
mântuirea se dă tuturor oamenilor, 
indiferent din ce popor sau categorie 
socială ar face cineva parte: univer-
salitatea mântuirii. Iar condiţia esenţială 
pentru primirea mântuirii este în-
chinarea „în Duh şi în adevăr”. „Dar 
vine ceasul, şi acum este, când adevăraţii 
închinători se vor închina Tatălui în 
duh şi în adevăr, că şi Tatăl astfel de 
închinători îşi doreşte” (Ioan 4, 23). 

Evanghelia de astăzi ne atrage atenţia 
asupra unui risc major, acela de a ne 
amăgi că suntem pe calea mântuirii, 
aflându-ne de fapt în cea mai gravă 
rătăcire. Nu este destul să ne închinăm. 
Trebuie să ştim cum şi cui să ne închi-
năm. Când, în locul dreptei credinţe, 
îmbrăţişăm o rătăcire, închinarea nu ne 
mai pune în legătură cu Dumnezeu cel 
adevărat ci cu vrăjmaşul lui Dumnezeu. 
Erau pline cetăţile antice de temple şi de 
altare. Peste tot existau mărturii ale râvnei 
religioase a oamenilor de atunci. Dar chiar 
dacă ar lucra cineva poruncile lui 
Dumnezeu şi s-ar ruga cu mintea în inimă, 
nu va putea avea pe Dumnezeu aproape de 
el dacă nu va avea şi dreapta credinţă şi 
dacă nu Îl va mărturisi prin cuvintele şi 
faptele sale, după învăţătura apostolică a 

În dreapta credinţă,  
În duh şi În adevăr

Bisericii Ortodoxe. Acest lucru ni-l arată 
Duhul Sfânt când zice: „Aproape este 
Domnul de toţi cei ce Îl cheamă pe El 
întru adevăr” (Psalm 144, 18). 

Rugăciunea în duh este rugăciunea 
cea gânditoare, adică tainică, pe care o 
face omul cu mintea în inima sa. Când 
ne rugăm cu mare credinţă şi evlavie şi 
când, cu darul lui Dumnezeu, se unesc 
gândurile minţii cu simţurile inimii 
noastre în timpul rugăciunii iar ochii ne 
izvorăsc lacrimi, atunci ne rugăm în 
duh şi în adevăr, adică din inimă. 
Aceasta este cea mai înaltă treaptă a 
rugăciunii creştine. 

Tradiţia consemnează că femeia 
samarineancă a devenit o misionară 
neînfricată, sfârşindu-şi viaţa muceni-
ceşte, la Roma. Biserica n-a uitat-o şi 
i-a rânduit zi de pomenire la 26 fe-
bruarie, sub numele de Sfânta Fotini. 
Dacă păstrăm cu sfinţenie dreapta 
credinţă şi suntem fii credincioşi ai 
Bisericii Ortodoxe şi dacă ştim că 
poruncile lui Dumnezeu sunt adevărul, 
să ne închinăm lui Dumnezeu în duh şi 
în adevăr, „că şi Tatăl astfel de 
închinători îşi doreşte” (Ioan 4, 23). ❖

Părintele Adrian Chiriţă
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Duminica a 5-a După paşti
(a Samarinencei)

Sf. Mc. ISIdor dIn HIoS; 
Sf. Sfinţit mc. terapont, 

epiScopul ciprului

Ne aflăm în a 5-a Duminică după marele 
praznic al Învierii Domnului,  

zi în care Sfânta Evanghelie ne descoperă 
mari taine ale vieţii duhovniceşti  

prin dialogul Mântuitorului nostru  
Iisus Hristos cu femeia samarineancă,  

la puţul lui Iacov. 

În Cărţile Regilor citim că după o 
domnie strălucită de 40 de ani, 
regele Solomon a trecut în veşnicie 

pe la anul 930 î. Hr. În urma lui, fiii săi 
au împărţit ţara în două: Ieroboam a 
luat partea de nord, formând regatul 
Israel cu capitala la Sichem, şi Roboam 
– partea de sud, regatul Iuda cu capitala 
la Ierusalim. Regatul de Nord, Israel, 
va cădea sub asirieni, prin anii 722-721 
î.Hr., iar cel de sud, Iuda, pe la 600 î.Hr. 
Regatul de Nord cuprindea în graniţele 
sale şi provincia Samaria. La căderea 
regatului, populaţia din această provin-
cie a fost deportată în Asiria, în locul ei 
fiind aduşi oameni din Babilon, Cuta, 
Ava, Hamat şi Sefarvaim, pe care i-a 
aşezat prin cetăţile Samariei. Se înţelege 
că aceste populaţii au adus cu ei şi 
zeităţile păgâne la care se închinau. Pe 
la anul 538 î.Hr., samarinenii s-au 
amestecat cu aceste neamuri, dând ast-
fel naştere unui popor hibrid, atât din 
punct de vedere  etnic cât şi religios, 
adorând zei păgâni precum Sucot-
Benot, Nergal, Asima etc. Astfel se 
explică ura ireconciliabilă dintre ei şi 
iudei, care se considerau un popor curat, 
fără să voiască vreun amestec cu 
samarinenii, consideraţi o adunătură de 
oameni spurcaţi. 

Prin dialogul Său cu femeia din 
categoria menţionată mai sus, Mân-
tuitorul Hristos vrea să ne transmită că 



Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, 
în şedinţa din 6-7 iunie 2016, a hotărât 
canonizarea Sfântului Iacob Putneanul  

şi a ucenicilor săi, trăitori la Putna  
şi Sihăstria Putnei, cu zilele de prăznuire  
de 15, respectiv 16 mai, ţinând seama de 

curăţia vieţii lor şi de lucrarea depusă  
în ogorul Domnului. Primul „sinod”  

care i-a canonizat pe aceşti fraţi de credinţă 
a fost cel infailibil, al poporului. După aceea, 

ei au fost confirmaţi de forul suprem  
al Bisericii noastre, arătând astfel  
că Duhul Sfânt lucrează în oameni  

şi îi face să recunoască sfinţenia unui înaintaş  
sau chiar a unui contemporan.

Momentul culminant al manifestări-
lor care vor avea loc în aceste zile la 
Putna şi Sihăstria Putnei, îl 

constituie Sfânta Liturghie de duminică, 14 
mai, de la Mănăstirea Putna, săvârşită de PF 
Părinte Daniel, Patriarhul României, ierarhii 
prezenţi şi un sobor de preoţi şi diaconi, urmată 
de proclamarea solemnă a canonizării Sfinţilor 
putneni, respectiv: citirea tomosurilor de 
canonizare, prezentarea icoanelor, închinarea 
la sfintele moaşte şi cântarea troparelor.

Se cuvine să spunem că toţi sfinţii 
canonizaţi azi sunt contemporani cu  Sfântul 
Cuvios Paisie de la Neamţ, ca să nu mai vor-
bim că au trăit la un moment dat în mănăstiri 
din Bucovina: Sf. Paisie de la Neamţ la 
Dragomirna, ceilalţi la Putna.

Sfântul Iacob Putneanul, Mitropolitul 
Moldovei

Istoria ni l-a făcut mai cunoscut pe Sfântul 
Iacob Putneanul, el fiind Mitropolit al 
Moldovei între anii 1750 şi 1760. Sfântul 
Mitropolit Iacob  s-a născut la 20 ianuarie 
1719,  într-o familie credincioasă şi aşezată 
din nordul Moldovei. Aproape toţi membrii 
familiei sale s-au călugărit. Intrat şi el  în 
mănăstirea Putna la numai 12 ani, a ajuns 
egumen la 25 de ani, episcop de Rădăuţi 
(1745-1750), apoi i se încredinţează scaunul 
de mitropolit al Moldovei. A strălucit tuturor 
prin dragostea şi jertfa pentru oameni, prin 
râvnă pentru Hristos şi Biserică, prin dem-
nitate creştină şi neînfricare întru apărarea 
adevărului şi a binelui. 

Smerit, rugător pentru neam şi ţară, el a 
ştiut să se identifice cu nevoile şi durerile 
poporului, devenind un părinte al tuturor, 
dăruitor, rugător şi jertfitor. Rugăciunile şi 
activităţile sale au fost îndreptate, în primul 
rând, spre binele familiei, creşterea şi educaţia 
copiilor şi ajutorarea săracilor şi a celor în 

Proclamarea canonizării Sfinţilor Putneni (13 - 16 mai 2017)

Canonizarea Sfântului ierarh  
iacob putneanul, Mitropolitul 

Moldovei  şi a Sfinţilor cuvioşi Sila, 
paiSie şi natan de la SihăStria putnei

nevoi. A ctitorit mai multe biserici şi mănăstiri, 
a tipărit primul abecedar din Moldova, pe 
lângă multe cărţi bisericeşti,  s-a îngrijit de 
înfiinţarea primei şcoli rurale din Moldova şi 
a Spitalului Sfântul Spiridon din Iaşi. 

După retragerea la mănăstirea Putna, duce 
aici mai departe activitatea lui cărturărească 
şi duhovnicească, cu ochii aţintiţi asupra lui 
Iisus Hristos şi având totodată cugetul la viaţa 
de dincolo. Pentru Putna, el este al doilea 
mare ctitor al mănăstirii şi părintele monahilor 
nevoitori la mănăstire şi în aşezămintele ei, 
Sihăstria Putnei, Sihăstria Ursoaia şi mănăs-
tirea veche, în secolul al XVIII-lea. 

Cu durerea pricinuită de răpirea Bucovinei, 
dar cu bucuria de a fi înnoit mănăstirea, în 15 
mai 1778 sufletul sfântului pastor  s-a înălţat 
la cer, alături de Hristos.

Sfântul Cuvios Sila
S-a născut în anul 1697 în ţinutul 

Botoşanilor, din părinţi ortodocşi, Ion şi 
Ioana. A intrat ca frate începător la Schitul 
Orăşeni (com. Cristeşti, jud. Botoşani), la o 
vârstă fragedă. La 17 ani intră în obştea de la 
Sihăstria Putnei, fiind primit şi călugărit mai 
apoi de stareţul Teodosie. Sub următorul 
părinte duhovnicesc al schitului, stareţul 
Dosoftei, Sila este hirotonit diacon şi preot, 
iar la scurt timp este tuns în schima mare.

Ucenic şi ajutor al stareţului Dosoftei, 

ieroschimonahul Sila a purtat grijă timp de 
peste 30 de ani de toate cele necesare obştii, 
ostenindu-se, în acelaşi timp, la slujbele 
bisericii şi la împlinirea pravilei de chilie. În 
toamna anului 1753, după trecerea la Domnul 
a stareţului Dosoftei, Cuviosul Sila a fost 
numit stareţ de către mitropolitul Moldovei, 
Sfântul Iacob Putneanul. A înnoit viaţa 
duhovnicească a Sihăstriei Putnei, iar cu 
binecuvântarea mitropolitului Iacob a zidit o 
biserică nouă de piatră, cu hramul Buna 
Vestire, pe care a împodobit-o cu toate cele 
trebuitoare, precum şi o nouă trapeză şi 
chilii. 

Vestit duhovnic şi povăţuitor de suflete, 
Cuviosul Sila a fost preţuit atât de credincioşii 
simpli, cât şi de domnitorii Moldovei 
Constantin Cehan Racoviţă şi Grigore 
Callimachi, precum şi de înalţi dregători, 
egumeni şi arhierei, pe toţi povăţuindu-i cu 
înţelepciune pe calea mântuirii. Sub stăreţia 
sa, monahii din Schit se ocupau cu cali-
grafierea manuscriselor ce cuprindeau sfinte 
slujbe şi scrieri ale Sfinţilor Părinţi. Cel  mai 
cunoscut ucenic al său a fost  episcopul 
Rădăuţilor, Dosoftei Herescu. 

Ultimii ani de viaţă Cuviosul Sila şi i-a 
petrecut în multe lipsuri şi încercări, ca 
urmare a răpirii Bucovinei de către Imperiul 
Habsburgic, în anul 1774, şi a îngrădirilor 
puse de noua stăpânire. Schitul nu avea cele 
necesare hranei monahilor şi era nevoit să se 
împrumute de bani şi alimente. Cunoscân-
du-şi apropiatul sfârşit pământesc, Sfântul 
Sila a pus povăţuitor Sihăstriei Putnei pe 
Cuviosul Natan, apoi şi-a cerut iertare de la 
toţi. La 23 aprilie 1783, după ce se nevoise 
aproape 70 de ani la Sihăstria Putnei, Cuviosul 
ieroschimonah Sila şi-a dat cu pace sufletul 
în mâinile Domnului, pe Care L-a iubit şi 
slujit întreaga sa viaţă. 



Sfântul Cuvios Paisie
S-a născut în anul 1701 şi a intrat şi el de 

tânăr în viaţa monahală. Cunoscându-se 
vrednicia sa a fost hirotonit diacon, preot şi a 
ajuns apoi egumen la Mănăstirea Sfântul Ilie, 
de unde a plecat la Mănăstirea Râşca. Nu 
după mult timp vine la Schitul Sihăstria 
Putnei, vieţuind întru adâncă smerenie. Era 
un rugător înfocat, sprijinind în credinţa 
ortodoxă pe toţi, mai ales în vremea stăpânirii 
străine. Primise de la Dumnezeu darul îna-
inte-vederii, care, adăugându-se celorlalte 
virtuţi, l-a făcut să fie cinstit de către toţi ca 
un mare părinte duhovnicesc. Împreună cu 
stareţii Sila şi Natan a fost martor al greutăţilor 
din anii de stăpânire austriacă, dar s-a dovedit 
un nevoitor plin de râvnă. A trecut cu pace la 
cele veşnice în data de 16 decembrie 1784.

Sfântul Cuvios Natan
S-a născut în anul 1717, fiind de loc din 

Paşcani. A fost mai întâi vieţuitor şi eclesiarh 
la Mănăstirea Putna, unde a fost hirotonit 
diacon, apoi preot. Dar pentru că-şi dorea 
mai multă rugăciune şi linişte, se retrage la 
Sihăstria Putnei. Primeşte aici schima cea 
mare cu numele de Natan. Cuviosul Natan a 
fost un duhovnic foarte iscusit, fiindu-i 
părinte duhovnicesc şi marelui mitropolit 
Iacob Putneanul. Totodată, vieţuitorii din 
sihăstrie împreună-nevoitori cu el, dar şi 
credincioşii închinători îl cinsteau ca pe un 
adevărat părinte şi păstrător al bunelor 
rânduieli ortodoxe. El se îndeletnicea şi cu 
caligrafierea de manuscrise şi cu alcătuirea 
pomelnicelor ctitoriceşti. 

În anul 1781 a fost rânduit stareţ de către 
Cuviosul Sila, care se pregătea pentru trecerea 
la cele veşnice. Deşi înaintat în vârstă, 
ieroschimonahul Natan a continuat cu multă 
râvnă şi jertfelnicie lucrarea duhovnicească a 
înaintaşului său, călăuzind obştea încredinţată 
lui spre păstorire timp de trei ani şi jumătate, 
deşi lipsurile şi greutăţile erau tot mai mari din 
pricina ocupaţiei habsburgice. La capătul unei 
vieţi închinate lui Dumnezeu, în neagonisire şi 
curăţie, după ce a purtat cu multă răbdare şi 
necontenită rugăciune povara grea a bolilor, 
Cuviosul ieroschimonah Natan s-a mutat la 
Domnul a doua zi după sărbătoarea Naşterii 
Mântuitorului Hristos, pe 26 decembrie 1784.
Refacerea Schitului Sihăstria Putnei 
şi descoperirea moaştelor sfinţilor

La scurt timp după trecerea la cele veşnice 
a celor trei Sfinţi ieroschimonahi, Schitul 
Sihăstria Putnei s-a pustiit din pricina vitregiei 
vremurilor. După mai bine de 200 de ani, la 
începutul Postului Mare din anul 1990, un 
monah putnean, retras pe locul fostului Schit, 
a văzut o lumină cerească deasupra pronaosului 
vechii biserici ruinate, lumină care a înconjurat 
biserica, apoi s-a făcut nevăzută. La puţin 
timp după aceasta, pe 24 aprilie 1990, când s-a 
început refacerea Schitului, în pronaosul 
vechii biserici s-au descoperit mormintele 
celor trei Cuvioşi: Sila, Paisie şi Natan, în care 
se aflau osemintele lor, galbene ca ceara şi 
răspândind bună-mireasmă. În anii ce au 
urmat numeroase vindecări minunate s-au 
săvârşit la racla cu moaştele Cuvioşilor. De 

aceea, cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la 
resfinţirea vechii biserici de la Sihăstria 
Putnei, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române a hotărât, în şedinţa  din 6-7 iunie 
2016, trecerea în rândul Sfinţilor a Cuvioşilor 
Sila, Paisie şi Natan de la Sihăstria Putnei, cu 
zi de prăznuire la 16 mai. 

Minuni ale Sfinţilor  
Sila, Paisie şi Natan

Prima reprezentare iconografică a 
cuvioşilor s-a făcut la Sihăstria Putnei, pe 
peretele de sud al pronaosului bisericii cu 
hramul Buna Vestire, în urma unui fapt 
minunat. O femeie posedată de un duh necurat 
a venit la Sihăstria Putnei, dorind să se închine 
la sfintele moaşte ale Cuvioşilor Sila, Paisie şi 
Natan. La 100 de metri înainte de schit, i s-au 
arătat trei bătrâni cu toiege în mâini, cu care 
au început să izgonească duhurile necurate 
din acea femeie, care s-a simţit eliberată şi s-a 
vindecat complet. Pictorul bisericii, dorind să 
picteze chipurile celor trei cuvioşi, nu putea să 
o facă, deoarece nu avea nici un fel de mărturie 
privind înfăţişarea lor. Descriind femeia res-
pectivă înfăţişarea celor trei bătrâni, cuvioşii 
părinţi au fost pictaţi cu bărbi albe mari, şi 
având fiecare câte un toiag în mână.

Multe tămăduiri s-au săvârşit la racla cu 
moaştele cuvioşilor. O credincioasă din 

Roman (Doina Chelaru) a primit vindecare 
de cancer, în urma rugăciunilor pe care 
doamna A. din Suceava le-a făcut la moaştele 
Sfântului Sila în timpul unui pelerinaj la 
Sihăstria Putnei, în toamna anului 2012: 
Doina Chelaru avea cancer în metastază la 
oase. Doamna A. o îngrijise după încă o ope-
raţie la Cluj-Napoca. Medicii nu-i mai dă-
deau multe zile de trăit. Slăbise mult, având 
47 de kilograme, iar metastaza deja se răspân-
dise către organele vitale. 

Cu toate acestea, Sfântul Sila a făcut o 
minune: după câteva săptămâni de la pe-
lerinajul doamnei A, Doina Chelaru a început 
să ia în greutate, mânca cu mai multă poftă şi 
avea mai multă voioşie. Efectuase controlul 
după operaţie la Cluj-Napoca, iar analiza 
markerului tumoral, care avea după operaţie 
valoarea 3000 (valorile normale fiind între 1-
8), indica de această dată valoarea 3! Acest 
lucru l-a făcut pe medicul oncolog, după 
confruntarea analizelor, să exclame: „Dar 
metastaza unde e? Nu mai înţeleg nimic!”. 
Pacienta a primit, fără nici o altă intervenţie 
birocratică, aprobarea unui tratament foarte 
scump, însă compensat de către Ministerul 
Sănătăţii, iar acum se simte bine, cu bucuria 
că aşa l-a cunoscut pe Sfântul Sila, la 
„intervenţia” prietenei sale dragi. ❖

Programul biSericii Şerban Vodă În Perioada 14 - 21 mai 2017
Ziua ora SluJbe/activităţi
Duminică 14 mai 0800-1200 Duminica a 5-a după Paşti (a Samarinencei) - Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 17 mai 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1930 Sfântul Maslu
Vineri 19 mai 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1930 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 20 mai  0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor
 1830-1900 Vecernie
Duminică 21 mai 0800-1200 Duminica a 6-a după Paşti (Vindecarea orbului din naştere)
  Utrenia, Sfânta Liturghie



conTribuŢia enoriaŞilor ParoHiei Şerban Vodă PenTru anul 2017 a FoST STabiliTă la 100 lei

părintele ZoSiM oancea  15 ani În 
ÎnchiSorile şi lagărele coMuniSte

Când rosteşti numele părintelui Zosim 
Oancea, te gândeşti imediat la două lucruri: 

acesta a stat mai bine de 15 ani în temniţele 
comuniste; mai apoi, la câţiva ani de la 

eliberarea sa a început să adune icoane pe 
sticlă, cu care a deschis un muzeu al icoanei 

pe sticlă la Sibiel.

S-a născut la 21 iulie 1911, într-o 
familie de ţărani din localitatea 
Alma, judeţul Târnava Mică. 

Şcoala primară şi liceul le face în 
Dumbrăveni, între anii 1922 şi 1929. 
Apoi gândul său se îndreaptă spre 
preoţie, aşa că urmează un an la 
Academia Teologică din Sibiu (1929-
1930) şi apoi cursurile Facultăţii de 
Teologie din Bucureşti (1930-1934), 
căci nu putea face faţă taxelor de 
şcolarizare pe care trebuia să le 
plătească la Sibiu. La 5 mai 1935 preotul 
Zosim Oancea s-a căsătorit cu Dorina 
Maria, fiica preotului din Alma.

Preot şi profesor
După obţinerea licenţei va preda 

religia la Şcoala Normală din Cristuru 
Secuiesc (1935-1936) şi apoi la Şcoala 
Normală de Fete din Sibiu (1936-1938). 
Ca preot, va sluji în acelaşi timp la 
Catedrala Mitropolitană din Sibiu. Între 
anii 1943 şi 1945 este detaşat la Blaj ca 
preot şi profesor de religie pentru elevii 
ortodocşi de aici. Va fi inspector al 
învăţământului religios secundar din 
Arhiepiscopia Sibiului în perioada 
1945-1946, apoi duhovnicul studenţilor 
de la Universitatea din Cluj între anii 
1946 şi 1947.

Arestarea părintelui Zosim
În 1948 părintele Zosim tipăreşte un 

calendar al anului 1948 intitulat 
„Credinţa” şi dedicat împlinirii a 100 de 
ani de la evenimentul din 1848, cu un 
motto aparţinând lui Avram Iancu. 
Figura marelui Avram Iancu i-a fost 
impusă de autorităţi, căci el îl propusese 
de fapt pe Andrei Şaguna. şi de aici, 
motivul arestării: din banii câştigaţi pe 
calendar, a ajutat familiile celor arestaţi. 
Este acuzat de autorităţi de „crimă de 
uneltire”. A fost arestat în luna iulie 1948 
împreună cu soţia sa, în gara oraşului 
Copşa Mică şi dus în temniţele Securităţii. 
Din fericire, Dorina Maria a fost eliberată 
după o detenţie de o săptămână. Este 
condamnat în februarie 1949 la 19 ani de 
închisoare, la care s-au adăugat ulterior 
încă 5 ani. Trece prin momente greu 
chiar şi de povestit. Este eliberat în anul 
1957 şi i se impune pentru 60 de luni 
domiciliu forţat la Bumbăcari, în 

Bărăgan. Aici îl vizitează familia, pă-
rintele Zosim mărturisind că „aici l-am 
cunoscut pe fiul cel mai mic, care se 
născuse la două zile după ce s-a dat 
sentinţa”. Un an mai târziu, autorităţile 
comuniste l-au trimis la muncă forţată în 
lagărul de la Culmea, apoi din aprilie 
1960 la Periprava. A fost eliberat la 12 
septembrie 1963 de la Periprava şi ajunge 
în sfârşit acasă la soţie şi cei patru copii, 
după 15 ani în care trecuse prin închisorile 
şi lagărele de muncă de la Sibiu, Aiud, 
Bumbăcari, Noua Culme şi Periprava. 

În închisoare  
a slujit Sfânta Liturghie

Părintele Zosim Oancea şi-a continuat 
slujirea de preot şi în închisoare. Ajunsese 
să creadă că Dumnezeu l-a trimis special 
aici, pentru a-i ajuta pe deţinuţi. Con-
sidera că este o minune faptul că ştia pe 
dinafară toată Sfânta Liturghie pe care, 
chiar în condiţiile din temniţă, a slujit-o. 
Când a intrat în închisoare, avea în 
reverul hainei o bucată din Sfânta Îm-
părtăşanie. Pentru că nu avea Antimisul 
cu Sfinte Moaşte fără de care nu se poate 
sluji Sfânta Liturghie, în închisoare făcea 
slujba cu acea bucăţică de cuminecătură. 
În Săptămâna Patimilor deţinuţii primeau 
125 de grame de pâine, pe care le folosea 
pentru cuminecătură, făcută cu vinul 

tonic adus de la infirmerie. Şi deţinuţii 
de la alte etaje primeau din cuminecătură, 
lăsând trăistuţe mici printre grilajele 
ferestrelor. 

„Comuniştii au crezut  
că ne pot lua credinţa”

Părintele Zosim mărturiseşte că dacă 
ar fi trăit 100 de ani în libertate nu ar fi 
putut face pentru sufletul omenesc ce a 
făcut acolo, în temniţă. Din însemnările 
sale aflăm că la Aiud a stat din anul 
1949 până în 1958, trecând prin cea mai 
cumplită suferinţă din cei 15 ani prin 
închisori. Însă, spunea el, prin credinţă 
a reuşit să depăşească toate momentele 
grele: „Aici a fost marea înfrângere a 
comuniştilor: au crezut că ne pot lua 
credinţa, dar tocmai datorită ei am 
rezistat. În închisoare mi s-a întâmplat 
un lucru extraordinar. Am observat că 
în celula noastră o bucată din podea 
suna a gol. Unul dintre deţinuţi, care 
avea un cuţit ascuns în proteza care îi 
înlocuia piciorul, a desfăcut podeaua şi 
înăuntru am găsit o Biblie! A fost un 
lucru extraordinar, această Biblie a fost 
marele nostru ajutor. De câte ori aveam 
o neînţelegere, o ceartă între noi, sco-
team Biblia şi citeam”. Comunica cu 
ceilalţi deţinuţi printr-o ţeavă de 
calorifer, împărtăşindu-le prin predicile 
sale Cuvântul lui Dumnezeu.

„Închisoarea-i foarte grea, dacă n-ai 
cu ce s-o umpli... Dacă nu ai la ce te 
gândi şi nu ai nici un ajutor, să stai zile, 
săptămâni, luni, fără să ai pe nimeni, va 
daţi seama ce lucru e să-l ai pe 
Dumnezeu?”

Muzeul de icoane din Sibiel
După eliberare, va sluji la parohia din 

Sibiel. În Joia Paştilor din 1969, părintele 
apelează la enoriaşii săi ca aceştia să 
doneze bisericii icoane pe sticlă. Chiar 
din primul an strânge peste 150 de 
icoane, ajungând în timp la un patrimoniu 
de 700 de icoane pe sticlă şi peste 100 pe 
lemn. Aşa se face că atunci când vine 
vorba de părintele Zosim Oancea, lumea 
îşi aminteşte imediat de Muzeul de 
icoane pe sticlă de la Sibiel care, din 
anul 2001, poartă numele părintelui: 
„Muzeul Preot Zosim Oancea”.

Pe 20 mai 2005 Părintele Oancea s-a 
stins la Sibiu şi a fost înmormântat în 
cimitirul din Sibiel, între biserică şi 
Muzeu, alături de soţia sa, Dorina. Om 
de mare cultură, autor al unor cǎrţi de 
meditaţie, de scrieri autobiografice, 
eseuri filosofice, pǎrintele Zosim 
Oancea a fost un om de o mare bunǎtate, 
inteligenţǎ şi clarviziune. ❖


