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COPILUL, BUNICA ŞI M N STIREA

L

umina lumân rii abia mai pâlpâie. E linişte. O linişte dureroas . Cel mai bun om din via a mea
m priveşte din fotografie. Doar din fotografie m
mai poate privi… Încerc s scriu… M opresc… Nu pot… Nu
pot s scriu Amintiri despre p rintele Damaschin, nu pot…
am nevoie de Sfin ia sa… Amintirile… Nu pot şi parc nici
nu mai vreau… Am scris: Amintiri despre Mitropolitul
Bartolomeu Anania, Amintiri despre p rintele Nicodim
Bujor – autorul Acatistului Sfântului Calinic de la Cernica…
oameni care au însemnat foarte mult pentru mine şi au plecat unul dup altul1… Îl mai aveam pe P rintele Damaschin,
care-mi odihnea sufletul… A plecat şi sfin ia sa2, mult
prea devreme, mult prea devreme pentru un om care ar
mai fi avut multe de spus şi de f cut… Dumnezeu l-a
chemat la El. Poate pentru c nu-l mai meritam printre noi.
Privesc în urm , în stânga şi-n dreapta, dar şi înainte, şi
m îngrozesc… Oamenii buni pleac … Duhovnicii adev ra i se r resc, preo ii buni sunt tot mai pu ini… În locul
lor r mân şi se aşaz confortabil r utatea, ipocrizia, duplicitatea… „Parc e tot mai greu în lumea asta, îmi spunea odat p rintele Damaschin, câteodat nu po i nici s
vorbeşti, nici s taci. Tot mai des, dac spui adev rul, greşeşti, dac min i, nu greşeşti. Şi ca s nu greşeşti, trebuie
s min i mereu. Eu nu m pot descurca aşa, şi din acest
motiv, prefer s stau cât mai retras“. Şi pentru c nu se
1

P rintele Nicodim Bujor plecat din aceast lume la 30 ianuarie 2011;
Mitropolitul Bartolomeu, la 31 ianuarie 2011.
2
P rintele Damaschin a plecat dintre noi sâmb t , 31 martie 2012, ora
18.30, la Spitalul Sf. Ioan din Bucureşti.
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putea descurca aşa, Dumnezeu l-a chemat la El, unde nu e
nevoie s mint pentru a nu greşi.
„Lumea m oboseşte şi nu mai pot s -i fac fa , pentru
c nu m pot încadra în tiparele ei… M-am gândit s m
ascund în spatele nebuniei, s scap, s fiu l sat în pace“3…
Şi nu a mai fost nevoie s se ascund de r ut ile şi de
jocurile stupide ale lumii, în spatele nebuniei… S-a ascuns
în lumina Raiului, unde acum cu siguran se bucur şi
unde nu-l mai poate atinge niciun r u…
Pentru familia Ştefan, ziua de 24 august a anului 1960 a
fost una foarte important şi foarte fericit . Într-o cas
modest din localitatea B icoi, jude ul Prahova, mama
Ana şi tat l Ioan primeau din bra ele cerului pe pruncul
Dumitru.4 Intrase într-o lume din care, la nici 23 de ani, şiar fi dorit s ias .5 Dar Dumnezeu îl trimisese pe p mânt
pentru c , mai târziu, avea s -l scoat din lume şi s -l duc
într-o m n stire unde avea s fie sprijin şi exemplu pentru
fra ii sfin iei sale, cei întru Domnul, dar şi pentru cei care
apelau la dumnealui. Din p cate, şederea sa pe acest p mânt
a fost foarte scurt . O şedere scurtã dar foarte roditoare.
Chemarea sa c tre cele sfinte s-a dovedit a fi înc din
copil rie. Primul s u îndrum tor întru ale credin ei a fost
bunica sa din partea tat lui (Maria). Înc de copil, dup ce
f cuse, la propriu, primii paşi, l-a luat la biseric . Pruncul
cu p rul şaten şi cu ochii mari şi negri asculta cuminte
Sfânta Liturghie de la început pân la sfârşit. Cu mintea
lui de copil, poate nu în elegea mare lucru, dar cu sufletul
în elegea tot. Pricepând cu sufletul, a mers mai departe,
3

Asupra acestui aspect voi mai reveni pe parcursul lucr rii.
La numai un an şi nou luni, familia Ştefan avea s primeasc o alt
binecuvântare cereasc , n scându-se cel de-al doilea copil, o feti
pe care au botezat-o Maria.
5
Asupra acestui aspect voi mai reveni pe parcursul lucr rii.
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chiar foarte departe… la M n stirea C ld ruşani. Deşi era
numai un copilaş de trei anişori, venea, al turi de bunica
sa, cu autobuzul, din oraşul B icoi, c tre Bucureşti şi coborau la sta ia din Şoseaua Na ional . De-acolo, de mân
cu bunica, mergea pe jos 15 km, pentru c la acea vreme
nu existau mijloace de transport în comun. Uneori se mai
întâmpla s treac vreo c ru , şi c ru aşului s i se fac
mil de bunica şi de nepo elul ei, şi atunci îi lua şi îi ducea
pân la m n stire, dar de cele mai multe ori mergeau pe
jos. Poate picioruşele de copilaş şi trupuşorul s u oboseau,
dar sufle elul lui era neobosit.
De hramul M n stirii C ld ruşani, veneau de seara la
priveghere, iar peste noapte, bunica şi nepo elul ei dormeau pe iarb , sub cerul liber, pentru a fi a doua zi la
Sfânta Liturghie. Al turi de bunica sa, copilaşul Dumitru
mergea şi la M n stirea Crasna. Ochişorii lui mari şi negri
cercetau p durile şi potecile pân la M n stire, se bucura
de flori, de fluturi, de p s ri, de iarb , şi nu se plângea
niciodat de oboseal .
Când micul Dumitru a împlinit 5 anişori, pe bunica au
l sat-o puterile. Boala şi b trâne ea nu i-au mai permis s
mearg la m n stiri. Nici m car la biserica de lâng cas .
Atunci copilaşul de 5 ani pleca singurel c tre Casa Domnului,
fiind ca un preambul a ceea ce avea s urmeze – drumul
s u c tre M n stire, pe care tot singur a plecat.
Chemarea c tre c lug rie şi slujirea preo easc şi-a
manifestat-o înc de când era copil. Pe timp de iarn – şi
iernile copil riei p rintelui erau ierni, cu mun i de z pad
– se retr gea în gr din , îşi f cea o cazemat într-un munte
de z pad , se aşeza în genunchi, aprindea lumân ri şi se
ruga. Deşi ar fi putut ca în bisericu a improvizat s cheme
şi al i copii sau pe sora sa, nu f cea acest lucru. Înc de
copil, dorin a sa de a fi doar el cu Dumnezeu era atât de
puternic , încât nu sim ea nevoia unei tov r şii.

8 MIHAELA ION
Când z pada se topea, îşi amenaja „bisericu a“ în beci.
Şi cu cât creştea, cu atât se înmul eau şi accesoriile din
paraclisul s u. Dac în cazemat aprindea doar lumân ri,
în beci îşi pusese deja icoane, f cuse un suport pe care
inea cartea şi, în legea lui de copil, „slujea“ cu îngerii.
Dup moartea tat lui s u, când adolescentul Dumitru
nu împlinise nici m car 17 ani, în camera în care acesta
repara televizoare,6 şi-a amenajat un paraclis în adev ratul
sens al cuvântului. Poate şi durerea pierderii tat lui, poate
şi dorin a sa de a se ruga, sau poate amândou la un loc, lau f cut s petreac mult timp în paraclisul s u. În unele
zile intra diminea a în paraclis şi mai ieşea seara, pentru a
merge la culcare.
Înainte de moartea tat lui, deşi era doar un copil, a înv at
s fac sacrificii pentru credin . P rin ii, preg tindu-şi
copiii pentru via , i-au înv at de mici s aib câte o
responsabilitate. Sora p rintelui fiind fat avea datoria de a
o ajuta pe mam în gospod rie, iar P rintelui îi revenea
sarcina s aranjeze curtea şi s fac cur enie la p s ri.
Dac se mai descurca cu m turatul prin curte, cur enia la
p s ri era pentru el o corvoad , de care încerca s scape
prin orice mijloc. În cursul s pt mânii, mai s rea câte o zi,
dar duminica venea ziua scaden ei. În speran a c avea s
scape de nepl cuta responsabilitate, se îmbr ca repede şi
voia s plece la biseric . Nici nu apuca s ias pe uş , c şi
auzea glasul mamei sau al tat lui:
– D nu ,7 unde te duci?
– La biseric , r spundea gr bit şi hot rât.
– Nu mergi niciunde!
– De ce? întreba nemul umit.

6
7

Tat l p rintelui, în timpul liber, era depanator de televizoare .
P rin ii şi to i ai casei îi spuneau Dan sau D nu .
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– Pentru c nu ai m turat oborul, şi g inile au şi ele nevoie
de cur enie, venea r spunsul, care sem na cu un verdict.
Micul Dumitru nu spunea nici „Bine, nu m mai duc“,
nici „Îl m tur când vin“. Pentru a merge la biseric , f cea
orice sacrificiu.
– Atunci, m schimb, m tur oborul şi apoi plec. Aşa e
bine?
– E foarte bine, venea r spunsul salvator.
Se dezbr ca de hainele cu care mergea la biseric , se
îmbr ca cu hainele de lucru, f cea cur enie în mare vitez , apoi, fericit, se schimba şi pleca singur la biseric . Deşi
era foarte mic, înc de pe atunci, probabil din instinct,
respecta dorin a celor din jur. Ar fi putut s -i spun şi
surorii sale s mearg la biseric , dar nu-i zicea, o l sa s
r mân acas .
Copii fiind, P rintele şi sora sa erau duşi în excursii,
duminica, la munte sau la m n stiri, cu un vecin cu
maşina, dar, pe rând, pentru c nu aveau loc amândoi
deodat , deoarece şi vecinul respectiv avea, la rândul lui,
copii. În duminica în care P rintele r mânea singur acas ,
de fapt cu bunica, cea care locuia în aceeaşi curte, dar în
case diferite, f cea gogoşi şi pr jituri şi împ r ea tuturor
celor care erau pe strad şi vecinilor s i, bineîn eles. De
copil era foarte darnic, sufletul s u bun sim ea nevoia s
împart totul cu cei din jur.
Micul Dumitru, Dan, D nu , ca orice copil, mai f cea şi
n zdr v nii. Spre exemplul, îi pl ceau foarte mult dulciurile. Din cauza faptului c , de copil, era supraponderal,
mama lui inea borcanele cu dulcea într-o servant , pe
care o încuia, dup care ascundea cheia. D nu se gândea
ce s fac şi trecea la ac iune. „Opera iunea cheia“ începea
imediat… Şi nu îi trebuia mult pân g sea ascunz toarea
în care mama sa punea cheia. Se furişa încet, descuia
servanta şi, dup ce golea borcanul cu dulcea , îl
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ascundea în spatele borcanelor pline. Azi un borcan, mâine
altul, provizia de dulcea se cam împu ina.
Într-o zi, mama a mers încrez toare s ia un borcan cu
dulcea din servant . Dup ce a descuiat, i s-a p rut ceva
în neregul . Borcanele din spatele primului rând erau cam
„transparente“. Privind cu aten ie, si-a dat seama despre ce
era vorba.
– D nu , a strigat mirat sau poate nemul umit , pentru
c nu i-a trebuit mult s -şi dea seama cine era „f ptaşul“.
– Da, i-a r spuns, neştiind de ce îl strig .
– Ia te uit , ce minune! A disp rut dulcea a din borcane!
„Vinovatul“ zâmbea ştreng reşte.
– Dac tot ai g sit cheia şi ai mâncat dulcea a, nu îneleg de ce ai mai l sat borcanele goale acolo, spuse nedumerit mama.
– Cum de ce? P i, dac le-aş fi aruncat, ai fi v zut c
sunt mai pu ine borcane şi ai fi schimbat locul unde ascundeai cheia.
D nu , nu c era doar inventiv, dar era şi prev z tor.
Aşa se întâmpla şi de S rb torile de iarn . Dup ce împodobeau bradul, p rin ii le atr geau aten ia c dulciurile
trebuie s r mân în pomul de Cr ciun pentru a fi bradul
frumos, şi c , dup s rb tori, le vor împ r i fr eşte. D nu
îns , nu avea r bdare. Când era singur în cas , mânca
bomboanele sau ciocolata şi împacheta ambalajul cu grij ,
astfel încât s par intact. Şi astfel, dulciurile erau, dar nu
mai erau de fapt.
Din p cate, viitorul preot-c lug r a f cut cunoştin cu
r utatea lumii mult prea devreme. Din cauza faptului c
era mai plinu , la şcoal era poreclit în fel şi chip. Acest
fapt l-a durut enorm, atunci, dar şi mult mai târziu.
Aspectul fizic, amplificat de r utatea colegilor s i, a deve-
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nit, înc de pe atunci, o traum şi una dintre frustr rile
peste care nu putea trece.
Mai târziu, în jurnalul s u pe care l-a inut armat ,
„vorbind“ despre dragostea dintre cel mai bun prieten al
s u şi iubita lui, scria: „Aceast leg tur dintre aceşti doi
oameni, zbuciuma i sufleteşte unul pentru dragostea celuilalt, este printre pu inele lucruri cu adev rat frumoase pe
care via a m-a învrednicit s le v d.
De multe ori m gândesc c via a mi-a pus în fa
aceast frumoas icoan sufleteasc , tocmai pentru a m
pedepsi, pentru c mi-am schimbat cursul vie ii, de la
c lug ria pentru care eram bun acum patru ani aproape
la mirenia pe care mi-am dorit-o mai târziu şi pe care
doream s-o tr iesc al turi de o fat , care s m în eleag
şi s m iubeasc .
Dar totul este un vis frumos, care poate m va înc lzi
mai târziu în via a solitar sau m va otr vi. Cert este c
nu m pot învrednici de realitate, c ce fat s-ar putea
uita la mine, la fizicul meu şi lucrul acesta îl spun dup
tristele experien e pe care le-am avut…“8
Din p cate, atunci, ca şi acum, oamenii au pus şi pun
pre pe trup, nu pe suflet, pe ambalaj, nu pe con inut.

8

Jurnalul de armat al P rintelui Damaschin, 30.01.1983.

164 MIHAELA ION

Cuprins

Copilul, bunica şi m n stirea / 5
Credin a învinge r utatea / 12
C lug rul cu privirea trist / 15
Cu bagajul într-un sicriu / 22
Poveste de dragoste prin fulgi de nea / 26
Alt poveste de dragoste prin fulgi de nea / 31
M n stirea C ld ruşani – fil de jurnal – I / 37
M n stirea C ld ruşani – fil de jurnal – II / 41
Dragoste de adev rat p rinte / 50
A tr i cu moartea în sân / 58
„M tem s nu fiu veriga lips dintre genera ii“ / 64
„M voi ascunde în spatele nebuniei“ / 72
P rintele Damaschin – un copil într-un trup de adult / 79
Mirajul picturii / 83
„Între sufletele care se aseam n nu exist bariere“ / 88
Întâlnirea cu Sfântul Iustin Popovici / 92
Taina s rb torilor / 100
„De oameni trebuie s avem m car mil “ / 106
Începutul calvarului / 110
Epilog / 120
Din jurnalul P rintelui / 122
Cuvânt rile din ziua înmormânt rii / 138
1. Mesajul Preafericitului P rinte DANIEL, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, la înmormântarea

AMINTIRI DESPRE PÃRINTELE DAMASCHIN ŞTEFAN

165

Protosinghelului Damaschin Ştefan de la M n stirea
C ld ruşani, miercuri, 4 aprilie 2012 / 138
2. Cuvântarea P rintelui Arhimandrit Lavrentie Gâţ ,
Stare ul M n stirii C ld ruşani / 141
3. Cuvântarea P rintelui Constantin P un, Protopop al
Protoieriei Ilfov Nord / 144
4. Cuvântarea P rintelui Crîngaşu Nicolae, Consilier
Patriarhal / 145
5. Cuvântare citit de preotul Alexandru Marian, slujitor
la Parohia Şarânga, comuna Pietroasele, jude ul Buz u /
149
6. Cuvântarea Preasfinţitului Varlaam, Episcop-Vicar
Partiarhal / 154
Interviul acordat de P rintele Arhimandrit Timotei
Aioanei, Exarh cultural al Arhiepiscopiei Bucureştilor
şi Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale / 158
Un articol ca o adev rat „cântare a neuit rii“ / 158
În loc de Postfa ã / 163

166 MIHAELA ION

Fotografiidocument
Micul Dumitru Ştefan

Micul Dumitru cu sora lui
Maria şi alte dou feti e

Tân rul Dumitru la cununia surorii Maria

