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Curs 4: Formare duhovnicească (anul II P, 2012-2013, sem. 2)  

 

Arhim. Cleopa Ilie – model de Părinte și îndrumător duhovnicesc 

 

 

Introducere. Format în bogăția duhovnicească a mănăstirilor, Părintele Cleopa a devenit peste timp 

omul și românul autentic, posesor al înţelepciunii nealterate oferită de starea de rugăciune. Atunci când a 

coborât în lume, când a devenit extrem de popular, printre ierarhi, universitari, meșteșugari, țărani etc. Părintele 

Cleopa dovedea tot atâta teologie cât o întreagă bibliotecă1.  

În acest curs ne propunem să relevăm câteva aspecte ale vieții moral-duhovnicești dusă de Arhim. 

Cleopa Ilie, care va rămânea un model de slujire preoțească, de monah, de rugător autentic, ceea ce constituie 

pentru tinerii teologi o bucurie și o șansă totodată. 

I. Personalitatea Părintelui Cleopa. Atunci când spui „Părintele Cleopa” spui „rugăciune”. Ca om, era 

o persoană de o „autenticitate cristalină, primitivă, neprefăcută. Un Adam biblic original, care poartă în 

constituţia sa fizică toate componentele descrise de Geneză. Un om «după chipul lui Dumnezeu», în care 

raportul dintre trup şi suflet, dintre vizibilitatea materiei şi transparenţa spiritului se schimbă, în această 

icoană vie, trupul pământesc devine ceresc, iar duhul dumnezeiesc devine vizibil”2.  

Cine și câţi oameni l-au ascultat îşi aduc aminte cu siguranță de urarea sa, cu uşor iz popular: „Mânca-v-

ar raiul!”, cu care îşi înfrumuseţa, din loc în loc, predica sau cuvântul de învăţătură? Suntem pe deplin 

încredinţaţi că toţi cei ce-l vedeau şi auzeau se întorceau spre casele lor mult mai întăriţi sufleteşte, încărcaţi cu 

putere de sus, pentru că glasul blând al Părintelui Cleopa, dar uneori și de o austeritate copleşitoare era perceput 

ca o „trâmbiţă a Duhului Sfânt”, în transmiterea adevărului lui Hristos. 

Personalitatea cuiva se evidențiază cel mai bine prin prsima copilăriei și a casei părintești. Și iată ce se 

știe despre el. Părintele Cleopa Ilie s-a născut în comuna Suliţa, jud. Botoşani, în anul 1912, la 10 aprilie. 

Părinţii săi se numeau Alexandru şi Ana Ilie, care în întrega lor viaţă au fost un model de trăire creştin 

ortodoxă, fiind oameni iubitori de Dumnezeu, de Biserică şi de copii. Însuși Părintele Cleopa spunea: „Aveam o 

cameră toată numai cu icoane. Un fel de paraclis. Acolo ne rugam. Chiar şi la miezul nopţii ne sculam şi 

făceam rugăciuni”3. Duceau o viaţă exemplară de adevăraţi creştini care curgea lin ca o apă dulce de izvor, căci 

aşa se moştenea din moşi-strămoşi şi aşa era tradiţia creştină în partea locului. 

Cel mai mult însă a creionat personalitatea Părintelui Cleopa monahismul și părinții duhovnicești la 

umbra cărora a crescut. Azi nimeni nu contestă fapul că s-a născut în această zonă, cu rânduiala lui Dumnezeu, 

fiind ales de Dumnezeu de la naştere pentru a putea povăţui duhovniceşte şi a mângâia atât pe călugări, preoţi 

de mir, ierarhi, cât şi mulţime de credincioşi. Într-un anume fel el este continuatorul Sf. Ioan Hozevitul de la 

Neamţ (1913-1960) și al Ieroschimonahului Paisie Olaru (1897-1990). Putem concluziona că el s-a dovedit a fi 

o personalitate și o binecuvântare a lui Dumnezeu pentru întreg neamul nostru românesc. 

 

II. Caracteristici ale vieții și activității. Dar mai înainte de abordarea acestui aspect se cuvine să 

analizăm alte câteva caracteristici ale vieții și activității sale. 

1. Comuniunea cu înaintașii. Cel dintâi care a ştiut despre el, de evoluţia (urcușul) lui duhovnicească, 

a fost Părintele lui duhovnicesc, Ioanichie Moroi, care l-a recomandat spre a-i fi urmaş în scaunul de egumen, 

spre mirarea tuturor bătrânilor din consiliul Sihăstriei4. Dar și el însuși îşi aducea totdeauna aminte cu multă 

evlavie şi respect de Părintele lui duhovnicesc, făcând apel la înţelepciunea, cuvintele şi purtarea lui: „Aşa zicea 

Bătrânul, Dumnezeu să-l ierte (...). Stareţul meu, bătrânul Ioanichie, Dumnezeu să-l ierte, aşa făcea (...)”. (La 

fel, astăzi, părintele Victorin, stareţul Sihăstriei, îşi motivează multe din deciziile sale cu valoare de regulă, pe 

precedentele din timpul stăreţiei părintelui Cleopa). Avem de a face cu o anumită comuniune cu predecesorul, 

cu Părintele duhovnicesc de la care a primit îndrumări, căruia i-a urmat viaţa, căruia îi repetă obiceiurile, 

înţelepciunea şi discernământul. Garanţia şi sensul autenticităţii este tocmai această comuniune cu 

predecesorul”5. Acesta este un prim aspect al vieții duhovnicești autentice: comuniunea cu înaintașii.  

2. Deprinderea înţelepciunii sfinţilor. Oriunde a fost rânduit de Pronia divină să fie îndrumător de 

obşti, Părintele Cleopa şi-a făcut ucenici buni şi i-a rânduit să ducă mai departe purtarea de grijă a rânduielilor 

                                                 
1 Arhimandrit Bartolomeu Anania, Prefaţă la Arhim. Cleopa Ilie, Călăuză credinţa ortodoxă ..., p.5. 
2 Pr. Prof. Ion Bria, O lecţie de sfinţenie din Moldova – Părintele Cleopa, în „Vestitorul Ortodoxiei”, anul XI (1999), nr. 221-222, p. 7-8. 
3 Arhimandrit Ioanichie Bălan, Viaţa Părintelui Cleopa, Trinitas, Iaşi, 1999, p. 9. 
4 Antonie Plămădeală, Tradiţie şi liberatate în spiritualitatea ortodoxă, 1995, p.181-185. 
5 Ibidem, p. 33. 
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lui Dumnezeu. Tot ceea ce vorbea părintele Cleopa constituie învăţătura Bisericii. El nu-i atrăgea în mod 

intenționat pe oameni la sine şi nu se propovăduia pe sine, ci-i conducea pe oameni la Dumnezeu, învăţându-i 

înţelepciunea sfinţilor: „Ca duhovnic, Părintele Cleopa era un învăţător sfătuitor şi un sfătuitor teolog, dar 

învăţătura lui era învăţătura sfinţilor. Tot ce învăţa avea temei în Sfintele Scripturi şi Sfinţii Părinţi, nu era o 

opinie arbitrară, ci comuniunea de gândire ortodoxă universală, profund teologică şi profund umană. De 

aceea l-au ales pe el ca duhovnic ierarhi şi monahi, demnitari de stat şi oameni de rând, profesori universitari 

şi ţărani simpli. De aceea, în mod irezistibil, fiecare se bucura să-i fie fiu duhovnicesc”6. 

„Părintele Cleopa nu a predicat sau scris ceva absolut nou şi de la sine, ci aceleaşi lucruri ca şi alţi Sfinţi 

Părinţi, spre exemplu Sfântul Ioan Scărarul. Cu toate acestea, învăţătura unică a Tradiţiei a fost filtrată prin 

experienţa sa de viaţă. Părintele Cleopa a scris predici de mare valoare, îmbogăţite prin metafore care reflectă 

bogăţia sa spirituală, dar care nu trebuie înţelese ca o noutate absolută, ci ca o adâncă trăire a Tradiţiei. Această 

experienţă ţine de calitatea sfinţeniei”7. 

3. Lipsa compromisurilor în domeniul credinței. Ceea ce cerea el de la fiii săi duhovniceşti ca 

îndrumător al acestora era, în primul rând, ca o temelie a zidirii duhovniceşti ulterioare, dreapta credinţă. Nici 

un compromis nu era de închipuit în această privinţă. Dacă în viaţa morală, duhovnicii sunt îngăduitorii faţă de 

persoanele care greşesc, dar se pocăiesc, în ceea ce priveşte învăţătura Bisericii, aceasta trebuie să rămână 

curată. Pentru a-i ajuta din punct de vedere practic se observa faptul că el îi îndemna şi pe ucenici să citească pe 

Sfinţii Părinţi: „Măi, băiete, nu sta degeaba şi nu pierde timpul. Ia o carte în traistă oriunde te duci, cu 

oile sau cu vacile, sau unde te trimite, şi citeşte cuvântul lui Dumnezeu”8.  

4. Misiunea. Părintele Cleopa nu a fost doar el misionar, ci a avut dorinţa de a face şi din ucenicii săi – 

mulţi şi de diferite categorii sociale – misionari şi îndrumători, atât prin cunoştinţe din Scripturi, cu care să 

poată răspunde sectanţilor, cât, mai ales, prin modul lor de vieţuire: „Prin felul cum îi primea pe oameni, cum 

se ruga pentru ei şi cum îi sfătuia, Părintele Cleopa a făcut din fiecare fiu duhovnicesc, monah sau mirean, un 

misionar ortodox fără zgomot, fără ambiţii de a cuceri lumea aceasta, ci un luptător mai harnic pentru mântuire” 

(IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei)9. 

Tot P.F. Părinte Daniel sublinia: „Părintele Cleopa nu era doar duhovnic, ci şi un mare misionar 

statornic prin predica vie, plină de citate din Sfânta Scriptură şi din scrierile sfinţilor; prin zelul său de 

apărare a dreptei credinţe în faţa rătăcirilor sectare”. El a săvârşit această misiune în spaţiul cultural 

românesc, dovedindu-se un continuator fidel al Sfinţilor Părinţi, un ostenitor neobosit în a arăta permanenta 

actualitate a cuvântului scripturistic, aşa cum este el cunoscut şi mărturisit de către Biserică. 

5. Atitudine duhovnicească în toate. Purtarea părintelui Cleopa arăta cum şi Părintele duhovnicesc 

trebuie să nu uite principiile uceniciei duhovniceşti ci să le practice în continuare. Nu de puţine ori, chiar şi 

când bea apă, el cerea binecuvântare de la ucenicul său de chilie sau de la un frate, pentru a-i învăţa taina 

ascultării şi a smeritei cugetări10. Ascultarea este esenţială în viaţa duhovnicească, dar părintele ţinea totdeauna 

să precizeze legătura ei cu rugăciunea: „Ascultarea fără rugăciune este argăţie, iar cel ce face ascultare cu 

rugăciune, liturghie săvârşeşte”11. Monahilor care se plângeau că nu se pot ruga datorită ascultărilor prea grele, 

el le spunea: „trupul este Marta, iar sufletul este Maria! Marta se osteneşte pentru cele pământeşti, iar Maria, 

care închipuieşte sufletul, stă la picioarele Domnului şi se roagă (...) Datori suntem să împăcăm pe Marta cu 

Maria, adică întâi să ne rugăm şi apoi să facem ascultare, cu rugăciunea în minte şi în inimă”12. Ucenicului său 

de chilie care era ocupat peste zi şi nu reuşea să-şi împlinească pravila, îi zicea: „Fă ascultare, scrie scrisori, 

vorbeşte la oameni şi zi ‚Doamne Iisuse ...’ căci ‚Folosul fratelui este roada ta’, zic Sfinţii Părinţi”13. 

6. Slujitor de excepție. Părintele Cleopa pomenea mii de nume, ale tuturor ucenicilor săi şi chiar a 

credincioşilor ajunși ocazional la el. Urmându-l pe Sfântul Antonie cel Mare, părintele Cleopa le atrăgea atenţia 

ucenicilor că rugăciunea părintelui este ineficientă dacă ucenicul nu este atent el însuşi la viaţa sa 

duhovnicească. Unui frate care i-a cerut să se roage pentru el i-a răspuns, ştiindu-i cu siguranţă starea 

sufletească: „Da! Frăţia ta mănâncă şi dormi până te saturi, şi eu am să mă rog pentru tine!”14. Şi atunci când 

                                                 
6 IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Părintele Cleopa se mută astăzi de la chilie la cimitir, în „Vestitorul Ortodoxiei”, II (1999), 

nr.216-217, p. 11. 
7 Reverend Profesor Nicholas Stebbing Ph.D., Părintele Cleopa văzut prin ochii unui anglican ..., p.14. 
8 Arhimandrit Ioanichie Bălan, Viaţa părintelui Cleopa ..., p.194. 
9 IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Părintele Cleopa se mută astăzi ..., p. 11. 
10 Arhimandrit Ioanichie Bălan, Viaţa părintelui Cleopa..., p. 181. 
11 Ibidem, p.191. 
12 Ibidem, p.193. 
13 Ibidem, p.195. 
14 Ibidem, p.185. 
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un ucenic ştie de fapt ce are de făcut, dar este delăsător, nici la cererea unui cuvânt de folos părintele Cleopa 

nu-i răspundea, ci îi zicea: „Fă ce ştii şi te mântuieşti”, iar ucenicul, cercetându-se pe sine, şi-a dat seama că 

ceea ce-i lipsea lui nu era cunoştinţa, ci trăirea duhovnicească15.  

7. Orator foarte bun. Mulți contemporani de-ai noștri recunosc darul cuvântului cu care l-a împodobit 

Dumnezeu pe părintele Cleopa. El îndruma din Sfinţii Părinţi ai Bisericii într-un mod foarte familiar, care te 

făceau să-l simţi, şi să te simţi, contemporan cu fiecare dintre cei citaţi. El transpunea cuvintele părinţilor în 

limbajul moldoveanului din ţinutul Neamţului: „Părintele Cleopa este o compoziţie de teologie şi ţărănie. Are 

cunoaştere filocalică vastă, aplicată la viaţă (...) Are darul zicerii frumoase. Dramatizează povestea. 

Intimizează faptul biblic. Îmbracă pesonajele biblice în catrinţă şi iţari, ca lumea să le simtă rude şi consăteni. 

Părintele are duh de scriitor moldav. Scenariile biblice sunt aduse aici, în pridvor, actualizate. Dumnezeu i se 

adresează lui Adam cu strigarea: ‚Mă, Adame, măăăăă!’. Evocarea are farmec şi mai ales viaţă şi culoare”16. 

Cu toată avalanşa de cuvinte pe care le rostea, părintele Cleopa era conştient de valoarea îndemnului 

care devine lucrător numai dacă porneşte din inima celui care-l cunoaşte din lucrare, şi nu doar teoretic: „Cel ce 

dă sfat, dar el nu l-a trăit, este ca izvorul de apă pictat pe perete. Iar cel care vorbeşte din experienţa sa, 

seamănă cu un izvor de apă vie”17. În predicile sale, în repetate rânduri mărturisea cu smerenie faptul că este 

pus în situaţia de a învăţa şi îndruma pe alţii fără să se fi făcut el mai întâi ceea ce învăţa, dar motiva totuşi că şi 

aşa poate se vor folosi unii dintre cei care citesc sau ascultă: „Chiar dacă eu, leneşul şi neiscusitul întru toate 

cele bune, nici cu vârful degetului nu m-am atins prin lucrare, de această mare bunătate a dreptei socoteli, 

totuşi m-am gândit că uneori şi un orb poate fi de folos, atunci când va ţine în mâna sa aprinsă o lumânare 

pentru cei ce văd”18. 

III. Actualitatea scrierilor și a cuvintelor sale duhovnicești. Prin tot ceea ce a făcut și este, Părintele 

Cleopa a impulsionat în mod evident atât viaţa monahală cât şi pe cea a mirenilor, arătând lumii întregi 

specificul românesc. Ca și Pr. Stăniloae, de exemplu, el a redescoperit rădăcinile spiritualității monahale 

răsăritene și a dobândit recunoaștere în întrega lume. 

Vom evidenția aici câteva aspecte ale străduințelor sale pentru o viață duhovnicească, indiferent dacă 

este vorba de mireni sau călugări, bărbați, femei sau copii.  

a. Despre familie. Familia este reflectarea chipului lui Dumnezeu în om, manifestat prin comuniunea 

specifică ei, asemenea comuniunii intratrinitare. Părintele Cleopa a văzut însă mai mult: familia creştină ca 

obiect al purtării de grijă a lui Dumnezeu pentru omul cel căzut, dar cu menirea de a asigura, prin naştera şi 

creşterea de prunci după voia lui Dumnezeu, adevăraţi cetăţeni ai cerului, astfel părinţii devenind sfinţi dacă 

copii lor devin sfinţi!  

În cărțile, cuvântările și predicile sale, Părintele arăta care este idealul familiei creştine, ce legătură se 

creează prin Taina Sf. Cununii care devine indisolubilă, având caracterul unirii indestructibile şi permanente 

dintre Hristos şi Biserică. Soţii, spune el, au drepturi egale şi îndatoriri reciproce. Părintele afirmă că Nunta este 

o „mare taină”, întrucât închipuie raportul dintre Hristos şi Biserică. Hristos este „capul Bisericii” şi Mirele ei, 

Biserica este „trupul lui Hristos” şi mireasa Lui cea fără prihană. Tot aşa soţul este capul şi mirele soţiei sale, 

iar soţia este trup şi mireasă a bărbatului ei! Şi, aşa cum Hristos prin Biserică naşte fii ai lui Dumnezeu pe 

pământ, umplând cu ei cerurile şi veacurile, tot așa soţul prin soţie, dăruieşte lui Dumnezeu şi lumii întregi 

(societății și ogorului lui Dumnezeu) fiii binecuvântării divine, prin care împărăţia lui Dumnezeu îşi lărgeşte 

hotarele pe pământ. Analogia pe care o face Părintele este deplină şi ea ridică familia pe piscul de taină unde se 

unesc cerul cu pământul, Dumnezeu cu oamenii sau Hristos cu Biserica! 

Părintele spunea următoarele: „Nunta este cea mai veche Taină a Bisericii, întemeiată de Dumneze încă 

din rai. Ea stă la temelia familiei, a lumii întregi. Tăria familiei depinde şi de respectarea principiilor morale 

ale Bisericii noastre. Tinerii trebuie pregătiţi pentru viaţa de familie încă din copilărie. Preotul, naşul de botez 

şi părinţii au în viaţa tinerilor cel mai mare rol şi răspundere”19. 

Părintele Cleopa îi învăţa pe tineri, că dacă vor ca, nunta „să fie cu adevărat Taină mare şi sfinţită 

trebuie să ştiţi că nunta are unsprezece reguli canonice. El considera că numai atunci cînd se face după aceste 

reguli, nunta este cu adevărat nuntă creştinească şi o adevărată Taină: 

1. Prima condiţie sau rânduială canonică (iar aici Părintele vorbea din cuvântul Sfântului Ioan Gură de 

Aur) este ca tinerii să nu se ia în căsătorie fiind rude. Spiţa de rudenii şi arborele genealogic al unei familii se 

                                                 
15 Ibidem, p.187. 
16 Vasile Andru, Mistici din Carpaţi şi alţi oameni slăviţi din istoria mântuirii, Editura Pontos, Chişinău, 2000, p. 206-207. 
17 Arhimandrit Ioanichie Bălan, Viaţa părintelui Cleopa ..., p. 191. 
18 Arhimandrit Cleopa Ilie, Urcuş spre înviere ..., p. 21. 
19 Arhimandrit Cleopa Ilie, Îndrumări duhovniceşti pentru vremelnicie şi veşnicie..., p. 37. 
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împarte în cinci: Rudenie suitoare şi coborâtoare, colaterală, din cuscrie, din dumnezeiescul Botez şi din fii 

adoptivi. 

2. A doua condiţie canonică a nunţii ortodoxe este ca să se învoiască tinerii; să se placă mirele şi 

mireasa, băiatul şi fata. Mare păcat şi mare greşeală fac părinţii care dau fata după cine nu-i place, sau obligă pe 

fecior să ia cutare fată, pentru că are avere multă, sau că-i frumoasă, sau cine ştie ce alte condiţii. 

3. A treia rânduială a nunţii canonice. Trebuie să se învoiască şi părinţii lor, atât ai băiatului, cât şi ai 

fetei. Atunci este nunta binecuvântată, când se învoiesc şi tinerii şi părinţii, când fac tocmeala de bunăvoie între 

această cuscrie şi între copiii lor. 

4. A patra rânduială a nunţii canonice este ca tinerii să se căsătorească foarte devreme. Părintele s-a 

inspirat în această atitudine tot după învăţătura Sf. Ioan Gură de Aur: „Dar pentru ce aceasta? V-aţi pus 

întrebarea? Iată de ce: Pentru ca să nu greşească până la căsătorie, să se ia spurcaţi. Că nunta-i cinstită, când 

amîndoi sunt feciorelnici, şi băiatul şi fata. Biserica apără neprihănirea întotdeauna şi curăţia. Are mare grijă, 

nu cumva să se ia în căsătorie după ce-a căzut în păcat băiatul sau fata cu cineva. Că nu mai este «Doamne 

ajută» în căsătorie. Iar dacă acum, după legile statului, s-a hotărât să fie fata de 16 ani, este bună şi această 

rânduială. Că nu-i prea tânără, este numai potrivită. Şi băiatul n-ar trebui să treacă de vârsta de 18 ani sau cel 

mult 20, dar să se păzească cu mare tărie până la căsătorie în feciorie, cum i-au făcut mamele lor”. 

A cincea rânduială a nunţii canonice este, după spusele Arhim. Cleopa, ca mai înainte de-a face nunta, 

cu aprox. o săptămână înainte, mirii să meargă la duhovnic pentru spovedanie părinţii mirelui şi ai miresei şi cu 

feciorii lor, mirele şi mireasa, să fie pregătiţi pentru împărtăşanie. 

A şasea rânduială a nunţii canonice este: în ziua când are să fie nunta, trebuie să meargă la biserică 

mirele şi cu mireasa, părinţii băiatului (socrii mari) şi părinţii fetei (socrii mici) să fie de față, adică să le dea 

binecuvântarea și să asculte cu mare evlavie şi cu mare frică de Dumnezeu toată dumnezeiasca slujbă a 

Bisericii, Utrenia, Sfânta Liturghie, predica şi toată rânduiala. 

A şaptea rânduială a nunţii canonice este împărtășirea mirilor. În ziua când îi cunună preotul, după 

mărturisire bineînțeles și cu dezlegare trebuie să le dea Sfânta Împărtăşanie. În aceasta vede Părintele o 

binecuvântare majoră a lui Dumnezeu ca în ziua nunţii mirii să poată primi două Taine, anume Împărtăşania şi 

Cununia. 

A opta rânduială canonică a Bisericii lui Hristos pentru nunta cea adevărată, creştină, este ca preotul 

duhovnic, care i-a mărturisit pe aceşti tineri şi cunoaşte viaţa lor, dacă ştie că unul din ei a căzut în păcat până la 

Cununie, mirele sau mireasa, n-are voie să-i pună cununia pe cap, pentru că face păcat de moarte. Părintele 

spunea că nunta nu este fantezie sau mândrie, ca să ne vadă oamenii că ne încununează Biserica.  

A noua rânduială a nunţii canonice este în concepția Părintelui ca nunta să nu se facă cu lăutari. El se 

exprima popular și spunea că „îl pui pe dracul să cânte la Taina lui Hristos? Taină este nunta! Citiţi canonul 117 

al Soborului din Cartagina şi alte canoane, care osândesc pe creştinii care fac nunţi cu lăutari”.  

A zecea rânduială a nunţii canonice este ca mirii să nu se împreuneze unul cu altul trei zile şi trei nopţi 

după nuntă, dacă vor să le meargă bine toată viaţa lor şi să fie adevăraţi creştini. Spusa aceasta a Părintelui 

Cleopa pare a fi categorică, neactuală, dar cuprinde în sine un mare adevăr: dacă mirii se împărtășesc cu Trupul 

și Sângele Domnului, atunci nimic necurat nu ar trebui să cuprindă sufletele și trupurile lor. 

A unsprezecea rânduială a nunţii. „Voi credeţi că nunta-i cioaca-cioacă şi troaca-troacă, ca porcii? 

Ehei... Taină-i nunta” – zice Părintele. Toată viaţa lor creştinii trebuie să dovedească bună cuviință în purtare, 

atât dpv sufletesc cât și trupesc.  

În ceea ce priveşte, datoria cea mai importantă în căsătoriei Părintele Cleopa spune: „Naşterea de copii 

este cea mai mare datorie a celor doi soţi care se unesc prin căsătorie. Naşterea de copii formează cea mai 

mare bucurie şi adevărata temelie a familiei; ea  consolidează şi desăvârşeşte căsnicia şi este izvor de 

sănătate. Fără împlinirea acestei datorii Taina Nunţii se desfiinţează. Pentru aceea, Dumnezeu binecuvintează 

pe primul om, Adam, şi îi face femeie, pe Eva, ca să nască copii”20. 

Așadar, Părintele Cleopa Fiecare observă faptul că fiecare dintre soţi trebuie să încerce să fie un model 

vrednic de respectat şi de urmat de către partenerul lui, având amândoi exemplele supreme în Mântuitorul Iisus 

Hristos şi în Prea Curata Sa Maică. Acestea sunt pentru sihastrul nemțean adevăratele și supremele modele de 

viaţă. Observația sa este justă: pentru că fiecare dintre noi să devină partener ideal în viață și nu numai pentru 

viaţa aceasta, trebuie să ne schimbăm starea sufletească în bine și să prețuim pe celălalt indiferent cât de rău sau 

de îndărătnic ar fi el. Dragostea, răbdarea, respectul şi exemplul personal sunt temeliile familiei creştine. 

                                                 
20 Ibidem.  
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Un aspect important  legat de cele afirmate mai sus este concepția Părintelui Cleopa cu privire la avort. 

El avea cuvinte foarte dure, spunând: „Prin avort se înţelege uciderea pruncilor în pântece prin tot felul de 

mijloace. Deoarece fătul are suflet viu, creat de Dumnezeu chiar din clipa zămislirii, pentru aceea avortul este 

combătut de Biserică şi de Sfinţii Părinţi cu atâta tărie, pentru că se ucide viaţa, se pierde sufletul, atât al celui 

ucis, cât şi al celui care săvârşeşte uciderea şi calcă porunca lui Dumnezeu, care zice: «Creşteţi şi vă 

înmulţiţi» (Facere l, 28). Se calcă şi porunca a V-a din Decalog, care zice: «să nu ucizi» (Ieşire 20, 13)”. 

 Biserica lui Hristos nu poate niciodată aproba „uciderea de prunci (avortul, paza etc.), pentru orice 

motive. Mântuitorul ne-a spus că sufletul omului este mai scump decât orice pe lume (Matei 16, 26; Marcu 8, 

36-37). Apoi, cum să aprobe Biserica în vreun fel pierderea sufletelor omeneşti? Cine ar putea răscumpăra 

atâtea suflete care se pierd prin ucidere, necreştinaţi şi neluminaţi prin Sfântul Botez, singurul care poate ierta 

păcatul strămoşesc şi păcatele personale?”. Şi mai departe: „Cum ar aproba vreo Biserică creştină să se omoare 

sufletele copiilor, mai ales neavând Sfântul Botez? Căci ştim că tot omul „este zămislit în păcate” şi numai prin 

Botez se uneşte cu Hristos şi devine fiu al Bisericii (Psalmul 50, 6; 57, 3; Iov 15, 14; 25, 4; Ioan 3, 6). Deci, 

cine va avea îndrăzneală din cei ce conduc Biserica lui Hristos, să aprobe oarecare pogorământ femeilor 

creştine pentru uciderea copiilor? Cine ar îngădui această fărădelege, să aprobe uciderea pruncilor, fiind sub 

păcatul strămoşesc şi fără lumina Sfântului Botez? 

„Prin avort – spunea Părintele Cleopa - se ameninţă viaţa de pe pământ, se calcă porunca creaţiei dată 

de Dumnezeu în rai, se atentează la viaţa celor mai nevinovate fiinţe omeneşti, care sunt copiii; se destramă 

familia, se îmbolnăveşte societatea întreagă şi se aduc peste cei vinovaţi cumplite pedepse dumnezeieşti, atât în 

viaţă, cât şi după moarte. Apoi, sufletele copiilor avortaţi, nefiind botezate, nu pot intra în împărăţia lui 

Dumnezeu, ci aşteaptă ziua cea înfricoşătoare a Judecăţii, când singuri vor acuza pe părinţii care i-au ucis în 

faţa Dreptului Judecător Iisus Hristos” (Ne vorbeşte Părintele Cleopa, vol. V, ... p. 34). 

 

Ca exemple practice care au influențat gândirea Părintelui Cleopa cred că găsim în următoarelel 

canoane. Exemplificăm aici doar prin câteva dintre ele, pentru ușurința lecturii: 

1. „Cine-și va însura într-altă credință fetele și feciorii, unii ca aceia să aibăpocanie 5 ani” (PBG=Pravila 

bisericescă de la Govora, 1640). 

2. „Nu se pot căsători castrații, idioții, nebunii și îndrăciții” (21 Apostolic) 

3. „Legătura de căsătorie omenească dintre rudeniile interzise, de se va dovedi că s-a făcut se vor socoti 

păcate omenești și vinovații se vor supune pedepselor date preacurvarilor” (Sf. Vasile, 68). Iar în „Tâlcuire” 

din Pidalion se spune mai departe: „Deobște canonul acesta ceartă pe toată nunta care s-ar face cu față rudească, 

oprită de lege, cu certarea preacurvarilor, după ce adică se va despărți mai înainte nunta de acest fel” (vezi 

Pidalion, p. 638). Iar în „Învățătură despre canoane” din Molitfelnic se spune, legat de acest canon: „Pentru 

preacurvie, ani 15 să nu se împărtășească, după canonul 58 al marelui Vasilie”. Iar acest canon al Sf. Vasile 58 

spune: „Cel ce a preacurvit, în 15 ani va fi neîmpărtășit de sfințenii. Dar se vor iconomisi cei 15 ani pentru el 

așa: în 4 aniva fi tânguindu-se, iar în 5 ascultând, în 4 cazând, în 2 stând fără de împărtășire”. 

4. „Căsătoria a doua nu se binecuvintează cu cununie, ci se canonisește 2 ani a nu se împărtăși, iar a 

treia căsătorie 3 ani” (Sf. Nechifor, 2). 

5. „Cele ce am zis: Apostolul zice să nu vă lipsiți unul de altul, fără numai o vreme prin conglăsuire, ca 

să vă îndeletniciți în rugăciune și irăși să vă împreunați, ca să nu vă ispitească pe voi satana, pentru neînfrânarea 

voastră. Iar de nevoie trebuie a se feri sâmbăta și duminica, pentru că în acestea se aduce Domnului 

duhovnicească jertfă” (Sf. Timotei al Alexandriei, 13). 

6. „Cel ce s-a mutilat pe sine să nu se facă cleric, fiindcă de sine ucigaș este și vrăjmaș al operei lui 

Dumnezeu” (Apostolic 22). 

7. „Să se păzească pe sine cei hirotoniți de legătura cu soțiile lor când vor suji Liturghie și după 

Liturghie într-acea zi, ca cei ce sunt cinstiți cu cuminicătura...” (după Sf. Simeon al Tesalonicului X, 14 în  

Ierom. Nicodim Sachelarie, Pravila bisericească, p. 110). 

b. Părintele Cleopa despre erezii 

 Mântuirea implică pentru creştin două lucruri fundamentale: cunoaşterea lui Dumnezeu şi împlinirea 

voii Lui, arătate prin acte concrete. Aceste lucruri nu sunt posibile decât în Biserică unde are loc întâlnirea 

omului cu Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt. Biserica deţine de la Hristos, prin sfinţii apostoli, întregul adevăr 

dumnezeiesc despre mântuire, puterea de a sfinţi pe cei ce vin la ea sau care sunt membrii ei, prin sfintele Taine 

săvârşite de Hristos însuşi în Duhul Sfânt, prin episcopul şi preoţii ei, precum şi puterea de a conduce fără 

greşeală pe fiii ei pe drumul mântuirii şi de a lucra cu ei mântuirea lor, din puterea dată ei de Mântuitorul 

Hristos Însuşi.  
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Erezia şi schisma sunt formele concrete ale rătăcirilor de la adevărul dumnezeiesc mântuitor şi de la 

normele de conducere ale Bisericii. Dar erezia şi schisma nu sunt şi nici nu rămân simple accidente în viaţa 

Bisericii, fără importanţă şi consecinţe, ci, dimptrivă, sunt acţiuni concrete și primejdioase mântuirii 

credincioşilor şi unităţii Bisericii, pentru care Hristos însuşi, capul acesteia, S-a rugat Tatălui Lui. De aceea, 

Biserica, evitând extremele în care căzuseră respectivele erezii sau schismele, a aprofundat şi formulat în mod 

solemn prin sinoadele ecumenice sau particulare, prin canoanele Părinților duhovnicești și prin consensul 

dreaptei credinţe în punctele atacate de erezii, iar în cazul schismelor a făcut uz de principiul iconomiei, reuşind 

să împlinească un mandat misionar unitar, extinzând mărturia evanghelică şi viaţa în Hristos la numeroase 

popoare şi culturi. 

Ortodoxia rămâne ceea ce se poate numi „acasă” al creştinismului. 

Părintele Cleopa avea câteva repere clare în ceea ce privește aceste aspecte.  

1. Pentru el toate sectele sunt de dată recentă „căci istoria nu le cunoaşte,  după cum nici ele nu recunosc 

istoria. Deci, nu au dovada unei continuităţi apostolice (de la Apostolii Domnului) şi nu au în ele garanţia 

adevărului”. 

2. Aproape toate sectele au fost născocite de oameni neînvăţaţi sau cel puţin fără o pregătire 

îndestulătoare, necesară înţelegerii şi aprofundării Scripturii. Pregătirea lor nu le-ar fi putut garanta competenţa 

tâlcuirii nici măcar a unui articol de ziar sau a unui text profan oarecare, oricât de luminaţi sau preţioşi s-ar 

pretinde a fi ei. Ei vorbeau în numele religiei cam cu aceeaşi competenţă cu care ar vorbi lăcătuşii în numele 

agriculturii, semidocţii şi analfabeţii în numele ştiinţei şi al progresului, sau agricultorii în numele astronomiei. 

„De necontestat este că doctrinele lor n-au reprezentat un pas înainte în tâlcuirea şi aprofundarea Bibliei, ci 

dimpotrivă, au dat dovadă de nepricepere şi de misticism fanatic şi bolnăvicios”21.  

3. Despre felul cum au apărut sectele, Părintele spunea: „Cele mai multe secte din ţara noastră sunt de 

provenienţă străină, unele dintre ele fiind sădite cu scop vădit împotriva naţiunii noastre. Unele secte s-au 

născut din liberalism protestant ca o reacţie împotriva îngrădirilor dogmatice ale Bisericii romano-catolice, 

iar altele provin dintr-un habotnicism care n-a fost mulţumit cu gradul de pietate şi disciplină al Bisericii 

Ortodoxe.  Fiecare sectă a căutat să aducă ceva nou, ceva propriu numai ei, prin care să se caracterizeze şi să 

se deosebească de celelalte secte. Fiecare sectă aparte, precum şi toate la un loc, sunt numai forme diferite de 

manifestare ale neînlăturatului sectarism care de veacuri a bântuit şi a hărţuit Biserica lui Hristos şi apoi, cu 

ruşine s-a stins prin puterea şi înţelepciunea lui Iisus Hristos, Care este capul şi Mirele Bisericii”22. 

4. Părintele Cleopa era un bun cunoscător al doctrinelor sectare. Despre penticostali el spunea: 

„Penticostalii de azi cred că vorbesc în limbi. Ăştia care vorbesc în limbi acum, vorbesc în limbile dracilor, nu 

în limbile Duhului Sfânt. Au pretenţia că au „glosolalia”, adică vorbirea în limbi, în secolul XX. Limbile au 

fost semn pentru necredincioşi, nu pentru credincioşi”.  

Despre Martorii lui Iehova spunea: „A ieşit o sectă blestemată, foarte periculoasă pentru ţară şi Biserică, 

care se cheamă Martorii lui Iehova. Aceştia sunt cei mai înverşunaţi împotriva conducerii de stat şi împotriva 

Bisericii. Să fugiţi ca de diavoli, ca de satana de aceştia! Aceştia, nu numai că nu sunt creştini, dar sunt mai răi 

decât toţi pagânii. Că nu recunosc nici Biserica, nici Statul şi nu cred în Hristos. Martorii lui Iehova sunt draci 

fără coarne. Când veţi auzi de Martorii lui Iehova, asta este sectă alimentată de evreii din America cu miliarde 

de dolari, ca să despartă lumea de Hristos şi de Biserică. (...) Cea mai blestemată sectă din lume, care ne 

ameninţă este secta iehoviştilor. Ce hule grele aduc ei împotriva Dumnezeirii! Ei nu cred în Hristos. Este o 

sectă politică iudaică, care luptă împotriva creştinismului şi încearcă să atace dogma Preasfintei Treimi, căci 

despart pe Tatăl de Fiul şi de Sfântul Duh”23. 

5. Cu privire la cauzele înmulţirii sectelor în ţara noastră, Părintele Cleopa le identifica pe următoarele: 

„Cred că un motiv principal care a contribuit la apariţia şi înmulţirea sectelor în ţara noastră a fost şi este 

lipsa de preoţi buni şi devotaţi care să păstorească turma lui Hristos cu toată credinţa şi frica lui Dumnezeu. 

(...) La înmulţirea sectelor în ţara noastră contribuie mult şi sminteala, mândria şi neascultarea unor 

credincioşi, dorinţa lor de a învăţa şi pe alţii, de a ţine predică în locul preoţilor, lipsa unor predici bune, calde 

şi însufleţitoare, precum şi lipsa de slujbe şi cântări cât mai frumoase în biserici. (...) Urmările cele mai grele 

ale înmulţirii sectelor în ţara noastră sunt multe şi uneori nebănuit de mari. Mai întii păstorii de suflete, care 

pierd pe credincioşi din sânul Bisericii nu se mântuiesc nici ei şi nici cei ce s-au rătăcit din cauza lor de la 

adevărata credinţă. Apoi, prozelitismul sectar, ambiţia, interesul moral sau material al sectelor, mândria, 

fanatismul, dus uneori la acte imorale, la fărâmiţarea sectelor în grupuri rivale, dizidente. Legătura tuturor 

                                                 
21 Arhimandrit Cleopa Ilie, Îndrumări duhovniceşti pentru vremelnicie şi veşnicie, ..., p. 83. 
22 Idem, Călăuză în credinţa ortodoxă ..., p. 267. 
23 Idem, Îndrumări…, p. 87-88. 
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sectelor cu ţările occidentale dezbină credincioşii noştri, slăbesc unitatea duhovnicească a Bisericii şi 

îndeamnă la încălcarea legilor statului, la anarhie şi la fărâmiţarea familiei”. 

Soluţiile practice pe care le propunea Părintele Cleopa, pentru a stopa fenomenul sectar de la noi 

erau în principal, acestea:  

- preoți destoinici și evlavioși. „Cred că toată sarcina de îndreptare a celor ce au luat calea greşită şi 

s-au depărtat de adevărata şi Sfânta Tradiţie a Bisericii Ortodoxe stă numai şi numai pe seama fraţilor noştri 

preoţi de la oraşe şi sate, unde sunt creştini «ostaşi». Ei trebuie să-i adune prin biserici, să-i lămurească, să le 

citească din învăţăturile de credinţă ortodoxă, din catehisme, din colecţiile de canoane şi din învăţăturile 

sfinţilor şi dumnezeieştilor Părinţi, spre a-i lămuri în credinţa ortodoxă, ca să devină cu adevărat ostaşi ai 

Domnului, aşa cum au făgăduit la sfântul şi dumnezeiescul Botez. Preoţii care se vor osteni pentru lămurirea şi 

îndreptarea celor ce au luat calea greşită, aducându-i pe ei la făgaşul dogmelor şi al rânduielilor canonice ale 

Bisericii noastre Ortodoxe, vor avea, mare plată de la Bunul Dumnezeu, ca adevăraţi păstori de suflet şi 

adevăraţi povăţuitori sufleteşti ai poporului nostru românesc. Iar cei ce nu se vor îngriji de îndreptarea lor şi a 

altor fii sufleteşti vor da seama în ziua Judecăţii de Apoi”. 

- tipărirea și dăruirea de cărți duhovnicești. Pentru oprirea prozelitismului sectar este de mare 

importanţă să se tipărească pentru credincioşi cât mai multe cărţi de rugăciuni, catehisme, cărţi de învăţătură 

creştinească şi mai ales „Vieţile Sfinţilor”, care sunt foarte căutate.  

- de aceeaşi importanţă pentru apărarea credinţei este predica actualizată și vie, în biserică şi la orice 

ocazii, precum şi datoria preoţilor de a face regulat catehizarea credincioşilor. 

- citirea cât mai des, cu evlavie şi cu multă atenţie, a Sf. Scripturi, pentru a cunoaşte cât mai bine 

credinţa noastră apostolică. 

- cunoașterea de către păstori (teologii și viitorii preoți, mai ales!) şi credincioşi a doctrinei Bisericii 

Ortodoxe, pentru a învăţa la rândul lor pe credincioşii din parohii. 

- atât păstorii Bisericii, cât şi toţi credincioşii ortodocşi să se silească a trăi şi a împlini poruncile 

Evangheliei lui Hristos, pentru a fi pildă tuturor prin faptele lor”24.  

Foarte interesant este faptul că la întrebarea, ce să facă credincioşii cu cărţile de la sectari, părintele îi 

învăţa: „Pe foc, pe foc, pe foc! Ei au diavoli numiţi arhiconi, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Îi învaţă toată 

Scriptura pe de rost, dar pe dos, pe dos, pe dos. Le tâlcuieşte toată Scriptura pe dos. Din Scriptură îţi vorbeşte, 

dar pe dos, nu cum spune Biserica şi dogmele Bisericii. Să nu vorbiţi cu ei”  

Concluzii. Părintele Cleopa cunoşte foarte bine situaţia sectelor de la noi din ţară, fiind foarte bine 

documentat, atenţionând foarte clar pe credincioşi asupra luptei împotriva ereziilor: „Băgaţi de seamă! Cine nu 

rămâne în Biserică, nu rămâne în trupul lui Hristos. Cine s-a rupt de Biserică, toţi sectanţii care au ieşit şi au 

împânzit lumea - căci sunt peste 800 de secte numai în Europa - aceştia sunt neghină în grâu, aceştia sunt 

seminţele satanei; «Doamne, zice Evanghelia, n-ai semănat sămânţă bună în ţarina Ta? Dar de unde are 

neghină? Un om vrăjmaş, adic diavolul, a făcut aceasta (cf. Matei 13)» ”.  

 Despre pericolul cei aşteaptă pe cei care se desparte de Biserica lui Hristos, Părintele Cleopa spunea: 

„Băgaţi de seamă! Vai şi amar de cei care s-au despărţit de Biserica lui Hristos. Nu există o mie de Biserici. 

Una este: Biserica Sobornicească Ortodoxă în întrega lume! Cei ce s-au despărţit de Biserică nu au mântuire. 

Biserica este stâlp şi întărire a adevărului! Biserica este trupul lui Hristos, cum zice marele Apostol Pavel, al 

cărui cap este în ceruri.”  (...) „Cei ce s-au rupt de Biserică şi au trecut la vreo sectă oarecare, n-au mântuire 

în vecii vecilor, măcar de-ar face orice faptă bună! Pentru că Apostolul Iacob a spus: „Credinţa este moartă 

fără fapte şi faptele fără dreapta credinţă sunt moarte!”. 

Atunci când venea vorba despre secte Părintele aducea argumentul suprem: „Să vină sectarii la biserica 

din Ierusalim, să vadă Sfânta Lumină din cer, când vine. Să vadă ei în Biserica lui Hristos, că aici este taină şi 

putere, nu în casele lor care le fac ei aiurea, de când s-au rupt de Biserică şi au luat-o razna. (...) Numai prin 

Biserică se poate face iertarea păcatelor; numai Biserica are putere, prin preoţii şi arhiereii săi, să lege şi să 

dezlege păcatele lumii. Nu vă înşelaţi de nebunii aceia, care vă învaţă că pot ei ierta păcatele afară de preot şi 

de episcop! Niciodată să nu credeţi minciunile lor!” (...). Fără preot nu este mântuire, fără preot nu este 

iertare şi dezlegare! Fără harul preoţiei şi al arhieriei, nu este Biserică, că zice Sfântul Ciprian: «Fără 

arhierei Biserica nu este Biserică, şi fără preot, creştinul nu se poate numi creştin»”. 

                                                 
24 Ibidem, p.92. 


