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30 septembrie 2012. Postul de televiziune Antena 3. 

La emisiunea În premieră cu Carmen Avram, reportajul 

Între cer şi pământ (un reportaj despre pustnicii din 

România) aveaă s ă înr d cinezeă cevaă tainică înă inimaă
mea.ăOădorin ănem rturisit .ăDorin aădeăaăajungeăacolo,ă
înămun i,ă lâng ăpustniciiănoştri,ă deăaă scrieădespreăei…,ă
dar din comoditate, poate, nu m-amăgr bităs ăajung.ăMiă
seăp reaăpreaădeparte,ăpreaăpesteămân ,ăprea…ăsus.ăDară
atunciăcândătrebuieăs ăajungiăîntr-un loc, Dumnezeu are 

grij ăs ăteăfac ăs ăajungiăacolo.ă 
Astfel,ă peă 25ă maiă 2013,ă într-oă anumit ă împrejurare,ă

aveamăs ăajungălaăM n stireaăSih striaăRar uădinăSuceava, 

oă m n stireă cuă totulă special .ă „Vecin“ă deă munteă cuă
m n stireaăeraăfrateleăIoan.ăŞiăpentruăc ăajungeamăînăzon ,ă
l-amă sunată peă frateleă Ioană şiă i-amă spusă c ,ă înainteă deă aă
plecaă spreă Bucureşti,ă voiă urcaă înă munteă la cabana 

dumnealui. 

Ne-aăexplicată(mieăşiăceluiăcareăm ăînso ea)ăcumăs ăajun-

gem.ăUrmândă indica iile,ăam ajuns la poalele muntelui. 

Acoloă trebuiaă s ă l s mă maşinaă şiă s ă urc mă peă jos.ă
Drumulă eraă unulă deă munteă şiă seă puteaă urcaă înă dou ă
moduri:ăcuămaşin ădeăterenăsauăpeăjos.ăNeavândămaşin ă
deă teren,ăneăr m seseăceaăde-aădouaăvariant .ăCândăamă
ajuns aproape de loculăundeătrebuiaăs ăparc mămaşina,ăaă
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începutăs ăplou .ăSunându-lăpeăfrateleăIoanăşiăspunându-i 

c ăaă începutăs ăplou ăşiăc ănuăcredăc ămaiăputemăurca,ă
frateleăIoanăaăspusăc ăeăoăispit ăşiăc ăsper ăcaăploaiaăs ă
seăopreasc ă înăcurând.ă Într-adev r,ă aveaă s ă fieăoă ispit ,ă
darăunaăsuficientădeăputernic ăpentruăaăm ăîmpiedicaăs ă
ajungăînămunte.ăNuădoarăc ănuăs-aăoprit,ădarăaăînceputăs ă
plou ădinăceăînăceămaiăr u.ăNuăamăpututăurca,ăaşaăc ăamă
plecatăspreăBucureşti.ăDezam git ,ăl-am sunat pe fratele 

Ioanăşiăi-am spus c ănuăpotăajunge. 
– Nu-iănimic,ăastaăînseamn ăc ătrebuieăs ămaiăveni i,ăaăzis. 
– Aşaăcredăşiăeu.ă 
Şiăchiarăcredeamăcuăadev ratăc ăvaătrebui s ămaiămergă

înăzonaăaceeaădeăbasm. 
Peă16ăiulieă2013,ăaveamăs ăajungădinănouălaăM n stirea 

Sih striaăRar u.ăDou ăzileămaiătârziu,ăadic ăpeă18ăiulie,ă
frateleă Ioană aă coborâtă laă m n stireă şiă amă f cută primaă
înregistrare,ă cuă inten iaădeăaă scrieăoăcarte.ăLucrurileăpeă
care le-aătr ităfrateleăIoan,ăpeăcareăle-aăv zut,ăpeăcareăle-a 

sim ită nuă ară trebuiă s ă seă piard ,ă s ă seă uiteă sauă s ă seă
ascund .ăTocmaiădinăacestămotiv,ăamăhot râtăs ăleăadu-

n măînăpaginileăuneiăc r i. Lumina care l-a transformat 

şi care i-a fost dat să o cunoască nu trebuie ţinută sub 
obroc.  

Maiă târziu,ă rev zândă reportajul,ămi-amă amintită c ă şiă
frazaăspus ăc treăfinal: „…ăpoate că într-o zi va fi urmă-

toarea lui misiune, să povestească viaţa acestor oameni 
care se apropie de sfinţenie.“1 aă aprinsă înă inimaă meaă
dorin aă nem rturisit ă deă aă ajungeă acoloă şiă deă aă scrieă
despreăpustniciiănoştri.ăSunaăcaăoăpremoni ie…ăşiăpoateă

                                                 
1
 Sursa: http://inpremiera.antena3.ro/reportaje/intre-cer-i-pamant-156. 
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ziua aceea a venit. Vorbindu-leămaiă multoră cunoştin e,ă
preo iăşiămireni,ădespreăexperien eleăfrateluiăIoan,ătr iteă
cuă şiă printreă pustnici,ă to iă mi-auă spusă acelaşiă lucru,ă
bineîn elesăcuăalteăcuvinte:ăE nevoie de o astfel de carte, 

mai ales în vremurile noastre. Să ne fie spre folos şi 
luare-aminte.    

Dup ăceăamăf cutăînregistrareaăşiăamămaiădiscutat,ăl-am 

înso ităpu inăpeăfrateleăIoanăpeădrumulăceăduceaăînămunteă
laăcabanaăsa.ăC rareaăşerpuit ăîncepea dinăspateleăM n s-
tirii Sih striaă Rar uă şiă urca, şiă totă urca, printre brazi, 

printreăstânci,ăprintreăizvoareăşiăpârâuri,ăsus,ătotămaiăsus,ă
mai aproape de cer. Brazii îmb trâni iă str juiau mun ii,ă
asemeneaă unoră solda iă devota i, care nu-şiă p r sescă ni-
ciodat ă obiectivul.ă Şiă cândă obosescă şiă îmb trânescă deă
tot, brazii,ă veşniciiă solda iă aiămuntelui,ă seă topescă încet,ă
seăveştejesc,ăseăîmpu ineaz ,ădarănuădispar.ăPesteătotăînămunte 

se puteau vedeaăurmeădeăbrazi,ăcaănişteăfosileăadormiteă
înătimpuriăapuse.ăUnăbradăîşi uitase r d cinaăînăp mântă
şiă oă parteă dină trunchi.ă Sem na cuă ună b trână gârbovită
care-şiăodihnea fa aăîntre palme; altul se topise încetăşiăîi 
r m sese doarăoăcrengu ,ă caăoă streaşin ,ă caăoăumbrelu ă
care-l ap ra deă soare,ă deă ploiă şiă deă ninsori;ă altuiaă îi 
r m sese doară r d cinaă întoars ,ă caă nişteă bra eă ridicate 

spreăcer…ă 
 

 

 

 

 

 

 



SPREăPARADISULăT CERII  
 

 

 

 

 

Drumulăpân ă laă cabanaă frateluiă Ioanăera mirific, tai-

nic,ă în l tor…ă Peă stâncileă r t cite, printre brazi, cres-

cuser  muşchiă şiă floriădeăp dure.ăStâncileăerau caănişteă
bolovaniă dină piatr ă careă purtau pe cap cununi de flori 

rare.ă Munteleă aşternea ună covoră minunată f cută deă celă
maiă iscusită es toră deă covoareă – Natura. Cioturile de 

stânci,ăcrengile,ăr d cinileădeăcopaci,ămuşchiulăşiăflorileă
de munte eseau unămodelăaparte,ăneînchipuitădeăoăminteă
omeneasc .ă Admirândă privelişteaă dină munte, nu aveai 

cumă s ă nuă teă minuneziă deă crea iaă magnific ă aă luiă
Dumnezeu! Cu fiecare pas pe care-lăurci,ădescoperiăcâteă
pu ină dintr-oă tain ă nedescifrat ă vreodat ă pân ă laă cap t.ă
Râurileă dină munteă îşiă spună povesteaă loră sauă poveştileă
altora,ăpentruăceiăcareăleăcunoscălimba,ăcelorlal iăleăofer ă
ună susură încânt tor,ă oă melodieă suav ă careă mângâieă
sufletele.     

Şiă totă mergândă prină mun i,ă dintr-oă adâncitur ,ă caă oă
grot ămic ,ămurmuraăunăizvoraş. 

– Uita i,ăaiciăeăunăizvorăalăpustnicilor.ăDe-aici iau unii 

pustniciăap ,ămi-a spus fratele Ioan.  

Laăguraăadâncituriiă aceleiaămici,ă eraă aşezat ăoă sticl ă
dinăplasticăt iat ămaiăjosădeăgâtulăsticleiăşiăpresat ăuşoră
cuăoăbucat ădeăpiatr ,ăastfelăîncâtăs ăaduneăapaăcareăeraă
apoiărev rsat ăcaălaărobinetăprinăguraăsticlei.ăÎntr-unăb ă
înfiptă lâng ăizvor,ăeraăaşezat ăparteaădeăjosăaăsticlei,ăpeă
post de pahar. M-amăoprităs ă facă fotografii,ăapoiăm-am 
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