
Ar vrea Părintele Arsenie Boca să fie canonizat? 

De multe ori ne-am întrebat acest lucru. 

Mulți dintre ucenici (poate) se roagă sfinției sale să le descopere. 

Mulți stau și șovăie neștiind ce să creadă: zvonurilor sau Sfinților Părinți? 

Poate fi Sfânt cineva care a crezut și a predat altfel decât Sfintele Sinoade Ecumenice sau măcar 

se poate mântui? Mulți își pun cu stăruință această întrebare.  

Desigur că pentru noi nu este nevoie de altă dovadă. Atunci când se contrazice Sfânta Tradiție, 

nu mai poate fi vorba nici de sfințenie, nici de mântuire. Nu este nevoie de minuni ca să ne 

dovedească realitatea Sfintei Predanii, după ea ne învățăm ce este bun și ce este rău, după cum 

ne arată Însuși Hristos: 

Luc 16:27 Și a zis: rogu-te dar, părinte, ca să'l trimiți pre dânsul în casa tatălui 

meu: 28 Că am cinci frați; să le mărturisească lor, ca să nu vie și ei la acest loc de 

muncă. 29 Și i-a zis Avraam lui: au pre Moisi și pre proroci, să'i asculte pre dânșii. 

30 Iar el-a zis: nu, părinte Avraame; ci de va merge cineva din morți la dânșii, se 

vor pocăi. 31 Și i-a zis lui: dacă nu ascultă pre Moisi și pre proroci, măcar de ar și 

învia cineva din morți, nu vor crede. 

Însă unii nu se mulțumesc doar cu atât. Astfel că ne este frică față de Dumnezeu a ascunde 

istorisirea de mai jos, ca nu cumva să ne facem vinovați față de pierderea unor suflete ce poate 

s-ar întări în Dreapta Credință aflând realitatea. 

Iată ce am aflat, cu mila lui Dumnezeu (discuția ne-a fost relatată de starețul de mai jos care, 

din smerenie, ne-a rugat să nu-i pomenim numele). 

 

Un stareț-protosinghel din România aflând (înfricoșat) de abaterile grave ale Părintelui Arsenie 

Boca de la Sfânta Tradiție, discuta această problemă cu un alt preot. 

 

Starețul: 

 

- Ce credeți, Părintele Arsenie Boca este eretic sau nu? Îl putem pomeni la 

Sfânta Liturghie cu cei răposați sau nu? 

 

Preotul: 

 



- Eu nu sunt profesor de teologie ca să vă pot confirma că este eretic. Pot să vă 

spun, însă, ce am aflat eu. La început am crezut (ca toată lumea) că e sfânt. Apoi 

încercând să-i citesc scrierile mi-am dat seama că este ceva ciudat cu ele. De ce 

Viețile sfinților, Patericele și Sfinții Părinți îți hrănesc mintea și te schimbă înspre 

pocăință, iar scrierile sfinției sale nu le poți citi plictisindu-te și aglomerându-te cu 

informații inutile și tulburătoare, dându-ți un gust amar că pierzi vremea? M-am 

gândit că o fi fost, poate, înșelat... Dar nu am vrut să cred gândului meu și m-am 

dus la un Mitropolit care îl aprecia [Părintele stareț ne-a spus numele 

Mitropolitului, dar noi nu îl reproducem pentru a nu stârni asupra Înalt Preasfinției 

Sale sale prigoana autorităților politice și ura fanaticilor - n.n.]. Știți ce mi-a spus? 

 

Starețul: 

 

- Vă rog să-mi spuneți, fiindcă este foarte important să gândim bisericește, nu 

după opinia unuia sau a altuia. Și lupta împotriva ereziei poate deveni o patimă. 

Mântuirea se dobândește cu mult sfat ... 

 

Preotul: 

 

- Răspunsul Înalt Preasfinției Sale sale a fost unul ca în Pateric. Nu îmi vine să 

cred că mai există astfel de lucrări și în zilele noastre (atât de reci față de Hristos). 

Iată ce mi-a spus ÎPS sa: 

– Dragă părinte, după cum deja poate ați aflat, eu am fost un mare admirator 

al Părintelui Arsenie Boca. Ce poate fi mai Sfânt decât un ieromonah Ortodox 

mărturisitor și făcător de minuni, celebru artist și cărturar. Practic este o fală a 

României. Când am citit însă studiile unora și alarmele altora că ar fi eretic și 

vrăjitor nu am vrut să mă mai bizuiesc pe părerea oamenilor. Ier 17:5 „Acestea 

zice Domnul: blestemat este omul, care are nădejde spre om”. Așa că am trimis 

un om de încredere la Sfântul Munte la un pustnic care este omul lui Dumnezeu 

(și văzător cu duhul), al cărui cuvânt este prețios pentru mine datorită pocăinței, 

echilibrului și fricii sale de a împlini în toate împlini poruncile Domnului. El i-

a spus omului meu așa: 

– Ce căutați la mine, un om păcătos? Eu de abia mai răsuflu să-mi plâng 

păcatele mele și cum să știu eu de starea altuia? 

– Părinte, dar am fost trimis special pentru aceasta. Mulți oameni sunt 

tulburați de acest subiect! Vă rog ascultați de rugămintea unui 

mitropolit ce se smerește. 

– Ei frate, cine sunt eu? Dar ca să nu fie atâta osteneală în zadar, o să 

mă rog milostivului meu Domn și Dumnezeu să descopere smereniei 

voastre adevărul, dacă va vrea.  

După ce a postit și s-a rugat îndelung, iată ce i-a răspuns omului meu (care a 

aștepta cu nerăbdare împlinirea ascultării și lămuririle propriei sale nedumeriri): 

– Astă noapte la rugăciune, când îmi plângeam păcatele mele, mi-a 

apărut Părintele Arsenie Boca și mi-a zis cu multă durere: „Roagă-i 



părinte pe oameni să nu mă mai cinstească ca Sfânt. Nu fac altceva 

decât să-mi sporească chinurile!”  
[ÎPS sa – n.n.] De atunci mi-am dat seama că trebuie să fim mult mai atenți 

cu mântuirea noastră și să nu ne grăbim să catalogăm pe nimeni nici ca Sfânt, 

nici ca păcătos. Tot a judeca pe altul înseamnă. Să nu ne mai abatem nici la 

stânga, nici la dreapta de la Sfinții Părinți, nici măcar cu o câtime. Mai greu 

este să depistăm falsa sfințenie, decât să luptăm cu păcătoșenia vădită. 

– … 

– Nu v-aș fi spus acestea dacă nu ar fi periclitată mântuirea atâtora prin 

evlavia față de un om înșelat, fiindcă îl iau ca model și se amăgesc, despărțindu-

se de Hristos. 

 


