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Părintele arhim. Ilarion Argatu în comuniune cu Sfinţii Părinţi prigoniţi, mucenici mărturisitori ai  
credinţei  Ortodoxe,  anticomunişti,  antiecumenişti,  contemporani  prigoanelor  secolului   20 

Mărturiile de recunoştinţă ale creştinilor, consemnate în cartea de onoare a părintelui Ilarion şi biblio-                               
grafia cărţilor apărute despre lucrarea şi activitatea  sa  spirituală, de exorcizare şi  învăţătură  creştină. 
Ar trebui, şi este necesar să avem o problemă de conştinţă în credinţa noastră creştin-ortodoxă, adică 

să ne fie clară datoria ce ne revine, de a mărturisi lucrarea lui Dumnezeu, care se face prin sfinţii Săi, prin 
mucenicii şi cuvioşii din Biserica noastră ortodoxă, care pentru exemplul lor de credinţă şi fapte, trebuie să le 
cinstim memoria,şi să facem cunoscută lucrarea lor de sfinţenie.Aici se încadrează şi personalitatea spirituală 
de excepţie a părintelui arhimandrit Ilarion Argatu, viu comentată, pro şi contra, atât de cei care-l iubesc şi-l 
preţuiesc, cât şi de cei care, din invidie şi din rea credinţă, (ca şi rătăciţii sectanţi) îl  cotestă  şi  îl  urăsc.                                                                                                                                                    

Părintele arhim. Cleopa Ilie spunea : “Dacă România ar fi avut 100 de preoţi ca părintele Ilarion 
Argatu, altfel ar fi fost astăzi România şi credinţa poporului român”.Căci părintele Argatu a fost un exemplu 
de credinţă bun de urmat de toate popoarele creştine şi de toată lumea, în general. Totuşi, acum, prin 
puterea însutită, înmiită a părintelui arhimandrit Ilarion Argatu din cer (dar şi de pe pământ, prin harul său  
aflat acum în moaştele sale sfinte), lucrează pentru restaurarea, întărirea credinţei şi transformare în bine a 
României creştin-ortodoxe. 

Trăim timpurile în care omenirea s-a înmulţit, înmulţindu-se totodată şi păcatul şi necredinţa ; dar 
aşa cum se înmulţeşte păcatul, tot astfel prisoseşte şi harul lui Dumnezeu Cel Milostiv, prin înmulţirea 
credinţei sfinţilor lui Dumnezeu, contemporani nouă : unii recunoscuţi (canonizaţi) de Biserică ca Sf. Ioan 
Iacob Hozevitul (1912-1960) sfântul din Hozeva–din ţara Sfântă, iar alţii aflaţi în curs de canonizare precum: 

-Părintele Ilie Lăcătuşu (1909-1983) Deshumat în 1998 cu ocazia înmomântării soţiei sale, a fost găsit 
întreg, neputrezit, moaşte sfinte, făcătoare de minuni (foto pag11) la cimitirul Giuleşti-Sârbi din Bucureşti, 
deţinut politic, închis şi deportat în «lagărele de muncă din delta Dunării« şi“canalul Dunăre-Marea Neagră” 

-Părintele Ilarion Argatu (1913-1999) Mare exorcist şi duhovnic văzător cu duhul, prigonit politic, 
fugărit, a stat ascuns 16 ani în munţi. După moarte, la mormântul său s-au făcut minuni, prin moaştele sale 
sfinte. Prigonit şi ca antiecumenist (în trecut, dar şi în prezent deoarece era susţinător al integrităţii credinţei 
creştin-ortodoxe şi împotriva ecumenismului), de unii ierarhi ecumenişti care doresc unirea tuturor 
credinţelor creştine cu orice preţ, (concesii şi compromisuri), întru slăbirea singurei adevărate credinţe 
ortodoxe, pusă astfel pe poziţii de egalitate cu toate «credinţele creştine»(catolică,protestantă,neoprotestantă) 
aflate în erezie faţă de Adevărul revelat ; 

-Părintele Arsenie Boca (1910-1989) Mare duhovnic şi văzător cu duhul, antiecumenist, supranumit 
sfîntul  din Munţii Făgăraş de la Sf.Mânăstire Sâmbăta, solidar cu rezistenţa anticomunistă din aceşti munţi, 
arestat, deţinut politic în lagărele de muncă, prigonit şi urmărit până la sfârşitul vieţii. Are mormântul la Sf. 
Mânăstire Prislop,lângă Haţeg–Hunedoara,la care credincioşii vin în pelerinaj, îndeplinindu-li-se rugăciunile 
şi primind ajutor, fiind cunoscute şi minunile săvârşite de către sfinţia sa în timpul vieţii. Părintele ierom. 
Arsenie Boca a studiat 6 ani  medicina, fiind însă împiedicat să obţină licenţa de medic. A făcut studii de 
pictură, a pictat icoane şi pictură bisericească şi autor a multor cărţi de predici şi de învăţătură creştină de 
mare valoare spirituală, precum “Cărarea Împărăţiei”,“CuvinteVii”. Opera sa artistic-religioasă este 
ilustrată în albumul de pictură“Biserica de la Drăgănescu, „Capela Sixtină “ a ortodoxiei româneşti”); 
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- « părintele patriarh Nicodim Munteanu(1864-1948), mucenic pentru mărturisirea credinţei creştine 
(născut la 6 decembrie 1864, în Pipirig, judeţul Neamţ; trecut la cele veşnice la 27 februarie 1948). A fost al 
doilea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (1939-1948), membru de onoare al Academiei Române. Părinţii 
săi au fost ţărani cu stare, materială bună. Spre bătrâneţe s-au călugărit, tatăl la Mânăstirea Neamţ, iar 
mama la Mânăstirea Agapia, dându-li-se numele Varnava şi, respectiv, Mitrofana. Crescut într-o atmosferă 
de puritate sufletească, în preajma Mânăstirii Neamţ, tânărul Nicolae Munteanu a păşit pe drumul 
învăţăturii de carte, intrând în anul 1882, după absolvirea claselor primare, la Seminarul"Veniamin 
Costachi"de la Socola, de lângă Iaşi (1882-1890). Drumurile parcurse pe jos, din ţinutul Neamţului până la 
Socola, i-au amintit, ca şi lui Ion Creangă, că învăţătura cere multă osteneală şi l-au întărit în credinţa că 
oricâte greutăţi s-ar ivi în cale, ele se cuvine a fi învinse, pentru a putea dobândi lumina cărţii. Şi el a biruit 
aceste greutăţi, reuşind să câstige preţuirea profesorilor, prin destoinicirea lui la învăţătură,(terminînd ca şef 
de promoţie), dar mai ales să cucerească inima mitropolitului Iosif Naniescu care l-a luat ucenic, trimiţându-l 
apoi, în anul 1890, la Kiev, ca să urmeze cursurile Academiei Teologice de aici. La această vatră a tradiţiei 
bisericeşti, ctitorită de vestitul mitropolit Petru Movilă, şi-a desăvârşit el învăţătura timp de aproape cinci 
ani (1890-1895). În vacanţa anului 1894, petrecută în Moldova, a intrat în monahism, la Mânăstirea Neamţ, 
primind numele Nicodim, şi după cinci zile a fost hirotonit ierodiacon la Iaşi. În anul 1895, când a obţinut 
licenţa în teologie, a fost invitat să rămână în Rusia, pentru a fi pregătit să ocupe o catedră universitară. 
Dragostea lui pentru neamul din care se ridicase şi veneraţia faţă de mitropolitul Iosif Naniescu, 
binefăcătorul său, l-au îndemnat să nu primească invitaţia atât de măgulitoare şi de aceea părăsit Kievul, 
pentru a reveni la Iaşi. Întorcându-se între ai săi, cu o temeinică pregătire teologică şi o aleasă cultură 
bisericească, în anul 1896 a fost hirotonit ieromanah (preot călugăr) şi numit mare ecleziarh şi predicator al 
Catedralei Mitropolitane din Iaşi. Peste doi ani, în anul 1898, a fost ridicat în rangul de arhimandrit şi 
încadrat vicar administrativ (1898-1902), vădind şi însuşiri de bun gospodar. O asemenea ascensiune pentru 
un călugăr de numai 35 de ani şi doar cu şase ani vechime în monahism nu era însă de natură să-i bucure pe 
câţiva dintre cei care vieţuiau împreună cu el în obştea Mitropoliei din Iaşi. Ridicat dintre ţărani printre 
intelectuali şi din rândul acestora deasupra lor, într-o obşte dominată de ambiţii şi rivalităţi, Nicodim s-a 
trezit în anul 1902, la moartea lui Iosif Naniescu, sub ameninţarea invidiei pizmuitorilor săi, care puteau 
acum să-l persecute în voie. Îşi găseşte însă un alt binefăcător, în tânărul episcop Pimen Georgescu al Dunării 
de Jos, aflat în căutare de colaboratori pentru ceea ce dorea el să reformeze şi să îndrepte în eparhia sa. L-a 
chemat pe Nicodim la Galaţi şi l-a numit „arhimandrit de scaun”, un fel de vicar administrativ pe vremea 
aceea. Acolo, între anii 1903-1909, a îndeplinit şi funcţia de director al Seminarului „Sf. Andrei” din Galaţi, 
pe care l-a reorganizat, reuşind să scoată elemente de valoare, care au ilustrat, prin pregătirea lor, amvonul 
bisericilor şi chiar unele catedre universitare. În aceeaşi perioadă şi-a publicat : primele predici, sub titlul 
"Ce să crezi şi cum să trăieşti? Adecă schema credinţei şi moralei creştine" (Bucureşti, 1905); "Cuvântări 
liturgice" (Bucureşti, 1906) şi ; "Călăuza creştinismului la biserică sau Cum se cuvine să stea creştinul în 
biserică la slujba Sf. Liturghii" (Bucureşti, 1907), ; volume de îndemnuri pentru credincioşi, precum şi cele 
dintâi traduceri şi prelucrări după teologi ruşi şi străini. În anul 1909, când episcopul Pimen a urcat în 
scaunul mitropolitan al Moldovei, a revenit la Iaşi, chemat de protectorul său, care l-a hirotonit arhiereu-
vicar al Mitropoliei Moldovei, cu titlul „Băcăuanul”, şi l-a numit vicar al Mitropoliei. Peste câţiva ani, în anul 
1912, după retragerea din scaun al mitropolitului primat Atanasie Mironescu, arhiereul Nicodim Băcăuanul, 
muncitor, capabil, blând şi fără prihană, a fost cerut mitropolit primat la Bucureşti. A refuzat însă această 
înaltă slujire, dar a acceptat scaunul Eparhiei Huşilor, socotindu-l mai potrivit pentru el şi care rămăsese 
vacant prin trecerea episcopului Conon Arămescu Donici ca mitropolit primat (ales la 12 februarie 1912). A 
fost ales ca episcop de Huşi la 18 februarie 1912, fiind înscăunat la 3 martie 1912 în Catedrala din Huşi. Ca 
episcop de Huşi, a restaurat palatul episcopal, a renovat Catedrala, a înfrumuseţat parcul şi grădina 
reşedinţei şi a reintrodus ordinea şi disciplina în cler. A instituit conferinţe culturale în toate protoieriile, 
lucru neobişnuit în vremea aceea. Alături de operele de administraţie, a alcătuit, în anul 1913, în colaborare 
cu alţi autori, "Mica Biblie", dând la îndemâna credincioşilor cuvântul Evangheliei în veşmântul curat al 
limbii româneşti. În timpul războiul, ca episcop de Huşi, a reprezentat Biserica noastră la Marele Sobor al 
Bisericii ruseşti, întrunit la Moscova, în anul 1917, care a hotărât reînfiinţarea Patriarhatului rusesc. 
Revoluţia l-a surprins în Rusia. S-a întors cu o experienţă de viaţă care-i va prinde bine mai târziu. După 
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revenirea Basarabiei la patria-mamă, i s-a încredinţat, în iunie 1918, ca locţiitor de arhiepiscop al 
Chişinăului şi Hotinului, conducerea şi reogarnizarea Bisericii din această provincie. După alegerea 
arhimandritului Gurie Grosu în scaunul acestei Eparhii, în decembrie 1919, PS Nicodim a revenit la Huşi, 
unde a păstorit biserica până la 31 decembrie 1923, când s-a retras la scaunul de metanie de la Mănăstirea 
Neamţ. Pe temeiul operei sale cărturăreşti, recunoscându-i-se contribuţia pe tărâmul literaturii bisericeşti, la 
15 octombrie 1918 a fost ales membru de onoare al Academiei Române. A fost, de asemenea, proclamat 
„Doctor Honoris Causa” al Universităţii din Cernăuţi. Ca stareţ la Mănăstirea Neamţ, timp de 11 ani, s-a 
dăruit cu totul slujirii altarului, trudei cărturăreşti şi chivernisirii Mânăstirii. Căutând să trezească între 
monahi osârdia bătrânilor cărturari de altădată, a înfiinţat în anul 1925 un seminar monahal, (mutat în anul 
1928 la Mănăstirea Cernica), şi o şcoală pentru fraţii din mânăstire (1928-1937), mai târziu un Seminar de 
muzică bisericească (1937). Ca mitropolit a ridicat, tot la Neamţ, palatul mitropolitan şi actuala clădire a 
seminarului teologic. În tipografia reutilată de la Neamţ s-au imprimat peste o sută de lucrări. În anul 1927 a 
fost delegat de Sf. Sinod la Marele sobor de la Moscova care a hotărât reînfiinţarea Patriarhiei Ortodoxe 
Ruse. Nu şi-a aflat liniştea până ce a izbutit să redobândească vatra mânăstirii, răşluită la expropierea din 
1864, dar mai ales pînă ce a chemat la vechile sale rosturi tiparniţa Neamţului. Aşa a răspândit învăţăturile 
ziditoare de suflet prin mii de pagini scrise sau tălmăcite de el însuşi în grai curat românesc, cele mai multe 
publicate în colecţia "Ogorul Domnului" (35 volume), pe care a iniţiat-o în 1932 şi care a apărut până în 
1947. A publicat, de asemenea, predici apologetice, care au îmbogăţit bibliotecile parohiale cu material 
omiletic. A dat o nouă traducere a Psaltirii (în trei ediţii: Chişinău, 1927; Bucureşti, 1931 şi 1943) şi a Noului 
Testament (în cinci ediţii: Neamţ, 1924, 1926, 1931, 1937 şi Bucureşti, 1941). La 23 ianuarie 1935, după 
decesul mitropolitului Pimen, vrednicul stareţ de la Mănăstirea Neamţ, acum în vârstă de 70 de ani, a fost 
chemat să păstorească în scaunul Mitropoliei Moldovei, fiind înscăunat la 4 februarie 1935. La Iaşi, ca 
mitropolit, a strâns fonduri pentru repararea Catedralei şi pentru construirea unui edificiu destinat 
cancelariei eparhiale. La Mănăstirea Neamţ a ridicat casa arhierească şi actuala clădire a Seminarului 
Teologic şi a reutilat tipografia. Aici a imprimat, în 1936, în colaborare cu profesorul I. D. Ştefănescu,"Biblia 
ilustrată". Totodată, a tălmăcit 24 de cărţi din Vechiul Testament, pentru ediţia sinodală a Bibliei din 1936, 
restul fiind traduse de Gala Galaction şi de profesorul Vasile Radu. Textul Bibliei sinodale din 1936 a stat la 
baza ediţiilor Bibliei din 1968, 1975 şi 1982. Nădăjduia ca la sfârşitul vieţii mormântul să-i fie alături de cel al 
mitropolitului Iosif Naniescu, părintele său sufletesc, dar, la 6 martie 1939, în urma morţii patriarhului 
Miron Cristea, a fost chemat să ia în primire, potrivit statutului şi regulamentelor bisericeşti, locotenenţa de 
patriarh. A refuzat însă să candideze la Patriarhat şi a stăruit pe lângă mitropolitul Nicolae Bălan al 
Ardealului să accepte el succesiunea. Acesta nu a primit şi la 30 iunie 1939, cu două luni înainte de izbucnirea 
celui de-al doilea război mondial, care avea să aducă lumii şi ţării noastre zbucium cumplit şi schimbări 
adânci, Marele Colegiu Electoral Bisericesc l-a ales patriarh, după ce, mai mult de nevoie, consimţise să-şi 
pună candidatura. Presimţea parcă vremurile tulburi ce urmau să vină, de aceea ezitase. Primind cârja de 
patriarh la 5 iulie 1939 când a fost înscăunat în Catedrala Patriarhală din Bucureşti, pe când ţara şi neamul 
nostru treceau prin cumplite vifore, vlădica Nicodim îşi lua asupra sa o răspundere grea ce nu putea fi 
încredinţată decât unui om încercat, aducând astfel o uşurare în grija cu care era aşteptată ocuparea 
scaunului patriarhal după moartea primului său titular. El n-a avut odihnă şi răgaz în această înaltă slujire, 
în fiecare zi ivindu-se un nou temei de îngrijorare, un alt ceas de cumpănă. Anii păstoririi sale ca patriarh au 
fost ani de zbucium, de muncă şi de răsputere. La un an de la alegerea sa, de pildă, când regele Carol al II-
lea a abdicat, trecând prerogativele regale fiului său Mihai, iar la cârma ţării a venit un guvern prezidat de 
generalul Ion Antonescu, păstorirea i-a fost pusă la grea încercare de noua conducere a Ministerului cultelor, 
care, găsind susţinători în rândul unor preoţi, a adoptat o poziţie de intervenţie directă în treburile Bisericii, 
încălcând atribuţiile patriarhului şi dându-i să înţeleagă că, în noile împrejurări, ar fi mai potrivit să se 
retragă din scaun. Îndurerat de cele întâmplate şi cu grija ca nu cumva Biserica să sufere ceva, la 30 
septembrie 1940, prin două scrisori adresate regelui Mihai şi generalului Ion Antonescu, vlădica Nicodim, 
judecându-se aspru, şi-a anunţat hotărârea de a se retrage din scaunul patriarhal la metania sa de la 
Mânăstirea Neamţ. Îşi motiva hotărârea cu vârsta înaintată şi cu starea şubredă a sănătăţii, în urma unei 
mai vechi boli de inimă, care recidivase, provocându-i dificultăţi serioase. Cererea i-a fost însă, respinsă, 
trimiţându-i-se scrisorile înapoi, fără nici o rezoluţie. O va repeta de două ori, la 29 şi 30 ianuarie 1941, dar 
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cu acelaşi rezultat, încât neavând de ales a rămas la locul său, dăruindu-i-se cu tot devotamentul Bisericii şi 
neamului. A avut aşadar, o bătrâneţe zbuciumată, dar şi o înţelepciune deosebită, să conducă Biserica în 
toiul unor transformări nemaicunoscute până atunci în viaţa României. În zile de cumplită frământare, 
pricinuite de război şi în vremuri de răsturnări sociale, patriarhul Nicodim, înfruntând ambiţiile şi cârtirile 
rele şi stând alături de credincioşi, a cumpănit drept şi a găsit calea să asigure Bisericii nu numai 
supravieţuirea, ci şi o lucrare normală şi un rost în noua ordine care se năştea. El a căutat să întărească şi 
Ortodoxia, conducând în toamna anului 1946 o delegaţie sinodală română într-o vizită la Moscova, cu scopul 
de a înnoda legăturile tradiţionale între cele două biserici, întrerupte pentru o vreme. În vâltoarea 
vremurilor şi în asprimea zilelor, vlădica Nicodim a aflat şi răgazul de a continua să tălmăcească şi să 
tipăreacă broşuri religioase, predici, cuvântări, pastorale, îndemnuri către credincioşi, peste care tronează, 
însă, ediţia sinodală a Bibliei din 1944, pentru care a tradus 24 de cărţi din Vechiul Testament şi toate ale 
Noului Testament. Nicodim Munteanu era, după toate semnele calendarului, un om al secolului al XIX-lea. Îi 
plăcea ceremonialul bisericesc, cum văzuse în Kievul tinereţii sale, unde slujbele se oficiau cu mare pompă. 
Ca arhiereu, ne spun biografii, se lăsa îmbrăcat în mijlocul bisericii de către diaconi, care se mişcau în jurul 
lui într-un ritm dinainte învăţat, în timp ce vladica, într-o imobilitate imperială, ridica doar mâinile, din 
când în când, la nivele studiate, pentru ca ei să se plece, să îngenuncheze sau să se ridice pe vârful picioarelor 
şi să-i poată lega mânecuţele sau să-i aşeze omoforul cel mare. Îşi confecţionase mantii strălucitoare, mitre cu 
pietre preţioase, veşminte cu galon de fir aurit. El considera că biserica trebuie să fie imaginea văzută a 
cerului celui nevăzut. Era un povestitor încântător şi un vorbitor bisericesc interesant şi plăcut. În predici şi 
în cuvântări, trata subiectele într-un mod tineresc, proaspăt şi captivant, împodobindu-şi ideile cu 
mărgăritarele culese din textul Evangheliei şi cu pilde legate de viaţa şi înţelepciunea oamenilor. Stilul lui era 
pururea îngrijit şi curgător, iar rostirea curat românească, pe înţelesul tuturor. Nu citea cuvântarea 
niciodată, ci vorbea liber, făcând astfel dovada agerimii minţii. Cunoştinţele şi amintirile sale erau o 
comoară. Dacă şi-ar fi scris memoriile, ar fi fost de o nebănuită bogăţie de fapte şi de chipuri şi de un interes 
istoric deosebit. Din anii copilăriei sale şi până la adânci bătrâneţi, din Pipirigul Neamţului, de la Iaşi, Kiev, 
Galaţi, Huşi, Chişinău şi Bucureşti, de la Lavra Pecerska şi de la mânăstirile moldovene şi basarabene, din 
tot locul pe unde a trecut şi a lucrat, vlădica Nicodim a adunat, cu o memorie cuprinzătoare şi fidelă, o mare 
zestre de amintiri, pe care le depăna cu un farmec ce părea a fi înnăscut colţului de ţară care l-a dat pe Ion 
Creangă.Prestigiul său patriarhal se îmbina cu o bunăvoinţă prevenitoare, cu o afabilitate îndatoritoare, cu o 
înţelegere de inimă largă, care căuta dezlegare potrivită tuturor păsurilor şi doleanţelor ce i se mărturiseau. 
Asculta cu răbdarea unui duhovnic şi răspundea cu înţelepciunea şi bunătatea unui părinte, iar dacă 
vreodată trebuia să certe, o făcea cu blândeţe şi cu cuvânt de folos şi de învăţătură. În ultimii ani ai vieţii, 
patriarhului Nicodim îi slăbiseră puterile, iar în august 1947, când se afla la Mânăstirea Neamţ pentru 
odihnă, a făcut o congestie pulmonară, care s-a agravat pe fondul bolii mai vechi de inimă, încât, la 28 
noiembrie 1947, a fost adus la Bucureşti, cu un tren special. Cu toată îngrijirea atentă a medicilor, starea 
sănătăţii s-a înrăutăţit şi la 27 februarie 1948 a survenit decesul. Se afirmă de unii că patriarhul Nicodim n-a 
murit de “moarte bună”(ci «otrăvit», după Cicerone Ioniţoiu sau «asasinat», după Sergiu Grossu).Iar, dintr-
un documentar realizat în octombrie 1996, reiese că patriarhul Nicodim a murit «în condiţii cel puţin 
curioase», sau «după unele surse, a fost otrăvit».Avea 83 de ani. A fost înmormântat cu tot ceremonialul 
cuvenit în Catedrala Patriarhală din Bucureşti”(Notă: Text preluat şi prelucrat din revista“Rost”) 

- Episcopul-martir Nicolae Popovici, (1903-1960)–mucenic pentru mărturisirea credinţei ortodoxe.    „ 
Personalitate marcantă a Bisericii Ortodoxe Române din veacul al XX-lea Nicolae Popovici este 

relativ puţin cunoscut faţă de cum ar merita să fie. S-a născut în 1903 în comuna Biertan, din fostul judeţ 
Târnava Mare. Şi-a făcut studiile secundare la liceul „Andrei Şaguna” din Braşov şi pe cele universitare la 
Facultatea de Teologie din Cernăuţi, unde a susţinut si un strălucit doctorat pe tema epiclezei euharistice. Un 
timp a fost profesor la Sibiu, pentru că în aprilie 1926 să fie ales episcop al Oradiei Mari. În noua calitate de 
episcop, a dovedit că nu este numai un erudit ci şi un om de acţiune, ştiind să îmbine cuvântul cu fapta. Era 
în acelaşi timp stăpânul turmei, dar şi slujitorul ei umil, impunându-se tuturor prin puterea exemplului 
personal. Din îndemnul său, 12.000 de concubini din eparhia Oradiei s-au cununat civil şi religios, primind 
astfel binecuvântarea bisericii. Era în acelaşi timp un orator desăvârşit, ţinând adesea predici din amvonul 
catedralei episcopale. Ştia exact ce să spună pentru a mângâia si întări inimile credincioşilor şi, în acelaşi 
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timp, cum să le spună, pentru ca toţi să înţeleagă învăţătura lui Hristos. De aceea, catedrala era mereu plină, 
orădenii fiind deosebit de mândri de vlădica lor. În vara lui 1940, România pierdea Basarabia, Bucovina de 
Nord şi nord-vestul Ardealului. O parte importantă a eparhiei Oradiei era astfel ruptă de ţară (din fericire 
vremelnic). Cunoscând prestanţa si intransigenta episcopului Popovici, care s-ar fi opus categoric unei 
politici antiromânesti, autorităţile horthyste l-au expulzat din teritoriul ocupat. S-a stabilit la Beiuş, 
continuând să slujească, să ctitorească şi să spere. Recucerirea Basarabiei, Bucovienei de Nord şi crearea 
Misiunii Ortodoxe Române din Transnistria în 1941 l-au făcut pe Nicolae Popovici să părăsească un timp 
turma sa, pentru a pleca aproape şase luni în aceste teritorii, lovite de ateismul comunist, pentru a contribui 
cu puterile sale la renaşterea vieţii creştine. Dacă Basarabia si Bucovina fuseseră numai un an sub ocupaţie 
sovietică, Nicolae Popovici a constatat în Transnistria efectele devastatoare pe care le făcuse comunismul pe 
toate planurile, după 20 de ani de acţiune continuă. De aceea el nu a obosit să denunţe această plagă a 
umanităţii, deopotrivă prin cuvântări şi prin scris. Sfârşitul anului 1944 aduce României eliberarea 
Ardealului deNord,dar machează şi începutul comunizării ei.Nicolae Popovici se întoarce în sfârţit la Oradea 
,dar vederea răspândirii unei ideologii inumane şi atee chiar în propria ţară nu-l poate lăsa indiferent. 
Atunci, dintre toţi ierarhii, el a ales calea unei opoziţii deschise, fiind convins de faptul că statul comunist nu 
se va mulţumi cu simpla supunere a bisericii, ci va încerca distrugerea ei.  În acţiunile sale el a respectat 
permanent canoanele şi tradiţia bisericii. După cum se ştie, Biserica ortodoxă nu se amestecă de obicei în 
treburile statului, ocupându-se de dezvoltarea vieţii religioase. Dar deşi respectă statul, (uneori prea mult), 
Biserica ortodoxă are autonomia ei în luarea deciziilor în afacerile ecleziastice şi libertatea  de a-şi răspândi 
învăţătura. Când aceste lucruri sunt încălcate de stat, biserica are dreptul să reacţioneze. Episcopul Popovici 
a militat pe toate căile pentru a arăta şi opri abuzurile statului comunist faţă de biserică. Prin memorii 
înaintate Ministerului Cultelor a afirmat dreptul suveran al episcopului de a numi pe protopopi, a cerut ca 
preoţii să nu mai fie arestaţi fără ştirea ierarhului, iar acesta să poată interveni în apărarea celor reţinuţi. A 
cerut să nu se mai organizeze diferite manifestări duminica, menite să tulbure liniştea liturghiei. S-a opus 
unificării Bisericii greco-catolice cu Biserica ortodoxă, considerând că lucrurile făcute prin forţă nu au 
durabilitate. De asemenea, a căutat să limiteze influenţa sindicatului de la episcopie, calul troian al 
comuniştilor în viaţa bisericii. În ceea ce priveşte predicile sale, el a refuzat constant să se supună indicaţiilor 
date de Ministerul Cultelor, afirmând că nu poate spune neadevăruri în biserică. Astfel a refuzat să 
vorbească despre binefacerile colectivizării, despre lupta pentru pace şi alte aspecte pe care comuniştii le-ar 
fi dorit promovate de preoţi. În schimb el vorbea de măreţia credinţei creştine, de speranţa în mai bine, de 
valorile naţionale. Pentru Securitate care nota conştiincioasă toate aceste predici, ele nu erau altceva decât 
instigări contrarevolutionare. În ochii autorităţilor, episcopul de Oradea a devenit persoana non grata. În 
urma presiunilor foarte mari, sinodul Bisericii Ortodoxe Române a fost obligat să-l pensioneze pe 4 
octombrie 1950. Toate eforturile patriarhului Iustinian de a-l salva, prin mutarea lui la Galaţi, s-au izbit de 
opoziţia categorică a lui Dej şi Groza, care au spus că, dacă Popovici nu este pensionat, atunci va fi arestat. 
Restul zilelor, un adevărat exil, Nicolae Popovici şi le-a petrecut la mănăstirea Cheia. Aici moare otrăvit în 
20 octombrie 1960, la doar 57 de ani. În 1992, trupul său este adus şi odihneşte în catedrala din Oradea. 
După cum am spus, Securitatea consemna toate predicile episcopului orădean, astfel că în dosarele sale se 
află dovezi consistente ale curajului cu care acesta rostea adevărul.Text preluat şi prelucrat din revista“Rost 

-Părintele Gheorghe Calciu–Dumitreasa (1926-2006) a fost deţinut politic în perioada 1948-1964 şi 
1979-1984,închis înmulte închisori şi lagăre de muncă.A fost profesor la seminarul RaduVodă.Antiecumenist, 
a predicat şi a scris mult spre zidire creştină,viaţa şi jertfa sa pentru credinţa creştină find exemplu de urmat 

-studentul Valeriu Gafencu (1921-1952) supranumit „sfântul închisorilor”, închis la Aiud 25 de ani, 
între 1941-1952 când a murit în închisoarea-sanatoriu TBC Tg.Ocna, ca mucenic mărturisitor al credinţei 
ortodoxe în tradiţia naţional creştină a neamului românesc,ca a sfinţilor mucenici Brâncoveni,Mihai Viteazu, 
Mihai Eminescu şi multor alţi eroi ai neamului ce s-au jertfit întru credinţa şi mântuirea neamului românesc. 
El este, ”sfântul” şi exponentul generaţiei sale de preoţi, intelectuali, simpli ţărani creştini cu toţii sfinţi fraţi 
de suferinţă, elite de jertfelnicie pentru Hristos şi neamul românesc creştin-ortodox, ai căror fii erau prin 
atitudine de mărturisitori, de demnitate şi viaţă ascetică de înaltă trăire în duhul filocalic al Sfinţilor Părinţi. 
Părintele arhim Arsenie Papacioc de la Sf.Mân.Techirghiol,fost deţinut politic,anticomunist şi antiecumenist, 
mărturiseşte: “Pe oamenii aceştia, pe (Valeriu) Gafencu, pe (avocat Traian) Trifan, pe(avocat Traian)Marian, 
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pe aceştia toţi, (Virgil) Maxim, Pascu, şi ceilalţi, pe toţi i-aş sfinţi (canoniza). Era, oare, unul mai bun ca 
celălalt ? Toţi erau gata de moarte. Contează maniera în care primeşti suferinţa. Pe toţi i-aş sfinţii, pentru că 
au fost sinceri şi pentru că nu au ezitat a se jertfi. Toţi jertfeau. S-au dus cu toţii, rând pe rând. Cu o bucurie 
greu de explicat, la proscomidie îi amintesc pe toţi ca pe nişte luptători, alături de marii voievozi ai ţării.” 

-Petre Ţuţea (1902-1991), filozof creştin şi teolog autodidact, antiecumenist, doctor în economie şi în 
şt. juridice, 13 ani deţinut politic, cuvios şi mărturisitor în tradiţia şi conştiinţa naţional creştină a neamului 
românesc. Petre Ţuţea îl mărturiseşte pe Eminescu ca “sumă lirică de voievozi” sau „Românul absolut” 
expresie a conştiinţei neamului, iar neamul românesc este “marşul lui Dumnezeu în istorie” cu scop clar, bine 
definit. Deţinuţii politici din închisori, ca şi el însuşi, prin jertfa lor fac cinste neamului românesc ai căror fii 
ei sunt(dincartea sa de crez“Între Dumnezeu şi neamul meu”ca multe altele de spiritualitate creştinortodoxă) 
Petre Ţuţea spunea că Adevărul este unul singur – cel revelat oamenilor de către Dumnezeu care mântuieşte 
şi nu mai multe adevăruri raţional-umane, moral-filozofice sau social-politice, care sunt erori umane. 
      -Părintele Dimitrie Bejan (1909-1995) deţinut politic anticomunist deportat în Siberia, antiecumenist, 
mărturisitor al credinţei în cărţile“Bucuriile suferinţei.Evocări din trecut”şi“Oranki-amintiri din captivitate. 

PărinteleConstantin Sârbu(1905-1975)deţinut politic,preot de mir la biserica“Sapienţei”din Bucureşti, 
anticomunist şi antiecumenist, mucenic întru mărturuisirea şi lucrarea sa, pentru credinţa ortodoxă. 
Părintele Ilarion Argatu mi-a mărturisit că,spovedindu-l sfinţia sa pe părintele Constantin Sârbu pe patul de 
suferinţă din spitalul unde a fost omorât, de unde s-a dus la Domnul, a văzut în jurul capului părintelui aflat 
pe pernă, “aura sfinţeniei” asemenea sfinţilor din icoane, ca fiind din aur material. Punând mâna pr. Ilarion 
a constatat că aurul ce părea a fi în jurul capului era imaterial, un semn al sfinţeniei părintelui Constantin.  

-Părintele ConstantinVoicescu(1924-1997)deţinut politic,preot de mir la biserica“Sapienţei”Bucureşti, 
anticomunist, antiecumenist, mare naţionalist creştin, decedat într-un suspect accident de maşină în 8 
sept.1997,este bine zugrăvit moral şi spiritual în cartea“PărinteleConstantinVoicescu–un duhovnic al cetăţii” 

-Părintele Iulian Stoicescu (1911–1906) deţinut politic, mare duhovnic şi mărturisitor anticomunist şi 
antiecumenist, la care părintele Ilarion în comuniune spirituală cu sfinţia sa, trimetea pe mulţi creştini la 
spovedanie şi bună sfătuire, pentru îndreptare sufletească şi mântuire. Părintele Iulian, prin mărturiile 
creştinilor, este reprezentat ca “un sfânt” pentru viaţa lui în Hristos în cartea ”Părintele Iulian Un părinte de 
foc”Părintele Iulian a iubit Biserica ortodoxă a Domnului Iisus,a iubit neamul românesc pentru care sa rugat 

-Părintele arhimandrit Cleopa Ilie(1912-1998) Mare duhovnic, predicator şi văzător cu duhul, a fost 
arestat, prigonit politic şi a stat 10 ani ascuns în munţii Neamţului. A scris multe cărţi de învăţătură creştină 
catehism şi predici, combătând sectele şi ecumenismul ca erezii (multe cărţi au fost rescrise după manuscrise 
şi înregistrări audio de către părintele arhimandrit Ioanichie Bălan (1930-2007), alt mare duhovnic şi scriitor 
antiecumenist de la Sf. Mânăstire Sihăstria, în seria de cărţi “Ne vorbeşte părintele Cleopa”). Părinţi mult 
îmbunătăţiţi şi mari duhovnici,văzători cu duhul ca părintele arhimandri Paisie Olaru(1897-1990)şi părintele 
arhim.Varsanufie Lipan(1914-1996),de la Sf. Mân.Sihăstria i-au fost duhovnici părintelui arhim. Cleopa Ilie; 

-Părintele protosinghel Visarion Coman(1921-2002)Mare duhovnic, văzător cu duhul de la Sf.Mânăst. 
Clocociov,lângă Slatina–Olt,ca şi părintele ierom.IlieCioruţă d.1997de la Sf. Mân.Cernica,şi pr.prof.Dumitru 
Stăniloaie(1903-1993),mare teolog antiecumenist care a scris multe cărţi de dogmă ortodoxă de mare valoare.  

-Părintele patriarh Iustinian Marina (1901-1977) care cu multă abilitate şi sacrificii a condus şi  
menţinut biserica ca pe o ‘‘corabie’’ pe linia de plutire în timpul prigoanei comuniste (1948-1977). 

Patriarh Nicodim, Pr.GheorgheCalciu, Pr.Dr. IlarionV.Felea      Petre Ţuţea          stud.Valeriu Gafencu 
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      Părintele protosinghel Iustin Pârvu de 89 ani, născut în 1919 în localitatea Petru Vodă  
judeţul Neamţ, de la Sfânta Mânăstire Petru Vodă, 12 ani deţinut politic temniţă grea, 
anticomunist, antiecumenist, mare duhovnic văzător cu duhul şi rugător pentru 
mântuirea neamului, ctitorul smerit al acestei mânăstiri (în jur de 70 călugări), la care 
vin în pelerinaj mulţi creştini din ţară şi din afara ei. Din învăţăturile sale s-au scris multe 
cărţi de folosinţă sufletească pentru credincioşii creştini sârguitori. Predicile şi sfaturile 
părintelui Iustin sunt legate de credunţă, adevăr, dragoste, milostenie, virtuţi care 
întăresc, dau putere creştinilor de a rezista şi a se împotrivi lucrării celui rău ce se face 
acum în lume.  Despre vremurile noastre cuvioşia sa, spune : « Acum, spre deosebire     
de alte vremuri de prigoană, va îngădui Dumnezeu vrăjmaşului să se atingă şi de suflet ;      
va fi mai mult o prigoană psihologică şi nu vă veţi putea ascunde nici în crăpăturile pământului.                  
Nu este uşor,  sunt vremuri foarte grele.  Sfinţii părinţi în pustie n-au fost încercaţi aşa de greu ca acum » . 
 Cu toţii, au avut o lucrare deosebită în Biserica Neamului Românesc,ca şi mulţi alţi sfinţi ştiuţi ori mai puţin 
ştiuţi de către credincioşi din Biserică, mulţi dintre aceşti sfinţi părinţi şi creştini, mucenici în închisorile şi 
lagărele comuniste ştiuţi doar de Dumnezeu,au fost întăriţi în credinţă cu Harul Divin,aşa după cum Domnul 
Iisus Hristos a spus:“Iată că eu sunt cu voi până la sfârşitul veacurilor! şi Îndrăzniţi,căci Eu am biruit lumea. 

Poporul român binecredincios, aflat mereu într-o continuă prigoană şi suferinţă, este astăzi într-o 
lume agitată de transformările politice, economice, aduse de globalizare (mondializare), şi are nevoie de 
ajutorul acestor sfinţi români mai noi, care lucrează în continuare cu putere prin învăţăturile lor de credinţă 
din cărţile publicate ulterior vieţii lor, fac minuni şi sunt grabnic ajutători în suferinţele celor aflaţi în păcate, 
care cu nădejdea credinţei se roagă lor, tuturor sfinţilor, Maicii Domnului şi Domnului Iisus Hristos. 

Astfel, prin întărirea credinţei venită prin ajutorul sfinţilor din biserica triumfătoare din cer, pe de o 
parte, cât şi prin lucrarea preoţilor şi ierarhilor din biserica luptătoare de pe pământ,pe de alta, adică prin 
slujirea neîncetată, duminicile în biserică şi de sfintele sărbători a sfintei liturghii, a acatistelor,a parastaselor 
pentru pomenirea morţilor, se doreşte şi se desăvârşeşte lucrarea lui Dumnezeu de mântuire a creaţiei Sale –
omenirea –din lucrarea amăgitoare a diavolului de pierdere a sufletelor, căci scris este îndemnul 
Mântuitorului, Domnului Iisus Hristos – “Căutaţi mai întâi împărăţia cerului şi toate celelalte vi se vor 
adăuga vouă”, şi “Fără de Mine nu puteţi face nimic “. 

Spre argumentarea celor scrise, respectiv a dragostei şi recunoştinţei veşnice datorată bunătăţii, 
înţelepciunii şi milosteniei sale cât şi a respectului datorat de credincioşii din toată ţara părintelui arhim. 
Ilarion Argatu, citez o parte din mărturiile acestora, culese din “cartea de aur”, de cinstire a memoriei 
părintelui-ctitor Ilarion Argatu în biserica din Boroaia, consemnate şi în cartea “Viaţa arhim. Ilarion 
Argatu”împreună cu declaraţia doamnei Ioana Lăncrănjan din Basel-Elveţia, (contactată telefonic de 
domnul Constantin Dincă în timpul emisiunii „Credo “ de la radio, difuzată luni 17 mai 1999), şi care a spus: 

“ Am avut cinstea să-l  cunosc pe părintele Argatu în 1990, cu ocazia unei vizite făcute în România cu 
ajutoare pentru căminele de copii când doctorul Chirilă de la spitalul Cristiana m-a condus la mânăstirea 
Cernica şi de atunci am avut repetate ocazii să-l văd pe Părintele; de două ori la Basel a venit în vizită la noi 
cu ideea de a pune umărul împreună cu Părintele la construcţia unui aşezământ românesc mânăstiresc la 
Ierihon  în Ţara Sfântă; prin plecarea Părintelui Ilarion Argatu tot poporul român, toţi credincioşii au 
pierdut unul din cele mai nobile suflete, un mare rugător, postitor, văzător cu duhul, mare exorcist, un mare 
iubitor al credincioşilor. L-am văzut pe Părintele Argatu de nenumărate ori în chilia dumnealui plină de 
oameni căci Părintele niciodată nu respingea pe nimeni; l-am văzut pe părintele Argatu în spital cu un teanc 
de acatiste ale credincişilor pe care le citea pentru ajutorul lor, l-am cunoscut pe Părintele Argatu  ca un 
mare miluitor al celor în nevoi, ca un mare ctitor , un om de o deosebită bunătate , dragoste, înţelepciune, un 
om cu umor, un mare iubitor al Bisericii Ortodoxe Române în genere, un mare rugător pentru unirea celor 
două biserici, Biserica Ortodoxă şi Biserica Catolică., gândind Părintele că toţi credincioşii trebuie să fie la 
unison în lauda Mântuitorului”, -mărturiile creştinilor pelerini veniţi din toată ţara la mormântul părintelui:  

“Vizitând biserica din Boroaia, am trăit emoţii  de nedescris văzând că aici odihneşte unul din marii 
duhovnici ai Bisericii Ortodoxe Române”;          “Doamne ascultă-i rugăciunile Părintelui  Ilarion Argatu 
care s-a ostenit pentru a ne salva din robia diavolului şi a slujitorilor lui” ;         “ Din suflet scriu, că din 
suflet m-a ajutat acest mare duhovnic al neamului şi slujitor al Domnului Iisus.  În inimă îl port, că bine mai 
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mult ca de la el nu am avut. Şi aşa cum în viaţă m-a ajutat aşa o să mă ajute şi de dincolo de viaţă, din    
VEŞNICIE!.   Ce-ai lăsat în inima mea este lucrarea Domnului Iisus şi în veci îţi mulţumesc”; 

“ Am trăit un moment de linişte în biserica ctitorită de Părintele Argatu (Boroaia). Cu pioşenie închin 
aceste rânduri celui mai mare suflet bisericesc şi creştinesc pe care l-am cunoscut. La mormântul său voi 
aprinde mereu o lumină”;         “Îi mulţumesc Bunului Dumnezeu că mi-a oferit posibilitatea de a vă 
cunoaşte Părinte Ilarion Argatu şi vă mulţumesc pentru tot ajutorul dat ”;       „Sfinte Părinte Ilarion 
Argatu, veghează de acolo de sus, pe noi păcătoşii, v-am cunoscut în viaţă dar nu am ştiut să vă preţuim”; 
“În 22 mai 1986 Sfinţia ta, în Sfînta Mânăstire Cernica, în împrejurări – minune de-a dreptul, m-a ajutat să 
ies dintr-o cădere sufletească care mă putea costa pierderea sufletului . Vă mulţumesc, pentru că datorită 
rugăciunilor dumneavoastră la 1 august 1986 alegeam calea lui Dumnezeu.  Drumul a fost lung şi greu, cu 
căderi, reîntoarceri, cu îndoieli şi poticniri. Dar azi mă simt alta. E 23 august 1999. Revin cu turişti dintr-un 
pelerinaj la mânăstiri . Cineva cu suflet ne deschide uşa bisericii şi îngenunchez lângă mormântul Sfinţiei 
Voastre . Vă las aici chipul Măicuţei Domnului de la Rarău. O mică ofrandă de mulţumire pentru că datorită 
dumneavoastră un suflet s-a salvat. Vă mulţumesc! Rugaţi-vă şi de acolo pentru noi păcătoşii! Odihniţi-vă-n 
pace !”;             “ Sfinte Părinte Ilarion Argatu te rugăm să te rogi pentru noi să fim mai buni unul cu altul “; 

„Părinte iubit îţi mulţumesc pentru  tot ce ai făcut pentru mine şi familia mea în clipele grele şi pentru 
tot ce m-ai învăţat să fac cât am trăit. Te rog să mă ierţi că nu am respectat tot ceea ce mi-ai spus şi roagă-te  
pentru iertarea noastră lui Iisus  şi Maicii Domnului” ;         “ Scumpule Preacuvioase Arhim. Ilarion Argatu, 
ţin să vă mulţumesc pentru ajutorul ce l-am primit de la dumneavoasrtă, eu şi mama mea, mi-aţi fost ca un 
adevărat Părinte, prieten, ceva rar întâlnit în viaţa de toate zilele. Când veneam la dumneavoastră, căldura, 
blândeţea sufletească, bunătatea şi privirea dumneavoastră adâncă şi blajină mă copleşeau şi sfaturile şi 
“rugăciunile de aur”, îndepărtau toate necazurile, gândurile rele din inimă şi din suflet, instalând în schimb 
linişte, bucurie, voie bună şi îndemnare spre fapte bune”;           “ Bunul Dumnezeu să vă răsplătească toată 
jertfa şi dragostea care aţi avut-o şi o aveţi pentru neamul românesc binecredincios şi greu încercat 
dintotdeauna, acum şi în viitor, să vă odihnescă sufletul împreună cu toţi sfinţii şi să ne ajutaţi şi pe noi şi pe 
cei dragi nouă să ne mântuim şi să ne reîntâlnim în cer la Domnul Iisus Hristos “ 

“Binecuvântaţi-mă Părinte, că şi acum stau la Poarta lui Hristos, ca cel mai sărac şi nevrednic 
cerşetor!. Am stat atâţia ani lângă dumneavoastră ca un bolovan şi aţi urnit  sufletul meu spre umilinţă şi 
pocăinţă. Mare-i Dumnezeu  prin darul său către noi !. Dar atât de mult îmi lipsiţi părinte, atât de mult îmi 
lipsesc mâinile dumneavoastră, că mă mistui ca un rug în flacără, ca apoi să renunţ din acestă iubire  către 
Sfinţia Voastră ! Mai deschideţi-ne uşa  chiliei dumneavostră cereşti şi mai făceţi-ne o rugăciune, ca Bunul 
Dumnezeu să tămăduiască sufletul nostru ucis de păcate, ars de suferinţe, flămând şi gol de foame şi 
îmbrăcăminte duhovnicească, însetat de rugăciune, sărac de fapte bune şi în acelaşi timp leneş şi nevrednic 
de a face ceva pentru mântuire! Să vă rugaţi părinte pentru neamul pe care l-aţi iubit pentru credinţa şi 
mântuirea lui. Caut la Cernica urmele paşilor Dumneavoastră, aştept să vă văd, aştept să puneţi 
Dumnezeieştile mâini pe capul meu cel ticălos, să mi se limpezească gândurile şi să se rezolve problemele prin 
pronia rugăciunilor Dumneavoastră. Mult tare vă mai caut şi vă pomenesc   “bătuţii de soartă” ..., 
   Ce mult îmi lipsiţi!..  Mă iertaţi că v-am chinuit cu păcatele mele ! Să vă rugaţi pentru mine şi cei ca mine!” 

Cât de frumos gândit şi cu trăire sinceră, cu dragoste şi recunoştinţă pentru părintele arhim. Ilarion 
Argatu, cu simplitate şi smerenie sunt aceste mărturisiri de credinţă! Astfel cu toţii am fost ajutaţi şi întăriţi 
sufleteşte de lucrarea duhovnicească a părintelui Ilarion ce s-a făcut din iubire pentru Bunul Dumnezeu, 
Căruia s-a rugat îndeosebi, cât şi sfinţilor Săi, şi pentru “aproapele”-neamul românesc, căci mult s-a ostenit 
părintele, prigonit fiind ca şi neamul românesc de “cel rău”,zidind suflete şi biserici, mânăstiri, asemenea 
voievozilor pentru mântuirea sa şi a Neamului Românesc  din Sfânta Biserică Ortodoxă. 

„Cine ştie”-gândul, zbuciumul, toată trăirea părintelui în suferinţă, în lipsuri, frig şi foame, căutat şi 
vânat de „oamenii celui rău” pentru a fi dat la moarte timp de 16 ani (1948-1964), dar însă prigoana 
părintelui i-a fost dat să fie toată viaţa, chiar şi după mutarea sa la Domnul în 1999. Singur numai Dmnezeu 
şi natura înconjurătoare şi prietenoasă i-au fost scut şi pavăză în toate încercările din prigoana sa care l-au 
întărit, ca biruind toate cu harul bunului Dumnezeu,să fie bine plăcut prin toată lucrarea sa Mântuitorului şi 
Maicii Domnului,preotul IoanArgatu în timpul acestei prigoniri cât şi ulterior după 1972 ierom. Ilarion, cum 
reiese din cartea dedicată sfinţiei sale“Viaţa Părintelui Arhimandrit Ilarion Argatu”de Pr.Alexandru Argatu  
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           Cine  ştie                                   
Cine ştie viaţa mea                    
Ce o duc de când plecat-am 
De-am dorit şi-am ce mânca! 
Cine ştie plânsul meu 
Cum şi gândul fără popas 
La cei dragi ce mi-au rămas. 
Cine ştie nopţi de iarnă 
Şi vântoasele de toamnă, 
Cum abia le-am biruit 
Cu acest trup m-ai istovit? 
Şi-acele nopţi când m-au culcat 
Pe fân, pe paie îmbrăcat ? 
Când şi apa a-ngheţat 
În cea sticlă ce-a crăpat ? 
Cine ştie viscolul 
Şi furtuna, fulgerul, 
Cântecul de cucuvaie, 
Şi perina rece de paie ? 
Cine-mi ştie prietenii 
Harnicii păianjenii 
Cu care am trăit şi m-am găzduit ? 
Cine ştie rândunica, 
Muncind toată ziulica ? 
Cine ştie zbuciumul, 
Când se-aude zgomotul ? 
Maşini care mă cată 
Pe care câinii le latră. 

 
Lucrarea celui rău, a diavolului, căruia toată viaţa i-a fost împotrivă Părintele Arhim. Ilarion Argatu, 

se face şi în prezent prin cei ce l-au prigonit şi prigonesc şi acum, din invidie şi rea credinţă, prin calomnii, 
zvonuri răuvoitoare şi mincinoase, articole denigratoare apărute pe internet, ca “ Afacera Boroaia “şi altele 
asemenea otrăvite, (precum otrava cu care s-a încercat în mai multe dăţi, uciderea Părintelui  Ilarion, prin 
sfânta împărtăşanie după cum reiese din cartea “Viaţa Părintelui Arhimandrit Ilarion Argatu) ca şi cel 
prezentat  anterior „Stop -Cadru la Boroaia “ apărut în revista Lumea Credinţei, - iulie 2006, nu numai că 
nu şi-au atins scopul, dar s-a vădit şi mai clar împotrivirea vrăjmaşilor părintelui Ilarion, spre întărirea 
adevărului în lucrarea părintelui Arhimandrit Ilarion, spre slava lui Dumnezeu a Domnului Iisus Hristos, a 
Maicii Domnului şi sfinţilor Săi.  Amin. 

Părintele arhimandrit Ilarion Argatu a lăsat moştenire o bogată învăţătură de credinţă şi hrană 
duhovnicească pentru toţi creştinii credincioşi care doresc să se întărească sufleteşte şi trupeşte în lupta lor 
cu ispitele ce vin de la cel rău, pentru mântuirea lor sufletească. Astfel menţionăm câteva din cărţile apărute 
prin osteneala şi dragostea părintelui Alexandru Argatu fiul părintelui  Ilarion şi continuatorul lucrării sale 
duhovniceşti ;”Viaţa părintelui arhimandrit Ilarion Argatu”, “Arhimandritul Ilarion Argatu  duhovnic şi 
exorcist”, “Viaţa părintelui Ilarion Argatu scrisă de mâna sa”, “Ne vorbeşte părintele  Argatu”, “1 Despre 
post, 2 despre rugăciune, 3 despre spovedanie , 4 despre Sfânta Împărtăşanie, 5 despre preoţie “ , „ Vă 
sfătuieşte părintele Ilarion Argatu – Despre vrăji, farmece şi lupta împotriva lor”, “Vă sfătuieşte părintele 
Ilarion Argatu –1. Cele şapte sfinte taine şi povestiri duhovniceşti  , 2. Spovedania”,  şi cele ale părintelui 
Alexandru V. Ioan (nepot al părintelui Ilarion ),  “Pe treptele suirii către cer (postul, botezul, mărturisirea, 
Sfânta împărtăşanie – Sfaturi pentru credincioşi)” şi “445 Răspunsuri duhovniceşti la întrebările 
credincioşilor ale părintelui Ilarion Argatu”, ce constituie  o bogată bibliografie duhovnicească. 

Contemplând imaginile cu părintele arhimandrit Ilarion şi rememorând învăţăturile şi sfaturile 
duhovniceşti primite, din recunoştinţă şi dragoste, păstrăm vie amintire şi cinstim memoria sfinţiei sale ca 
îndrumător şi ajutător sufletelor noastre, mulţumindu-i pentru tot ajutorul dăruit nouă creştinilor păcătoşi.   

Arhim.Ilarion rugându-se, citind acatistele 
 
 



 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Părintele Ilarion Argatu binecuvântând creştinii şi copiii 

Pr.Arhim Ilarion,fiica,(preoteasa Gabriela),fiul ei(pr.Gabriel) Pr.Ilarion şi fiul duhovnicesc Aurel Palea 
 
 
Părintele 
Ilarion 
Argatu 
 în timpul 
rugăciunii 
 
 
 
 
 
   Biserica “Sf. Ioachim şi Ana “ loc Boroaia        

         Ctitoria Pr. Ilarion Argatu                                   


