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Mitropolitul Ardealului, ÎPS Laurențiu Streza a declarat, miercuri, într-un interviu acordat
Agerpres, că Biserica Ortodoxă Română nu se opune canonizării părintelui Arsenie
Boca, cel supranumit de credincioși "Sfântul Ardealului". Mai mult, mitropolitul
Ardealului mărturisește că "ar fi cel mai fericit om din lume să poată să semneze și el pe
actul de canonizare". ÎPS Laurențiu recunoaște că întâlnirile sale cu părintele Arsenie
Boca au fost "providențiale".

Arsenie Boca este căutat tot mai mult și de tot mai mulți creștini. Unii nu au nicio reținere în a
săruta copacul din vecinătatea mormântului său, unde cineva a scrijelit în urmă cu ani de zile,
un semn al crucii, fără să fie nimic sfânt acolo, alții aruncă bani în pârâul ce trece prin curtea
mănăstirii Prislop sau la mănăstirea Sâmbăta de Sus, unde există o fântână a părintelui,
confundând astfel această fântână cu Fontana di Trevi din Roma, unde se spune că dacă
arunci o monedă, ți se îndeplinește o dorință. Mitropolitul Ardealului îndeamnă însă pe toată
lumea să-l caute pe Dumnezeu, căutându-l pe Arsenie Boca, așa cum acesta a lăsat scris în
cărțile sale și cum le-a spus tuturor pe care i-a întâlnit, multora schimbându-le viața cu sfaturile
sale.

”Există o pietate a credincioșilor, un respect, o prețuire față de această personalitate. Pentru că
el e deocamdată o personalitate a bisericii, care a trecut printr-o vreme dificilă, a trecut prin
toate restricțiile societății, dar a reușit să facă o mulțime de ucenici, vorbind în sensul acesta,
duhovnicesc. După moartea sa, mulți vin acolo, la Prislop și e firesc... Sunt două fenomene, un
fenomen firesc, al oamenilor credincioși, al oamenilor echilibrați, care... se duc pentru bucuria
de a face un pelerinaj la un loc binecuvântat, la o mănăstire care e un loc sfințit și sfințitor și se
întorc cu bucuria aceasta...A doua categorie sunt curioșii și între aceștia și curiozitatea are două
nuanțe. Cei care doresc să caute peste tot, poate nu sunt mulțumiți de ce au găsit, dar vor să
găsească ceva mai mult. Mai sunt și curioșii care vin indecent îmbrăcați, care vin fără niciun fel
de sentiment, care sunt totuși atinși de curentul acesta spiritual, simt ei că e ceva deosebit de
discoteca de noapte.” a declarat ÎPS Laurențiu Streza.

Minunile de la mormant

Acesta a vorbit si despre minunile ce au loc la mormantul parintelui Arsenie Boca.

”Eu cunosc un caz din acesta, când doi prieteni de-ai mei s-au dus, o familie. Au avut probleme
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cu copilul și s-au rugat la părintele (Arsenie Boca n.r.), ea mai pioasă, el de colo a spus: Hai
părinte! Spune-ne odată! Arată-ne și nouă un semn! Și atunci, copilul care a avut probleme și
nu mai vorbea, copilul a strigat: Tată! Și în momentul acela omul a spus: Mulțumesc, Doamne!
Mulțumesc, părinte! pentru că Dumnezeu lucrează...Sunt foarte multe. Noi le reținem cu
discernământ. Se consemnează în memoria, în conștiința eclezială a drept credincioșilor
creștini, care ea va fi cea care va determina biserica să cerceteze, să studieze cazul și să
procedeze la o eventuală canonizare”.

Referitor la momentul canonizarii si cat timp mai trebuie sa treaca, mitropolitul a precizat ca
acest lucru depinde doar de voia lui Dumnezeu.

”Poate să fie rapid, poate să mai treacă timp, depinde de voia lui Dumnezeu.... Eu pot să fac
această mărturisire, că aș fi cel mai fericit om din lume, membru al Sfântului Sinod, cu atât mai
mult că l-am cunoscut pe părintele, să pot să semnez și eu pe actul de canonizare...Am primit
de la unii credincioși bine intenționați, adeziuni prin care spun: Vrem canonizarea Sfântului
Arsenie! Am primit scrisori. Am spus să fie liniștiți, manifestați-vă credința așa cum se cuvine,
că Dumnezeu, la vremea potrivită, El va hotărî.”a declarat ÎPS Laurențiu Streza, care a precizat
faptul ca l-a cunoscut personal pe parintele Arsenie Boca.”Îmi spunea dacă există o acțiune
împotriva bisericii, cea mai periculoasă e cea din interior, promovarea în interiorul bisericii a
persoanelor care nu sunt demne.”

Putea citi omul

ÎPS Laurențiu Streza a confirmat si faptul ca parintele Arsenie Boca ”putea citi omul”, însă
”faptele prețioase ale lui au fost cele ale vieții sale, viața de creștin, ca un teolog.”

Mitropolitul ii indeamna pe credincioșii care merg de Paști la mănăstirea Prislop sau la alte
mănăstiri unde acesta a fost” să meargă cu rugăciunea în suflet, către Dumnezeu, pentru că
Dumnezeu este autorul minunilor, a faptelor minunate care vin. Dumnezeu știe cum ne ajută.
Nu le-am permis nici preoților să ajungă a face icoane sau a alcătui acatiste, pentru că deja
există un acatist (al părintelui Arsenie Boca n.r.) care nu corespunde, el trebuie revizuit, sunt
niște lucruri aberante trecute acolo de oameni nepricepuți, care poate au avut intenții
bune..."Testamentul" lui a fost ca oamenii să fie credincioși, cu o credință puternică, vie, o viață
credincioasă, nu o credință declarativă, pentru că Dumnezeu există și dacă noi nu credem. Era
un om foarte echilibrat, un om care diferenția cele spirituale de cele materiale, nu le-a
amestecat niciodată... Câtă modestie! Părintele și-a scris pe cruce, el și-a făcut o cruce de lemn

2/3

Mitropolitul Ardealului: As fi cel mai fericit om din lume să pot semna actul de CANONIZARE al părintelui A
Written by Administrator
Thursday, 17 April 2014 13:11 - Last Updated Thursday, 17 April 2014 18:16

simplă, pe care a scris: Monahul Arsenie. Ce vreți mai mult? Dacă nu, știți ce era acum acolo?!
Cel mai grozav monument. A rămas ca monumentul în sine să fie florile cinstirii, aduse de
credincioși, îngrijite de maici.”

Biserica nu se opune canonizării

Referitor la faptul ca Biserica s-ar opune opune canonizării lui Arsenie Boca, mitropolitul a
precizat ca ” Biserica nu se opune (canonizării n.r.). Noi respectăm slujirea pe care a avut-o el.
Noi îl cinstim și la Sâmbăta o să facem un parc în fața altarului făcut de dânsul, acolo cine vrea
poate să stea. Deja am pus piatra de temelie și pentru o bisericuță, un schit la izvorul părintelui,
o fântână a părintelui. La Sâmbăta, mai există sus o chilie săpată în piatră, va trebui să
controlăm fenomenele acestea, să fie cu o rânduială. Acolo s-a apucat unul la fântâna
părintelui, a pus niște bănci și lua banii oamenilor că stăteau pe bancă și i-am spus: Măi nene,
dacă iasă o dată părintele la tine, pe unde fugi? Ce faci?

George Grigoriu
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