumnezeu și a lumii create de El, despre viața 

noastră în Duh și în Adevăr, precum și despre misiunea sfințitoare și destinația eshatologică a 

Bisericii. Însăși Academia Română a recunoscut meritele culturale ale slujirii Sale pastoral-

misionare, numindu-l membru de onoare în anul 1999. 

„Părinții mei au fost niște sfinți” spunea Preafericitul Teoctist cu glas duios și ochi 

tremurători de fiecare dată când aducea vorba despre părinții săi după trup față de care manifesta 

mereu nețărmurită dragoste și adâncă recunoștință. Mărturisea că „ei au trecut prin grele 

încercări, iubirea și munca lor pentru Biserică și familie fiind nevoința lor mântuitoare și 

sfințitoare”. Dar, de asemenea, Părintele Patriarh Teoctist era recunoscător lui Dumnezeu și 

pentru părinții săi după duh pe care i-a întâlnit și care l-au călăuzit în viața duhovnicească și în 

slujirea bisericească. Mereu îi pomenea cu evlavie pe părinții călugări și profesori, pe ierarhii și 

preoții care l-au modelat în viața lui de monah, păstor și totodată slujitor al Bisericii. Iar față de 
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Preafericitul Părinte Patriarh Iustinian Marina, Preafericitul Teoctist arăta o prețuire deosebită, 

evocând adesea sfaturile primite și personalitatea Sa impunătoare. 

Preafericitul Teoctist spunea că „nu e altă bucurie mai mare pentru noi creștinii decât să 

participăm la Sfânta Liturghie”. Iar Preafericirea Sa trăia această bucurie slujind cât putea de des 

Sfânta Liturghie, din care, precum însuși mărturisea, „îmi iau hrana cea vie și lumina 

cugetului”. Se dăruia și pe sine, dar și pe mulți lui Dumnezeu atunci când pomenea îndelung la 

Proscomidie pe toți credincioșii ortodocși, vii și adormiți, cunoscuți și necunoscuți, pe toți cei 

suferinzi și singuri, oferindu-le gândul cel bun și rugăciunile mijlocitoare înaintea lui Dumnezeu. 

„Nimeni nu vine singur la Sfânta Liturghie, mai spunea vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist, 

ci cu toți cei din inima lui. De aceea să ne iertăm și să ne purtăm unii pe alții în inimile și-n 

gândurile noastre bune ca să ne pomenească și pe noi Dumnezeu în împărăția iubirii Sale 

veșnice. Căci noi suntem legați pentru veșnicie cu legătura iubirii noastre în Hristos.” 

Nu și-a uitat niciodată colegii de seminar sau de facultate cu care se mai sfătuia din când 

în când. Este binecunoscută prietenia dintre Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist și Preacuvioșii 

Părinți Arhimandriți Sofian Boghiu, starețul Mănăstirii Antim și Grigorie Băbuș, directorul 

Bibliotecii Sfântului Sinod, cu care a fost coleg încă din vremea Seminarului. De peste 70 de ani, 

prietenia și prețuirea reciprocă și le-au purtat cu sinceritate și dăruire, Părintele Patriarh 

Teoctist venind adesea la Părintele Sofian și rămânând la ceas de taină și sfat. Uneori ne 

surprindea și pe noi, cei din obștea Antimului, când ne chema să-l însoțim la o plimbare 

molcomă în jurul bisericii sau în grădina din curtea interioară, bucurându-ne cu câte un cuvânt de 

suflet și cu câte o mărturisire din inimă.  

„N-am văzut în viața mea decât voia lui Dumnezeu. Am căutat mereu s-o aflu și s-o 

urmez. Și niciodată nu am luat vreo decizie majoră în grabă, ci totdeauna m-am așezat mai întâi 

la rugăciune, cerând lui Dumnezeu, Părintele nostru ceresc, să fac voia Lui. Și așa, citeam și 

paraclisul Maicii Domnului și apoi făceam câteva metanii și mă rugam cu sfială și săruință să mă 

lumineze Dumnezeu cu gândul cel bun. Așa și voi, să nu vă clătinați și să nu vă grăbiți niciodată, 

ci să vă rugați cu stăruință, că Dumnezeu vede inima noastră și ne ajută. Să-i cerem, dar, mereu 

ajutorul să facem voia Lui și să nu ne deznădăjduim în lupta cu ispitele!”. Așa ne încuraja 

Preafericitul Teoctist, luând-o cu sfatul său înaintea întrebărilor noastre, dăruindu-ne multă 

mângâiere și bucurie duhovnicească. De altfel, și în predicile sale, Părintele Patriarh sfătuia pe 
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toți credincioșii „să nu vă temeți în viața plină de încercări, ci să aveți inima bună, răbdătoare, 

iubitoare și jertfitoare pentru altul și să aduceți mereu mulțumire și rugăciune lui Dumnezeu 

pentru toate, căci și Dumnezeu vrea să fie părtaș la viața noastră cât mai mult”. 

Preafericitul Teoctist vorbea oamenilor cu multă căldură și uneori presăra în cuvintele 

sale un umor lin, sănătos, care lumina sufletele și degaja atmosfera de orice neliniște. Astfel, la 

sărbătorile de hram ale mănăstirii noastre, în predica de la finalul Sfintei Liturghii, Preafericitul 

își manifesta bucuria prezenței în sfântul altar a Părintelui Sofian (care era destul de slăbit de 

boală) prin cuvintele de felicitare: „Mulțumim și Părintelui Sofian care este împreună cu noi la 

acest hram, chiar dacă tocmai și-a aniversat primii 88 de ani de viață.”, iradiind și prin zâmbetul 

său generos prețuirea uriașă față de vechiul său prieten și coleg. 

Ca rod al înțelepciunii și răbdării, Preafericitul a dovedit mereu cumpătare și echilibru 

în toate, nu doar în relațiile interumane și interbisericești, ci și în viața personală. Astfel, odată, la 

masa de hram, când a găsit un moment mai liniștit, ne mărturisea că „de la părinții mei duhovnici 

am învățat să gust din toate mâncărurile, dar să nu mă ridic sătul de la masă niciodată”. Și seara, 

aproape în fiecare zi, ieșea la o plimbare prin parcul umbros care înconjoară palatul patriarhal, 

rugându-se în tăcere pentru „pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu 

biserici și pentru unirea tuturor”. Deși era un om foarte dinamic și cu o bogată activitate 

misionară, nu de puține ori era surprins adâncit în rugăciune și meditație, Preafericitul spunând, 

precum părinții pustiei, că „după ce ne liniștim gândurile de orice grijă, abia atunci ne grăiește 

Dumnezeu în inimă, dăruindu-ne pacea Sa și bucuria cea lină și netrecătoare”. Minunată mărturie 

de trăire mistică și gândire filocalică! 

Acestea sunt doar câteva din amintirile ce-mi păstrează în inimă viu și luminos chipul 

Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist. Iar aceasta nu e doar recunoștința că din Binecuvântarea 

Sa am primit tunderea în monahism, hirotonia și unele responsabilități și distincții bisericești, ci 

iubirea și prețuirea sinceră față de Părintele nostru ce a trecut în veșnicie, născându-se în cer în 

ziua (30 iulie) când, din rânduiala nepătrunsă a lui Dumnezeu, cu ani în urmă, m-am născut eu pe 

pământ. Veșnică să-i fie pomenirea în împărăția lui Dumnezeu și în inimile noastre! 
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