
 4 

 
STOP- CADRU LA BOROAIA - articol apărut în rev. Lumea Credinţei – iulie 2006 

 
       După ce în numărul trecut am publicat un articol primit la Redacţie despre recenta 

deshumare a Parintelui Ilarion Argatu,cu punctul de vedere al unui fiu duhovnicesc (Aurel Palea), 
mulţi cititori, clerici sau mireni şi-au exprimat dezacordul sau îndoiala, îndemnându-ne la prudenţă şi 
moderaţie, precum şi la o mai atentă informare. Ne simţim datori o dată în plus cu precizarea că 
articolul cu pricina nu constitue un punct de vedere redacţional, ci un reflex al unei anumite evlavii 
populare faţă de o personalitate duhovnicească despre ale cărei oseminte Biserica nu s-a pronunţat 
încă dacă au sau nu statut de  sfinte moaşte. În aşteptarea poziţiei oficiale şi autorizate, noi încercăm 
doar să facem cunoscută o situaţie ivită şi viu comentată sub diferitele ei aspecte. Este motivul pentru 
care ne-am şi deplast la Boroaia, culegând nemijlocit câteva impresii pe care le împărtăşim şi 
cititorilor noştrii. 

Am ajuns la Boroaia spre prânz, într-o zi de joi, cu puţin înainte de împlinirea a 40 zile de la 
deshumarea Părintelui Ilarion Argatu (cel care a ctitorit biserica din localitate, în care a şi fost înmormântat 
în urmă cu 7 ani).Albă şi zveltă, biserica e frumoasă şi străluceşte într-o mare de verdeaţă, cu turlele răsfăţate 
în soarele amiezii. 

Din păcate, face o stranie impresie, de cum intri în curtea lăcaşului, statuia albă a Părintelui Ilarion 
Argatu care străjuieşte cu ostentaţie, pe mâna stângă. Nu doar pentru că statuile nu sunt în tradiţia ortodoxiei, 
dar şi pentru că se sugerează, din capul locului, un cult disproporţionat al răposatului, cel puţin pe plan local 
şi familial (unul dintre fii Părintelui Ilarion Argatu este de mai mulţi ani paroh al locului). 

Deşi la mijloc de zi şi de săptămână, se perindă lume destul de multă,credincioasă sau doar 
curioasă,care păşeşte cu emoţie pragul bisericii şi se îndreaptă cu o anumită afectare spre racla expusă în 
stânga naosului.Oamenii (unii veniţi de departe:Bucureşti, Galaţi, Maramureş) trec mai întâi respectând 
coada,prin faţa cutiei voluminoase de la picioarele răposatului, unde-şi depun ofranda în bancnote(deşi e 
relativ devreme, cutia este aproape plină-şi nu cred să se lase în ea banii de pe-o zi pe alta).Apoi oamenii se 
înclină asupra raclei şi par foarte atenţi la ce se şuşoteşte prin jur. Sub acoperământul de sticlă, osemintele au 
fost-nu se spune de ce-aproape integral acoperite, încât nu se mai zăreşte decât o dungă vineţie din fruntea 
părintelui. O credincioasă între două vârste, evident din anturajul apropiat bisericii, dă explicaţii cui le cere, 
vădit standardizate (nu vorbeşte de capul ei), încercând să întreţină cât mai bine o atmosferă de evlavie 
înfiorată. Toată lumea ştie că până deunăzi s-a vândut ţărâna din mormânt. Cine a apucat, a apucat: acum nu 
se mai dă... Nu pare de loc pregătită pentru iscodiri mai incomode şi mă priveşte tot mai suspicioasă când, 
după ce am fotografiat racla şi cutia cu bani, îi cer blând şi cuviincios, o lămurire altminteri elementară: 

-Da de ce a fost dezgropat când s-au împlinit 7 ani, că nu era obligatoriu ? 
- Păi... familia ...  Au fost semne... 
-Ce semne? 
-Păi...semne...A crăpat mormântul,a ieşit miros de mir... 
Mă deplasez (împreună cu tânărul preot din coasta Sucevei care m-a adus cu maşina, el însuşi dornic 

de mai multă lămurire) şi cercetez atent mormântul aflat în pronaos, lângă cel al preotesei: placă de marmură 
compactă, fără urmă de fisură şi totul întreg de jur împrejur... 

Aud de mai multe ori rostit prin preajmă, ca termen de comparaţie, numele Părintelui Ilie Lăcătuşu. 
Nu mi se pare o comparaţie potrivită căci osemintele de la Boroaia (cu care am văzut mai multe fotografii) 
sunt mai de grabă brune decât alunii şi par să se ţină mai mult sau mai puţin la un loc. Cât despre buna lor 
mireasmă, părerile sunt foarte împărţite şi deconcertant de contradictorii... 

În lunea imediat următoare, la împlinirea a 40 de zile, aflu că sunt aşteptaţi la faţa locului Î.P.S. 
Daniel şi P.S.Pimen. N-am mai fost de faţă, nici n-am citit vreun comunicat oficial,  dar martorii oculari mi-
au relatat că  P.S. Pimen a dispus reîngroparea rămăşiţelor, iar Î.P.S. Daniel a spus că mai rămâne de văzut, 
peste alţi 7 ani... 

Nimeni nu contestă statura duhovnicească a Părintelui Ilarion Argatu, care poate cândva va fi 
numărat cu sfinţii. Dar nu toţi sfinţii au moaşte, după cum nu toţi sfinţii au statui... Răzvan Codrescu 
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P.S. Pimen arhiep. Sucevei şi Rădăuţilor slujind parastasul de 7 ani al părintelui arhim. Ilarion 
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            Oare chiar aşa să fie?-replica la articolul Stop-Cadru la Boroaia 
                Din nou despre Moastele Sfinte (alese,deosebite) ale părintelui Ilarion Argatu 
 

Dl. Răzvan Codrescu – Crivăţ, redactor - şef al publicaţiei politice „Puncte cardinale”,  semnează  
în revista "Lumea Credinţei", pe luna iulie 2006, în calitate de redactor – colaborator, aşa zis  nepolitic de 
această dată, un articol denigrator la adresa părintelui arhim. Ilarion Argatu şi a moaştelor sale, intitulat 
"STOP CADRU LA BOROAIA", cu vădita intenţie de a transmite un fior de gheaţă ca un potop de 
grindină în sufletele creştinilor cititori sinceri ai revistei. Acesta a urmat articolului meu "Sfintele moaşte 
ale Părintelui Ilarion Argatu"- semnat Aurel Palea - fiu duhovnicesc, şi apărut cenzurat  cu titlul 
"Părintele Ilarion Argatu", ca şi cuvintele "comunist-ateu" şi "- proces în curs de canonizare", care 
au deranjat, şi au fost scoase din context. 

În virtutea dreptului la replică, nu pot decât să-mi exprim hotărât indignarea faţă de calomniile şi  
răutăţile ce abundă din plin în articolul d-lui Codrescu-Crivăţ, potrivnic întregii lucrări spirituale şi 
materiale de excepţie a părintelui arhim. Ilarion Argatu şi a familiei sale, formată din cei trei fii preoţi, 
două fiice preotese, numeroşi nepoţi şi strănepoţi preoţi, un neam de peste 50 de preoţi, după cum 
reiese din pledoaria P.S. Pimen, arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor. Personal, sunt surprins şi deranjat 
de ghilimelele puse în dreptul cuvântului fiu duhovnicesc, de parcă dl. Codrescu ca şi creştin ortodox nu 
ar avea un duhovnic căruia să-i fie fiu duhovnicesc, sau poate prin ghilimelele puse îşi exprimă îndoiala 
faţă de calitatea mea asumată .  

Articolul meu pomenit mai sus, elogios memoriei părintelui Ilarion Argatu, a fost bine primit, cu 
toată dragostea datorată părintelui, de credincioşi, de preoţi de mir şi călugări ulterior contactaţi.  Pot 
dovedi aceasta cu numele şi semnăturile respective ce se vor constitui într-un tabel de adeziune, 
necesare pentru dosarul de susţinere a canonizării părintelui arhim. Ilarion, împreună cu mărturiile şi 
minunile săvârşite atât în timpul vieţii cât şi în prezent, relatate de toţi cei care l-au cunoscut 
îndeaproape, care l-au iubit, îl iubesc şi îl preţuiesc pentru învăţăturile şi tot ajutorul minunat de care s-au 
folosit. Împotriva articolului "STOP CADRU LA BOROAIA" s-au pronunţat tocmai aceşti credincioşi, cler  
şi mireni, care s-au declarat consternaţi de neadevărurile răuvoitoare colportate de dl. Codrescu, ce par a 
veni din partea unui sectant rătăcit, potrivnic credinţei ortodoxe şi sfinţilor săi, sau ca din partea unui ateu 
bine camuflat de o mimată credinţă creştin ortodoxă şi naţional-creştină şi care pare să dea "apă la 
moară" duşmanilor Bisericii ortodoxe a neamului românesc. 

Însăşi apariţia acestui articol "Părintele Ilarion Argatu" în periodicul lunar "Lumea Credinţei", dat 
fiind evenimentul deshumării şi aflării moaştelor părintelui Ilarion Argatu, a fost "o minune", căci deja 
articolului dorit i se rezervaseră  trei pagini, plus o pagină pentru fotografiile cu moaştele părintelui pentru 
publicare, de către dl Răzvan Bucuroiu - redactor şef al revistei, şi care i-a cerut în ultimul moment un 
articol în acest sens, d-lui Silviu Andrei Vlădăreanu, jurist la arhiepiscopia Bucureştilor şi colaborator 
permanent al revistei. Acesta, minunându-se de această fericită întâmplare, îi oferă d-lui Bucuroiu, în 12 
mai 2006, articolul cerut, pe care tocmai îl primise de la mine, cât şi fotografiile primite de el de la un 
creştin rămas necunoscut, spre argumentarea celor scrise,. 

Prin articolul său, dl. Codrescu susţine contrariul, îndemnat la "prudenţă şi moderaţie" de acei 
clerici care, din invidie, nu l-au iubit, ci l-au duşmănit şi prigonit atât în timpul vieţii, cât şi în prezent pe 
părintele Ilarion Argatu şi  cărora dl.Codrescu se face purtător de cuvânt prin condeiul său, în articolul ce 
se vrea "lămuritor" dar denigrator, prin aşa zisele "informaţii" culese din gura lumii fără argumentare 
reală. Bine intenţionat la prima vedere, dl. Codrescu, aparent, face "lumină" în privinţa moaştelor sfinte 
ale părintelui arhim. Ilarion, susţinând că sunt doar nişte "oseminte" ale "răposatului" în privinţa cărora 
BISERICA (cred că se referă la Sf. Sinod), nu s-a pronunţat încă, fiind prea devreme, necesitând timp, 
desigur investigaţii, mărturii. În schimb, dumnealui se pronunţă imediat şi ferm, în nume propriu, 
împotriva moaştelor sfinte ale părintelui arhim. Ilarion, punctul său de vedere fiind mai competent decât 
cel al evlaviei (dragostei) justificate a poporului binecredincios din Biserica neamului românesc. Clerici şi 
mireni aflaţi în necazuri şi suferinţă s-au folosit de harul părintelui, întărindu-se în credinţă, ajutaţi fiind cu 
sfaturile şi rugăciunile părintelui arhim. Ilarion înălţate către Domnul Iisus Hristos şi Maica Domnului, la 
care părintele avea mare evlavie. 
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          Dl. Codrescu mărturiseşte în articolul său un adevăr  privitor la lucrarea minunată - biserica din 
Boroaia - construită de părintele arhim. Ilarion pe când era preot paroh aici. După ce, timp de 16 ani de 
prigoană comunistă a îndurat lipsurile, foamea şi frigul, a trebuit să  mai îndure şi multe alte piedici în 
construirea bisericii. 

Astfel, de fiecare dată i-au fost luate materialele de construcţie adunate pentru biserică, fiind 
deturnate pentru construirea şcolii, a dispensarului, ori a primăriei din Boroaia, mai importante obştei în 
viziunea activiştilor comunişti decât lucrarea sa. Biserica "albă şi zveltă e frumoasă şi străluceşte cu 
turlele răsfăţate în soarele amiezii", ne relatează domnia sa plin de sensibilitate artistică dar nu ne 
spune că biserica are hramul "Sfinţilor părinţi Ioachim şi Ana", scăpându-i această informaţie, căci 
altele erau mai importante de consemnat: "statuia albă a părintelui Ilarion Argatu", "banii din cutia 
aproape plină", care fac parte din impresiile sale "împărtăşite cititorilor" cu un anume scop... Nu a putut 
observa la faţa locului fiind, pentru o relatare cu adevărat impresionantă cititorilor săi, poate şi 
credincioşilor săi împărtăşiţi astfel cu informaţii "lămuritoare", că biserica, ctitoria părintelui Ilarion este 
deosebită prin jertfa cu care a fost construită, cu statut necontestat de catedrală unică prin arhitectura sa. 
Aceasta, cu o catapeteasmă aparte, de două tone, din marmură de Ruşchiţa, a fost sculptată de un artist 
plastic renumit, cu dragoste şi frică de Dumnezeu. Ctitoria aceasta este o capodoperă mai nouă şi, 
alături de o altă catedrală unică în felul ei -cea de la Ghelari- jud. Hunedoara, construită de părintele 
Voinea, tot cu sacrificii, în perioada comunistă, sunt luate de la bun început în evidenţa  UNESCO, alături 
de bisericile şi mânăstirile - monumente istorice ale culturii şi tradiţiei noastre creştine multiseculare. 

De asemenea, domnia sa mai mărturiseşte tendenţios şi ironic o realitate: "statuia albă" de 
marmură a părintelui Ilarion ( asemenea bisericii şi catapetesmei) "ce străjuieşte" biserica, realizată de 
un alt talentat sculptor creştin care, din exces de zel, a dorit să-şi arate dragostea sinceră faţă de 
părintele Ilarion, ctitor al bisericii, cât şi dragostea părintelui Alexandru Argatu - paroh la Boroaia,  dar şi a 
noastră,  cei din familia sa duhovnicească care-i purtăm veşnică amintire şi recunoştiinţă. Deşi nu este în 
"tradiţia ortodoxiei", această statuie, aşa zis "ostentativă" nu are cum prin ea însăşi să anuleze 
lucrarea minunată săvârşită de părintele arhim. Ilarion şi să facă vreun rău credinţei în biserică. 

Pentru o reală informare a cititorilor, care-i scapă d-lui Codrescu, trebuie amintit că părintele 
arhim. Ilarion a construit în ultimii ani ai vieţii sale Sf. mânăstire de călugări cu hramul "Sfânta 
Cruce" în munţii din apropierea localităţii Boroaia, în memoria eroilor din mai 1944, jertfiţi pentru 
ţară (14.000 eroi). 

 
Sf. Mânăst.“Sf. Cruce”- Ctitoria Pr.arhim Ilarion şi Pr. Alexandru Argatu în munţii de lângă Boroaia 
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Părintele Alexandru Argatu - fiul părintelui arhim. Ilarion - care i-a succedat ca paroh la Boroaia şi 

care a continuat din 1971, finalizând lucrarea părintelui său, e împreună – ctitor, prin terminarea picturii în 
biserică, apoi prin construirea turlei clopotniţei, înaltă, ce frumos se vede în fotografia de sub titlul 
articolului, în spatele căreia a construit şi trapeza mare (o sală de mese pentru praznice, agape şi 
parastase) cu anexele şi bucătăria. În curtea mare a bisericii, într-o "mare de verdeaţă", avea să 
constate dl. Codrescu, este livada de meri şi peri plantată de părintele Alexandru, despre care în articolul 
său în mod voit a uitat să-i pomenească numele, ignorare răuvoitoare, deşi face referire la persoana sa " 
ca unul dintre fii părintelui Ilarion Argatu ce este de mulţi ani paroh al locului". Oare nu şi al bisericii 
căreia îi este şi ctitor?...Părintele mai găseşte loc să construiască o mică biserică - paraclis şi o casă cu 
încăperi de găzduire pentru oaspeţi, ca la mânăstiri. Ajutat material şi de cei doi fraţi preoţi - fii ai 
părintelui Ilarion şi de credincioşi, părintele Alexandru construieşte în curtea bisericii, tot la intrare, dar pe 
mâna dreaptă, un monument deosebit, grup statuar ridicat în memoria eroilor neamului românesc, 
întregind lucrarea ce apare ca o mânăstire în mijlocul satului (com. Boroaia). 

După mutarea la Domnul a părintelui arhim. Ilarion, părintele Alexandru a continuat cu aceeaşi 
râvnă construirea a încă două biserici: în Fălticeni, la spitalul orăşenesc şi la unitatea de jandarmi din 
oraş, fiind iubit de tot personalul din cele două instituţii, care au contribuit la rându-le  prin puţinul lor obol. 
Aceasta  este „taina” "cutiei voluminoase, plină de ofranda în bancnote" de la picioarele sfântului - 
din punctul nostru de  vedere, în contrast cu prezentarea duşmănoasă, răuvoitoare a d-lui Codrescu - 
"cutia voluminoasă de la picioarele răposatului". În fapt, acatiste conţinând un leu nou, pentru 
pomenire - aşa cum se poate vedea din fotografie. 

În seria de răutaţi din articol, dl. Codrescu afirmă că s-ar fi vândut pământ, "ţărână din mormântul 
părintelui Ilarion", căci tocmai când a ajuns la faţa locului avea să constate dezolat că "nu se mai dă", 
adică nu se mai vinde pământ şi "cine a apucat a apucat", şmecherie de presă care „dacă prinde, 
prinde” în viziunea sa, la „naivul” cititor "bine informat" astfel şi nedus, speră dânsul, la biserică. Dl. 
Codrescu inventează un dialog imaginar,(cu creştina presupusă a fi în anturajul bisericii) căci totul la 
dumnealui este imagistică de coşmar,  cu o relatare ambiguă, în clar-obscur, prin puncte de suspans în 
interpretare, fără să ducă gândirea niciodată până la capăt, fiecare idee din articolul său,  terminându-se 
inevitabil cu trei puncte,cu subînţeles insinuant „Îi ştim noi, i-am prins, aţi văzut.” – pare să dea satisfacţie 
sieşi şi potrivnicilor părintelui arhim. Ilarion. 

De altfel, tot articolul este împănat cu "informaţii culese la faţa locului”, de la lume auzite, şoptite 
la ureche şi probate cu argumentele  punctelor de suspans. Mai zice că lumea îi suflă în ureche numele 
părintelui Ilie Lăcătuşu –pretext, în viziunea sa, de a face pe expertul în sfinte moaşte.  

Tot prin anii 90 a început construcţia, deşi cu multe 
piedici, a mânăstirii de călugări de la Ierihon - Israel, cu banii 
primiţi la pomelnicele creştinilor, cât şi din banii donaţi cu 
dragoste de credincioşii ce-i călcau chilia de la Sf. M. Cernica 
– de la săracii care contribuiau cu bănuţul văduvei, ce avea 
să-l înmulţească Dumnezeu, până la cei avuţi cu sume mari 
de bani, cu toţii trecuţi în registrul de ctitorie. Lucrarea şi 
ctitoria sa - mânăstirea de la Ierihon,cu hramul Sf.Treime- 
este blamată şi în prezent de duşmanii părintelui arhim. 
Ilarion. Ea este continuată de părintele Alexandru Argatu şi 
părintele Ioan Argatu, fiii părintelui Ilarion. Aceştia  s-au 
deplasat de multe ori la Ierihon cu bani şi materialele 
necesare lucrării, cu donaţii ale creştinilor pentru înzestrarea 
cu odoare a bisericii- precum un potir din argint aurit de o 
mare valoare artistică, ca o bijuterie de excepţie,- şi cu multe 
icoane ce vor împodobi biserica. 

Sf. Mânăstire “Sf. Treime” din Ierihon –Israel   
                 Ctitoria Pr. Ilarion Argatu                     
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Cu o suficientă părere de sine, încât nu-şi mai încape în piele de înainte-vedere (în ce duh, ştie 
numai Dumnezeu) crezându-şi că este aproape de a sfinţilor văzători în Duhul Sfânt, declamă  că atât 
părintele Ilie Lăcătuşu, cât şi părintele arhim. Ilarion Argatu, nu ar avea sfinte moaşte  „după culoare şi 
miros”, moaştele părintelui Ilarion "par să se ţină mai mult sau mai puţin la un loc", minciuna 
sfruntată şi plină de veninul răutăţii sale. Moaştele părintelui arhim Ilarion în primele zile de la deshumare 
au fost descoperite suficient pentru a fi văzute şi fotografiate de toţi credincioşii ce cu dragoste s-au 
aplecat să le sărute,fiind întregi, cu barbă şi dinţi, după cum se vede din fotografiile ce însoţesc şi 
argumentează cele scrise în articolul dedicat cu sinceră iubire sfinţiei sale.Ulterior pentru a fi protejate 
moaştele frumos mirositoare, spre a nu fi deteriorate de unii creştini care ciupeau fire din barba părintelui 
pentru a avea relicve sfinte, au fost acoperite ca şi sfintele moaşte ale Sf. Paraschiva de la Iaşi, ale 
Sf.Calinic de la Cernica, ale Sf. Dimitrie Basarabov din Bucureşti, şi ale altor sfinţi,este şi explicaţia 
cerută şi dată răutăţii insinuante a d-lui Codrescu „osemintele au fost –nu se spune de ce- aproape 
integral acoperite”. 

Spre sfârşitul articolului său, pentru a-şi mări credibilitatea în faţa cititorilor, dar nu şi în faţa 
credincioşilor adevăraţi, face afirmaţia că “n-am mai fost de faţă, nici n-am citit vreun comunicat oficial, 
dar martorii oculari mi-au relatat că P.S. Pimen ar fi dispus reîngroparea rămăşitelor”, adică a moaştelor 
sfinte ale părintelui arhim. Ilarion,- „ martori oculari” - o idee care să argumenteze zvonul lansat în mod 
răuvoitor de duşmanii părintelui, pe care domnul Codrescu doreşte să-l oficializeze prin scrisul său. În 
continuare, mai relatează de la aceiaşi martori oculari că “I.P.S. Daniel  a spus că mai rămâne de văzut 
peste 7 ani…”, adică să mai vadă - Cine?, Ce? - doar mintea domnului Codrescu exaltată, tulburată de 
reacredinţă şi neadevăr. 

Deşi dl. Codrescu face afirmaţia gratuită că "nimeni nu-i contestă statura duhovnicească a 
părintelui Ilarion Argatu", prin tot ce a scris cu rea voinţă în articolul său la adresa părintelui arhim. 
Ilarion, este cel dintâi contestatar, alături de cei ce l-au îndrumat să scrie toate răutăţile împotriva 
părintelui Ilarion şi fiilor săi preoţi, împotriva familiei sale duhovniceşti, a tuturor credincioşilor ce l-au iubit 
şi-l iubesc pe părintele arhim. Ilarion. 

Părintele arhim. Cleopa, cu dragoste a mărturisit despre părintele arhim. Ilarion Argatu că  “a fost 
unul din cei mai mari exorcişti din Biserica neamului românesc”, căci cu puterea  moliftelor Sfântului 
Vasile cel Mare, cu puterea şi harul primit de la Dumnezeu, cu dragostea pentru cei în suferinţă, pr. 
arhim. Ilarion a vindecat sufleteşte pe cei demonizaţi redându-le din nou credinţa şi nădejdea mântuirii 
sufletelor lor, că părintele Ilarion, având şi ” harisma înainte-vederii şi deosebirii duhurilor”, necesară 
pentru cercetarea şi ajutarea fiecărui suflet demonizat. Pr. arhim. Cleopa mai spunea despre pr. arhim. 
Ilarion: "mai rar un preot de mir să ajungă aşa de sus, întrecând pe mulţi călugări îmbunătăţiţi". 

Ţin să mai atrag atenţia tuturor potrivnicilor şi duşmanilor părintelui arhim. Ilarion Argatu că, 
situându-se pe această poziţie de contestare a lucrării evidente de sfinţenie a părintelui, ce ar trebui în 
mod normal cercetată obiectiv şi nu denigrată subiectiv, se găsesc la acelaşi numitor comun cu lucrarea 
de denigrare a sfinţilor de către sectanţii rătăciţi şi a celor potrivnici lui Dumnezeu şi Duhului Sfânt, care 
se păgubesc de propria lor mântuire sufletească, căci sfinţii sunt bineplăcuţi lui Dumnezeu şi prieteni ai 
lui Dumnezeu, căci au fost vrednici de ascultare făcând voia Divină. 

Mântuirea, aspectul acesta ce ţine de credinţă, de dragoste, de nădejdea salvării sufletelor, ţine şi 
de mărturisirea sfinţilor bineplăcuţi lui Dumnezeu, a Maicii Domnului, se poate rezuma şi prin analizarea 
cugetării înţelepte a lui Blaise Pascal – filozof mistic, om de ştiinţă fizician şi matematician, care cu 
credinţa existenţei divine, mărturiseşte: "Dacă Dumnezeu nu este şi eu cred, nu am pierdut nimic, 
dar dacă Dumnezeu este şi eu nu cred, am pierdut totul". 

Dumnezeu să le lumineze mintea celor potrivnici sfinţeniei părintelui, să-şi vină în fire cercetând şi 
judecând drept ca să-şi mântuiască sufletul, cinstind lucrarea lui Dumnezeu ce se face şi prin sfinţii Săi.                

AMIN.          Aurel Palea - fiu duhovnicesc al părintelui arhim. Ilarion Argatu.                                               
P.S.: Acest articol “Oare chiar aşa să fie?”Subintitulat„Din nou despre Moaştele Sfinte(alese, deosebite) 

ale părintelui arhim. Ilarion Argatu”, ca drept la replică la articolul “STOP-CADRU LA BOROAIA”al 
domnului Răzvan Codrescu-Crivăţ, nu poate apărea în revista “Lumea credinţei”, fiind cenzurat de d-l 
Răzvan Bucuroiu–redactor şef şi patron al revistei, fapt pentru care va fi difuzat prin presă şi internet. 
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Poziţia domnului Răzvan Codrescu din articolul său, cu vădită intenţie de denigrare (prin cuvintele urâte, 
alese cu maliţiozitate) a personalităţii de execepţie care a fost părintele Ilarion Argatu, prin ambiguitate şi 
minciuni (vinderea « ţărânei » din mormântului părintelui, de către cine nu se spune, lăsând impresia că 
numai cineva din familia părintelui ar fi vândut ţărână şi venirea la 40 de zile de la deshumare la sicriul cu 
sfintele moaşte ale părintelui Ilarion, a P.S.Pimen care ar fi dispus reângroparea « rămăşiţelor »părintelui 
Ilarion şi a Î.P.S.Daniel care ar fi spus că mai rămâne de văzut, peste alţi 7 ani...), care au avut ca scop 
tulburarea conştinţelor mai sensibile ale credincioşilor din Biserică care îl iubesc pe părintele Ilarion, prin 
dezinformarea acestora privitor la falsa reîngropare a moaştelor părintelui, dorită şi sugerată in articol, cu 
caracter de zvon (zvoneri mincinoşi). Aceasta a fost susţinută de domnul Răvan Bucuroiu ca patron al 
revistei (acesta a refuzat dreptul la replică pentru reala informare cerut de Aurel Palea-fiu duhovnicesc al 
părintelui Ilarion),care îi este complice lui Răzvan Codrescu - redactor şef, şi potrvnic în egală măsură prin 
publicarea acestor calomnii, nu face cinste revistei lor, după cum s-au exprimat şi unii cititori ai acetei 
reviste.Mă rog (şi să ne rugăm) pentru duşmanii părintelui, ca Bunul   Dumnezeu şi părintele Ilarion să le 
ierte păcatul acesta, să-şi vină în fire cu pocăinţă pentru a-şi mântui sufletele.  
          Un tânăr ieromonah (preot călugăr), ştiind că l-am cunoscut şi că sunt un apropiat al părintelui                     
Ilarion Argatu, m-a rugat să-i spun două cuvinte de folos din partea părintelui Ilarion. Deşi am fost luat prin 
surprindere de dragostea acestuia pentru părintele Ilarion, şi lucrarea sa deosebită de care el auzise, dar pe 
care nu l-a cunoscut personal, i-am răspuns imediat aşa după cum am simţit, prin cele două cuvinte cerute de 
fratele ieromonah, care l-ar fi definit mai bine pe părintele Ilarion şi lucrarea sa : Dragoste şi Milostenie. 
Părintele arhim.Ilarion,în credinţa şi lucrarea sa ca preot slujitor al lui Dumnezeu, al Domnului Iisus Hristos 
şi Bisericii Sale, al Maicii Domnului şi sfinţilor Săi, era cu multă dragoste şi iubire pentru Dumnezeu şi 
aproapele (care era neamul românesc ; toţi credincioşii care veneau şi-i cereau sfat şi ajutor pentru viaţa lor 
cât şi mântuirea lor sufletească şi trupească din boli şi necazuri). Această lucrare, părintele o făcea cu harul 
primit de la Dumnezeu prin taina preoţei, prin post, rugăciune fierbinte către Domnul Iisus Hristos şi Maica 
Domnului. De asemenea îi ajuta şi prin spovedanie şi bună sfătuire pe cei aflaţi în suferinţă şi nevoi, de oarce 
părintele Ilarion avea multă milă de orice om necăjit şi bătut de soartă datorită puţinei sale credinţe, şi 
implicându-se,suferea alături de cei necăjiţi,luând asupra sa necazurile acestora.Domnul Iisus Hristos a spus 
„Milă voiesc, iar nu jertfă”(jertfă-arderile de tot, este vechea legătură spirituală între oameni şi Dumnezeu),  
fiindcă Domnul Iisus Hristos prin exemplul Său, din dragoste şi milă pertru oameni, i-a tămăduit sufleteşte şi 
trupeşte, întărindu-le credinţa în Dumnezeu şi în viaţa veşnică, la care erau îndemnaţi să creadă şi să o 
dobîndească. Urmând Mântuitorului Iisus Hristos, părintele Ilarion, ca un vrednic „argat” al Domnului, i-a 
slujit Lui în lucrarea Dumnezeiască, de întărire a credinţei poporului, ajutându-l mereu, pentru că scopul 
vieţii, este mântuirea sufletească, regăsirea în veşnicie a paradisului pierdut. Ce pot scrie şi mărtursi despre 
un sfânt, decât cele ale sfinţilor, a lucrării lor spirituale, duhovniceşti şi materiale, vrednică să facă voia lui  
Dumnezeu, aşa după cum Domnul Iisus Hristos prin exemplul Său, i-a îndemnat la sfinţenie şi ascultare de 
Dumnezeu, la dragoste de Dumnezeu şi de aproapele. Astfel, sfinţii s-au idntificat cu neamul din care făceau 
parte, în particular, şi în general cu toată omenirea, ca fiind lucrarea şi creaţia Divinitaţii. Pentru aceasta 
Dumnezeu, a trimis pe Fiul Său în lume ca să-i înveţe, să-i ajute pe oameni şi prin jertfa Sa de pe cruce, să 
restaureze omenirea, căzută în păcat prin neascultarea lui Adam şi a Evei şi să-o salveze din robia diavolului. 
 
     Un alt exemplu (pag.16) este şi părintele prof.dr. Ilarion V. Felea (1903-1961) mucenic pentru mărturisirea 
credinţei creştine ortodoxe, deţinut politic anticomunist, antiecumenist, prin scrierile sale combătând sectele. 
„Critica ereziei baptiste” şi „Religia iubirii” sunt 2 din cele 17 lucrări publicate, iar ”Religia culturii” 
apărută în 1994, este din seria de alte 4 volume în manuscris în ciclul numit „SpreTabor” ca şi „Religia 
sfinţilor” ce urmează să apară. Pentru activitatea sa misionară de mărturisire a credinţei, avea să fie arestat                                                                                                                                        
la 3 martie 1945, deţinut  5 luni în lagărul de la Caracal; din 6 ianie 1949, arestat şi deţinut 1 an în închisori, 
printre care Aiud de unde este eliberat în 5 ian 1950. În 25 sept. 1958 este arestat din nou şi condamnat la 20 
ani muncă silnică şi 8 ani degradare civică pentru infracţiunea de ”uneltire contra ordinii sociale” şi 20 ani 
temniţă grea, ”pentru  activitate contra clasei muncitoare şi mişcării revoluţionare”. Detenţia a facut-o la 
închisoarea Gherla şi apoi la Aiud unde va muri în ziua de 18 sept 1961. Înmormîntat fără cruce şi fără să i 
se ştie locul, groapa comună unde odihnesc rămăşiţele pămînteşti, pr. prof.dr. Ilarion V. Felea s-a încnunat 
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prin moartea sa, cu aureola de martir pentru Biserică şi Neam, aşa cum au făcut-o odinioară şi strămoşii săi, 
moţii, din care se trăgea. A izbutit să lase în urma sa o seamă de cărţi şi studii de mare valoare teologică şi 
culturală pe care le-a tipărit pe cînd era în viaţă, precum şi o serie de studii şi meditaţii, cuprinse în 6 volume 
în manuscris, salvate cu voia lui Dumnezeu de la distrugere şi păstrate cu mare devoţiune şi cu ferma 
convingere că şi acestea vor ajunge să vadă lumina tiparului, spre slava lui Dumnezeu şi vrednica cinstire a 
celui ce le a scris în vremea când i se pregăteau lanţurile care l-au pogorât în mormânt, unde trupul său 
chinuit doarme somnul de veci în aşteptarea Învierii.                                                                                                                  


