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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

 

Primirea de sfat e semnul înțelepțirii, 

chiar de-l primești de la cei mici ca tine. 

Nu știi prin cine te sfătuiește Dumnezeu. 

Găsind pe Iisus, ne găsim pe noi înșine, 

destinul și viața nostră. 

Părinte Arsenie Boca. 

 

Găsesc util ca prin acest „Cuvânt înainte” să citez despre Sfinții Andrei și 

Nectarie, ocrotitori ai parohiei noastre. 

Pe ucenicul cel întâi chemat şi următorul Pătimirilor lui Hristos, pe Andrei 

apostolul, fratele lui Petru, să-l lăudăm credincioşii, că pe cel ce pe păgâni din 

înşelăciune i-a întors la botez. Pentru aceasta îi cântăm: Bucură-te, Sfinte 

Andrei, Apostole! 
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Să dăm slavă lui Dumnezeu că ne-a rânduit pe Sfântul Apostol Andrei să 

ne creștineze și să ne unească cu Hristos prin Botez și pocăință. Să păstrăm cu 

sfințenie poruncile Domnului scrise în Sfânta Evanghelie și propovăduite de 

Apostoli. Fără povățuitori nu ne putem mântui și fără preoți buni rătăcim calea 

pocăinței. Dar dacă ascultăm de Domnul, ascultăm și de Biserică. 

Pre cel născut în Silivria și ocrotitorul Eghinei, pre cela ce s-a arătat în 

vremurile din urmă prieten adevarăt al virtuții, pre Sfântul Ierarh Nectarie să-l 

cinstim cei credincioși ca pre un dumnezeiesc slujitor al lui Hristos, că izvorăște 

bogate tămăduiri celor ce strigă cu evlavie: Slavă lui Hristos, Celui care te-a 

slăvit! Slavă Celui care minunat te-a arătat! Slavă Celui care lucrează printru tine 

tuturor tămăduiri! 

După trecerea ta la Domnul, în chip minunat te-ai arătat oamenilor care 

aveau nevoie de sprijinul tău, pentru a le fi călăuză pe calea mântuirii. Şi noi, 

deşi nu am primit un asemenea semn, ne-am împărtăşit de bucuria lor când am 

aflat despre arătările tale, şi I-am cântat lui Dumnezeu într-un cuget cu ei: Aliluia! 

Biserica ce poartă hramul Sfântul Andrei și Sfântul Nectarie s-a zidit între 

anii 2000 – 2005. În anul 2006 au început lucrările de pictură în tehnică "fresco", 

executate de pictorul Oprea Pioara din Focșani, lucrări care au fost finalizate în 

august 2009. Toate acestea s-au realizat prin strădania preotului paroh Giorgică 

Vatră, ajutat de credincioși. Părintele Vatră este unul dintre cei mai apreciați 

preoți parohi din municipiu, datorită dăruirii cu care se îngrijește de enoriașii care 

trec pragul sălașului de cult.  

Cea dintâi și cea mai mare virtute este dragostea de Dumnezeu (Matei 22, 

37-38; Marcu 12, 30-31). Această prea mare virtute se formează în inima omului 

prin lucrarea harului Prea Sfântului Duh (Romani 5, 5; Galateni 5, 22; II 

Tesaloniceni 3, 5). A doua virtute, asemenea celei dintâi, este a iubi pe 

aproapele nostru ca pe noi insine (Matei 22, 39). 

Sfântul Nectarie spunea: „A cunoaște și a împlini datoria față de Dumnezeu 

este cea dintâi virtute”. 

Această scriere nu se vrea a fi o poveste, ci chiar explicarea faptelor așa 

cum au fost petrecute acestea și prin facerea publică a tuturor memoriilor 
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înaintate câtre Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei dar și către Patriarhia 

României, ambele instituții având reacții moarte. Suntem conștienți că și prin 

această publicare reacția va fi aceeași, dar este important ca credincioșii să vadă 

realitatea din prisma explicațiilor noastre și să aibă un punct de vedere 

corespunzător și nu impus de către anumite personalități publice ce prin statutul 

lor cred că ceea ce rostesc reprezintă adevărul și oamenii trebuie să le accepte 

ca și un adevăr absolut. 
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MANIFESTAREA PUBLICĂ 

14 septembrie 2014 

 

 

Ca și în îndemnurile de la Sfânta Liturghie: “Cu frică de Dumnezeu, cu 

credință și cu dragoste să vă apropiați“, așa ne-am apropiat de Dumnezeu, de 

biserica și slujitorul acesteia – părintele Vatră Giorgcă. Totul a pornit ca o 

furtună, din seninul cerului deschis al Mântuitorului, când vestea că părintele va fi 

mutat în altă parohie a căzut ca o lovitură de baros a ocnașului ce era pus să 

sfarme piatra. Totul se desfășura cu repeziciune, dorind parcă să treacă 

neobservată această decizie dispusă de Chiriarhul locului, Înaltpreasfințitul 

Ciprian – Arhiepiscopul Buzaului si Vrancei. Această veste a apărut ca un zvon, 

apoi chiar din interiorul Protoieriei Focșani 1 a venit și confirmarea. Chiar 

secretarul acestei protoierii avea să-i ia locul, preotul Alban din parohia Făurei, 

Garoafa. 

Față de aceste informații, enoriașii au început să se caute între ei pentru a 

căuta soluții de într-ajutorare a părintelui Vatră de a rămâne parohul acestei 

biserici. Astfel, enoriașii au început strângerea de semnături care să fie anexate 

unei petiții ce urma a fi transmise Arhiepiscopului Buzăului și Vrancei. Petiția 

redactată de un grup de enoriași era următoarea: 

”Iubiți frați întru Hristos Dumnezeul nostru, 

Cu lacrimi în ochi deplângem decizia Preaînaltsfinției sale Ciprian de a ne 

priva de smerenia duhovnicească și căldura sufletească a Părintelui Parohiei Sf. 

Andrei Focșani - Vatră Giorgică; cel căruia îi datorăm îndreptarea noastră către 

biserică și mai ales cu credință pentru Dumnezeu Tatăl, Fiul, Sfântul Duh și 

Fecioara Maria. 

Aflarea acestei vești a întristat întreaga Parohie, căutăm diferite forme de 

protest care credem cu siguranță că își au rolul și rostul în încercarea noastră de 

a populariza eforturile, râvna și dăruirea Părintelui nostru pentru mântuirea 
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noastră a tuturor celor care i-am fost alături de la începuturi, atunci cănd pe locul 

acesta domnea gunoiul și dezinteresul autorităților acelor vremuri. 

Tinerii de astăzi, copii de atunci și părinții lor suntem astăzi cei care 

aducem înaintea lui Hristos și a Arhiereului Său IPS Ciprian, mărturia noastră 

despre ostenelile, lacrimile, nădejdile, mâhnirile și bucuriile noastre, pe care le-

am trait alături de păstorul nostru în ridicarea zidurilor acestei biserici și 

chemarea sufletelor noastre la Credința cea adevărată. 

Parohia noastră s-a ridicat la această valoare prin mila lui Dumnezeu, prin 

dreapta credință a enoriașilor față de Dumnezeu călăuziți însuși de Părintele 

Vatră Giorgică în care am văzut o pildă sau o icoană vie a iubirii, a milosteniei și 

a blândeții, de la care am primit multe pilde duhovnicești ca și aceasta: 

Sfântul Ioan Gură de Aur ne dă şi sfatul acesta: „Să-i salutăm noi pe 

vrăjmaşii noştri şi să nu aşteptăm să ne salute ei“. În acest sens, avem multe 

pilde din vieţile Sfinţilor. De exemplu, amintim de una din Pateric, o carte cu 

povăţuiri ale sfinţilor pustnici din vremea Sfântului Antonie cel Mare: un bătrân a 

oferit unui alt bătrân o locuinţă, o chilie călugărească. Aceste două chilii erau 

aproape una de alta. După un timp, bătrânul care a primit chilia spre folosinţă era 

cercetat pentru povăţuiri duhovniceşti de mai multe persoane decât bătrânul care 

a dat chilia. Din lucrarea diavolului, s-a iscat mare vrăjmăşie între cei doi bătrâni. 

Într-o zi, bătrânul care a dat chilia s-a pornit mânios ca să-l scoată din chilia 

donată. Bătrânul care a primit chilia, neştiind de planul bătrânului donator, l-a 

întâmpinat cu mare bucurie, oferindu-i ospitalitatea cuvenită. Bătrânul cel 

mânios, văzând dragostea celuilalt, a aruncat băţul şi s-au îmbrăţişat, 

împăcându-se, iertându-se. În zilele noastre, povestea un bun creştin că o rudă 

foarte apropiată îl vrăjmăşuia, rupând legăturile fireşti şi creştineşti între rude. 

Creştinul vrăjmăşuit a hotărât ca de ziua de pomenire a morţilor, când se împart 

străchini, farfurii cu mâncare la săraci, dar şi între rude, să meargă cu strachina 

cu mâncare la cel care-l vrăjmăşuia. Acesta, văzându-l pe cel vrăjmăşuit, a 

rămas pentru o clipă nedumerit şi apoi îndată s-au îmbrăţişat, s-au împăcat. 

Prezența noastră este o mărturisire totală a respectului ce se cuvine față 

de Părintele nostru, și într-un astfel de moment de tulburare considerăm că ceea 
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ce facem acum este răsplata și recunoștința pentru truda cucerniciei sale de a ne 

naște la o viață nouă, la viața întru Hristos. 

Copiii noștri observă cel mai bine lucrarea și misiunea pe care o are 

Părintele nostru de a-i uni pe credincioși cu Hristos, cu Dumnezeu. Și nu poți uni 

pe cineva cu Hristos decât dacă tu întâi ca preot ești într-o relație personală cu 

Dumnezeu, decât dacă Hristos e în tine iar tu preotul ești asemenea lui Hristos. 

De aceea, copiii, când îl zăresc pe Părintele nostru, de foarte multe ori, dar mai 

ales când sunt mici, nu spun "uite părintele", ci "uite-L pe Doamne Doamne", 

identidicându-l pe preot cu Hristos, cu Dumnezeu. Și nu este mai mare fericire 

decât aceea de a împlini cuvântul Mântuitorului: ”Lăsați copiii să vină la Mine!” 

Ne pretindem a fi oameni care suferă pentru persoana iubită când de fapt 

suntem mai copii decât copii atunci când ei se joacă iar când trebuie să se 

părăsească o fac cu greu dar și cu bucurie pentru că ei știu că se vor vedea și în 

ziua următoare. Ne pretindem a fi oameni mari când de fapt suntem ca și copiii 

atunci când se ceartă și iar se joacă și când în sfârșit ne vom pretinde a fi copii 

cuminți atunci nu suntem decât niște sfinți care L-au urmat și s-au împărtășit de 

Hristos, de Bucurie. Cum să nu fim triști, cum să nu avem comportament 

asemenea copiilor și cum să nu plângem atunci când știm că zilele ce vor urma 

vom fi lipsiți de Părintele nostru,  singura noastră realitate și bucurie care nu 

credeam că se va lua de la noi. 

Înaltpreasfinția voastră, cu fiască supunere vă amintim cuvintele Sfântului 

Prooroc David care insuflat de Duhul Sfânt grăiește în psalmii săi  ”certa-mă-va 

dreptul cu milă și mă va mustra”. Nu ne îndreptățim înaintea lui Dumnezeu 

pentru păcatele noastre ci nădăjduim că și acum, în al 13-lea ceas veți avea 

gândul cel bun, acela de a discerne între dreptate și milă, între iubirea păstorului 

nostru pentru turma sa greu încercată și părelnicele exigențe canonice invocate 

în decizia luată care ne lezează atât de mult.” 

De asemenea, paralel cu această petiție a enoriașilor a fost și cea a mea, 

considerând că sunt utile mai multe puncte de vedere și este absolut normal ca 

acestea să fie cunoscute, fapt care nu pot constitui nici un secret și de aceea il 

enunț mai jos, așa cum a fost redactat: 

”Înaltpreasfinţitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei 
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Subsemnatul Romică Gavrilă, enoriaș al Parohiei Sf. Andrei din Focșani - 

Vrancea, vin cu prezenta petiție în atenția dumneavoastră, separat față de petiția 

- memoriul depus de către membrii Consiliului Parohial al parohiei sus 

menționate, prin care cu lacrimi în ochi deplâng decizia dumneavoastră de a ne 

priva de smerenia duhovnicească și căldura sufletească a Părintelui Parohiei Sf. 

Andrei Focșani - Vatră Giorgică; cel căruia îi datorăm îndreptarea noastră către 

biserică și mai ales cu credință pentru Dumnezeu Tatăl, Fiul, Sfântul Duh și 

Fecioara Maria. 

Aflarea acestei vești a întristat întreaga Parohie, enoriașii căutând forme de 

protest care cred cu siguranță că nu își au rolul și rostul în lucrarea lui 

Dumnezeu; mulți încă sperăm la luminarea minții și la decizia înțeleaptă a 

dumneavoastră de a ne mulțumi sufletește prin lăsarea Părintelui nostru în 

Parohia Sf. Andrei. 

Cu certitudine, cred, cunoașteți faptul că ”gurile rele” v-au informat despre modul 

cum s-a clădit această Parohie, al cui îi este meritul. Copilăria mea a fost 

petrecută în mare parte pe locul unde s-a ridicat Sf. Biserică. Era un loc viran, 

între blocuri aflate în construcție, cu mormane de gunoaie și moluz. Când a venit 

Părintele și a început lucrările, noi, copii - mari și mici - ne-am întristat. Dispărea 

locul nostru de joacă. Când s-a ridicat Sf. Biserică, am început să o placem, era 

frumoasă și diferită de alte Biserici. Părinții, cu mentalitățile impuse de regimul 

comunist, nu ne îndruma către Biserică, dar Părintele nostru a găsit calea prin 

care ne-a atras. 

Citez din dumneavoastră: ”Nimic dintre cele ce se petrec în viaţa şi în lumea 

aceasta nu este opera hazardului, ci toate se fac din voia cea sfântă şi cu 

purtarea de grijă a lui Dumnezeu.” 

Cu speranță și încredere în Dumnezeu încerc să intru în câteva detalii care cred 

că mă depășesc, dar având în familie unchi, verișori, cumetri ce au îmbrăcat 

haina preoțească și căreia fac cinste, vreau să spun și nu să judec: ”A GREȘI E 

OMENEȘTE, CĂ NU E OM FĂRĂ DE PĂCAT!”  

Dacă cei din jurul dumneavoastră sunt corecți și cinstiți ar trebui să mă 

cunoașteți. 

În mâna mea a fost pixul care ar fi trebuit să facă rău Bisericii, omului care 

slujește, spovedește, împărtășește în numele lui Dumnezeu. Fiind forțat de 

împrejurări, de reclamant, de superiorul meu în a lua decizia contra Bisericii, am 
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căutat sprijin și luminarea minții la Părintele nostru Vatră Giorgică căruia m-am 

spovedit de cele avute pe suflet ca și apăsare. Putea să fie indiferent, putea să 

spună că nu e treaba lui, dar a ales să mă îndrume întru iertare. M-a învățat că 

Biserica e una, Dumnezeu e unul și are puterea de a înțelege totul și doar El e 

cel ce judecă și iartă. Nu pot să judec și să iau decizie contra Bisericii. Da, am 

spus și eu, așa este, dar în situația mea, Preotul e persoana fizică și Biserica 

este entitatea. În situația mea, cel ce în numele Bisericii jecmăni-se oamenii de 

bani pentru locuri de veci era un simplu om în straie de preot. Prin legislația în 

baza căruia îmi desfășor activitatea profesională, eu nu pot sancționa și trage la 

răspundere omul direct, ci entitatea, în numele căruia preotul își desfășoară 

activitatea și o reprezintă în mod legal cu drept de semnătură. 

Punând în balanță cele sus menționate și comparând cele făcute de Părintele 

nostru (de care  avem cunoștință și voi detalia mai jos) nu cred într-o gravitate 

așa de mare încât pedeapsă să-i fie strămutarea de la Casa Domnului ce a 

ridicat-o din temelie. Consider că pot exista și alte forme; dacă cineva acuzat de 

tâlhărire rămâne să slujească în continuare în fața enoriașilor ce au fost lezați - 

păgubiți; oare Părintele Vatră, pe care îl consider un simbol prin harul și 

dragostea sufletească date de la Dumnezeu, nu mai poate sluji în fața noastră 

pentru că noi îl iubim, pentru că ne respectă și în fața lui suntem egalul lui. Veniți 

în Parohia noastră, vorbiți cu noi, veți înțelege că totul se datorează dânsului 

care ne-a îndrumat să avem credință pentru Dumnezeu Tatăl, Fiul, Sfântul Duh 

și Fecioara Maria. 

Revenind, completez cu detaliere, că nu consider corectă și obiectivă decizia 

dumneavoastră, prin simplul fapt că cel ce a stăruit la săvârșirea unei greșeli ce 

a contravenit unei decizii date de dumneavoastră este un penalist cu 

antecedente și că în astfel de situații lucrarea Domnului nu se poate face cu 

astfel de oameni. A fost trimis șarpele să-i ofere mărul discordiei Părintelui, care 

recunoaște greșeala ce a făcuto în urma stăruințelor fostului preot Ciocan, ale 

cărui urme de cătușe se văd la mâinile sale.  

Și dacă analizez, fără a judeca, consider că trebuie făcută dreptate în această 

situație. Greșeala este a altora, a celor care au trimis șarpele la înveninat.  

Drept urmare am credința că Înaltpreasfinția dumneavoastră va analiza cu 

celeritate cele spuse în prezenta petiție și doleanța mea, ca și a celorlalți enoriași 

este de reveni asupra deciziei dumneavoastră față de Părintele nostru - Vatră 

Giorgică. 
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În încheiere, fără a vă supăra, îmi permit să vă citez: 

”Pentru înţelegerea acestei lumini trebuie să pornim de la lumina ce se face 

arătată pe faţa omului bun, sau ca cerc de lumină ce înconjoară capul sfinţilor!” 

Cu smerenie 

Romică Gavrilă” 

 

Și desigur, la aceste petiții, prima fiind a enoriașilor și având în spate 

susținerea a aproximativ 1600 de semnături, nu s-a dat nici un răspuns din 

partea Arhiepiscopiei sau a reprezentantului său în teritoriu. 

La data de 14 septembrie 2014, enoriașii adunați la biserică, în mare parte, 

au stat afară protestând în mod pașnic față de decizia de mutare a părintelui 

Vatră. Presa, apărută la fața locului ca și duba jandarmeriei, și-a făcut apariția la 

auzul că se fac proteste la Biserica Sfântul Andrei. Jandarmeria venise la o așa 

zisă reclamație că în biserică se bat doi preoți – câtă lașitate dar și perversitate 

în cel ce a făcut acest gest. Putea să vină și vorbească cu noi, nu să reclame. 

Sute de oameni s-au adunat la biserică pentru a-și arăta susținerea față de 

preot și totodată nemulțumirea față de Arhiepiscopie. Enoriașii și-au exprimat 

doleanțele așa cum au știut fiecare să vorbească, unii purtând afișe sau 

plancarde.  

“Cu lacrimi în ochi deplângem decizia Înaltpreasfinţiei sale Ciprian de a ne 

priva de smerenia duhovnicească a parintelului nostru”, spune un consilier 

parohial. ”Oamenii au venit cu pancarte de susţinere şi cu mesaj clar de 

contestare a hotărârii Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei. Ei vor să fie ascultaţi de 

mai marii bisericii şi nu concep prezenţa altui preot în parohia lor, pe care au 

înfiinţat-o în urmă cu nici zece ani”. 

“Nu primim pe nici un preot aici” ; “Punem lacăte pe uşi şi nu lăsăm pe 

nimeni, indiferent ce preot vine. Să fie clar, suntem mii de oameni şi de la alte 

parohii” mai spune unul dintre enoriaşi.  
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Oamenii spun că pe locul unde este în prezent biserica era o groapă de 

gunoi. Pe acest amplasamant, cu eforturile financiare ale comunităţii din zonă şi 

cu munca enoriaşilor, s-a ridicat biserica. Preotul a lucrat cot la cot cu muncitorii 

pentru a construi unul dintre cele mai frumoase lăcaşe de cult din Focşani. 

Oamenii sunt revoltaţi că nu au fost întrebaţi şi cred că nemulţumirea lor nu 

interesează înaltele feţe ale bisericii. “Părintele Vatră a lucrat cu mine la fier 

beton, la betoane, la orice, nu sunt de acord să plece de aici”, spune cu lacrimi în 

ochi un alt enoriaş.   
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”Biserica este a noastră, nu a lui Ciprian! Nu el a facut biserica, dar vrea să 

pună preot. Să îl pună în biserica construită de dumnealui!”, a strigat un alt 

enoriaş revoltat. Pe lângă biserică, preotul şi enoriaşii au construit şi o casă de 

prăznuire. Aici, în fiecare duminică, se oferă câte o masă caldă, din forţe proprii, 

tuturor persoanelor sărace din cartier şi nu numai. “Nu a cerut de la nimeni niciun 

ban pentru pomelnic sau altceva. Dacă ai vrut i-ai dat. Lasaţi-l pe parinte aici!”, a 

spus un alt enoriaş, cu lacrimi în ochi. 

Oamenii s-au arătat extrem de nemulțumiți de decizia ce ar fi fost dispusă 

în cazul părintelui Giorgică Vatră și spuneau că nu vor permite nimănui să intre 

în biserica pe care ei au construit-o cu greu împreună cu duhovnicul lor. „Noi 

facem scut uman aici și nimeni nu va intra fără acordul nostru”, spune revoltată o 

femeie.  

La rându-i, o altă enoriașă menționează că „părintele nu trebuie schimbat. 

Este un om foarte bun și el este cel care făcut biserica asta. Ajută toți săracii și 

nu este normal să fie mutat de aici pentru că mereu a făcut să fie bine”.   

„Nu pricepem de ce părintele este mutat. Noi ne dorim ca părintele să rămână să 

slujească aici. Dânsul a construit biserica asta împreună cu noi și înainte de a fi 

gata a slujit doi ani în cort”, a spus femeia.  
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Numărul celor care îl susțineau pe părintele Vatră era extrem de mare. Nu 

doar vârstnici, ci și foarte mulți copii și tineri s-au aflat în curtea Bisericii „Sfântul 

Andrei” și au cerut ca preotul să nu fie mutat.  

Ei au avut de transmis și diferite mesaje între care și „Nu îl luați de la noi 

pe părintele copiilor și al săracilor”, „Noi nu vrem alt preot”, sau „Dumnezeu este 

cu părintele Vatră”.  

Deasemenea, se menționează și un aspect destul de important, care în 

perioada ce va urma avea să aducă multe reproșuri, și anume acela că în fiecare 

duminică, după slujbă, este pregătită servirea mesei pentru oamenii nevoiași din 

parohie și din afara ei. 

În plus, aș dori să fac o scurtă mențiune la ideea de transfer a unui preot. 

Conform „Pravilei Bisericești” care arată modul cum trebuie să-și desfășoare 

biserica, preoții și mai marii acesteia activitatea citeam: 

„Transferarea nu este privită bine, fiindcă un cleric când se hirotonisește 

face legământ cu biserica și credincioșii ei, asemenea cu legămintele căsătoriei.” 

Ori ideea de transferare nu este în concordanță cu Pravila Bisericească. 
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AUDIENȚA 

ȘI POCĂINȚA PUBLICĂ 

 

 

Ulterior, enoriașii au obținut o audiență la Arhiepiscopie cu Înaltpreasfințitul 

Ciprian. Această audiență a fost și ea destul de greu de obținut, pentru că inițial 

a fost refuzată această întrevedere pe motiv că Înaltpreasfințitul este ocupat, iar 

atunci unul dintre enoriași a comunicat la Arhiepiscopie că singura cale de 

comunicare este aceea de la Mănăstirea Brazi, unde avea programată oficierea 

slujbei de hram a mănăstirii. Pe acest motiv, acum Arhiepiscopia era cea care își 

dorea ca întrevederea să aibe loc. Și astfel, pe data de 16 septembrie 2014 la 

ora 17, enoriașii Parohiei Sfântul Andrei Focșani se întâlnesc cu Inalpreasfințitul 

Ciprian în biblioteca Arhiepiscopiei. Aici începe un așa zis măcel asupra 

enoriașilor care sunt acuzați de nesupunere și de asemenea fiind catalogați 

drept sectari și gloată de nebuni. Pentru noi enoriașii, Înaltpreasfințitul Ciprian 

părea ca o tornadă ce nu se mai opera și în fața căreia nu aveai voie să miști, 

căci orice gest încercat de noi era contracarat de către consilierii eparhiali care 

ne arătau că nu avem voie să vorbim. Într-un final, obosit parcă, își mai reduce 

din turația cu care a pornit și unde a spus tot ceea ce si-a dorit și poate chiar mai 

mult decât a trebuit (unele cuvinte/fragmente nu vor fi reproduse și menționate 

din anumite motive ce țin de unele persoane care n-au legătură cu contextul 

acestei cărți) iar noi, timizi, începem să vorbim. 

Concluzia acestei întrevederi este aceea că Înalpreasfințitul Ciprian nu ar fi 

luat nici o decizie față de părintele Vatră, că ceea ce s-a vehiculat a fost doar o 

simplă vorbă aruncată părintelui, ca un avertisment, pentru a se trezi la realitate. 

Care realitate? Nu am aflat-o nici astăzi. Cică neascultare.  

Pe finalul întrevederii, Înalpreasfințitul Ciprian ne-a avertizat că în puterea 

lui stă să ne blesteme și să mergem acasă iar, duminica următoare să facem 

ceea ce am făcut în 14 septembrie, un miting de iertare și mulțumire dar la fel cu 
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presă făcând mențiunea expresă că acest al doilea miting ”nu va avea același 

răsunet și nu va spăla imaginea afectată”. 

Așadar, întorși de la Buzău și având întipărite în memorie cuvintele 

Înaltpreasfințitului Ciprian: „Nu am luat nici o decizie în privința părintelui Vatră.”, 

„Nu știu cine va băgat în cap acest lucru?” – am decis să facem o nouă 

manifestare publică prin care ne ceream public iertare față de manifestul din 14 

septembrie. 

Până la manifestarea publică din 21 septembrie 2014, am avut de suportat 

o altă situație, zicem jenantă dintr-un anumit punct de vedere și anume că în 

data de 17 septembrie la Biserica Sfântul Andrei s-au prezentat doi consilieri 

eparhiali însoțiți de protoiereul Valeriu Balica. Aceștia ne-au chemat în biserică 

pentru o așa zisă anchetă asupra a ceea ce s-a întâmplat în ziua de 14 

septembrie și fiind puși, ba chiar obligați, să jurăm pe biblie înainte de a face 

declarații. Fiecare dintre cei anchetați au spus ceea ce au știut și din ce 

considerente au acționat la această formă de susținere a părintelui Vatră, 

observațiile noastre fiind acelea că s-a încercat scoaterea în relief a unei așa 

zise implicații a părintelui Vatră în organizarea și desfășurarea mitingului din 14 

septembrie, dar spre nemulțumirea „anchetatorilor” nu s-a putut realiza și 

îndeplini acest obiectiv ce a fost ca o misiune dată de la Centrul Eparhial. Spre 

finalul zilei, când trebuia să intru și eu pentru declarații, comisia s-a arătat 

surprinzător de obosită și a oprit cercetările. A fost un semn de întrebare pentru 

mine și atunci, pentru că doream să fie cunoscut și punctul meu de vedere, am 

trimis Arhiepiscopiei declarația mea care cuprindea: 

 

„Nădejdea mea este Tatăl, 

Scăparea mea este fiul, 

Acoperământul meu este Duhul Sfânt; 

Treime Sfântă, slavă Ție!” 
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Înaltpreasfinția voastră Ciprian, 

Subsemnatul Romică Gavrilă, revin la dumneavoastră cu amărăciune încercând 

să fac cunoscut faptul că am fost dispus să prezint și să relatez aspecte asupra 

celor petrecute în ziua de duminică (14.09.2014) reprezentanților Arhiepiscopiei 

Buzăului și Vrancei prezenți la Biserica Sf. Andrei Focșani, dar dumnealor nu au 

mai binevoit să discute și cu mine sub motivația  lipsei de timp, deși am pierdut 

câteva ore - de la 09.30 - 15.30. 

Drept urmare, am considerat normal, ca om de onoare și așa cum am promis în 

fața dumneavoastră, să vă scriu prezenta prin care să detaliez unele aspecte din 

cele întâmplate dar și altele. 

Vestea că părintele Vatră va fi mutat din parohie a venit de la soția sa, care cu 

lacrimi în ochi s-a plâns de ceea ce e posibil să urmeze. A început să se ducă 

zvonul din om în om, din enoriaș în enoriaș. Fiecare din noi am venit cu câte o 

idee despre ce ar fi bine să facem și cum să procedăm, fără ca părintele Vatră 

să aibă cunoștință de intenția noastră. 

Nu știu cu exactitate ce întrebări s-au pus celorlalte persoane ce au fost în fața 

comisiei dar mi-au rămas întipărite câteva. 

Părintele Protopop Balica a întrebat: „Cunoaștem cine este dânsul?” Eu aș 

răspunde în felul următor: „Sunteți un simplu om cu o funcție și atât. Preot, este 

omul ridicat de Biserica în care slujește, omul care este lăudat de enoriași, omul 

a cărui parohie se cunoaște că trăiește prin Dumnezeu”. Deci pot spune că îl 

cunosc pe părintele Vatră și aș continua cu pilda lui Iov: „Plângea împreună cu 

cel ce își ducea viața din greu și avea grijă de orfani ca un tată, ocrotea văduvele 

și îmbrăca pe cei goi”. 

O altă întrebare a fost: „Cine a scris bannerele?” Eu am făcut unul din ele și pe 

care am scris un citat din părintele stareț Tadei: „Diavolul caută sa-i năruiască pe 

episcopi și preoți, căci apoi îi este lesne să îi înșele pe toți ceilalți.” Și citind acest 

citat am constatat cu stupoare că există un adevăr spus. Poate cineva să nege 

că nu sunt lupte, șicane și alte asemenea în lumea bisericească? Cred că și 

dumneavoastră o știți cu certitudine din zeci - sute de cazuri. 
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Situația respectivă este însăși rezultatul unei astfel de lupte și nu are rost să o 

dezvoltăm pentru că o știți chiar dumneavoastră foarte bine, chiar dacă nouă ne-

ați spus doar ceea ce ați dorit să auzim; deși noi știm amănunte mult mai 

murdare ale ”lucrării” și poate de aceea nu s-a dorit să fiu întrebat. 

Manifestarea din ziua de duminică a fost una spontană, organizată în așa fel 

încât să nu se producă injurii și jigniri la adresa nimănui. S-a păstrat liniștea, 

nimeni nu s-a certat și nimeni nu avut nici un fel de reacție violentă; slujba în 

biserică desfășurându-se în mod corespunzător. 

Altă întrebare a fost: „De unde s-a auzit de mutarea părintelui Vatră?” Așa cum 

am mai spus, s-a aflat de la soția părintelui care a plâns în  biserică și a fost 

întrebată ce s-a întâmplat; l-am întrebat pe părinte dacă este adevărat și dânsul 

nu a vrut să confirme nimic. Atunci, zvonul s-a răspândit și fiecare din noi am 

întrebat acolo pe unde mai avem cunoștințe. Însăși părintele Alban avea 

exprimarea bucuriei că va primi o parohie în Focșani. Chiar și alți preoți, atât din 

Focșani cât și din Buzău, știau de această schimbare că urma să aibă loc. Sigur, 

două persoane, fețe bisericești, în anumite ipostaze au menționat acest fapt. 

Când spun ipostaze mă refer la mese organizate, așa cum știți că se fac și atunci 

unii își mai despleticesc limba mai mult decât ar trebui și cred că știți cum este. 

Ori atunci îți poți pune întrebarea:„Este adevărat?” Însuși Sf Ambrozie spunea: 

„Mă simt onorat să cred în adevărurile creștine atât de onorabile pentru om...” 

Ori în care adevăr să credem? Al cui? Al nostru sau al dumneavoastră? 

Înaltpreasfinția voastră, sincer, noi nu am dorit să întinăm Biserica, nici pe 

slujitorul ei, nici pe chiriarhul ei, nici pe Dumnezeu. Suntem creștini ortodocși și 

credința fără bunătate nu este decât ipocrizie. Cel cu adevărat credincios îl 

iubește pe Dumnezeu, iubindu-i pe oameni. Faptele bune și credința sunt aripile 

cu ajutorul căruia sufletul se înalță spre Dumnezeu. 

Sf. Simeon Noul Teolog spunea: „În fapte se arată credința. Credința fără fapte 

nu există.” 

Citându-l pe Sf. Atanasie cel Mare, fapta noastră a fost una firească, căutând 

pacea și mai presus de fire cerând iertarea pentru părintele nostru. 
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Cunosc faptul că e bine să nu faci rău, acolo unde poți face bine. Cred că binele 

poate fi făcut oriunde și oricând. Asta depinde de mine, de dumneavoastră, de 

noi toți.Și pentru că îmi place să citesc (nu orice) și să cred în ceea ce citesc, 

Fericitul Augustin ne spune: „Suferiți de pe urma unui om rău? Iertați-l, ca să nu 

fie astfel doi oameni răi!” 

Și pentru că va plăcut faptul că v-am citat rândul trecut, pe final îl citez pe Sfântul 

Ciprian: „Ceva măreț și dumnezeiesc este bunătatea. Ea este o mângâiere tare a 

credincioșilor, o ancoră a nădejdii, un leac împotriva păcatului. Este o lucrare ce 

stă la îndemâna oricui. Măreață și ușoară, totodată, bunătatea este cea mai 

mare slujbă adusă lui Dumnezeu, o lucrare cu al cărei ajutor credinciosul 

primește har, Îl câștigă pe Judecătorul, Îl face pe Dumnezeu datornicul lui.” 

Înaltpreasfinția voastră, dacă v-am supărat într-un fel anume, îmi cer scuze și 

iertare căci nu este om să nu greșească și cred în bunătatea dumneavoastră așa 

cum cred în binele ce pot să-l fac. Așadar, numai cel bun vede bunătatea peste 

tot; cel rău, nicăieri!. 

Cu recunoștință și considerație, 

Romică Gavrilă 

Aceasta îmi era declarația mea față de modul de manifestarea din 14 

septembrie și pentru care am recurs la transmiterea acesteia în format electronic 

la Arhiepiscopie. 

A urmat ziua de 21 septembrie, când noi enoriașii (deși fusesem avertizați 

de către Arhiepiscopie că nu aveam voie să manifestăm în biserică sau în curtea 

bisericii) cu acceptul Inaltpreasfinției sale Ciprian, am procedat la manifestarea 

publică de pocăință și iertare întru greșelile noastre că ne-am grăbit și ne-am 

pripit. De această dată enoriașii au purtat pancarte de iertare dar și de mulțumire 

pentru lăsarea preotului în parohie. 

„După cum știți, duminica trecută am recurs la un protest, poate că ne-am 

pripit, nu era deja o decizie scrisă luată. Am cerut audiență la episcopie, la 

Buzău, și am fost primiți. Ni s-au dat niște explicații, au venit și de la Buzău și ni 

s-au luat declarații. Pentru ce s-a întâmplat duminica trecută ne cerem scuze", 
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le-a transmis enoriașilor dar și presei una dintre persoanele care a participat la 

audiența cu IPS Ciprian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Părintele Vatră Giorgică a ținut să facă o precizare, ținând cont de anumite 

zvonuri cu privire la desfășurarea unor proteste la Mănăstirea Brazi: ,,Am dori să 

nu mai fie nici un fel de protest de acum încolo, să fie liniște deplină. Sunt 

zvonuri ca anumiți oameni, în numele nostru, ar căuta să protesteze mâine, la 

sfințirea bisericii de la Mănăstirea Brazi. Ne dezicem cu credință de acest lucru și 

rugăm ca oricine face cea mai mică gălăgie sau discuție acolo, să rugați pe toți 

cei care cunoașteți sau știți ce s-a întâmplat aici să nu mai stăruie nici în a vorbi, 

nici a judeca, nici a certa. Orice formă de protest aș dori să înceteze acum, încât 

pacea să fie și acolo, și aici, și în toata Arhiepiscopia". 

Enoriașii au citit și un comunicat care a fost transmis Arhiepiscopiei, astfel: 

 

Înaltpreasfinția voastră Părinte Ciprian, 

Iubiți frați întru Hristos Dumnezeul nostru, 
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Din Predica lui Hristos cităm: ”Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce 

vă urăsc... ca să fiți fiii Tatălui Celui din ceruri, că El face să răsară soarele peste 

cei răi și peste cei buni și trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți”. 

 Astfel, suntem datori să vă cerem iertare întru toate ce noi am făcut, cu 

știință sau cu neștiință. Am învățat că iertarea pornește din sentimentul de 

recunoștință față de Cel ce a luat asupra Lui și a spălat cu sângele Său 

fărădelegile noastre și mai ales că însuși dumneavoastră ne-ați oferit 

binecuvântarea de a împlini voia Domnului. Avem speranța că ne veți ierta, căci 

prin iertare, vă asemănați cu Tatăl Ceresc Cel mult – milostiv, devenind un fel de 

dumnezeu trupesc. 

”Fiți buni între voi și milostivi, iertând unul altuia, precum și Dumnezeu va 

iertat vouă în Hristos”, spune Sfântul Apostol Pavel. Împlinirea datoriei creștine 

de a ne cere iertare, Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian și Bunului Dumnezeu, de 

a aduce pace sufletelor noastre vine dintr-o negrăită bucurie și mângâiere 

urmare discuțiilor avute cu Înalpreasfinția sa Ciprian și care ne-a oferit liniștea în 

Parohia Sfântul Andrei prin neluarea nici unei decizii cu privire la înlocuirea 

părintelui nostru Vatră Giorgică. 

”Că de veți ierta oamenilor greșelile lor, ierta-va și vouă Tatăl cel ceresc”.  

 Iubiți credincioși, umili, ne cerem încă odată iertare și totodată îi mulțumim 

Înalpreasfințitului Părinte Ciprian – Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei pentru 

bunătatea sa ce a fost ca un foc care a topit gheța urii. 

De asemenea, noi, enoriașii acestei parohii, anunțăm pe această cale că 

ne dezicem de orice alte forme de manifestare care vor apărea în afara parohiei, 

pentru că : ”După cum ne purtăm noi cu aproapele, așa se va purta Dumnezeu 

cu noi !” 

Așa să ne ajute Dumnezeu ! 

Totuși prin pocăință nu dorim a se înțelege sensul de mărturisire și lepădare a 

unor gânduri și fapte care au fost bine intenționate și în nici un caz nu au dus la 

săvârșirea unor păcate. 
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Cugetând la viața lui Isus și privită de aproape, aceasta nu este decât o 

chemare la pocăință. Modul prin care și-a trăit viața, patimile îndurate și 

răstignirea pe cruce sunt exemple ale îndurării adevărate fată de cei ce au 

păcătuit cu adevărat. Astfel, pocăința înseamnă întoarcerea cu fața la 

Dumnezeu, întoarcerea către biserica și duhovnicul ei. Și cum noi am crezut în 

preotul nostru care ne-a îndreptat de la păcatele desfrânării, mândriei, lăcomirii, 

răutății și a pierzaniei, ne-a îndatorat să nu pierim și să ne pierdem de biserica 

pentru care vom continua să ne luptăm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Așa se închide primul act al cruciadei dintre Arhiepiscopia Buzăului și 

Vrancei, sprijinită de către Protoieria Focșani 1 și preotul Vatră Giorgică și 

enoriașii Parohiei Sfântul Andrei Focșani. Inițial crezusem că totul a luat sfârșit 

dar ne înșelasem. 
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JUDECATA ÎN CONSISTORIUL BISERICESC 

ȘI SANCȚIONAREA PREOTULUI 

 

 

 A fost prea frumos și mai ales ca să fie și adevărat. Dar abia acum, se 

arată arama oamenilor care trebuiau să prezinte o anumită credibilitate în fața 

celor simpli, considerați, de ce nu, chiar o gloată de nebuni. A venit clipa și 

momentul care ne închide pentru moment gura și ne lasă fără nici un drept la 

replică. Părintele Vatră Giorgică este chemat în Consistoriul Bisericesc, conform 

declarațiilor acestora, pentru o faptă ce nu mai era de actualitate. Aceea că a 

desfășurat o activitate în paralel cu serviciul bisericesc – acela de comercializare 

a obiectelor de cult religios printr-un magazin deținut de soția acestuia, magazin 

ce funcționa legal, având emise toate autorizațiile de funcționare conform 

prevederilor legale în vigoare din România. Ce nu avea, era o așa zisă 

binecuvântare a noului Arhiepiscop Ciprian, care nu este explicitată în vreun fel 

cum se obține, dar existând niște bănuieli. În anul 2013, Înaltpreasfințitul Ciprian, 

își dorește preluarea magazinului deținut de familia Vatră dar care a fost refuzat 

din motive financiare (credite bancare, familie cu patru copii). Citând pe IPS 

Ciprian, din discuția purtată în biblioteca Arhiepiscopiei, acesta a oferit familiei 

Vatră suma de 500 lei pe lună  pentru magazinul cu pricina. Oferta a fost 

refuzată într-un mod sfidător la adresa Ierarhului. Pentru că nu a mai putut 

suporta presiunea, s-a luat decizia închederii definitive a magazinului, deși exista 

marfă pe stoc și datorii de plătit la furnizori și către stat. 

 Astfel, în septembrie 2013 afacerea familiei Vatră este închisă, urmând 

procedura de lichidare în conformitate cu legile statului și nu cu Regulamentul 

Bisericii Ortodoxe Române. 

 Sfidați, ne luați în seamă și totodată lăsați fără un posibil magazin 

bisericesc (singurul care mai funcționa în Vrancea și pe raza a patru județe 

limitrofe) au căutat diferite motivații de ai șicana activitatea duhovnicească, 
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singura care era nepătată și cea mai apreciată. Când părintele Păun Nicolae s-a 

retras definitiv din biserica păstorită, pentru a merge la mănăstire (din motive 

bine știute de dânsul, dar care sunt de bănuit și lasă mari semne de întrebare) 

mulți dintre enoriași au intrebat la ce duhovnic să meargă. E lesne de înțeles că 

au fost îndrumați spre fratele întru credință – părintele Vatră Giorgică. 

 Aflând cu toții de trimiterea în Consistoriu a părintelui, ne-am rugat la bunul 

Dumnezeu de a avea parte de o judecată corectă și dreaptă. 

 Pentru aceasta, un grup de enoriași ai Parohiei Sfântul Andrei au mers in 

audiență la Protoierieul Balica pentru a discuta despre anumite zvonuri legate de 

judecata părintelui Vatră Giorgică. Aici, Protoierieul Balica ne confirma faptul că 

părintele este judecat pentru activitatea desfășurată cu magazinul de obiecte 

religioase, dar totodată și pentru mitingul din 14 septembrie. Aici apare ceva nou. 

De ce doar pentru mitingul din 14 septembrie? Pentru ca IPS Ciprian a fost 

„afurisit” de enoriași? Dar pentru mitingul din 21 septembrie? Nu!!! Acela cică a 

avut binecuvântarea arhierească, pentru că IPS Ciprian era ridicat la ceruri cu 

rugăciuni de iertare și mulțumire. Pentru noi, surprizele continuă. Deși decizia 

Consistoriului Bisericesc nu era luată, aflăm că Protoierieul Balica știa deja ce 

pedeapsă va primi: „trimiterea la mănăstire pentru 30 de zile”.  

Atunci, aparea întrebarea: „Oare se știa deja ce pedeapsă va primi 

părintele Vatră? Oare consistoriul a primit ordin ce pedeapsă să dea?” Cred că 

timpul va scoate la suprafață totul. 

Pentru aceasta, enoriașii au depus la Protoierie un memoriu spre a fi 

transmis către Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, memoriu pe care îl redăm în 

integralitate: 

Înaltpreasfinția Voastră 

Vă scriem acest memoriu în speranța că veți considera că am procedat corect 

acum, în spiritul creștinismului ortodox ale cărui valori credem că le susținem 

deopotrivă, mireni și clerici. Dacă pe 14 septembrie a. c. ne-am grăbit să 

protestăm public după zvonurile privind mutarea Părintelui nostru Giorgică Vatră 

în altă parohie, de data aceasta facem întocmai cum ne-ați povățuit că 

trebuia să procedăm și prima dată: vă scriem spre aducere la cunoștințădespre 

atmosfera, temerile și ultimele tulburări din parohia noastră. 
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După ce ne-ați primit în audiență pe 16 septembrie și ne-ați liniștit, într-un fel, cu 

gândul că Părintele nostru va avea parte de o judecată dreaptă și, cel mai 

important, blândă, noi, consilierii din parohie, sprijiniți de alți enoriași mai 

apropiați nouă, am liniștit oamenii și ne-am dezis public de acțiunea noastră 

inițială, de protest.  

Am făcut din inimă ce ne-ați spus pentru că am simțit că putem avea încredere 

în Înaltpreasfinția Voastră, ca arhipăstor drept al comunității creștine din 

Vrancea și Buzău. 

Înaltpreasfinția Voastră,  

Acum, așternem aceste rânduri pentru a vă mărturisi că în parohie există, din 

păcate, iarăși, motive de tulburare și temere, după ce a început să circule zvonul 

cum că părintele nostru va fi trimis la mănăstire pentru o perioadă 

îndelungată de timp, ca pedeapsă pentru faptul că nu ar fi făcut ascultare față 

de ÎPS Voastră. Nu știm dacă e adevărat sau nu ceea ce se vehiculează, dar, 

așa cum ne-ați recomandat, vă aducem la cunoștință zvonul respectiv și deja am 

purtat discuții cu enoriașii pentru calmarea spiritelor și pentru ca mass-media să 

nu mai afle și alte lucruri care să afecteze Biserica creștină.  

Totodată, suntem triști cu toții să aflăm acest zvon, al trimiterii părintelui nostru la 

mănăstire, din mai multe considerente. Credem că nu este potrivit să existe o 

antepronunțare în ceea ce privește judecata Consistoriului bisericesc al 

Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancea, dacă zvonul este adevărat. Ca și în 

justiție, antepronunțarea nu este de dorit și nu face bine nimănui. Iar dacă 

această antepronunțare a ajuns deja la urechile credincioșilor din parohia 

noastră - Sf. Andrei –am considerat și considerăm că, într-un fel sau altul, este 

nevoie de liniște în sufletele oamenilor, până la judecata pe care o veți face. De 

aici am ales să vă scriem acest memoriu. 

Înaltpreasfinția Voastră 

Felurite vinovății planează și vor plana mereu asupra noastră, a oamenilor 

păcătoși, fie mireni sau clerici, căci doar Bunul Dumnezeu este fără de prihană.  

În predicile sale, Domnul nostru Iisus Hristos s-a raportat mereu la oameni 

atunci când a dat povețe, când a făcut vindecări miraculoase și când i-a 
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certat pe farisei și cărturari cărora le-a spus că nici ei nu se vor mântui, dar nici 

pe alții nu-i lasă.  

În vremuri tulburi pentru creștinism, în particular, și pentru omenire în general, 

credem că este nevoie să ne raportăm mereu la credincioși, la comunități, 

atunci când luăm decizii (indiferent de funcțiile avute și de domeniul în care 

activăm) ce privesc grupuri mari de oameni.  

Considerăm că niciodată nu este prea târziu, și nici în zadar, să iertăm... Și 

nu o spunem noi prima dată, ci chiar Domnul Iisus Hristos în Matei 18, 22: ”Zis-a 

lui Iisus: Nu zic ție până de șapte ori, ci până de șaptezeci de ori câte 

șapte”.  

Ne întrebăm... Cine s-ar bucura de o pedeapsă aspră aplicată Părintelui 

Giorgică Vatră?Ateii și sectanții la care ați făcut referire că s-au bucurat când 

noi am protestat pe 14 septembrie. Ei se vor bucura. Doar ei.  

Bine ar fi să luptăm cu toții, mireni și clerici, ca dezbinarea și îndepărtarea 

oamenilor de Biserică să nu se producă, iar dușmanilor să nu le dăm motive 

suplimentare de prigonire a creștinilor.  

Dacă ateii și sectanții se vor bucura, în schimb, cei peste 2.000 de credincioși 

din parohia noastră se vor întrista. 1.600 dintre ei și-au făcut timp în luna 

septembrie și au semnat o petiție de susținere în doar câteva zile. Acest lucru 

spune multe despre o comunitate păstorită cu grijă, blândețe și dragoste 

de către Părintele Giorgică Vatră.  

Știm... suntem subiectivi pentru că suntem legați sufletește de Părintele 

Giorgică, dar e normal să fim așa. Nu știm cum și cât și dacă a greșit față de 

ÎPS Voastră, dar știm, cu certitudine, că față de noi, cei peste 2.000 de 

credincioși, Părintele Giorgică Vatră nu a greșit. Pedepsindu-l aspru, ne 

pedepsiți și pe noi... 

Pentru noi, părintele este un adevărat învățător și duhovnic. Să iei comunității 

părintele care slujește de atâția ani este ca și cum ai lua elevilor de clasă primară 

învățătorul care i-a ghidat în primii ani de școală. Cui ar folosi asta? 

Comunității noastre în nici un caz.  
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Pentru noi, părintele este ca un doctor care de mulți ani are grijă de aceiași 

pacienți. Să iei pacienților doctorul care cunoaște cel mai bine evoluția 

”bolnavului” de care a avut grijă atâta timp, nu e un lucru bun pentru acel 

”bolnav”.  

Nu am făcut din părintele nostru un idol, tot la Dumnezeu ne raportăm și ne 

rugăm zilnic, dar nici nu putem da la o parte toată contribuția avută de părinte la 

felul nostru de a fi și nici modul în care s-a schimbat comunitatea locală a 

parohiei în ultimii 7 – 8 ani.  

Ne gândim la sutele de tineri care nu călcau înainte prin Biserică, la dreapta 

chibzuință a părintelui atunci când este vorba de o cununie, înmormântare 

sau botez (enoriașii ajută Biserica așa cum pot, nu există tarife fixe ca la alte 

biserici), la infractorii de etnie romă care nu mai comit fapte penale, la 

bărbații și femeile din parohie cu păcate grele și care acum au o altă viață, 

iar exemplele ar putea continua.  

Toate aceste schimbări din viața parohiei noastre s-au construit cu migală de 

părintele Vatră și de cei mai apropiați enoriași care au pus umărul la o 

comunitate mai frumoasă. Să nu-l lăsăm pe necuratul să strice ceea ce s-a 

clădit cu atâta trudă, dragoste, răbdare și blândețe, în ultimii ani.  

Drept aceea, cu smerenie vă rugăm... Părintele Giorgică Vatră să aibă parte 

de o blândă și dreaptă judecată.  

Ne rugăm, în continuare, ca bunul Dumnezeu să aibă grijă de credincioșii din 

parohia noastră, de toți creștinii, iar ÎPS Voastră să ne păstoriți cu gândul la 

cele ce ne-am gândit să vă scriem. 

Reprezentanți ai enoriașilor Parohiei Sf. Andrei din Focșani.  

04 noiembrie 2014 

 Cu siguranță, luând act de toate petițiile și memoriile enoriașilor, ați refuzat 

să formulați un răspuns, poate din simpla idee că vă veți înjosi răspunzând unei 

gloate de nebuni, așa cum i-ați catalogat pe enoriașii acestei parohii. Dar țineți 

cont că enoriașii sunt oameni, unii cu studii superioare, cu meserii de avocați, 

contabili, ofițeri în diferite structuri, cadre medicale, profesori și învățători, unii cu 
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studii liceale, unii activi, alții pensionari, studenți, elevi, copii mici. Nici unul dintre 

ei nu consideră că s-au înjosit prin faptul că și-au arătat dragostea față de preotul 

și duhovnicul lor, pentru credința în Dumnezeu și mai ales pentru calea pe care 

au fost îndrumați să o urmeze chiar de către duhovnic. Un duhovnic bun dovedit 

prin credincioși, luptători ai dreptului adevăr, nu trebuie văzut ca un dușman și 

eliminat și de aceea orice gând rău exprimat în particular și public devine un 

păcat.  

Păcatul este înfrângerea morală a sufletului de către un gând rău. De 

aceea, toate gândurile trebuie spuse înainte de a se întări şi de a birui mintea, 

căci de îndată ce sunt spuse, le piere puterea de a obseda, asupri, stăpâni 

mintea. Păcatele se înregistrează în codul genetic al fiecăruia. Înrădăcinarea 

obiceiului păcătuirii duce întocmirea sufletească şi trupească a omului până la 

neputinţa de a se mai împotrivi sau chiar până la a nu vrea să se mai 

împotrivească. Lucrarea împotriva firii i se face omului „a doua fire” – firea 

fărădelegii sau legea păcatului (Romani 7, 7). Asta e totuna cu pierderea libertăţii 

voinţei. 

De aceea nu mă sfiesc a cita: „De vei cădea în vreo greşeală, ridică-te şi 

întoarce-te către Domnul Dumnezeul tău.” 

Greșeala, odată săvârşită, cel viclean înalţă tare fărădelegea în faţa celui 

ce a păcătuit, ridicând împotriva lui mii de valuri de gânduri, pentru ca, 

scufundând mintea fratelui, să-l târască pe acesta în adâncul deznădejdii. Aceste 

uneltiri ale vrăjmaşului, ştiindu-le mai dinainte, iubite, ia aminte să nu fi înşelat de 

el şi să păcătuieşti. 

Dacă, însă, vei cădea în vreo greşeală, să nu stărui într-însa, 

deznădăjduind de a ta mântuire, ci ridică-te şi întoarce-te către Domnul 

Dumnezeul tău şi îţi va fi iertător. Căci îndurător şi milostiv este Stăpânul nostru, 

îndelung-răbdător şi mult milostiv, iar pe cei ce se pocăiesc cu adevărat nu îi 

leapădă, ci îi primeşte grabnic şi cu bucurie.  

De aceea și amenințarea dumneavoastră cu blestem și oprire de la 

împărtășanie pentru credincioșii ce își apără duhovnicul lor întru dreaptă 

credință, afurisire și caterisire pentru preotul plin de smerenie față de Dumnezeu 
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și plin de demnitate umană are si un revers. „Eu am Dumnezeu milosârd şi 

îndelung-răbdător şi nu deznădăjduiesc de mântuirea mea. Cel care ne-a dat 

poruncă de şaptezeci de ori câte şapte a ierta aproapelui, cu mult mai vârtos El 

Însuşi iartă păcatele celor ce cu tot sufletul se întorc către Dânsul”. 

În sensul acesta, enoriașii întreprind un nou demers, acela de a trimite o 

scrisoare deschisă către Patriarhia României, Preafericitului Daniel, Membrilor 

Sfântului Sinod și totodată în atenția Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei dar și 

presei, cea din urmă rămânând nepăsătoare – fiind interesată strict de 

cancanuri. Scrisoarea este redactată astfel: 

Preafericitului Părinte Daniel 

Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române 

Membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 

SCRISOARE DESCHISĂ 

 

Spre știință  

Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei 

Părintelui Balica Valeriu, Protoiereu al Protoeriei Focșani 1 

 

Enoriașii Parohiei cu hramul Sf. Nectarie și Sf. Andrei din Focșani, venim în 

atenția dumneavoastră cu o mare mâhnire și nemulțumire sufletească față de 

modul prin care Înaltpreasfinția sa Părintele Ciprian – Arhiepiscopul Buzăului și 

Vrancei, înțelege să asculte glasul nostru de nemulțumire.  

Suntem consternați de modul prin care se adresează enoriașilor, de modul 

prin care înțelege să arunce cu vorbe, mai ales că uită de haina pe care o 

îmbracă și de statutul pe care il deține și vine în fața oamenilor. 

Considerăm că ceea ce a făcut și face în continuare este peste limita 

decenței pe care ar trebui să o arate în calitatea sa de Arhiereu; iar noi nu 
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suntem niște simpli oameni care ne ridicăm și coborâm la nivelul interlocutorului 

nostru astfel încât să păstrăm o limită a bunului simț dar și a decenței, așa cum 

ar trebui să o arate și Înaltpreasfinția sa. 

Am căutat calea de împăcare, dar se pare că nu este dorită. Aceasta 

rezultă din atitudinile afișate nouă, din evitarea comunicării directe cu noi, din 

lipsa unor răspunsuri la adresele și memoriile transmise de enoriași atât 

Protoieriei cât și la Arhiepiscopie, arătând ignoranță totală nouă și un 

comportament public nedem credinței lui Dumnezeu. Am arătat înțelegere dar nu 

suntem înțeleși. Am arătat împăcare dar nu se dorește. Am invitat pe Protoiereu 

(părintele Balica) la slujbele de hram ale bisericii noastre – Sf. Nectarie și Sf. 

Andrei – dar acesta a preferat altceva în loc. E lesne de înțeles că acest 

comportament, plin de ură și vrajbă, arată un alt drum sortit nouă și, dacă aceea 

este calea ce trebuie să o urmăm, o vom face, dar nu ca dobitoacele ci așa cum 

ne îndeamnă credința în Dumnezeu și duhovnicul nostru. 

Nu credem că dorința Arhierească este mai puternică decât credința 

în Dumnezeu! 

Citând din Predica lui Hristos: ”Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce 

vă urăsc... ca să fiți fiii Tatălui Celui din ceruri, că El face să răsară soarele peste 

cei răi și peste cei buni și trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți” – 

deducem cu amărăciune că aceste vorbe nu sunt valabile și pentru 

Înaltpreasfinția sa, care a decis să aibe un altfel de comportament și pe care îl 

voi descrie mai jos. 

Față de acțiunea din data de 14 septembrie 2014 a enoriașilor Parohiei Sf. 

Andrei din Focșani, de care suntem siguri că ați fost informat, ca urmare a 

zvonurilor apărute cu privire la mutarea părintelui paroh Vatră Giorgică într-o altă 

parohie și aducerea în locul dânsului a secretarului Protoieriei Focșani 1, noi ne-

am cerut scuze Înaltpreasfinției sale Ciprian și mai ales că acea formă de protest 

s-a făcut în afara bisericii și fără a împiedica desfășurarea slujbei religioase. De 

asemenea, în zilele ce au urmat, noi (5 membri enoriași, delegați ai enoriașilor – 

peste 1500 de credincioși semnatari ai memoriului inițial) am fost primiți în 

audiență la Înaltpreasfinția sa Ciprian care în fața noastră ”a dezbrăcat haina 
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arhierească” și a uitat de calitatea ce o avea făcându-ne ”gloată de nebuni, 

sectanți și că în puterea lui stă să ne blesteme, gloată blestemată”.  

”Fiți buni între voi și milostivi, iertând unul altuia, precum și Dumnezeu va 

iertat vouă în Hristos”, spunea Sfântul Apostol Pavel, dar Înaltpreasfinția sa 

Ciprian a uitat aceste vorbe și ne-a călcat în picioare. 

Am fost datori să ne cerem iertare întru toate ce noi am făcut, cu știință sau 

cu neștiință, învățând că iertarea pornește din sentimentul de recunoștință față 

de Cel ce a luat asupra Lui și a spălat cu sângele Său fărădelegile noastre. 

Aveam speranța că vom fi iertați, căci prin iertare, cel ce iartă se aseamănă cu 

Tatăl Ceresc Cel mult – milostiv, devenind un fel de dumnezeu trupesc. 

Am împlinit datoria creștină (în ziua de 21 septembrie 2014) de a ne cere 

iertare public, Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian și Bunului Dumnezeu (cităm din 

Monitorul de Vrancea din 16.10.2014 – ”i-am îndemnat la pocăinţă publică şi au 

făcut-o”), pentru a aduce pace sufletelor noastre și a tuturor enoriașilor parohiei, 

ca urmare a discuțiilor avute cu Înalpreasfinția sa Ciprian și care ne-a oferit 

liniștea în Parohia Sfântul Andrei prin enunțarea verbală că nu a fost luată nici o 

decizie cu privire la înlocuirea părintelui nostru Vatră Giorgică, și deci că va 

rămâne la noi. Însă la slujba de hram a Sfintei Cuvioasa Parascheva, în mod 

public a spus că a intenționat să-l transfere pe părintele Vatră Giorgică. ”În 

privinţa părintelui Vatră, Consistoriul (tribunalul bisericesc) urmează să ia o 

decizie în următoarea perioadă” (Ziarul de Vrancea – 27.09.2014). 

Și cum niciodată să nu spui că oamenii sunt oameni, iar gheața urii pare că 

nici oamenii bisericii nu poate să o topească și interesele fie ele mai ales de 

natură financiară să aducă discordie chiar și între preoți – ”Diavolul căuta să-i 

năruiască pe episcopi și preoți, căci apoi îi este lesne să-i înșele pe toți ceilalți”. 

De ce zic așa? E simplu. Lauda preoților nu aduce decât deșertăciune, ura și 

trufia pare parte a caracterului fără de care unii nu se pot lipsi pentru că este 

singurul mod de convețuire al lor și cărăra pot ei face față. Au ajuns fețele 

bisericești să lupte pentru scaun, să dorească mai mult decât au arătat că pot și 

au făcut vreodată. Unii au luat biserici construite la gata de către alții, care au 

luptat din greu cu vremelnicii clasei politice pentru a putea ridica o biserică și 

care au mers din ușă în ușă și au adunat bănuț cu bănuț. Ei nu știu ce înseamnă 
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să-ți dedici viața ridicării unui lăcaș de cult ortodox. Ei știu că banul poate rezolva 

totul; chiar în Casa lui Dumnezeu. 

De toate acestea suntem mâhniți, având în vedere și faptul că la memoriul 

nostru dar și la petițiile ulterioare nu ne-a fost dat nici un răspuns (atât de la 

Arhiepiscopie cât și de la Protoerie), fiind tratați cu indiferență și obligați 

sufletește să acceptăm jignirile și amenințările. Am fost chemați în biserică, în 

fața unei așa zise comisii de anchetă de la Arhiepiscopie, condusă de Protopopul 

Balica și care, probabil prin natura firii, se credea șef peste noi și țipa la noi; 

încercând să ne intimideze și să ne dezicem de părintele nostru. 

”Că de veți ierta oamenilor greșelile lor, ierta-va și vouă Tatăl cel ceresc” – 

îi transmitem atât Înaltpreasfinției sale Ciprian dar și Protopopului. 

Toate acestea au fost în zadar și fără a fi luați în seamă, ci eventual chiar 

afurisiți că de, se poartă și devine mai nou un obicei în rândul celor port 

vesmântul preoțesc. Și... Atunci să te mai duci să stai în genunchi în fața 

preoților??? 

Citând pe Înaltpreasfințitul Ciprian: ”Eu vă ascult dar nu dau ascultare”, 

”Dumneavoastră faceţi ascultare faţă de mine, nu eu faţă de dumneavoastră, 

altfel nu mai suntem în ortodoxie” (Monitorul de Vrancea – 16.10.2014) – atunci 

cui ne plângem, cui ne închinăm și cerem iertare. Dumnezeu e unul, dar e pentru 

toți și cu toții ajungem la judecata lui; sau nu este așa? Din ce în ce mai mult se 

arată greșelile preoților care nu fac ascultare față de îndatorirea cea mai de preț 

pentru care au fost hirotonisiți și prin care ei însuși să fie un exemplu pentru 

credincioși. Din acest motiv încerc să nu dezvolt mai mult decât trebuie și decât 

permite limita bunului simț; dar nu putem sta indiferenți față de tot ceea ce se 

întâmplă în jurul nostru și să acceptăm ca pe lucruri banale care nu ne privesc. 

Sunt oameni care au sesizat instituții ale statului despre abuzurile preoților, 

despre comportamentul lor, despre modul de gestionare ale unor resurse 

financiare din banii oamenilor luați pe chitanțe și de cele mai multe ori fără 

documente fiscale. Batjocorirea urmașilor celor decedați și înhumați. Toate 

acestea sunt rămase fără ecou deși Arhiereul a fost înștiințat prin adrese oficiale 

și cu toate acestea deciziile sale nu sunt loiale bunului simț și principiului 

demnității (Ziare.com – 16.09.2014). 
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E lesne că ne putem aștepta la orice formă de promovare a 

neortodoxismului chiar de cei ce îl slujesc pe Dumnezeu, pentru că până la urmă 

lucrarea răului chiar de către cel ce îmbracă haina preoțească se face cu ajutorul 

necuratului. (A se citi și articolul din Ziare.com din 15.09.2014 - Arhiepiscopia 

Buzăului și Vrancei, implicată într-un scandal care tulbură creștinii păstoriți 

de IPS Ciprian. Oamenii vorbesc despre presiuni fiscale, preoți mutați cu 

forța și teamă în parohii).  

În sensul acesta venim cu mărturia celor discutate în biblioteca Palatului 

Centrului Eparhial, atunci când am mers în audiență la Înaltpreasfinția sa Ciprian 

și am plecat cu minciuna spusă prin viu glai (pe care nu am crezut-o) – aceea că 

nu a fost luată nici o decizie în privința părintelui Vatră Giorgică de a fi mutat din 

parohie, că din contră este o inducere în eroare de către un enoriaș. Ori dânsul 

se contrazice în vorbele rostite, totul este știut foarte bine în interiorul lor cu 

privire la ce decizii se iau și cînd se iau pentru că din trufie (caracter al unor 

preoți), se laudă stânga – dreapta de ce vor face. Și în sensul dovedirii minciunei 

e bine de citit articolul din Șansa News din 15.09.2014 și editat de Laurențiu 

Marinov: ” Cel de-al doilea caz anchetat de Arhieiscopie, a produs la rândul lui 

revoltă în rândul credincioşilor, însă de această dată, oamenii din parohie sunt 

de partea preotului aflat în conflict cu superiorii. Părintele Giorgică Vatră de la 

Biserica Sfântul Andrei ar putea fi mutat la ţară pentru că a încălcat regulamentul 

bisericesc şi a comercializat obiecte de cult. Pedepsirea preotului nu este deloc 

pe placul enoriaşilor care la ultima slujbă au protestat în faţa bisericii. Oficialii din 

Arhiepiscopie susţin că părintele este vinovat pentru că a vândut printr-o firmă a 

soţiei sale obiecte de cult deşi calitatea de preot nu-i îngăduie să facă acte de 

comerţ, dar că nu înţeleg rostul acestui protest întrucât până în acest moment nu 

s-a luat nici o măsură în ceea ce-l priveşte”- a declarat Dragoş Olteanu, 

purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei. 

Cu acordul dumneavoastră, fără a încerca să plictisesc sau să supăr, vă 

detaliem faptele așa cum au decurs ele: 

 Părintele Vatră Giorgică a fost informat verbal și nu în scris că trebuie să își 

închidă magazinul cu obiecte bisericești. 

 Pentru că a avut pe stoc multă marfă și banii investiți proveneau dintr-un 

credit, procedura de închidere a magazinului nu a putut fi una simplă și a 
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urmat pașii procedurali în baza informațiilor primite din cadrul ANAF – 

Administrația Finanțelor Publice Focșani. 

 Până la închiderea completă a magazinului, pentru a nu figura cu acest 

magazin pe numele său, a efectuat transferul de proprietate – administrare 

pe numele unei alte persoane. 

 Desigur, având destulă marfă pe stoc și pentru că necuratul conlucrează 

foarte bine și cu reprezentanții bisericii atunci când e vorba de a face rău, o 

”cinstită” față bisericească ce a suferit în trecut condamnare de natură 

penală s-a prezentat la Focșani în vederea achiziționării obiectelor 

bisericești deținute de părinte, după care bucuros de fapta sa a dat fuga la 

Arhiereu să se laude cu ea. Cu chitanța pentru marfa cumpărată. Logica vă 

aparține în totalitate și întrutotul pentru a gândi dacă este corect să cauți a 

face rău cu intenție, bine gândit și premeditat. 

 Părintele a făcut întotdeauna informare cu privire la situația magazinului 

prin Protopopul său, dar acesta dintr-o logică simplă de judecare și interes 

pentru secretarul său a ales să nu transmită nici o informare mai departe. 

 Urmare acestora, Înaltpreasfințitul Ciprian ne-a spus că părintele nostru nu 

a făcut ascultare și dacă ar fi dat magazinul cu tot cu marfa existentă 

Arhiepiscopiei nu ar fi ajuns în situația actuală – adică să doneze investiția 

pe nimic!? Am înțeles, Înaltpreasfințitul Ciprian nu are decât două valize și 

nici o altă obligație, dar părintele Vatră are familie cu 4 copii și datorii la 

bănci. Ori așa cum mintea unora duce la ideea de a ne blestema, de a ne 

afurisi, de a ne opri de la sfânta împărtășanie și pe noi ne duce mintea la 

diferite idei pe care sincer nu dorim să le transpunem. 

Înaltpreasfințitul Ciprian, față de vorbele noastre, față de cele afirmate cu 

privire la strădania preotului paroh și a noastră de a ridica biserica, dumnealui a 

spus: ”Credincioşii mi-au spus că biserica este a lor, iar eu le-am spus că orice 

biserică este a lui Hristos. Dar trebuie să ştie că eu pot lua ceva ce nu pot 

cumpăra cu bani, sfântul Antimis, fără de care preotul nu poate sluji” – și dacă va 

ridica Antimisul ce se va întâmpla? E mândria dumnealui, amenințarea de ceea 

ce ar putea face!? Spunea că ne împarte zona parohiei și ne distribuie altor 
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parohii. Nu!!! Noi rămânem acolo și dacă dreapta credință a lui Dumnezeu e 

strâmbă atunci nu ne rămâne decât strâmbi să fim și noi. 

Explicațiile au fost simple, iar cine a avut urechi să înțeleagă și ochi ca să 

vadă și-a dat seama că totul a fost o încercare de îngenunchere și defăimare a 

unuia dintre preoții ce sunt cunoscuți ca printre cei mai buni duhovnici din 

Focșani. 

Oare în acest context, față de luptele ce se dau în interiorul dar și mai ales 

în exteriorul bisericii, noi oamenii de rând ajungem să tragem concluzii nu în 

tocmai cu credință față de preoții care trebuie să arate în jurul lor dragostea lui 

Dumnezeu. Și cum să nu se întrebe oare Înalpreasfinția sa Ciprian de ce nu vin 

tinerii la biserică (Ziarul de Vrancea – 23.09.2014) sau mai rău, de ce este 

redusă participarea enoriașilor la slujbe? 

Vă redăm un pasaj din ultimul număr al revistei ”Atitudini” și care trage un 

mare semn de întrebare: Trebuie însă, în același timp, să conștientizăm că, 

în ciuda faptului că mulți “frați mincinoși” își îngăduie să-și bată de joc de 

toate cuvintele mari și ridiculizează chiar posibilitatea suferinței pentru 

credintă, Evanghelia însăși (pe care câți o mai citim și câți o mai 

ascultăm?!) ne cheamă pe oricare dintre noi să fim pregătiți să suferim 

prigoana și chiar moarte pentru Hristos, iar viețile sfinților martiri ai 

închisorilor, până să ajungă în sinaxare, este mai important să devină 

călăuze vii pentru viața noastră. Pentru că jertfelnicia și mucenicia sfinților 

nu țin doar de o istorie pioasă și nu reclamă de la noi o cinstire muzeală, 

înghețată, ci ne cer o însușire și o urmare în Duh și în concretul vieții 

noastre a pildei lor. Dar încă o dată: totul cu discernământ și cu 

înțelepciune, nu cu duh de râvnă “trupească” înfierbântată! 

Din “Creştinismul nu este o morală nouă, ci religia adevărată” – a lui 

Mircea Vulcănescu, de asemenea ne permitem să cităm: Criza vieţii 

bisericeşti în România nu e, de bună seamă, o taină pentru nimeni. 

Împrejurările recente, ca şi împrejurări mai vechi, o vădesc, fără putinţă de 

îndoială. De la secularizarea averilor şi până la schimbarea calendarului şi a 

pascaliei (aceasta din urmă neizbutită), de la prefacerea bisericii lui Hristos de 

către stat într-o anexă a brigadei de moravuri şi până la aşa-zisa autonomie 

http://www.cuvantul-ortodox.ro/2007/08/05/sfantul-ioan-iacob-hozevitul-despre-ispita-neamului-de-pe-urma-si-fratii-cei-mincinosi/
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bisericească după stilul şagunian de peste munţi, de la distrugerea 

monahismului şi până la politicianizarea clerului de mir, de la tunderea 

preoţilor şi îmbrăcarea lor nemţeşte şi până la pătrunderea simoniei în 

apucăturile episcopale şi preoţeşti, de la golirea bisericilor şi până la 

încercările de a atrage lumea prin „modernizarea” cultului, introducerea 

luminii electrice, programe artistice, sau prin acţiunea filantropică laică, de la 

dezvoltarea vertiginoasă a sectelor, care cuceresc pe cei mai zeloşi rugători 

(…),  de la intelectualii care părăsesc biserica încercându-şi aiurea alt 

echilibru, şi până la preotul care fuge după ei, imitându-le apucăturile şi 

metoda, de la mentalitatea protestantizată cuibărită în mintea celor mai 

mulţi cărturari bisericeşti şi până la gesticulaţia catolicizantă a câtorva 

episcopi care se vor „prinţi” ai bisericii, în veac, la fel cu cardinalii, de la 

preotul de sat care nu mai crede în demnitatea misiunii lui şi care se preferă 

„intelectual”, sau „deputat”, mai curând decât slujitorul lui Dumnezeu, şi până 

la patriarhul care, în biserică, vorbind unor intelectuali credincioşi, chemaţi 

anume ca să asiste la o slujbă pentru restaurarea ritului bizantin în cântările 

liturghiei, îşi închipuie şi mărturiseşte că respectul ce i se arată în 

mănăstiri şi seminarii se datoreşte „meritelor sale personale”, mai curând 

decât faptului „că e acolo un popă neştiutor”. 

Biserica văzută astfel e sfâşiată, pentru păcatele noastre, ale tuturor, din 

neştiinţa unora, din necuviinţa altora şi din prea marea îngăduinţă a 

tuturor. 

Amenințarea ridicării Antimisului nu ne sperie sub nici o formă și nu ne face 

decât să fim mai reacționari față de cum am fost, fiind cu mintea și sufletul curat 

dar mai ales cu dreaptă credință în Dumnezeu.  

Dacă Antimisul îi aparține, Înaltpreasfinția sa poate să vină personal și să-l 

ridice, dar să-l predea înapoi pe cel care a fost dăruit de Preasfinția sa 

Epifanie, la prima sfințire a bisericii și pe care noi enoriașii l-am achitat. 

Acest fapt de schimbare al Antimisului într-un mod vădit intenționat nu duce 

decât la ideea că totul, din timp, a fost gândit pentru a se îngenunchea preoți și 

parohii. Dacă va motiva că acel Antimis nu mai există, e răspunderea morală a 

Arhiereului și legal va fi obligat să restituie banii enoriașilor pe care nu și-i poate 

însuși. 
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Tot ce va rămâne, pe final, răpuși de ura arhierească, este să ne închinăm 

unei alte Patriarhii. Dacă BANII sunt cei care dictează drumul credinței, îi vom 

plăti, dar nu Arhiereului (!!!) ci justiției și unei alte Patriarhii pentru a ne închina tot 

lui Dumnezeu. 

Înalpreasfinția sa a tăiat bugetul bisericii, rămânând în obligațiile preotului 

paroh să poată duce activitatea bisericii parohiale mai departe. Și culmea, a 

reușit, în ciuda tuturor fețelor bisericești. Să plătești dările la stat, la furnizorii de 

utilități, la Centrul Eparhial, organizarea meselor pentru oamenii săraci, etc. 

Toate acestea sunt făcute și cu ajutorul nostru, al enoriașilor bisericii. Acum, 

credem că este inclusiv timpul decontului. 

Concluzionând din toate acesta, cu toții suntem obosiţi, ameţiţi şi întunecaţi 

de păcat şi de egoism. De aceea este trebuinţă mai mult decât în orice altă 

vreme de duhovnici buni, ei însuși un exemplu, care să se apropie de oameni în 

mod simplu şi cu dragoste adevărată şi să-i povăţuiască cu discernământ, ca să 

se liniştească. Fără duhovnici buni bisericile se golesc şi se umplu psihiatriile, 

închisorile şi spitalele. Oamenii trebuie să conştientizeze că se chinuiesc pentru 

că sunt departe de Dumnezeu, să se pocăiască şi să-şi spovedească cu 

smerenie păcatele lor. 

Cuvioase Părinte Siluane, roagă-te Domnului să miluiască și să 

mântuiască pe duhovnicul nostru Vatră Giorgică, pentru rugăciunile tale. 

Cuvioase Arsenie cel Mare, roagă-te Bunului Dumnezeu să miluiască și să 

mântuiască pe duhovnicul nostru Vatră Giorgică, pentru rugăciunile tale. 

Cele nouă Puteri Cerești, Sfinților Români – mucenici și mucenițe, cuvioși 

și cuvioase – Preacuvioșilor Părinți ai noștri și sfinții a căror pomeniri se fac, 

împreună cu toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu să miluiască și să mântuiască pe 

duhovnicul nostru Vatră Giorgică, pentru rugăciunile voastre. Amin. 

 

Așa să ne ajute Dumnezeu ! 

Enoriașii Parohiei Sfântul Nectarie si Sfîntul Andrei Focșani 

Apăreau zvonuri după zvonuri despre preoți care vin să ia locul de paroh în 

Biserica Sfântul Andrei. Credincioșii parohiei purtând discuții cu fiecare dintre 



40 

 

aceștia despre dorințele enoriașilor, acțiunile ce au avut loc și despre ceea ce va 

urma – lupta pentru susținerea preotului Vatră Giorgică. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atunci când s-a aflat de venirea unui noi preot ca și paroh și sancțiunea de 

canonisire la mănăstire, în data de 5 decembrie 2014, un grup de enoriași au 

pornit în căutarea Protoiereului Balica pentru a se confirma dacă este adevărat 

sau nu. În biserica din Parcul Schuman nu era, slujba de maslu fiind oficiată de 

părintele Capră. L-am căutat la Catedrală, dar nici acolo nu era. L-am găsit la 

Biserica Sfântul Nicolae (lângă piață) unde cu un sobor de preoți oficia slujba 

pentru hramul bisericii. Eram 3 persoane și am decis, după ce ne-am asigurat că 

suntem văzuți, să ne retragem. 

Și cu toate acestea, nu se ține cont de teama de Dumnezeu și Consistoriul 

își duce la îndeplinire misiunea dată. În data de 14 decembrie 2014, părintele 

Vatră anunță în biserică faptul că este sancționat. În acest sens cităm: 
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”Știu că este mare freamăt și mare tulburare în parohia noastră. Am primit o 

 sentință de 30 de zile de mers la mănăstire, pentru canonisire, cu post și 

rugăciune, dar și o pedeapsă administrativă, prin aducerea unui al doilea preot, 

de la 1 ianuarie, la noi în parohie. Mi s-a atras atenția că orice acțiune prin care 

noul preot nu va fi primit cu respect la noi în parohie va atrage asupra mea o 

pedeapsă care poate merge până la caterisire, adică îndepărtarea din preoție. 

V-aș ruga respectuos să-l primim cum se cuvine pe preotul care va veni de la 1 

ianuarie în parohie. Vă rog să ne purtăm ca adevărați creștini și să-l rugăm pe 

bunul Dumnezeu să fie pace și liniște în parohia noastră. Vă îndemn să aveți cu 

toții răbdare pentru că toate sunt de la Dumnezeu. Iar dumneavoastră veniți la 

Biserică pentru a vă ruga lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu, nu pentru mine. 

Vreau să fie liniște și pace în parohie”. 

 Din comunicatul oferit publicului de către Biroul de Presă al Arhiepiscopiei, 

în legătură cu canonisirea părintelui Vatră, facem următoarele precizări: 

1. Preotul Georgică Vatră, slujitor la Parohia „Sfântul Apostol Andrei“ din 

municipiul Focşani, s-a făcut vinovat pentru mai multe abateri de la disciplina 

bisericească: 

* implicarea în organizarea mitingului din data de 14 septembrie a.c. îndreptat 

împotriva ierarhului înainte să se ia o decizie, în Permanenţa Consiliului Eparhial, 

cu privire la o eventuală transferare a acestuia la o altă parohie; 

* exercitarea de activităţi personale – private – cu caracter economic, financiar şi 

comercial, care contravin Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii 

Ortodoxe Române, hotărârilor Sfântului Sinod şi regulamentelor bisericeşti; 

* refuzul de a închide activitatea economică – magazinul – prin care distribuia 

obiecte bisericeşti; neascultare şi atitudine necuviincioasă faţă de chiriarh; 

Drept pentru care, Consistoriul eparhial al Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei, 

întrunit în ziua de marţi, 9 decembrie, a luat hotărârea ca acesta să fie canonisit 

la mănăstire timp de o lună de zile, în conformitate cu Regulamentul de 

procedură al instanţelor disciplinare şi de judecată ale Bisericii Ortodoxe 

Române, art. 4, lit. e. 
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2. Canonisirea la mănăstire nu trebuie înţeleasă neapărat ca o pedeapsă, ci ca o 

măsură canonică şi pastorală. În gândirea Sfinţilor Părinţi, perioada petrecută în 

cadrul unui aşezământ monahal este, în primul rând, prilej de meditaţie şi 

rugăciune, cu scopul conştientizării greşelilor făcute şi al îndreptării. 

În al doilea rând, părintele poate ajuta obştea monahală, prin oficierea sfintelor 

slujbe, potrivit programului liturgic din mănăstire, dar şi prin îndeplinirea altor 

activităţi conforme cu statutul său de preot. Aceasta este, prin urmare, şi dovada 

solidarităţii care trebuie să existe între clerul de mir şi clerul monahal. 

3. În ceea ce priveşte înfiinţarea postului II de preot la Parohia „Sfântul Apostol 

Andrei“, aceasta nu are nici o legătură cu judecata consistoriului, fiind o măsură 

pastorală. Se ştie că, de multă vreme, preotul Vatră era ajutat la sfintele slujbe 

de un preot pensionar. Prin numirea unui al doilea preot, se doreşte ca cel dintâi 

să fugă de ispita izolării şi să înveţe a trăi în comuniune cu ceilalţi conslujitori de 

altar. 

 

 În urma declarațiilor date de Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei cu privire la 

sancționarea preotului Vatră Giorgică, motive și sancțiuni, credincioșii revin cu un 

drept la replică prin care vor să facă cunoscute, realitățile din spatele sancțiunilor 

date: 

DREPT LA REPLICĂ 

 

Spre știință  

Preafericitului Părinte Daniel, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române 

Înalpreasfințitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei 

 

Ținând cont de ultimele apariții în media a informațiilor referitoare la preotul 

paroh Vatră Giorgică al Bisericii Sfântul Nectarie și Sfântul Andrei Focșani, 

enoriașii parohiei venim în atenția dumneavoastră cu un drept la replică față de 

comunicatul emis și postat pe site de către Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei prin 
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voința Înaltpreasfinției sale Părintele Ciprian – Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, 

care înțelege să îngroape sub orice formă atât pe preotul nostru dar și să ne 

închidă gura. 

Profităm de faptul că încă nu a fost emisă (scrisă) decizia Consistoriului 

Eparhial referitoare la sancționarea preotului Vatră Giorgică, toate informațiile 

fiindu-i comunicate în mod verbal; astfel că în prezent asistăm stupefiați la ceva 

ridicol și care nu poate să ducă decât la ideea - ”capul lui Vatră îl vreau” – idee 

cu care Înaltpreasfinția sa se culcă probabil în fiecare seară. 

În acest sens, din comunicatul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei redăm: 

”Preotul Georgică Vatră, slujitor la Parohia „Sfântul Apostol Andrei“ din 

municipiul Focşani, s-a făcut vinovat pentru mai multe abateri de la disciplina 

bisericească: implicarea în organizarea mitingului din data de 14 septembrie a.c. 

îndreptat împotriva ierarhului înainte să se ia o decizie, în Permanenţa Consiliului 

Eparhial, cu privire la o eventuală transferare a acestuia la o altă parohie; 

exercitarea de activităţi personale – private – cu caracter economic, financiar şi 

comercial, care contravin Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii 

Ortodoxe Române, hotărârilor Sfântului Sinod şi regulamentelor bisericeşti; 

refuzul de a închide activitatea economică – magazinul – prin care distribuia 

obiecte bisericeşti; neascultare şi atitudine necuviincioasă faţă de chiriarh”. 

În primul rând se observă faptul că nu aveți nici cunoștință de cum i se 

scrie numele în mod corect sau nici nu vă interesează în acordarea atenției 

cuvenite.  

În al doilea rând precizăm faptul că părintele nu a avut nici un fel de 

implicare în modul de manifestare pașnică și nu miting (o să vă arătăm cum se 

face și miting dacă e cazul) din data de 14 septembrie. 

În al treilea rând, părintele închisese magazinul de mai bine de un an cu 

suportarea consecințelor privind pierderile financiare. Totodată, în aceeași 

perioadă, au existat fețe bisericești cu fundurile așezate în diferite scaune cu 

funcții de protopop sau consilier eparhial care sau aprovizionat de la părinte și 

apoi au venit să facă anchete. Mișei domnule… Trebuie să vă informăm faptul că 

magazinul, singurul furnizor de cultură bisericească chiar și pentru preoții din 
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Vrancea și nu numai – care și astăzi mai au datorii de achitat, având datorii față 

de furnizori, taxe și impozite de plătit statului, nu putea fi băgat în faliment așa 

pur și simplu. A fost urmată o procedură de lichidare în conformitate cu legile 

statului și nu ale bisericii sau ale dumneavoastră personale de monopolizare. 

În al patrulea rând, sfidarea a constat în aceea că nu a plecat capul și 

urechea la ideea donării spațiului și a obiectelor către Arhiepiscopie.  

În al cincilea rând, sancțiunea dată (canonisirea la mănăstire și înființarea 

postului II) pentru ceva ce s-a întâmplat în urmă cu mai bine de un an este 

penibilă și cu multe suspiciuni care lasă multe semne de întrebare. 

Și nu în ultimul rând, comunicatul emis de dumneavoastră, ținând cont de 

faptul că membrii Consistoriului Eparhial nu au dat decizia scrisă referitoare la 

sancțiune, menționează deja sancțiunea care este dată părintelui. Aici se naște 

un semn de întrebare – acela că nu cumva ați avut un amestec în modul de 

desfășurare al activității Consistoriului și al obligării acestuia ce decizie să ea cu 

privire la sancțiune? Este penibil și ”procurorul” ce vă susținea acuzațiile în 

consistoriu. Va mărturisit cumva un secret bine păstrat față de dumneavoastră? 

Pe final, modul în care sunt racolați preoții pentru postul II atrage din nou 

multe semne de întrebare, pornind de la primul care se bătea cu pumnul în piept 

în Protoieria Focșani al cărui secretar este, continuând cu alții (știți de cine 

vorbim) și până la cel din urmă care încă este încântat și are ceva rude în curtea 

Palatului Eparhial păstorit ”mioritic”. 

Cu stimă, 

Enoriașii Parohiei Sf Nectarie și Sf Andrei Focșani 

 Nimic din ceea ce noi am comunicat către forurile superioare al Bisericii 

Ortodoxe Române, nu  a părut a avea un ecou și de aceea nu am fost luați în 

seamă nici măcar cu un răspuns. Și cu toate acestea nimeni dintre noi nu am 

cedat. Au fost presiuni fizice și psihice, dar am rezistat, incercând să nu cădem 

pradă diavolului. 

 Deși știam că nu suntem luați prea mult în seamă, am continuat să scriem 

fiecare așa cum am putut. Un grup de oameni de afaceri au trimis un memoriu 
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către Patriarhia României cerând totodată și audiență la Preafericitul Daniel. Un 

academician reputat a solicitat, tot Preafericitului Daniel, luarea de atitudine față 

de abuzurile asupra preoților. Totodată, un grup de oameni s-au adresat 

Patriarhului cu un memoriu susținut de foarte multe semnături prin care se cere 

Episcopie la Vrancea. 

 Subsemnatul, am rămas atent tot la Înaltpreasfințitul Ciprian, căruia m-am 

adresat de această dată în mod personal, astfel: 

Înaltpreasfinția Voastră, 

Sunt profund consternat de tot ceea ce dumneavoastră doriți să faceți, în 

tot și în toate. Dacă ultima speranță de luminare de la Dumnezeu mi-a dispărut, 

asta se datorează doar dumneavoastră, cel ce veți fi responsabil de soarta și 

drumul vieții ce ne va purta. 

Chiar dacă, boala și rezultatele ei mă vor răpune, știu că în fața 

dumneavoastră am rămas plin de demnitate umană și credință față de 

Dumnezeu. Am ales un drum pe care nu-l regret, dar exact ca în natură când 

întâlnești și vegetație stearpă și cu uscături, consider la fel și întrevederea cu 

dumneavoastră. 

Așa cum dumneavoastră nu aveți a vă reproșa nimic, nici eu nu-mi reproșez 

absolut nimic. De la duhovnicul meu, preotul Vatră Giorgică, am învățat să am 

smerenie în fața lui Dumnezeu și demnitate umană. De la dumneavoastră am 

ales să ascult, dar să nu dau ascultare. 

Până să vă întâlnesc, n-am auzit preot și/sau înaltă față bisericească care 

să afurisească și să amenințe cu blestemul. Amenințarea dumneavoastră mă 

lasă rece și mort. 

Sunteți supărat pe mine și pe alți enoriași ai parohiei noastre (încă), dar a 

spune ce gândești e una, iar dacă am greșit - dumneavoastră trebuia să aveți 

putința de a ne arăta calea, uman că doar nu suntem dobitoace sau ca să vă 

citez pe dumneavoastră ”gloată de nebuni - sectanți”. Nimic nu mă mai sperie, 

de la atitudinea dumneavoastră până la acțiunile întreprinse. Ce mă sperie, este 

posibilitatea de a pierde încrederea în biserică și în Dumnezeu. Totul se năruie și 

parcă, nimic, nu mai poate menține ceea ce s-a clădit cu truda și sprijinul 
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financiar al enoriașilor, sau poate da, căci mereu există un IUDA și fără el Hristos 

n-ar fi fost răstignit. 

Așadar, sunt convins că aceasta este menirea dumneavoastră (lăsându-vă 

să înțelegi ceea ce doriți și fără a încerca eu să explic), năruirea și îndepărtarea 

oamenilor de biserică și Hristos însuși. Ați întrebat de ce nu vin oamenii la 

biserică, de ce bisericile sunt mai mereu goale, de ce sunt tineri puțini care 

pășesc pragul bisericii și sunt sigur că răspunsul îl știți, dar refuzați să-l vedeți. 

Mereu, voi continua să fiu demn cu mine și față de tot ceea ce este în jurul meu, 

mă voi pleca și închina lui Dumnezeu și chiar atunci când boala mă va răpune 

voi râde. Voi râde pentru că voi fi răpus de cu totul altceva, dar nu de privirea 

încețoșată și plină de ură care mă privea în biblioteca Arhiepiscopiei Buzăului și 

Vrancei. Voi râde pentru că nu voi fi răpus de vorbele pline de venin aruncate în 

cei ce am stat la aceeași masă. Nu sunt și nu mă regăsesc printre oamenii din 

jurul dumneavoastră care nu au curajul semeției și demnității umane și care se 

simt obligați a accepta orice vorbă rostită, de a fi creduli și penibili în gesturi. 

Nimic nu-mi poate întoarce fața de la trupul răstignit pe cruce al lui Hristos și în 

aceste momente sunt încercat de foarte multe gânduri negre (vălmășagul 

gândurilor este starea duhurilor căzute de la Dumnezeu) dar, totodată sunt 

conștient că acesta ar fi fost rezultatul - atâta timp cât nu ați luat în seamă nici un 

gest al enoriașilor parohiei, nu ați răspuns nici unei petiții comunicate către 

dumneavoastră, în chipul și privirea dumneavoastră se vedea numai ură, oriunde 

ați apărut în public după 14 septembrie 2014. Am fost conștient de la bun 

început că nu putem schimba o decizie ce era deja luată - aceea de a da o lecție 

preoților din Vrancea prin preotul Vatră și pe noi mințindu-ne - dar am crezut în 

ruga către Domnul că poate se va întâmpla o minune. Am constatat cu stupoare 

că zicala pământească - ”până la Dumnezeu te mănâncă sfinții” - are foarte mult 

adevăr, și nu ține de ceea ce crezi. Până la împlinirea rugii mele pentru 

duhovnicul meu, sunt la mânia Ierarhului. La puterea lui de a amenința și a 

blestema. 

N-am crezut în interesul preoților, am mai pierdut un duhovnic (părintele Păun 

Nicolae), biserica și dar mai ales conducătorii ei întărindu-se prin bani și nu prin 

har. Păcat. Mare păcat. 

Voi ajunge să fiu indiferent de ceea ce va face biserica de acum încolo 

(ținând cont chiar și de ultimele sondaje din care reiese că biserica pierde din 
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credibilitate), să nu-mi pese, să nu tresar când va muri Patriarhul, căci sunt deja 

unii, și nu doar unul, ce vor să-i ia locul. Și, dacă durerea noastră nu ajunge la 

urechile dumneavoastră, cineva, acolo sus tot ne va auzi. Da, știu că vă lasă 

rece și nepăsător, afurisindu-mă, și atunci încep să cred că totul e doar o farsă 

despre credință și Dumnezeu. 

Doamne, ce au ajuns și preoții aceștia. O luptă surdă dusă pentru scaun și 

mărire financiară, ca apoi când moare să i se pună doar  Evanghelia pe piept. 

Unde este lupta de a arăta Lumina adevărată, de a arăta harul pentru care se 

preoțește? Vă răspund tot eu: 

1. În bani, că pot cumpăra orice, mai puțin pe Dumnezeu și sănătatea. 

2. În sărăcie, că mai puțin de atât nu poți avea. 

Harul de a provădui pe Dumnezeu nu se ia cu bani. O știți foarte bine. În 

școlile înalte ați învățat din învățăturile sfinților dar, dacă ați fi fost atent, ați fi 

observat faptul că toți sfinții au trăit în sărăcie. Doar ei, și numai ei, au adus harul 

pe pământ și l-au propovăduit, lăsându-l moștenire nouă pământenilor. Ei nu au 

trăit în huzur și lux. Toți sfinții care au avut curajul să arate nemernicia, au fost 

exilați. 

Citeam din starețul Tadei:  

”În împărăția cerurilor nu sunt cu putință împărății în împărăție.” - înțelegeți 

ce doriți din aceasta, eu am înțeles deja. Dacă mă adresez Patriarhului vă 

supărați, dacă mă adresez dumneavoastră sunteți ignorant. Am ales să mă 

închin doar lui Dumnezeu și acela nu sunteți dumneavoastră și nici drumul, 

observ că nu mi-l arătați. 

Ferice de mine cu duhul pentru că nu fac parte din această tagmă. Dar 

sfârșitul lumii va veni de la această luptă care duce la îndepărtarea de credință. 

O dată cu timpul ce trece până vă veți întoarce cu fața la noi, pentru dragostea 

față de duhovnic și credința în Dumnezeu, sunt sigur că sărăcia mea 

duhovnicească va crește. În viață nu contează unde mă situez, ci pe cine am 

aproape. 
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Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, iartă-mă și mă miluiește-mă pe 

mine păcătosul. 

Cu respect, 

Romică Gavrilă 

Și ce să vezi. SURPRIZĂ. În data de 12 decembrie primesc primul răspuns 

după atâtea luni de tăcere. Acesta este sec și chiar surprinzător: 

Domnule Gavrilă, 

Luând act de mesajul dumneavoastră, Înaltpreasfințitul vă invită mâine 

(sâmbătă), orele 10.00, la Centrul Eparhial, pentru a vă ajuta să vă recăpătați 

pacea sufletească, de care aveți foarte mare nevoie. Vă rugăm să confirmați 

venirea, pentru ca Înaltpreasfinția Sa să-și poată stabili programul.  

Cu respect, Pr. Bogdan Ene. 

După câteva telefoane la …, nu spun unde – e secret – primesc un sfat. 

„Dacă te duci, ai șansa să nu te întorci!!!!” 

 Și atunci, comunic cu repectul cuvenit interlocutorului meu: 

 Bună seara, 

Îmi cer scuze de răspunsul târziu pe care vi-l comunic, dar se datorează 

participării la slujba de Maslu. 

Față de invitația lansată, pentru a-mi recăpăta pacea sufletească și 

neliniștea ce mă cuprinde voi apela la duhovnicul meu, iar atunci când nu-l voi 

mai avea (din cvasi motive, unele știute chiar de dumneavoastră) am să merg în 

mijlocul naturii unde voi face o cruce și mă voi ruga la Dumnezeu. 

O, Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni, câte 

scuipări și câtă ocara ai răbdat pentru păcatele noastre și pentru a ne da încă 

pildă de adevărată răbdare în suferințele și necazurile vieții acesteia! 

O seară plăcută. 

Cu respect, 
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Romică Gavrilă. 

Și pentru că nu au reușit să obțină o întrevedere cu mine, în ziua 

următoare la ora opt, doamna Panaite Nela (o altă persoana dintre susținătorii 

părintelui) este sunată pe telefonul ei și rugată să vină la ora 14.00 singură la 

Arhiepiscopie pentru „rezolvarea problemelor din toate punctele de vedere”. 

Întrebând ce să caut eu femeie singură la Arhiepiscopie, la telefon descoperă că 

este însuși IPS Ciprian care o acuză că este cauza tuturor problemelor. Replica 

doamnei este: „Mă duc în fundul iadului dar, am satisfacția că acolo mă întâlnesc 

cu Înaltpreasfințitul Ciprian și toată Arhiepiscopia”. 

Totul, părea că se năruie. Nimic nu conta pentru Chiriarhul acestei eparhii. 

Dorințele sutelor de credincioși erau călcate în picioare și care începeau să 

asiste la demolarea personalității unuia dintre preoții model ai Vrancei. Chiriarhul 

era decis să-și ducă planul la căpăt. Decredibilizarea preotului Vatră Giorgică.  

Am trăit la propriu o dezamăgire față de dreapta credință învinsă de o forță 

neasumată de nimeni dar controlată prin dorința de mărire, de dezbinare și 

distrugere a lucrului bine făcut. 

Eparhia se conduce cu dragoste sufletească față de preoți și credincioși. 

Nu se folosește sau nu ar trebui folosită metoda - dezbină și conduce... Până și 

preotului pensionar Hainăroșie Corneliu i s-a interzis să mai predice în Biserica 

Sf. Andrei Focșani alături de preotul Vatră Giorgică. Este inadmisibil ceea ce se 

întâmplă în rândul preoților prin ceea ce se impune de la Buzău. 

Sfântul Ioan Gură de Aur, reflectând la judecata de pe urmă, ne spune că 

Dumnezeu va săvârși-o pentru două scopuri: să-și facă dreptate Sieși și să o 

facă celor ai săi. Rămâne de reflectat la acestea, privind în urmă la cine a 

săvârșit păcatul și ținând cont de faptul că noi îl recunoaștem pe Dumnezeu și 

îngenunchem înaintea Lui cu smerenie duhovnicească dar, rămânând fermi și 

neîntinați Lui pentru apărarea celui ce nouă prin har și credință ne-a învățat să-L 

cinstim. 
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CURAJUL CREDINȚEI 

ȘI MANIFESTĂRILE POPULARE 

 

 

  Ne-am decis. Acțiunea continuă, dacă tăcem și așteptăm rămânem 

fără preot. Prin respectul cuvenit arătăm credință față de Dumnezeu și 

duhovnicul nostru. Calea de împăcare a fost căutată, dar se pare că nu a fost 

dorită. Aceasta rezultă din atitudinile afișate nouă, din evitarea comunicării 

directe cu noi, din lipsa unor răspunsuri la adresele și memoriile transmise de 

enoriași atât Protoieriei cât și la Arhiepiscopie, arătând ignoranță totală nouă și 

un comportament public nedem credinței lui Dumnezeu. Am arătat înțelegere dar 

nu suntem înțeleși. Am arătat împăcare dar nu se dorește. Am invitat pe 

Protoiereu (părintele Balica) la slujbele de hram ale bisericii noastre – Sfântul 

Nectarie și Sfântul Andrei – dar acesta a preferat altceva în loc. E lesne de 

înțeles că acest comportament, plin de ură și vrajbă, arată un alt drum sortit nouă 

și, dacă aceea este calea ce trebuie să o urmăm, o vom face, dar nu ca 

dobitoacele ci așa cum ne îndeamnă credința în Dumnezeu și duhovnicul nostru.  

 Așa cum am fost alături de duhovnicul nostru de la început, în continuare, 

acest sentiment de susținere trebuia menținut față de modul în care unii înțeleg 

să conducă biserica ca pe propria moșie și să trateze enoriașii ca pe simple 

dobitoace. 

Trebuie însă, în același timp, să conștientizăm că, în ciuda faptului că mulți 

“frați mincinoși” își îngăduie să-și bată de joc de toate cuvintele mari și 

ridiculizează (a se vedea comentariile din presă) chiar posibilitatea suferinței 

pentru credintă, Evanghelia însăși (pe care câți o mai citim și câți o mai 

ascultăm?!) ne cheamă pe oricare dintre noi să fim pregătiți să suferim prigoana 

și chiar moarte pentru Hristos, iar viețile sfinților martiri ai închisorilor, până să 

ajungă în sinaxare, este mai important să devină călăuze vii pentru viața noastră. 

Pentru că jertfelnicia și mucenicia sfinților nu țin doar de o istorie pioasă și nu 

reclamă de la noi o cinstire muzeală, înghețată, ci ne cer o însușire și o urmare 
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în Duh și în concretul vieții noastre a pildei lor. Dar încă o dată: totul cu 

discernământ și cu înțelepciune, nu cu duh de râvnă “trupească” înfierbântată! 

 În ziua de 6 decembrie, credincioșii au purtat insigne pe care se menționa: 

„SUSȚIN PREOTUL VATRĂ”. La finalul slujbei, după predică, părintele anunța 

enoriașii că Arhiepiscopia adună bani „Colectă pentru Mila Creștină”: „Să ne 

străduim cu toţii – preoţi, monahi şi dreptcredincioşi creştini din Arhiepiscopia 

Buzăului şi Vrancei – să aducem o rază de bucurie pe chipurile celor suferinzi, 

prin contribuţia noastră la colecta intitulată sugestiv Mila creştină, ce se 

organizează, în fiecare an, în ziua de 6 decembrie şi în următoarele două 

duminici (7 şi 14 decembrie), pentru susţinerea activităţilor social-filantropice din 

eparhia noastră”. În acel moment, credincioșii au spus că nu se vor aduna bani 

pentru „Mila Creștină”, banii să fie adunați pentru oamenii din parohia noastră în 

care sunt destui oameni nevoiași, unii cu grave probleme financiare, unii cu copii 

foarte mulți, unii bolnavi. Aici poate intra inclusiv cazul unei enoriașe care are o 

boală foarte gravă și care a făcut un memoriu către Arhiepiscopie, dar fără nici 

un semn de luare în seamă. Și atunci? Cum să mai dai bani la „Mila Creștină” 

când o creștină ceruse ajutor, dar degeaba. Parohia noastră face mâncare 

pentru oamenii săraci, nevoiași și cei de etnie rommă. Aici am întâlnit situații în 

care unii oameni nu voiau să stea la masă pentru că se nimerise a fi așezat 

lângă copii de etnie rommă. Am intervenit și am spus: „Toți suntem oameni în 

fața lui Dumnezeu. Aici nu se face mâncare pentru români, ci pentru oameni. 

Vrei să mănânci, bine. Nu, o zi plăcută.” Ce credeți? S-a așezat la masă și a 

mâncat lângă copii de etnie rommă. AICI AM ÎNTÂLNIT MILA CREȘTINĂ. 

 Totul devine ca-n „ospățul credinței” unde credincioșii sunt invitați la 

biserică pentru un ospăț duhovnicesc, pregătit de însuși Hristos prin intermediul 

Sfintei Liturghii făcută de preotul Vatră. Aici, credincioșii au primit hrană pentru 

suflet, lumină pentru rațiune, mângâiere pentru inimă și putere pentru a trece 

peste încercări. Prin graiul părintelui, Isus spune: „Veniți către Mine toți cei 

osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi!” Dar, așa cum spuneam și mai 

sus, unii au uitat de învățătură și au intrat într-o contradicție cu dreapta judecată 

a rațiunii afirmând că nu servește masa lângă cei de etnie rommă. Ba chiar mai 

mult, merită menționat, s-a dorit închiderea activității de preparare a hranei și 

servirii către oamenii nevoiași. S-au pus întrebări de genul: „Pentru ce facem 

masă aici? Cine ne-a dat voie? În ce scop? Are cineva vreun interes?” 



52 

 

Rămânem stupefiați de mentalitatea slabă sau nonlucrativă în scop umanitar. 

Lipsa de unui dram de umanitate duce cu siguranță la pierzanie și aceea nu este 

a mea și nici a celorlalți credincioși care ne-am solidarizat pentru un ideal. 

 În creștinism trebuie să învățăm să ne preocupăm și mai mult de prezent, 

de viața din jurul nostru și astfel să învățăm să prețuim și pe cei care au diferite 

probleme, indiferent de natura lor. A fi uman nu te înjosește cu nimic. 

 Același mod de respect și umanitate a fost și în cazul domnului Anton care 

și-a îngropat soția în haznau unei foste case, amplasate pe un teren preluat de 

cimitirul unei biserici din Golești. Și pentru a-și înmormânta soția a cumpărat acel 

loc cu 3000 lei – afacere profitabilă. La sesizarea acestui fapt preotul nu a avut 

decât o reacție, nedemnă de statut, „i-ați mortul și îngroapă-l unde vrei”. Este 

vorba de detaliul din primul capitol al cărții. Acest preot vindea locuri de veci, 

după ce își mărea terenul cimitirului cu porțiuni de teren donate de către cei ce 

își aveau proprietățile în vecinătate, deși locurile de veci se dădeau contra unei 

sume simbolice și a unei taxe modice de întreținere anuală conform unei decizii 

scrise a consiliului parohial. 

 Acești preoți, deși reclamați, își satisfac serviciile în continuare. 

Repet, umanitatea nu duce la pierzanie, nu duce la înjosire; ea înseamnă 

respect, smerenie duhovnicească și demnitate oferite prin credința față de 

Dumnezeu. 

 Asta a făcut și preotul Vatră și noi cei care l-am urmat cu credință pe 

drumul luminii, al mângâierii și încercărilor vieții. Bisericile s-au dovedit a fi mai 

mereu goale, dar biserica noastră de cele mai multe ori neîncăpătoare își 

primește cu dragoste credincioșii ce-i trec pragul. Puțini sunt tinerii, la fel și 

intelectualii ce vin la biserică. Dar aici, e altceva și asta probabil că sperie pe 

cineva. Înaltpreasfinția voastră, vă amintiți expresia adresată părintelui, ce vă 

aparține: „Tu ești un fel de guru acolo”!? 

 Nu. Nu este un guru. Este duhovnicul care prin harul lui, prin modul de a 

comunica cu credincioșii le-a deschis acestora interesul față de învățăturile 

lăsate de la Sfinții Părinți. Asta a încurajat oamenii să creadă în Dumnezeu și de 

asemenea să devenim buni, demni, îndurători, cinstiți, sufletiști. 
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 A lupta pentru un ideal, pentru un preot, pentru biserica pe care ne-am 

străduit să o ridicăm și să o închinăm doar lui Dumnezeu și nu unui episcop 

anume nu este o rușine și nici o înjosnicire, este o noblețe a firii umane care ne-a 

întărit. Proroocul Isaia spunea: „Întăriți-vă mâini slăbănogite și genunchi care se 

clatină. Spuneți celor slabi de inimă: fiți tari și nu vă temeți.” 

 Urmând vorbele Mântuitorului adresate ucenicilor săi la Cina cea de Taină 

când a zis: ”În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Mă duc să vă gătesc loc. Iar 

dacă mă voi duce și vă voi găti loc, iarăși voi veni și vă voi lua la Mine, ca să fiți 

și voi unde sunt eu”. Așa este și cu biserica noastră ce a devenit casa noastră în 

care părintele ne așteaptă de fiecare dată și mergem cu drag să-l cinstim pe 

Mântuitor; și nu ne rătăcim pentru că știm că acolo este el, duhovnicul nostru. 

 În persoana părinetelui se vede duhul blândeții, al generozității, al ajutorului 

față de semeni, al jertfelniciei pentru credincioșii săi, oferind căldură sufletescă și 

sentimentul bucuriei de a nu fi singuri. 

 Cum să nu avem curajul credinței pe care însăși părintele și duhovnicul 

nostru ni-l inspiră. Cum să nu ridicăm capul și să spunem că totul prin credință  

s-a făurit și ca într-un final cineva ce se crede supremul poate tăia în carne vie. 

Așa s-a decis soarta noastră de a lupta cu un sistem nedemn, neonorant și care 

văzându-se în posturi jenante încearcă să  ne arunce în focurile pierzaniei a 

dreptei credințe. În ciuda tuturor zvonurilor că părintele va fi caterisit, s-a luat 

decizia să continuăm sprijinirea părintelui prin acțiuni autorizate de manifestare 

publică în formă pașnică. Au existat oameni care au mers din biserică în biserică 

și au împărțit fluturași care anunțau despre miting – recunosc, ideea a aparținut 

unui preot ce și-a împărtășit sentimentele de susținere pentru noi și preotul Vatră 

Giorgică. 

 Așadar, în duminica de 21 decembrie 2014 are loc prima manifestare 

publică desfășurată în fața Protoieriei Focșani 1. Pentru această manifestare s-a 

procedat la obținerea autorizațiilor din partea instituțiilor abilitate. Manifestarea 

avea ca scop susținerea preoților și pentru aceasta s-au purtat discuții cu 

enoriași și din alte parohii (șapte la număr) care, principial, și-au exprimat dorința 

de participare. După finalul slujbei de duminică, ne-am grupat care cu mașini, 

care pe jos și am făcut deplasarea în fața Protoieriei. Aici am constatat faptul că 
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din celelalte parohii cu care s-a vorbit, din șapte doar trei au avut reprezentanți. 

Oricum, am fost un număr de aproximativ 70 de credincioși, apărători ai credinței 

față de Dumnezeu, încrezători în faptul că biserica este a lui Dumnezeu prin noi 

oamenii care am muncit ca să o ridicăm și nu a unui singur om care poate 

dispune după bunul plac sau gust – cine, cum și în ce condiții slujește pe 

Dumnezeu în casa Lui, făcută de oameni cu banii și dragostea lor, fără aportul 

Arhiepiscopiei, singurul aport fiind acela al sfințirii bisericii pentru a se putea 

efectua slujbe. 

 În fața Protoieriei s-a pornit o adevărată revoluție prin care oamenii și-au 

spus părerile și doleanțele lor. Aici, oamenii au protestat la adresa Arhiepiscopiei 

Buzăului și Vrancei și a întregului sistem bisericesc, enoriașii sărind în apărarea 

tuturor preoților din Vrancea și solidarizarea acestora pentru o Episcopie a 

Vrancei – da, sună interesant și totodată trebuie să specific că și această idee 

aparține tot unui preot, unul din mulții preoți care ne susțineau, o susținere tacită 

și plină de sentimente încordate de frică. De asemenea s-a cerut 

transparentizarea activităţilor financiare ale bisericii și implicit a forurilor 

superoare, tratament egal în faţa legii, corectitudine în numirea şi transferul 

preoţilor precum și existența unei comunicări între înalţii prelaţi ai Bisericii şi 

credincioşi. 
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 „Suntem aici pentru a protesta în fața abuzurilor și a modului de păstorire a 

eparhiei și implicit a parohiilor din Vrancea. Din cauza abuzurilor, a huzurului dar 

și a lăcomiei parohiile sunt din ce în ce mai goale. Nu am venit aici pentru un 

preot anume, am venit pentru toţi preoţii persecutaţi, puşi pe lista neagră a 

Arhiepiscopiei, pentru că nu au voie să vorbească, fiind ameninţaţi cu caterisirea. 

Sunt în jur de 13 preoţi în această situaţie ingrată” - este declarația doamnei 

Nela Panainte (scorpia de la biserica lui Vatră – vă e cunoscută expresia 

Înalpreasfinția voastră, folosită într-un cadru privat?), unul dintre organizatorii 

mitingului. 

 Biserica nu trebuie privită ca pe o sursă de bani. Ea este „una, sfântă, 

sobornicească și apostolească”. Ea împarte credincioșilor pâinea vieții – 

mântuirea și, deci nu căpătuirea așa cum o privesc unii și alții, dar mai ales 

râvnitorii și cumpărătorii ca slujitor al ei. 

 Biserica trebuie să fie „stâlp și temelie a adevărului” (I. Timotei 3, 15) - 

„Cetatea Minunată” din vedenia proorocului Isaia. 

 Mai jos vă redau integral comunicatul citit de credincioși presei spre a fi 

adus la cunoștința publicului dar mai ale Arhiepiscopiei. 

„Noi, credincioșii, venim în atenția dumneavoastră dezamăgiți sufletește de 

modul prin care Înaltpreasfinția sa Părintele Ciprian – Arhiepiscopul Buzăului și 

Vrancei, înțelege să își arate puterea și despotismul fără a asculta glasul 

credincioșilor. 

Comportamentul pe care îl afișează este conform statutului său, DE 

DESPOT ȘI DE IERARH, așa cum apar și în rugăciunile preoților din biserici “Pe 

Stăpânul și Arhiereul nostru, Doamne Îl păzește!“ , dar frați creștini într-un 

Hristos, stăpânul e unul și acela e doar Dumnezeu. 

Suntem aici pentru a arăta DREAPTA CREDINȚĂ față de Dumnezeu în 

fața abuzurilor și a modului de păstorire a eparhiei și implicit a parohiilor din 

Vrancea.  

Datorită abuzurilor, a huzurului dar și a lăcomiei parohiile sunt din ce în ce 

mai goale.  
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Credincioșii refuză să se mai închine în fața parveniților în bisericile 

noastre. 

Prin lăcomia observată și susținută de la centru preoții se simt obligați și 

cred că este o datorie morală impusă să ceară de la enoriași mai mult, devenind 

astfel cerșetori pentru craii ortodoxiei. 

Am respectat și respectăm biserica, credem în Dumnezeu, nu suntem o 

gloată blestemată și nici sectanți. Dar țineți cont și de noi, respectați credincioșii 

dacă vreți să vi se creadă cuvântul provăduit despre Dumnezeu. 

Nu credem în blestemul și afurisenia Arhierească ce ne-a fost spusă. Dacă 

Ierarhul Ciprian crede că este corect comportamentul său nu ne rămâne decât 

să credem faptul că totul despre Dumnezeu este o farsă. 

Luați măsuri cu preoții alcoolici, cu preoții curvari. Luați măsuri față de 

preoții care fură și înșeală enoriașii. V-ați legat de preoții care au făcut și au 

realizat ceva pentru comunitățile noastre, care vor lăsa fericiți moștenire 

credincioșilor realizările lor. Biserici ridicate din gropi de gunoi, azile de bătrâni, 

cantine sociale. Răsplata dumneavoastră, DE STĂPÂN ȘI ARHIEREU, este pe 

măsură – batjocorirea acestor preoți în toate deplasările, în ședințele de 

permanență, amenințări cu caterisirea, etc. 

Spunem STOP, față de abuzurile dumneavoastră, față de minciunile 

publicate. 

Vă cerem să declarați public valoarea reală a câștigurilor Arhiepiscopiei, 

modul de dobândire al veniturilor știindu-se taxele impuse bisericilor și preoților, 

știindu-se de reținerea bugetelor preoților și dascălilor (bani virați de la bugetul 

de stat și intrați în conturile eparhiei). 

Faceți cunoscute câștigurile eparhiei ținând cont de monopolul BOR 

asupra comerțului cu lumânări, obiecte religioase și cărți. 

Nu credem că plăcerile Arhierești sunt mai presus decât dragostea față de 

Dumnezeu. 
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”Diavolul căuta să-i năruiască pe episcopi și preoți, căci apoi îi este lesne 

să-i înșele pe toți ceilalți”. Ați învățat preoții că pot rezolva orice cu banul, da, în 

Casa lui Dumnezeu.  

Citând pe chiriarh, noi credincioșii am învățat să ascultăm dar să nu mai 

facem ascultare. După 25 de ani de la revoluție, prin care am scăpat de dictatură 

și am câștigat dreptul la libera exprimare ne întâlnim cu dictatura arhierească 

susținută chiar de BOR. 

Creştinismul nu este o morală, trebuie să fie religia adevărată. Criza vieţii 

bisericeşti în România nu este o taină pentru nimeni și cu siguranță nu a pornit 

de la noi. 

Este necesar mai mult ca oricând de duhovnici buni, ei însuși să fie un 

exemplu bun și de urmat. Doar așa ei se pot apropia de oameni, printr-o viață 

simplă, cu dragoste adevărată şi care să-i povăţuiască prin lucrarea lui D-zeu. 

Fără duhovnici buni bisericile se golesc şi se umplu psihiatriile, închisorile şi 

spitalele. Oamenii se chinuiesc pentru că sunt departe de Dumnezeu. 
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Transmitem chiriarhului, pe această cale, dacă nu poate, dacă nu e capabil 

sau dacă nu dorește să plece capul și urechea la dreapta credință față de 

Dumnezeu și să fie doar Ierarh nu și stăpân, să ne lase și, solicităm Patriarhiei 

înființarea unei episcopii la Vrancea. 

Așa să ne ajute Dumnezeu !” 

De față au fost mulți protestatari, fiecare având propriile exprimări. „Am 

făcut parte din acea delegație care a mers la Înaltpreasfințitul Ciprian și ni s-a 

comunicat de acolo că sunt 70 de preoți care sunt susținuți din bugetul 

dumnealor. Eu am o singură întrebare. Sunt enoriaș, lucrez la stat iar ca să am 

un loc de muncă am dat examene peste examene. Nu știu care sunt criteriile 

pentru ocuparea posturilor dumnealor, bănuiesc că ar putea să le facă publice și 

nu știm care sunt criteriile pentru care s-au introdus aceste posturi 2 în Focșani. 

Mă gândesc că ar fi fost bine să înceapă cu părintele Balica, dar nu la modul 

cum știm că dânsul are în parohie un al doilea preot pensionar, ci să aibă preot 

cu buget, cu salariu, cu dascăl și să vadă dacă poate duce doi, trei preoți. Nu 

cred că acești enoriași pot duce atâțea preoți din banii noștri, ai contribuabililor. 

Acești preoți ar fi trebuit introduși la toate parohiile din Focșani și atunci nu ar fi 

fost nemulțumiți”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

„Noi trebuie să îi susţinem pe aceşti preoţi din banii noştri”, declară un alt 

enoriaş”. “Sfătuim pe Preasfinţia Sa, pe cei de sus, să nu mai şcolarizeze pe 

bandă rulantă preoţi dacă nu au unde să le asigure post, spune altul”. „Biserica e 

o fabrică de făcut bani. Fac preoţi, nu au unde să îi plaseze şi nu iau în calcul 

parohiile care au puţini enoriaşi”. 

 Și ca un final al zilei, descoperim că Ierarhul își pregătise deja un discurs 

despre proteste. A vorbit despre protestele din duminica de 21 decembrie cu o zi 

înainte, după ce și-a vizitat enoriașii din Penitenciarul Mândrești, din biroul 

Protoieriei Focșani de pe aceeași canapea unde stăteam și-l ascultam pe 

protoierieu cum cumpăra el de la părintele Vatră icoane, știind că nu are voie să 

vândă – el însuși comunicând părintelui decizia Ierarhului. 

 Ce zice Înaltpreasfinția sa:  

„Nu voi face rabat, nu mă voi lăsa intimidat”. „Mai sunt şi alţi preoţi cu activităţi 

interzise de canoane, ale căror nume nu le-am făcut deocamdată publice. Încet 

încet îi descoperim pe toţi şi-o să-i dăm publicităţii“.  

„I-am propus într-o permanenţă lărgită să preluăm magazinul, chiar şi personalul. 

Sunt 25 de martori că părintele Vatră m-a înfruntat ostentativ, obraznic, sfidător”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

„Eu i-am iertat pentru protestul din septembrie, pentru că au făcut pocăinţă 

publică, dar tot nu s-au liniştit, de unde am tras concluzia că părintele continuă 

să-i instige“. 

„În biserică se pune accent pe ascultare. În ortodoxie, în creştinism în general, 

principiul ascultării este sfânt, nu acela al democraţiei. Nu există democraţie. Nu 

credincioşii l-au făcut pe părintele Vatră preot, ci chiriarhul. Deci în puterea 

ierarhului este să-l retragă sau chiar să-l şi caterisească. Eu n-aş vrea să 

ajungem acolo, dar dacă nu vrea să găsească drumul păcii, n-o să-mi dea de 

ales“. 

 Deci, ca o concluzie a zilei – În loc ca Înaltpreasfinția sa, care știa de 

protestul ce urma să aibă loc în ziua următoare, în loc să caute o discuție cu 

toate părțile implicate a preferat să dea un interviu și să vorbească, oferind niște 

explicații pentru ceea ce va urma a doua zi. A preferat să cheme un singur ziar 

local, apropiat după cum ne spunea cineva din cadrul acestui ziar (binențeles că 

nu pot preciza motivarea apropierii, dar e lesne de înțeles) și să vorbească după 

bunul plac. 

 „Sfidător și neprincipial”. Aș zice, dar oare mai contează? Pun doar niște 

întrebări și, poate atunci când părintele Vatră va fi caterisit voi și răspunde. 

Ați analizat documentele ce v-au fost predate? 

Ați citit documentele emise din partea Arhiepiscopiei și care au caracter oficial? 

Ați analizat în integralitatea lui dosarul de la Consistoriu? 

V-ați asigurat de confidențialitatea dorințelor dumneavoastră față de preotul 

Vatră? 

Sunt multe întrebări de pus și asta timpul le va scoate la lumină, dar atunci 

eu unul mă voi bucura de demnitatea umana și smerenia duhovnicească în fața 

lui Dumnezeu și a tuturor credincioșilor pro și contra pe care sub diferite motive îi 

împarteți în două tabere.  

 Între timp vin sărbătorile Crăciunului de care ne bucurăm cu toții, mari și 

mici. În biserica noastră se organizează o serbare ce are ca temă Crăciunul – 

Nașterea Mântuitorului, se spun colinde și se cântă. Avem parte de prezența 
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unei clase de copii din cadrul Școlii Generale nr. 3. Totodată, copii din parohia 

noastră spun și ei colinde. Aici vreau să scot în evidență o fetiță de 5 ani și nu 

mă sfiesc să spun că este chiar fetița mea de care sunt mândru. Ea spune o 

poezie, ceva mai aparte de specificul serbării: 

Doamne, eu la tine m-am rugat, 

De rău să fie aparat 

Dragul nostru preot Vatră 

Ce destinu-i pe o astră. 

Moș Crăciune, ține minte, 

Lași copii fără părinte, 

E Crăciunul și în dar 

Apără-l de necazuri iar. 

Doamne, noi pe tine te dorim, 

Lângă noi și te iubim, 

Lucruri bune ne-ai învățat 

Rugăciune și închinat. 

În seara de 26 decembrie ne întâlnim un grup de enoriași pentru a discuta 

despre acțiunile viitoare ce privesc Parohia Sfântul Andrei și preotul Vatră. 

Discutam despre manifestarea publică ce urma să o desfășurăm în data de 28 

decembrie. Dar înaintea unei decizii de a face această manifestare s-a hotărât 

să vorbim la Arhiepiscopie cu preotul Bogdan Ene, consilier personal al IPS 

Ciprian. S-a efectuat apelarea acestuia și s-a comunicat: „Noi am avea o 

solicitare, având în vedere faptul că vrem să organizăm un nou miting și ținând 

cont de și de faptul că mitingul din 21 decembrie IPS Ciprian la băgat în cârca 

părintelui Vatră care nu are nici un fel de legătură cu acest miting, am convenit 

să discutăm cu dumneavoastră și să propunem o înțelegere. Vrem să ni se ofere 

garanția aceea că părintele Vatră a fost iertat pentru toate greșelile sale prin 

pedepsele care i-au fost date, atât trimiterea la mănăstire pentru 30 de zile cât și 
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aducerea unui al doilea post în parohie. De asemenea vrem și certitudinea că 

părintele nostru rămâne preot paroh în Biserica Sfântul Andrei. Dorim un răspuns 

scris până duminică dimineață pentru că astfel nu putem liniști credincioșii și 

enoriașii noștri”. „Nu doriți să înțelegeți, noi mai mult de atât nu putem să facem. 

Vă lăsăm la mintea dumneavoastră. Dumneavoastră vedeți lucrurile într-un fel, 

Înaltpreasfințitul în alt fel. Nu știu dacă vă putem da ceva scris din ce mi-ati cerut 

dumneavoastră, îi voi transmite Înaltpreasfințitului și vom vedea” – ne spune 

Bogdan Ene.. 

 Sâmbătă (27 decembrie), ora 08.00, doamna Nela Panaite este sunată de 

la Arhiepiscopie de pe telefonul domnului Dragoș Olteanu, consilier eparhial pe 

relația media, care îi comunică: „Dacă vă liniștiți și nu mai faceți miting înseamnă 

că ați înțeles. Vă dăm oricât să nu mai ieșiți în stradă. Veți fi mai bogată.” „Dar 

vrem ceva scris că părintele rămâne paroh. În ce să ne incredem?” – spune 

doamna Nela. „În vorbele Înaltului!” – spune interlocutorul ei. 

 Când ajung la biserică, doamna îmi povestește de discuție și mă întreabă 

ce să facem. Așteptăm cu calm până mâine dimineață, vedem și atitudinea 

oamenilor și vom vedea – îi răspund eu. 

 Duminică dimineață, puțin nehotărât cu privire la manifestarea noastră, 

merg la biserică. Acolo, la pangar, dau peste doamna Nela care este bulversată 

și dată peste cap. Tremura toată. Cu lacrimi în ochi îmi povestește ce s-a 

întâmplat. 

 A fost atacată la intrarea în pangarul bisericii de un individ înalt, îmbrăcat în 

straie de preot care a trântit-o pe jos și s-a năpustit asupra ei. Ia băgat o mână în 

gât și cu cealaltă ia astupat gura pentru a nu țipa. Era aproximativ ora șapte 

când se întâmpla acest fapt. Părintele se afla în biserică cu dascălul și două 

enoriașe care îl așteptară pe părinte în fața bisericii. 

 Acest individ, năpustit asupra doamnei Nela, o întreabă cine din „Centru 

Eparhial” ne dă informații. La care doamna îi răspunde, cu atitudine demnă unei 

persoane neînfricate, dacă da-ți scris că părintele rămâne paroh vă spun peste 

șase luni. Preotul (pentru că individul era îmbrăcat în straie de preot) devine și 

mai agresiv strângând și mai tare gâtul ei. „Dacă nu vă liniștiți o să fie și mai rău”. 

După care o lovește cu capul de un sac de lumânări, se ridică și pleacă. 
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 Doamna, bulversată, iese în curtea bisericii, vede preotul atacator că se 

urcă într-un logan roșu, îl vede și pe dascăl strigându-l și apoi se prăbușește 

inconștientă. A făcut o criză de hipoglicemie. 

 Când și-a revenit, era în biserică și părintele își scrise-se demisia pe care a 

lipit-o pe geam. Doamna când a auzit la rugat pe părinte să aibă grijă că e de 

rău. „Părinte, luați hârtia din geam! Gândiți-vă, aveți patru copii. Luați hârtia din 

geam, vă poate face și mai rău.” Ulterior, doamnele care au fost prezente de 

dimineață la biserică au declarat că acel preot a fost inițial în biserică. S-a uitat, a 

văzut că preotul nu e singur și a ieșit. 
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Dintr-o simplă analiză, putem deduce faptul că ținta inițială a fost părintele Vatră 

și dacă nu a putut fi abordat singur s-a trecut la doamna Panaite Nela. Totodată, 

e de bănuit că acest individ a fost trimis de la Buzău în primul rând din 

formularistica vorbelor „Centrul Eparhial”, ori nu toată lumea are cunoștințe 

despre această terminologie, iar în al doilea rând faptul că a încercat să ajungă 

la preot prima dată și în ultimul rând ținuta preoțească. Așa s-a născut și varianta 

focșăneană a Mioriței, ce-și are originea tot din județul Vrancea. 

 Iată așadar, are loc al doilea manifest public din fața Protoieriei Focșani 1. 

 Pentru a doua oară, în duminica de 28 decembrie. 

Manifestare publică are loc și pe 4 ianuarie 2015. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Defiecare dată, după slujba de la biserică, pornim spre sediul Protoieriei. 

Ne adunăm aproximativ 30 de credincioși pentru susținerea preotului Vatră 

Giorgică. 

Mesajele enoriașilor au fost: „Cipriane nu uita, Vrancea nu-i moşia ta”, „Nu 

ne intimidaţi când ne atacaţi”, „Cipriane, chiar acu’, ia-ţi valiza şi te du”. 

 „Noi nu o să mai mergem la biserică, ca formă de protest. Ar trebui să vină 

cineva să ne spună care este situaţia. De ce părintele nostru nu are voie să se 

apere? Părintele a muncit foarte mult pentru această biserică. Oamenii de la 



65 

 

Arhiepiscopie vor să împingă credincioşii ortodocşi către sectele religioase care 

s-au înmulţit ca ciupercile” spune o enoriașă presei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se vorbește presei inclusiv despre incidentul atacului asupra doamnei 

Nela. „În loc de un răspuns la doleanţele noastre, Arhiepiscopia ne-a trimis 

pumnul", susţin chiar eu. „ÎPS Ciprian a fost de sărbători la penitenciar să ducă 

daruri oamenilor de acolo, dar credincioşilor şi enoriaşilor Parohiei nu le-a putut 

aduce un cuvânt de mângâiere şi să le pună în suflet puţină dragoste”. 

 Oferim presei un comunicat adresat Arhiepiscopiei: 

„IPS Ciprian este un maestru al dezinformării și manipulării. 

Dânsul poate să arunce asupra preotului Vatră Giorgică tot ce vrea, pentru 

că acesta nu are voie să facă declarații publice atât în presa scrisă sau în 

televiziune cât și celor din jurul său. Așa a gândit BOR și Sfântul Sinod că pot 

conduce Biserica mai ușor fără a avea opoziții ca urmare a luării unor decizii 

importante privind starea sufletească a poporului și neamului acestuia. 
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IPS Ciprian are dreptul să spună orice, să mintă și să împroaște cu noroi. 

Preoților li s-a luat dreptul de a vorbi și chiar de a gândi. Altădată, ei reprezentau 

elita țării care, au umplut închisorile comuniste. Acum ei tac pentru că li s-au 

făcut reguli aspre și pot să piardă totul vorbind. 

Nu putem crede că un om, de cultura și studiile dumnealui, poate gândi că 

oamenii nu pot observa și înțelege unele lucruri de acum vizibile chiar cu ochiul 

liber. Ar trebui să fie realist, căci noi, încă credincioși, am dovedit că suntem o 

forță în sensul bun al cuvântului. Încă nu au fost inventate legi prin care să se 

pună pumnul în gură oamenilor și atunci lovesc în cei ce nu se pot apăra. 

IPS Ciprian nu înțelege că Biserica este Trupul lui Hristos și oamenii sunt 

Mădularele și dacă suferă un Mădular suferă tot Trupul, adică toată Biserica. 

Dânsul dovedește egoism și invidie față de preoții de mir, că au familie și copii și 

sunt împliniți și fericiți. Că sunt sufletiști și au harul de ai face pe oameni să se 

apropie și să-și iubească duhovnicul și să stea în mijlocul oamenilor 24 din 24 de 

ore, dar dânsul? Nu-i iubește pe preoții care se fac iubiți de oameni și mai ales 

pe cei care au cu ce se înfățișa la Judecata lui Dumnezeu. Nu suportă ideea și 

gândul că un preot poate avea atâta susținere și lovește cu cârja arhierească 

vrând să scape de cel incomod, mergând pe deviza: 

”Dezinformează și cucerește” 

”Dezinformează și caterisește” 

”Dezinformează și afurisește” 

Știm că iubirea arde doar pe demoni. Nu-i de ajuns că a învrăjbit preoții 

între ei și ia făcut trădători de frate; acum vrea să-i învrăjbească și pe oameni 

împotriva preoților așa ziși cu ”păcate grele”. 

Dacă o ține tot așa s-ar putea să-i iasă. Treziți-vă oameni buni!!! 

În viața călugărească, ascultarea este să te dedici întru totul lui Dumnezeu. 

Călugării sunt îngerii Domnului pe pământ. 

A fi preot de mir este altfel. Trebuie să fie familist, loial soției și un tată 

adevărat copiilor săi. Porți grijă permanentă credincioșilor cărora le ești 

duhovnic, dar în același timp, porți grijă față de familie. 
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Probabil IPS n-a crescut într-o familie care să-i ofere dragostea de care 

avea nevoie. 

A fost la penitenciar să ducă daruri oamenilor de acolo, să rezerve locuri 

pentru ei sau pentru noi, dar credincioșilor și enoriașilor Parohiei Sf Nectarie și Sf 

Andrei nu le-a putut aduce un cuvânt de mângâiere și să le pună în suflet puțină 

dragoste. 

Ce e dragostea??? Credința în Dumnezeu este o credință a păcii și a 

dragostei. 

În duminica ce a trecut, așteptând ca de fiecare dată o mângâiere, am 

primit umilința sugrumării sufletelor noastre. Nu mai îngăduim astfel de derapaje, 

nu vor putea să ne înfrângă sufletele încă o dată pe gheața asta care s-a format 

între noi. Vom fi mai tari, mai puternici în credință și astfel nu o să ne-ntoarcă 

sufletele cu roțile în sus și să ne exileze în șanțul existenței noastre”. 

 Desigur, fără ecou.  

 Totul este fără ecou. Biserica e un fel de stat în stat. Sau așa își închipuie 

cei ce conduc această entitate creștin-ortodoxă care, prin asta, desigur își arogă 

și puterea de a ne conduce pe cei ce venim să se închinăm nu lor, ci lui 

Dumnezeu. 

 Din atâtea cărți ce am citit îmi revin mereu în gând următoarele: „Ortodoxia 

e adevărul viu prin care trăim și suntem, e puterea lui Dumnezeu sălășuită în 

lume, e prezența lui Isus Hristos, Adevărul și Viața”. Oare mai citesc câteceva și 

acești oameni ai bisericii, drept conducători aleși între ei? 

 Și scriptura vorbește despre acest Adevăr – „El, Cuvântul Tatălui, prin 

toate sau făcut, Adevărul cel veșnic și viu trup S-a făcut și S-a sălășuit între noi 

plin de har și de adevăr”. Credindința ortodoxă nu trebuie să fie prezentată doar 

printr-o transpunere și transfigurare, ci și prin mucenicie, asta însemnând că prin 

ortodoxie nu trebuie să vedem numai înviere, ci și crucificare. Poate fi lesne de 

înțeles, poate greșesc dar nu pot să nu merg cu gândul că prin tot ceea ce se 

întâmplă din vechi timpuri și până în prezent sunt unii oameni ai bisericii trăiți în 

puf și care nu deosebesc statul lor de mucenicie și crucificarea pentru 

Dumnezeu. Ideea este aceea că preotul și duhovnicul Vatră Giorgică s-a 
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transpus și transformat în om al bisericii pentru o mucenicie în Dreapta Credință 

a lui Dumnezeu și acum, prin vrerea celui de sus (a se citi Ierarhul) se îndreaptă 

spre crucificare. Crucificare pentru dragostea față de Dumnezeu, pentru bunele 

fapte, pentru bunele intenții, pentru iubirea și apropierea față de semenii săi și 

credincioșii ce-l înconjoară. Toate îi sunt cunoscute prin vorbele și faptele sale. 

 Sfântul Nectarie spunea: „Cât de frumoasă este viața creștinului cel 

desăvârșit în virtute! Cât de minunat este chipul desăvârșirii morale!  Cât se luptă 

pentru împlinirea binelui și se străduiește din toate puterile să-l arate în toate 

împrejurările și tuturor de folos”. Cred, sincer, Ierarhul a uitat că viața însăși îi 

este o morală și un exemplu pentru toți cei ce se uită, dar la ce? 
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PLÂNGEREA LA POLIȚIE 

 

 

Și ca și cum nu a fost de ajuns atâta luptă, ne trezim și cu plângere la 

poliție din partea Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei și implict a Înaltpreasfințitului 

care, el, persoana sa însăși și nu Arhiepiscopia, s-a simțit jignit aducând asupra 

noastră acuzații de injurii, jignire și insultare. 

Ne lasă stupefiați această atitudine abordată de instituția bisericii și 

conducătorul ei care, concluzionează că singura modalitate de comunicare cu 

credincioșii potrivnici este poliția – o instituție încercată a fi folosită pe post de 

organ de represiune și intimidare. Bravos națiune, la 25 de ani de așa zisă 

libertate ne confruntăm cu un alt fel de regim. E interzisă libera exprimare la 

adresa preoților, a bisericii și a conducătorilor ei. 

Nu!!! Am decis că nu este corectă această atitudine a lor. Nu pot interzice 

nimănui să vorbească și mai ales celor care, din greșeală, cred cu adevărat  în 

Dumnezeu. Apărarea unui preot care nu fură, nu jignește, nu amenință, nu are 

comportament neortodox față de credincioși; apărarea unui preot care și-a 

câștigat simpatia credincioșilor și antipatia superiorilor – toate acestea nu pot fi 

catalogate drept un păcat asupra bisericii. 

Păcatul este al celui ce se folosește de biserică pentru un scop propriu și 

personal, de a-și obține o parohie sau chiar o eparhie. Preoții fac drumuri și 

drumuri, scopul fiind știut de ei însăși și presa nu de puține ori a scris despre 

aceste lucruri; de aceea nu e cazul să-l spun eu. De văzut vedem cu toții și 

înțelege cine vrea să înțeleagă. Noi am înțeles și de aceea am dat cu 

subsemnatul la poliție, în speranța unora de a ne speria. 

Astfel, autorul – Romică Gavrilă, Nela Panaite și Elena Daniela Baneș am 

fost chemați la poliție pentru a da declarații cu privire la acuzațiile aduse în 

plângerea depusă la poliție de Arhiepiscopie și având numărul de înregistrare 

220379/2014. 
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Față de acuzațiile aduse, toți cei reclamați am declarat poliției următoarele: 

 Nu negăm participarea noastră, alături de toți enoriași bisericii, la mitingul 

din 14 septembrie din curtea Bisericii Sfântul Andrei pentru zvonul cu 

privire la mutarea/transferarea părintelui. 

 Forma de protest a fost una pașnică și nu au adus injurii și jigniri. 

 Am luat parte cu toții și la întrunirea de la Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei 

unde am fost mințiți că nu se luase nici o decizie, dar la Cuvioasa 

Paraschiva când a fost la Catedrala de la Focșani recunoscuse faptul că a 

intenționat să-l schimbe pe părinte. 

 Am acceptat să facem pocăință publică. 

 Am avut parte de judecata unui consiliu bisericesc cu jurâmînt pe biblie 

despre toate acțiunile întreprinse în ziua protestului din 14 septembrie, 

toate acestea având menirea să producă acuzații asupra preotului Vatră. 

 S-au făcut memorii către Arhiepiscopie și Patriarhie, dar nici un răspuns, 

fapt ce a dus la deplasarea noastră la Protoierieul Balica Valeriu. 

 Faptul că aici am aflat ce sentință avea să primească părintele, deși nu se 

terminase judecata în Consistoriu. 

 Faptul că însuși Protoierieul făcuse o ilegalitate, conform prevederilor 

Regulamentului BOR. 

 Faptul că posturile de preoți sunt vânate. 

 S-a procedat la atacuri la pesoană, atacul din curtea bisericii asupra 

doamnei Nela Panaite. 

 Faptul că dacă cineva face o ilegalitate, aceea este Arhiepiscopia prin 

afacerile cu vin prin intermediul pangarelor. 

 Nedezicerea de nici una din acțiunile noastre și continuarea luptei pentru 

credința noastră. 

Toată această situație în care am ajuns suntem siguri că se datorează 

credinței față de Dumnezeu ce este cea dintâi virtute. Având teamă de 
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Dumnezeu suntem siguri că El ne întărește. Prin teama de Dumnezeu ne 

umplem inimile de bucurie duhovnicească, aceasta fiind unul din cele șapte 

haruri ale Sfântului Duh și locuiește în inima noastră. 

Prin aceasta vrem să arătăm că nu avem decât o teamă și suntem 

încrezători în lupta pentru virtute, adevăr și dreptate. 
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VIZITA IERARHULUI, 

PREOTUL MIRICĂ VALENTIN ȘI GEANTA CU AUR ȘI ARGINT 

 

 

 Și ca totul să fie împlinit, după patru luni de lupte morale, despre credință – 

biserică – viață – respect – adevăr, aflăm că Inaltpreasfințitul Ciprian va veni la 

Focșani în parohia noastră, la Biserica Sfântul Andrei. 

 Desigur, vestea este aflată pe surse, că de, venirea s-a dorit a fi secretă. 

Solicitase organelor îndreptățite să asigure paza și ordinea (Poliția și 

Jandarmeria) în vedrea asigurării securității și liniștii de parcă noi l-am fi atacat 

fizic pe Ierarh. Și pentru că am aflat că va veni, în seara dinaintea duminicii în 

care urma să vină, am trimis un nou memoriu pentru studiu cu privire la 

doleanțele și planurile noastre. 

MEMORIU 

 

Înaltpreasfinția Voastră, Părinte Ciprian, Arhiepiscop al Buzăului Vrancei 

Sfântul Nil Ascetul spunea că dintre toate lucrurile, cel mai greu e să 

conduci suflete, iar preoţia mai mult decât orice slujire de pe pământ se face cu 

omul pentru om, se operează pe om şi în special pe sufletul lui. De aceea, 

misiunea preotului este să-l caute pe om şi să-l apropie de Dumnezeu. Preoții au 

funcția de preoți de parohie și în nici un caz calitatea de delegat așa cum ați 

meționat chiar dumneavoastră. 

Preotul exercită pe pământ o misiune mai mult decât profetică şi de aceea, 

fiind omul lui Dumnezeu mai mult decât Elizeu, trebuie acceptat în spirit de 

credinţă. Preotul, pentru omul păcătos, devine o povară, fiindcă luptă să 

înmormânteze omul cel vechi.  
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Sfântul Toma de Aquino spune: Preotul este un asociat la preoţia 

dumnezeiescului Învăţător, devenind figura şi chipul fidel al preotului 

veşnic (ST p. III, q. 22); iar preoţia cuvântului Întrupat constă în faptul că Tatăl l-a 

luat dintre oameni şi l-a pus între oameni pentru a-i răscumpăra pe oameni prin 

suferinţele crucii, conform voinţei Tatălui, devenind: altar, victimă şi jertfitor. Prin 

toate arată amprenta celui care l-a luat, adică a Tatălui, precum: caritatea, 

blândeţea, răbdarea, iertarea, gloria, sfinţenia şi împărăţia lui cerească. Pentru 

aceasta a spus Isus: Cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl (In 14,9). 

Oamenii sunt oameni şi se comportă ca oameni atât timp cât în mijlocul lor 

este omul lui Dumnezeu, conştiinţa vie a moralităţii, pavăza demnităţii. Suntem 

cu toţii creştini. Atunci, de unde această intoleranţă? 

O comunitate care se roagă pentru preotul său primeşte de la Dumnezeu 

ceea ce a cerut. Cu cât mai multe şi mai bune vor fi rugăciunile şi jertfele pentru 

preot, cu atât mai multe şi mai mari vor fi harurile pe care comunitatea le va 

primi. Credincioşii își preţuiesc preotul lor şi se roagă pentru el. Nu-i de mirare că 

de acest fapt vă poticniți şi veți cădea sub cruce, spre ruşinea întregii comunităţi. 

Asta se doreste din partea dumneavoastră? 

Rugăciunea Sfintei Tereza a Pruncului Isus pentru preoţi, pe care este bine 

să ve-o însuşiți ca și noi de altfel şi s-o spunem cât mai des din toată inima, cu 

toată credinţa şi dragostea: O Isuse, veşnic şi mare preot, primeşte-ţi preoţii în 

adăpostul inimii tale, acolo unde nimeni să nu le mai poată face nici un rău. 

Păstrează nepătate mâinile lor care ating în fiecare zi preasfântul tău trup. 

Păstrează nepătate buzele lor care sunt înroşite de preasfântul tău sânge! 

Păstrează neprihănite şi curate inimile lor pecetluite de sublimul semn al 

glorioasei tale preoţii! Fă-i să trăiască în dragoste şi fidelitate faţă de tine şi 

apără-i de contactul cu lumea cea stricată! Dă-le lor, împreună cu puterea de a 

transforma pâinea şi vinul, şi puterea de a transforma inimile. Binecuvântează 

faptele lor cu roade îmbelşugate şi dăruieşte-le apoi coroana vieţii veşnice! Amin. 

Nu avem nimic al nostru, ci totul este dăruit de la Dumnezeu. Valoarea 

duhovnicească a noastră nu constă numai în virtuţile personale - în 

generozitatea sufletului, ascuţimea minţii, dăruire, dragoste - ci în Arhietipul lui, 

care este Iisus Hristos. Este adevărat că suntem oameni supuşi păcatului, dar 
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suntem totodată însufleţiţi de o nădejde înflăcărată spre mila lui Dumnezeu, Care 

are putere a ierta păcatele. 

Nimic din ceea ce s-a făcut nu a întinat cu ceva atât Biserica cât și pe 

Dumnezeu. Este o voință solidară și de care nu ne dezicem. Pentru aceasta, în 

mod informal vă aducem la cunoștință faptul că s-a procedat la demersul 

înființării unei asociații care să reprezinte interesele credincioșilor din prisma 

promovării Cuvântului lui Dumnezeu, a cultului creștin-ortodox, de sprijinire și 

într-ajutorare a credincioșilor nevoiași, de a susține continuitatea activității 

desfășurate de preotul paroh Vatră Giorgică care așa cum bine știți a reușit să 

răzbată în negura vremii în ciuda tuturor impedimentelor de natură financiară și 

nu numai. 

Pe chipurile credincioșilor aflați într-o comuniune perfectă cu Ziditorul său, 

le înălţați astăzi capiştea lui Antihrist. Noi încă mai avem râvna de a căuta 

mângâierea şi tămăduirea dăruită de Biserica lui Dumnezeu.  „Între Dumnezeu şi 

om există cea mai mare înrudire” spune Sfântul Macarie Egipteanul, prin faptul 

că am primit o zidire după chipul lui Dumnezeu, rămânând ca fiecare dintre noi 

să dobândească şi asemănarea cu Dumnezeu, prin lucrarea virtuţilor morale, 

prin credinţa dreptslăvitoare şi respectarea poruncilor dumnezeieşti. În acest 

sens, Sfântul Vasile cel Mare spune că „omul este o făptură care a primit 

poruncă să devină Dumnezeu”, adică „chip al Chipului” (eikon Eikonos). 

În loc să fugiți de la fața noastră, unde noi vă așteptăm pentru o mântuire – 

căci canonic reprezentați pe Hristos, dorim ca și în hirotonisire să vă adresați 

poporului și să cereți mărturia noastră pentru părintele nostru. 

Știm faptul că din preocupările Sfinților Părinți și din istoria evoluției 

canonice în Biserica Universală rezulta faptul că ierarhii și preoții erau aleși de 

popor. Astfel există de la Sfântul Ciprian al Cartaginei o mărturie asupra 

completării posturilor: ”Cornelius a fost ales episcop prin voia lui Dumnezeu și a 

Hristosului Său, prin mărturia a aproape întregului cler, prin votul poporului care 

era de față, împreună cu preoții bătrâni și episcopii vecini”. 

Și pentru că din dorința dumneavoastră de a ne lăsa fără duhovnicul care 

ne-a luat de mână și ne-a dăruit lui Hristos, de cel care ne-a învățat să luptăm cu 

patimile, de cel care ne-a învățat să cunoaștem bucuria cea adevărată, de cel 
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care la fiecare răspântie ne-a ajutat să înțelegem care e drumul bun, de cel care 

a înțeles preoția ca pe purtarea crucii lui Hristos și de care cu frică de 

Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să te apropii; am decis ca prin prezenta să 

vă aducem la cunoștință că prin intermediul asociației dorim să preluăm Biserica 

Sf. Andrei Focșani în administrare, având în vedere și faptul că de ceva timp nu 

a beneficiat de nici o sursă financiară din partea dumneavoastră dar a putut să-și 

desfășoare activitatea fără a avea impedimente în plata dărilor și asta datorită 

nouă enoriașilor care am depus eforturi pentru ca acestei biserici sa nu-i 

lipsească nimic. Această cerință vine ca urmare a faptului că biserica a fost 

ridicată prin truda și efortul credincioșilor parohiei, avându-l alături pe părintele 

Vatră Giorgică care când nu slujea sau mergea prin parohie, lăsa crucea și lua 

lopata muncind la betoane alături de oameni. 

În situația în care ne vom lovi de neînțelegeri de care sunteți drept 

răspunzător să le găsiți rezolvare vom proceda pe cale de consecință apelând la 

instanțele de judecată. 

Astfel, ținând cont de prevederile Noului Cod de Procedură Civilă, în speță 

ale articolului 1020, enoriașii Parohiei Sf. Andrei Focșani, constituiți în asociația 

mai sus menționată și în situația în care nu sunt găsite soluții de ambele părți 

astfel încât  activitatea creștin-ortodoxă a eparhiei și implicit a parohiei noastre 

să nu fie afectată, vom proceda pe cale de consecință prin deschiderea unei 

acțiuni în instanță. 

Menționăm, fiind foarte important, atât parohia cât și credincioșii ei nu se 

vor rupe de Biserica Ortodoxă și implicit de Patriarhia României, dar cum 

dragoste cu sila nu există, această cale este singura care ne mai rămâne. 

Biserica este a lui Hristos și nu a dumneavoastră, iar noi credincioșii suntem 

mădularele lui Hristos. 

În sensul articolului 1020, acțiunea în revocare este mijlocul procedural 

recunoscut de lege aflat la dispoziția donatorilor (în cazul nostru – enoriașii și 

credincioșii parohiei), pentru a sancționa atitudinea necorespunzătoare a 

donatarului (în acest caz fiind vorba de dumneavoastră – Arhiepiscopia Buzăului 

și Vrancei) care se face vinovată de încălcarea obligației de recunoștință pentru 

ceea ce noi am reușit să clădim cu trudă și eforturi financiare. Această acțiune 
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constituie practic o pedeapsă civilă pentru dumneavoastră – atâta timp cât 

funcționați pe teritoriul Statului Român, căreia legiuitorul îi consacră un regim 

juridic special. 

Caracterul juridicar al revocării donației pentru ingratitudine este pe deplin 

justificat dacă avem în vedere pe de o parte faptul că donația este un act 

irevocabil, revocabilitatea constituind excepția, iar pe de altă parte se justifică și 

din nevoia de a evita conduita abuzivă din partea donatorilor, care se poate 

prevala de aceste dispoziții legale pentru a putea obține revocarea. 

Concluzionând, am ajuns ca țară într-un punct critic și în ceasul acesta 

mulți privesc către Biserică așteptând cuvântul și faptele ei duhovnicești de la 

Sfinții Părinți. 

Este important să înțelegem că azi lupta nu este ”împotriva trupului și a 

sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpânitorilor acestui veac, 

împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduhuri” (Efeseni 6:12). 

Ați contribuit la confuzia în care au ajuns credincioșii, devenind 

răspunzători de dezorientarea în care ne aflăm prin nepăsarea față de lucrurile 

esențiale lăsate de la Dumnezeu, prin acțiunile întreprinse și modul de 

gestionare al lucrurilor și stărilor conflictuale induse. 

Cel mai dureros lucru dintre toate este că în conștiința noastră ați devenit, 

și nu totdeauna fără îndreptățire, parte a sistemului politic aflat în colaps, iar noi, 

ca simpli credincioși, ne aflăm în pericolul de a fi atrași în această prăbușire a 

pierzaniei. 

Nu ați fost atenți și riguroși cu hirotoniile clericilor, care se afișează din 

nefericire lipsiți de prejudecăți, nu doar pe străzi, ci și pe internet, clerici care 

terfelesc cu nerușinare cinstita rasă și rănesc conștiința poporului. Arătați 

toleranță față de tot felul de abateri (în adevăratul sens al cuvântului) ale clerului 

și astfel descurajând pe oamenii serioși care vor să slujească Biserica și au o 

mare susținere și popularitate în rândul credincioșilor. 

Neîndoielnic sunt mulți ierarhii și clericii care lucrează jertfelnic pentru 

poporul lui Dumnezeu, dorind să vedem aceasta și în Înaltpreasfinția Voastră 

așa cum vedem în preotul și duhovnicul nostru. 
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Astăzi, tot mai mulți vorbesc despre judecata și criza Bisericii înseși. Trece 

Biserica printr-o criză, printr-o judecată? Biserica, cea care judecă lumea, poate 

deveni acum judecată de lume? Evident că Biserica trece printr-o criză și pe care 

nu o recunoașteți nici unul dintre conducătorii ei; dar ar fi cu adevărat un mare 

păcat ca Biserica să treacă printr-o judecată a lumii (a prostimii cum o gandiți, a 

gloatei cum o caracterizați). Totuși trebuie să fiți conștient că Biserica va ajunge 

la judecata lumii și a istoriei. Iisus Hristos, Capul Trupului, al Bisericii, ”ieri și azi 

și în veci este Același” (Evrei 13:8), adevărata Lumină a lumii. 

În final, încunoștiințați de o posibilă vizită a dumneavoastră (pentru 11 

ianuarie) în cadrul parohiei Sf. Andrei sub anumite motive, vă așteptăm în 

mijlocul nostru unde să luați act (nu știm dacă putem spune ascultare) de 

cerințele noastre care până în momentele de față par a se lovi de un suflet de 

piatră și ignoranță. 

Enoriașii Parohiei Sf. Nectarie și Sf. Andrei Focșani. 

 De la Buzău aflăm că acest memoriu a adus foarte mult freamăt, până la 

ore târzii în noapte. 

 Ne pregătim de venirea Ierarhului (duminică 11 ianuarie 2015), atât noi cât 

și forțele de ordine. Dimineața ,la primele ore, o dată cu primii credincioși ce vin 

la biserică apar și mașini civile cu oameni în civil dar și în uniforme ce fac filaj.  
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Filaj în adevăratul sens al cuvântului. Sunt oameni din structurile Poliției, 

Jandarmeriei și nu numai. Deci – Liturghie sub supraveghere. 

 Aproape de ora venirii, ora 11.00, apar și șefi ai structurilor respective, în 

civil, care se asigură de buna desfășurare a evenimentului. 

 Pozele de filaj, vorbesc de la sine. 
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 Vine! Vine IPS Ciprian! Murmur în biserică. Toată lumea știa că a sosit 

Înaltpreasfințitul. 
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În timp ce cobora din mașină, lumea a început să iasă din biserică. Un val 

uriaș de nemulțumire a credincioșilor care își arătau replica unui respect de care 

au avut parte până la acea dată. 

 Biserica se golise dintr-o dată. A rămas el, IPS Ciprian cu cei peste 20 de 

preoți ce l-au însoțit ca într-o promenadă, împreună cu părintele Vatră care își 

ducea la îndeplinire oficierea Sfintei Liturghii și de asemenea însoțit și de cei trei 

Protopopi ai Vrancei, printre care și Balica Valeriu, cel ce refuzase vehement să 

vină în parohia nostră. 
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 Presa, nu știu dacă dintr-un interes anume și poate fi doar o falsă bănuială, 

nu au fost prezentă de la bun început să vadă și să audă vocile oamenilor, să 

observe cum enoriașii parohiei au stat afară și nu în biserică. Discuțiile și 

schimbul de replici a fost unul deosebit care a produs multă transpirație 

asistenței episcopale și forțelor de ordine; toți erau înmărmuriți și credeau că 

toate aceste discuții vor degenera. S-au înșelat. Oamenii, credincioși cu frică de 

Dumnezeu, știau că se luptă pentru un adevăr. Când a început predica IPS 

Ciprian a rugat să intre și cei de afară în biserică (în rest nu avea cui să predice). 

A fost momentul de aprindere al scânteiei. „Nu ne rugați, dacă aveți credință 

veniți afară!” – se porniseră zeci de voci. IPS Ciprian l-a trimis pe părintele Vatră 

să liniștească lumea și să o roage să intre în biserică. După rugăminți ale 

părintelui, lumea a intrat în biserică. Atunci s-a pornit un valcarm al discuțiilor, 

lumea având fiecare ceva de spus și desigur că au fost si momente mai dure 

când IPS Ciprian a cerut părintelui să-și citească jurământul depus la hirotonisire 

și mai ales când s-a exprimat că „biserica e stat în stat”. 

Era atât de încordat încât vorbele Mântuitorului „lăsați copii să vină la mine” 

au fost uitate, când niște copii se agitau în fața lui și mai ales aflând al cui este 

unul dintre copii a rugat pe părinții să îi cheme. 

Desigur, am fost în centrul atenției și acuzat că aș fi adus injurii. Am 

replicat scurt și la obiect. „Mințiți! Ascultați vocea poporului.” 

În cele din urmă, nu știm cât adevăr este dar cică trebuie să te încrezi, IPS 

Ciprian pentru a calma spiritele le spune credincioșilor că părintele Vatră rămâne 

în biserică, dar pe ocololite, fiindcă calitatea ce urma să o aibe nu mai era cea de 

paroh, ci pe postul doi și rămânând fără parohie. 

De asemenea, ne vorbește de „Sfântul Antimis” cu speranța că nu avem 

cunoștințe despre ce ar reprezenta, ba chiar inducând în eroare prin faptul că 

dacă va ridica Antimisul în biserică nu se mai pot oficia slujbe și dacă părintele o 

va face va fi caterisit, dar în Pravila Bisericească citim că efectuarea de slujbe 

fără Antimis atrage ca pedeapsă doar 200 de metanii pentru preot, iar caterisirea 

se face doar în situația efectuării de slujbe și în condițiile netârnosirii bisericii. Ori 

informarea dânsului nefiind una corectă ci doar una de a speria credincioșii. 

Dintre exprimările lui IPS Ciprian redau:  
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„Părintele va rămâne în biserică şi am decizia, dar nu va fi singur. Şi aici nu 

vă puteţi opune. Până când părintele mă va convinge pe mine că vă poate 

stăpâni pe dvs… am decis să fie numit şi părintele Valentin Mirică de la Gugeşti 

şi, de asemenea, să fie înbisericit şi părintele Capră“. 

„Important este că părintele Vatră va rămâne în mijlocul dvs. şi va sluji aici. 

Îl veţi avea alături, vă veţi spovedi la el… Nu trebuie să priviţi cu neîncredere 

faptul că nu va fi preot paroh. Nu vă opreşte nimeni să îndreptaţi mila şi ajutorul 

dvs. pe care îl daţi atunci când consideraţi oricărui preot: Vatră, Capră, Mirică… 

Dvs. decideţi“ 

„Eu vă dau canon acum tuturor să faceţi ascultare şi să nu mai reacţionaţi 

în felul acesta cel puţin până la Paşti, ca să vedeţi dvs cum se săvârşeşte 

lucrarea lui Dumnezeu în biserică: în pace şi armonie”. 

„Eu v-am iertat şi la rândul meu vă cer iertare, mai ales pentru că am 

întârziat de a veni în mijlocul dvs pentru a risipi mai devreme starea aceasta de 

ceaţă, de confuzie. Dar nădăjduiesc că tot ceea ce v-am adresat aţi pus la inimă 

şi încet-încet pacea lui Hristos se va revărsa ca un balsam în sufletele tuturor." 

Pe picior de plecare, Ierarhul vorbește calm cu presa, e fericit și bucuros, 

inducând-o pe aceasta în eroare: „Credincioșii, deși la început erau mai porniți 

cu ale lor, făcând abstracție de cele bisericești pe care nu le cunoșteau, pe care 

le-am adus la cunoștința lor, am văzut câtă nevoie este de cateheză…” 

Eeee, cateheza este iertare. Iertare prin viu grai. Dacă ne-ați iertat, 

dumneavoastră de ce aveați nevoie de iertare? Sau cateheza vă este 

încredințată având mare nevoie de iertare însuși domnia dumneavoastră? 

Cateheza este cea mai mare dovada a credinței în Dumnezeu și a iubirii de 

oameni. Despre cateheză se vorbește și în Evanghelie fiind cuprinsă în cuvântul 

„Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitilor nostri." (Matei 

6, 12). 

Și în final, cine avea nevoie de cateheză? Noi sau dumneavoastră? Oricum 

știm că cele 40 de Sfinte Liturghii vă sunt dedicate (pentru Stăpânul și Ierarhul 

nostru). Iertarea, ca și Ierarh, erați obligat să o dați, chiar Mântuitorul întărește 

aceasta prin cuvintele: "Iar de nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl 
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vostru nu vă va ierta greșelile voastre." (Matei 6, 15) și în continuare, "cu 

judecata cu care judecați, veți fi judecați, și cu măsura cu care măsurați vi se va 

măsura" (Matei 7, 2) și "Că de veți ierta oamenilor greșelile lor, ierta-vă și vouă 

Tatăl vostru cel ceresc." (Matei 6, 14). 

Cateheză, mai mult sau mai puțin, cerința nu este dusă în totalitatea la 

îndeplinire, lipsind soborul de șapte preoți, conform promisiunilor. 

Astfel, în viața parohiei apare o pată de culoare. Preotul Valentin Mirică. 

Prezentat și lăudat de Arhiepiscop, în primul rând ca un preot ce face ascultare 

și pe care noi l-am acceptat cu brațele deschise pentru această perioadă de 

catehizare și despre care noi parohienii nu suntem întrebați dacă acceptăm și-l 

dorim în parohia noastră. A se vedea Pravila Bisericească. Nu are legământ cu 

biserica și cu noi credincioșii care ne-am legat de părintele Vatră prin ridicarea 

bisericii și sfințirea acesteia. 

Ascultare au mai făcut și alți preoți, Înaltpreasfinția sa știind la ce mă refer 

(preoții ce trebuiau să vină în parohia noastră, stiind despre cine este vorba și ce 

discuții s-au purtat cu fiecare dintre ei) și mai ales despre modul cum ar fi ajuns, 

dar aceștia ulterior au ales să se retragă. De retras s-a mai retras și un alt preot 

ce urma să preia o funcție cheie în rândul preoților, care a decis că nu astfel se 

conduce biserica și nu-și poate vinde frații. Ce o fi vrut oare să spună? E ușor de 

bănuit, dar ca multe alte bănuieli, discuții, convorbiri audio și video, acestea le 

voi transcrie într-o altă carte. 

Sunt sincer, și în fața dumneavoastră mărturisesc faptul că sunt martorul 

multor discuții și posesor al unor documnente destul de interesante. Ideea de a 

scrie prezenta carte nu exista. După finalul discuțiilor din ziua de 11 ianuarie 

dintre Ierarh și noi, enoriașii și susținătorii părintelui Vatră, am purtat un scurt 

dialog cu Dragoș Olteanu – consilier eparhial, căruia i-am transmis dorința mea 

de a avea o discuție în privat cu Înaltpreasfinția sa Ciprian. Nici în prezent nu s-a 

întâmplat nimic de genul și de aceea dorința de a transimte gândurile mele s-a 

transformat în transpunerea acestora sub forma unei publicări online. 

 În duminica ce a urmat, după oficierea slujbei religioase, noi enoriașii am 

dorit să purtăm o discuție cu preotul Valentin Mirică. Acesta ni s-a prezenta, a 

făcut o istorie a parcursului profesional și a venit în parohia noastră făcând 



84 

 

ascultare. Până când? – întreba cineva. Deocamdată 40 de zile, eu fac ascultare 

– zice părintele Mirică. Și după? – întreabă altă persoană. După cele 40 de zile 

vă rugăm să vă retrageți! – spune aceeași persoană. Nu ar fi trebuit să fim 

întrebați și noi enoriașii? 

Redau mai jos câteva fraze din declarațiile părintelui Mirică Valentin. 

„Aici am ajuns pur și simplu la solicitarea Înaltpreasfinției sale. Eu am primit un 

sms ca să mă prezint la această biserică. Eu am primit sms-ul seara ca să vin.” 

„Nu era mai bine dacă refuzați?” 

„Da. Puteam să refuz, după o judecată care mi-au spus enoriașii mei acum, 

pentru că ei nu au știut și au rămas oarecum dezamăgiți.”  

„După prima slujbă pe care am facut-o aici, i-am sous părintelui să nu vadă în 

mine un rival. Principala mea obligație este să slujesc aceste Sfinte Liturghii în 

pace și armonie.”  

„Tatăl meu a fost un om foarte corect, cred că eu pe el îl moștenesc.”  

„Dar să știți, parohiatul acesta după 40 de zile se poate întoarce la părintele 

Vatră.”  

„Sunt foarte puține parohii care să aibe oameni de suflet să apere preotul. La 

mine la Gugești unii se bucură, alții sunt triști”- oare de ce? E vorba de acele 

plângeri ale oamenilor din Gugești referitoare la atitudini și comportament ce 

reprezintă acele bube din cap și la care preotul Mirică face referire ulterior? 

„Eu nu am urmărit acesată postură (parohia Sf. Andrei). Eu împlinesc această 

ascultare. Această ascultare, cum nu a fost în puterea mea de a veni aici, nu e 

nici în puterea mea de a mă retrage.” 

De asemenea redau și un pasaj referitor la geanta cu aur și argint, o exprimare 

ce nu avea rostul – logica – momentul – cauza de a fi enunțat: 

„Mașina pe care o avem (Ford Galaxy cu 7 locuri), a fost luată cu rugăciune la 

Sfântul Efrem. La hramul de la Sfânta Teodora de la Sihla ne-am intâlnit cu o 

maică care mi-a spus să mă rog la Sfântul Nectarie și la Sfântul Efrem și ai să 

dobândești mașina. Fraților, vă spun că am făcut treaba asta din august, bine că 
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știi când te apuci de rugăciune te plictisești să faci un lucru de mai multe ori, dar 

în luna ianuarie a anului 2012 mergând din nou la Sihla, peste noapte a venit o 

doamnă din Maramureș. Avea un logan plin cu bagaje. După slujbă doamna mea 

preoteasă vine la mine și-mi spune că o doamna mi-a dat niște bagaje și le-am 

dat și eu aicea la mănăstire. Foarte bine am zis eu. Dar mi-a mai dat o geantă pe 

care să o opresc. Văzuse că ceea ce-i dădea, dadeă mai departe și atunci a 

rugat-o frumos să o oprească, zicând: demult caut pe cine cu greutăți căreia să-i 

dau ceea ce am adunat eu în viață. În geanta aceea veți găsi aur și argint, să 

faceti dumneavoastră ce știți cu el. Doamne nu se poate – am zis eu. Eu aveam 

spark-ul (mașină) și am pus geanta în mașină la un coleg și am venit până 

acasă. Am pățit ca în povestea aceea cu fata babei și fata moșului. Într-adevăr în 

geanta respectivă am gasit aur și argint, toate bijuteriile doamnei respective 

adunate într-o viață. Bani care au fost la temelia cumpărării acelei mașini în 

valoare de vreo 140 milioane, noi ne-am mai împrumutat și am luat această 

mașină!!!!!” Un moment ne oportun la care nu e necesar să dai crezare și nici 

drept proști nu am dorit și fim crezuți. 

 Important este altceva. Și poate fi o tragedie. La acest moment ne 

confruntăm cu un nou concept mental. Se fac liste cu enoriași pe scări de bloc 

care nu vor să-l accepte pe preotul Mirică Valentin cu serviciile religioase. 

Fiecare consideră că își are propriul preot. Această stare este indusă chiar de 

Înaltpreasfinția sa care specifică că fiecare poate să-și aleagă preotul. Dar 

această stare poate crea și o cutumă, una foarte periculoasă. Aceea că dacă 

starea de incertitudine și locada impusă prin numirea unui alt preot paroh și 

implicit trecerea pe postul doi al celui ce a fost paroh 16 ani, va duce la 

împărțirea parohiei. 

 Din acest fapt noi, credincioșii acestei parohii, transmitem noului paroh 

următoarele gânduri: 

Părinte paroh, permiteți-ne cuviincios, ca noi enoriașii, să vă adresăm 

câteva cuvinte, ținând cont și de faptul că prin vizita Înaltpreasfinției sale s-a 

adus pe ocolite schimbarea preotului paroh care a ridicat această capodoperă, 

închinata lui Dumnezeu și în care dumneavoastră slujiți astăzi doar dintr-un 

motiv anume. 
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 Până în septembrie 2014 am fost o parohie model. Nu vă este străin faptul 

acesta pentru că și dumneavoastră ați participat deseori la hramurile noastre. 

 Numai după ce IPS Ciprian a dorit transferarea preotului din parohie, am 

reacționat simțind că este o nedreptate. Suntem încredințați că ați venit aici cu 

gânduri curate și serioase, nu cu gânduri ascunse și făcând pe placul IPS de a-și 

duce la capăt planul de mutare sau caterisire folosindu-se de dumneavoastră. 

Tot nu am înțeles rostul aducerii unui al doilea preot, dar acceptam că faceți 

ascultare în conformitate cu cererea dumneavoastră depusă la Arhiepiscopie. 

 Ascultare!!! Au mai fost trimiși și alți preoți să facă, dar s-au retras din 

motive lesne de înteles – ori au fost oameni, ori n-au avut suficient… 

 Ne dorim din tot sufletul liniște în parohie și să aveți grijă de duhovnicul 

nostru Vatră Giorgică fiind pus în postura de a fi paroh pe o hârtie. Asta nu vă dă 

nici un drept asupra noastră. Până la posibila mutare sau oricare altă măsură ar 

fi luată de Centrul Eparhial prin propriai voință a IPS Ciprian (cu sau fără voia 

dumneavoastră) noi îl vom considera ca preot paroh pe părintele și duhovnicul 

nostru Vatră Giorgică. 

Vrem să ne asiguram de faptul că nu plecați urechea la vrăjmașul care 

șoptește – citând aici chiar pe IPS Ciprian. Dorim să discutați cu părintele Vatră 

și chiar cu noi orice problemă și neplăcere, lăsând deoparte șicanele și 

rapoartele către Buzău (totul decurge conform planului). Totul va fi bine atâta 

timp cât preotul Vatră rămâne în parohie. Noi îl cunoaștem de 16 ani și de aceea 

vă asigurăm de sinceritatea, transparența și loialitatea dânsului. Nu încercați să-l 

dați la o parte sau să vă plângeți de dânsul. Avându-l aproape și avându-l la 

inimă, aveți de câștigat și prin dânsul și prin noi. Încercați să nu împărțiți parohia. 

E adevărat că acum oamenii privesc cu suspiciune ce se întâmplă, pentru că e 

greu de înțeles cum un preot care a lucrat și a ridicat o astfel de biserică (știind 

cu toții cu câtă trudă și Buzăul neparticipând cu nici un bănuț) și în același timp 

lucrând și la modelarea sufletelor noastre, iar acum să vedem tot ceea ce 

suportă. Ba mai mult, oamenii pe care ia ajutat să-i întorcă spatele ori să-l 

vorbescă dintr-un anume punct de vedere – gen pupincuristic – pentru 

câștigarea încrederii față de dumneavoastră. 
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Este falsă afirmația IPS referitoare la faptul că parohia are nevoie de 

catehizare, ca și cum părintele nostru ar fi stat cu mâinile în sân. Suntem mâhniți 

de tot ce s-a spus la adresa dânsului. Vă dorim să faceți ceea ce a făcut dânsul, 

să realizați ceea ce a realizat dânsul și apoi gândiți-vă cum e să pierdeți totul. 

Aici vin oameni din toate părțile orașului și din apropiere lui și nu numai. Asta 

este de la sine înțeles a cui este lucrarea. Îl stimăm și îl iubim, un respect 

câștigat din plin. Nu toți preoții câștigă așa ceva. Dacă ați fi avut acest sprijin 

acolo, la Gugești, se vedea; în schimb auzim de plângeri la adresa 

dumneavoastră. Dacă ați venit după bănuți, luații… Știm că de ei aveți nevoie. 

Pe noi, în aceste condiții nu ne câștigați, nici cu povestea genții cu aur și argint. 

Preotul trebuie să aibe har și dragoste față de tot ceea ce e în jurul său. Români 

sau țigani (de care v-ați plans). Banii vă înjosesc. Indiferent dacă îi luați sau îi 

dați dintr-un anume punct de vedere. 

Știți că parohia nu a avut buget și cu toate acestea a făcut față. Asta 

datorită nouă, unora care ne-am dedicat bisericii în scop filantropic și nu de 

câștig. S-au adunat bani pentru mâncare. S-au adunat bani pentru utilități. Am 

fost permanent în preajma preotului nostru și am văzut toate problemele cu care 

se confruntă în parohie și nu numai. Toți ne-am răpit din timpul nostru să dăm o 

mână de ajutor, benevol, de a face numai lucruri frumoase și folositoare. Și 

acum? Să spună cineva că avem un scop anume. E o falsitate și o lașitate. Să 

se dedice bisericii, o dorim tuturor. Să vină cu bani, să își dedice timp, să facă și 

să rezolve treburi ale parohiei fără pretenții financiare. Așa a funcționat această 

parohie. Cine a gândit că noi avem un scop anume, Dumnezeu cu mila. Nu 

suntem IPS ca să amenințăm. 

Ar fi păcat ca având suspiciuni sau poate chiar sfătuire, să credeți că vă 

vrem răul. Cert este că dorim binele părintelui nostrum și numirea 

dumneavoastră lasă loc de interpretări. 

Ar fi păcat să distrugeți ceea ce s-a clădit cu multă trudă, firescul este să 

meargă spre folosul sufletesc al tuturor și spre slava lui Dumnezeu. 

Nu IPS vă va remunera baneste precum a spus. Mai sunt preoți cu 

probleme serioase și nu le dă din buzunarul dânsului cum se lăuda, ci tot din 

mila și bunăvoința oamenilor. 
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Așa că noi suntem biserica vie, oile cum s-a exprimat IPS. 

Preotul Vatră a fost învinuit că nu ne-a putut stăpâni, dar ați văzut ce s-a 

întâmplat, nici dânsul nu a putut-o face. În această situație vă puteți afla și 

dumneavoastră când masa de oameni nemulțumită se va porni, sau va fi ușor să 

aruncați în cârca părintelui Vatră. 

De pace și dragoste sinceră avem nevoie noi toți, de aceea venim în Casa 

lui Dumnezeu, clădita de oameni pentru oameni, să ne întâlnim cu însuși Hristos 

– Domnul Păcii și al Dragostei și cu slugile lui credincioase.  

Rețineți! Unde este preotul Vatră este și Dumnezeu. Nu lăsați această 

biserică fără Dumnezeu.  

Așa să ne ajute Dumnezeu! 

 De la data când a fost comunicată această scrisoare preotului și despre 

care a înștiințat Arhiepiscopia a trecut ceva timp până să reproșeze părintelui 

Vatră – „uite ce fac oamenii tăi” , „acțiunile acestea nu pot decât să vă facă rău”. 

Uite că știe și preotul Mirică să avertizeze, nu numai Arhiepiscopul. 

 Această scrisoare a fost una care să-i aducă la cunoștință noului preot 

doleanța credincioșilor, dar se vrea o nouă probă la un dosar de consistoriu, că 

de… Doar, doar va rămâne el singur ca preot în această biserică. 

 Mai nou ne confruntăm cu alte aspecte și foarte grave din punct de vedere 

al bisericii. Noul paroh se vede în dificultate și în imposibilitatea de a duce ușor 

slujba la capăt. La finalul slujbei din 8 februarie, predica se bazează pe 

menționarea unui aspect. E vorba de faptul că s-a simțit deranjat să oficieze 

slujba și în același timp să împărtășească copii. Uauuu!!!  

 La predica din 15 februarie, părintele Capră se plânge și el că sunt prea 

multe pomelnice și prea multe pomeniri, de aceea este necesară existența în 

biserică a doi preoți. Dragilor nu s-a plâns nimeni până acum și dintr-o dată au 

înnebunit popii? Același preot menționa într-o altă predică următoarele: „Noi 

preoții trebuie să facem ascultare, chiar dacă Ierarhul ia anumite decizii și 

acestea pot fi greșite, prin ascultare ei ca preoți știu că păcatele li se iartă 
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datorită faptului că aceste greșelile sunt ale Ierarhului și nu ale lor”. Eiii!!! Părinte 

de unde vii? 

 Alt aspect regretabil și de natură executabilă ca și comandă este acela că 

frații – preoții – între ei încep să-și de-a la cap pentru a fi pe placul Ierarhului. 

Părintele Dragu de la Biserica Sf. Nicolae Stroe vine la Școala Generală nr. 3, 

din parohia Bisericii Sf. Andrei și le spune copiilor la o oră de religie că atunci 

când vor merge la biserică pentru a se mărturisi și împărtăși să meargă la preotul 

Mirică fiindcă preotul Vatră este trimis la mănăstire; un fapt neadevărat, de prost 

gust și incalificabil pentru un preot ce a luat locul unui bun duhovnic – părintele 

Păun. 

 Frați creștini ce se întâmplă? Ne tâmpim noi sau ei? Banii din liturghii și 

pomeniri să fie de vină? 

Pentru aceasta, știind că la Buzău nu avem cine să ne asculte am trimis o 

adresă a enoriașilor la Patriarhie, în atenția Preafericitului Daniel, astfel: 
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„Preafericite Părinte Patriarh Daniel 

Nicolae Steinhardt spunea: „Să nu facem răul, dar nici binele cu sila”. 

Trăim momente care ne pot duce oricând la pierzanie, pe o altă cale decât cea a 

ortodoxiei. Nici unul nu ne dorim să ne pierdem credința față de Dumnezeu, dar 

gândurile, faptele și dorințele altora suprimă tot ceea ce mai gândim și credem 

despre Dumnezeu, nașterea și crucificarea lui Hristos. 

Scriam Arhiepiscopului Ciprian al Buzăului și Vrancei că prin tot ceea ce 

întreprinde față de soarta Parohiei Sfântul Andrei Focșani și implicit a preotului 

Vatră Giorgică pentru că nu a cedat în favoarea Arhiepiscopiei în privința unui 

magazin ce funcționa și comercializa legal carte și obiecte de cultură 

bisericească, atunci a considerat să „taie în carne vie” pentru a-și îndeplini o 

dorință de care însuși domnia voastră nu sunteți străin și ba chiar sunteți părtaș - 

asta dacă pe dumneavoastră memoria nu vă înșeală și vă veți aminti de 

momentul de la Catedrala din Brăila. 

Nu știu ce realitate cunoașteți, pentru că aceasta vă poate fi prezentată sub 

puncte de vedere diferite și mai ales benefice doar pentru partea interesată de  

a-și arăta că a pus totul la punct. Desigur, din punct de vedere al nostru - al 

enoriașilor, totul a fost o simplă spălare de imagine. 

După 4 luni în care nu a dat un semn a venit în parohia noastră și a instalat un 

preot sub cuvintele că e nevoie de al 2-lea preot și îmbisericind și un al 3-lea 

preot, continuând cu ideea că prin ceea ce s-a făcut e nevoie de desăvârșirea a 

40 de sfinte liturghii pentru că a observat IPS Ciprian că este mare nevoie de 

cateheză.  

Întreb totuși cine are nevoie de cateheză? Noi sau domnia lui însăși? De iertare 

toți avem nevoie. Nici unul nu am ținut mânie, dar se pare că domnia sa - IPS 

Ciprian - e mai mânios ca orișicine și are mai mult ca oricare dintre noi obligația 

de a deveni iertător, chiar Mântuitorul întărește aceasta prin cuvintele: "Iar de nu 

veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre." 

(Matei 6, 15). 

În final, de ce am decis să vă scriu, este despre ceea ce se întâmplă. Nu e nimic 

faptul că mai slujește un preot, doi preoți, trei sau o sută. Problema e cine, 



91 

 

pentru ce și cum slujește. Astăzi, 8 februarie a.c., preotul Mirică Valentin numit 

ca preot paroh în locul părintelui Vatră Giorgică (pentru cele 40 de sfinte liturghii, 

că în rest e cu un picior în parohia de unde a plecat și cu un picior în parohia 

unde a venit, conform propriilor declarații verbale) s-a plâns că îi este greu. Îi 

este greu să împărtășească copii și în același timp să țină slujba. Cum poate un 

preot să spună acest lucru. Este o rușine, este rușinos. Te plângi mai ceva ca un 

copil. Părintele Vatră făcea față la toate, până acest sistem la îmbolnăvit. 

Hristos a spus: „Lăsați copii să vină la mine”. Pe acest principiu, părintele Vatră 

ne-a învățat sa ne împărtășim copiii și acum acest preot se plânge că e deranjat. 

Sunt copii mici și nu-i poți ține nemâncați după placul sau posibilitatea de a ține 

slujba. A fost un păcat ca la predică să menționeze acest fapt. 

Prin aceasta vă rugăm să dispuneți. La Buzău poarta ne este închisă. 

Ne dorim preotul înapoi. Dacă e nevoie să ne cumpărăm acest drept, ținând cont 

de zvonuri reale, vă rugăm să ne comunicați. 

Fată de petiția cu numărul 14546/2015 nu am primit nimic. 

Cu stimă, 

Romică GAVRILĂ, Nela PANAITE, Elena Daniela BANEȘ, Toader NEGOIȚĂ și 

mulți alți enoriași.” 
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TOATE S-AU CREAT PRIN EL,  

ÎNTRU EL ȘI PENTRU EL 

 

 

Prin credință, sper să ajung la mântuire și nu vreau ajutorul Ierarhului care 

primul lucru spus a fost că suntem sectari și abia apoi a spus că e în puterea lui 

să ne blesteme. Voi spera prin rugăciune și apropiera de biserică dar și mai mult 

de duhovnicul meu care va rămâne pâna doar va fi caterisit sau moartea ne va 

despărți.  

 Voi rămâne unit cu Hristos prin credința și dragostea pentru acesta 

insuflată de duhovnicul Vatră Giorgică.  

Și pentru aceasta, eu unul însumi sunt pregătit:  

„Și îl loveau cu pietre pe Ștefan, ce se ruga și zicea: Doamne Isuse, 

primește duhul meu! Și, îngenunchind, a strigat cu glas mare: Doamne nu le 

socoti lor păcatul acesta! Și zicând acestea, a adormit.” (Faptele Apostolilor 7, 

55-60). 

Cu toții știm că viața Domnului e o jertfă, e o cruce. De aceea viața noastră 

a credincioșilor, ea insăși devine o cruce, o suferință – patimi pentru adevăr. 

În sufletul nostru este o luptă, o luptă pentru un adevăr și prin care ne-am 

dăruit bisericii și lui Dumnezeu. Am știut toți cei ce ne-am implicat că lupta este 

lungă, dură și că va putea lăsa urme – răni în sufletul nostru. Nu de multe ori, am 

trăit sentimente că totul e în zadar, că totul e farsă, că la mijloc e vorba doar de 

interese de ordin economico-financiar și chiar că „Dumnezeu nu există”. Iartă-ne 

Doamne, Dumnezeul nostru și ne miluiește pe noi! Nu am încetat să credem 

acest ultim gând. În sufletul nostru am căutat calea, lumina și mântuirea.  

În această stare ne-am găsit hrana spirituală care ne-a oferit puterea de a 

merge mai departe, de a continua lupta noastră cu un Ierarh, cu un sistem care 

își are propriile reguli și care se crede „stat în stat”. Culmea este că toată 
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această putere de a contrazice tot ce se întâmplă în jurul nostru am regăsit în 

cuvintele Sfinților Părinți, cuvinte care în petiția noastră din 10 ianuarie au dat de 

înțeles că au durut pe cititorul ei. 

Prin existența Sa, Domnul își impune autoritatea: „Eu sunt” (In 18,5). 

Și astfel noi nu ne împotrivim lui Dumnezeu, bisericii în care ne închinăm 

Lui. N-am judecat soarta și evoluția stărilor spirituale și a clipelor ce ne-au trecut 

căci ele erau poate, însăși voia Lui. Dar am simțit voia și dorința altei persoane 

care ne întrista: „Dar nu voia Mea, ci voia Ta să se facă”. 

Am trăit să simțim în biserica din parohia noastră faptul că am trăi într-o 

„Grădină” unde stările de agonie erau induse prin voia nu a Lui și soartă 

grădinarului ce a îngrijit atâția ani florile Domnului cu dragostea și credința Lui să 

atârne de mărturia unui Iuda orbit de arginți.  

Înaintăm liberi și mărturisim adevărul asigurați de prezența Lui și 

încrezători în mântuire, căci doar adevărul mântuiește pe om. Nu folosim săbii 

pentru a ne apăra părintele, folosim Cuvântul Domnului care este mai tăios decât 

orice sabie, vorbă, faptă, gest. Prin Cuvântul lui Dumnezeu suntem siguri că ne 

vom găsi calea, fiindcă știm sigur că prin mesajele noastre nu am jignit pe El, pe 

Tatăl – Fiul – Sfântul Duh și, cu toate acestea ne-am trezit acuzați și anchetați de 

poliție. Totul pentru curajul, îndrăzneala de a apăra și a arăta un adevăr despre o 

falsitate și o lașitate, despre un mod de a denigra un duhovnic care nu se vinde 

și mai ales care nu își cumpără un drept. Cu toții am stat și ne-am întrebat ce    

s-ar fi întâmplat dacă părintele oferea ce i-a fost cerut.  

Ne pregătim de mărturia adevărului, adevăr ce doare, adevăr ce pune în 

balanță logica lumi și care va cântări în fața logicii celor ce vor să ne conducă din 

postura unor mai mari peste dobitoace. Ne jertfim pentru cel ce S-a pogorât și  

S-a înălțat la ceruri, pentru că și El și-a pus sufletul Lui pentru noi, de aceea 

suntem datori să ne punem sufletele pentru frați și semeni; pentru că ”Dumnezeu 

este iubire”. Prin El cunoaștem dragostea pentru tot ceea ce ne înconjoară și El 

este ceea ce avem. 

Nu suntem îngeri, dar avem îngerii noștri păzitori și prin ei ne întoarcem cu 

fața la Dumnezeu. 
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Cu ceva timp în urmă, când Înaltpreasfinția sa Ciprian spunea un „DA” 

răspicat la „biserica e stat în stat” lumea întreagă din biserică a răbufnit. Nimeni 

nu a ignorat valorile Bisericii Ortodoxe Române, dar nu înseamnă că trebuie să 

trăim în compromis și slugărnicie. Nu trebuie să fie indusă o stare ateică. 

Biserica trebuie să slujească pentru toți și în toate. În cartea „Întoarcerea la 

Hristos” a lui Ioan Ianolide citeam: „Biserica oficială este o oficină a puterii 

statului ateist”, în condițiile în care aceasta ar fi obligată să depindă de statul 

ateu. Și tot aici se scoate în evidență faptul că Biserica este poporul, un popor 

care luptă și se jertfește.  

Pentru ce luptă și se jertfește acest popor? Când Biserica recunoaște 

meritele celor ce servesc creștinismul? Și Înaltpreasfinția sa vine și ne spune prin 

viu grai că ei, Biserica, sunt stat în stat. Preoții se fabrică precum politicienii și 

apar ca ciupercile după ploaie. Au aceleași gândiri și mentalități, inclusiv despre 

popor. Că în puterea lor stă totul. Ambele clase, clerul și politicienii, încearcă să 

devină elita statului dar cu exemple proaste. Ambele clase uită cum s-au format 

și că istoria le este exemplu. Ajugem să privim la televizor, cu scârbă și nu cu 

smerenie, cum toți se lăfăie în lux. 

Ce poate fi mai umilitor când un cleric, ca  și un politician, după ce că nu te 

bagă in seamă, vine și te subjugă în propriai casă sau, mai rău, în casa lui 

Dumnezeu. Am ajuns la concluzia că credința nu se mai percepe prin jertfă, ci 

prin servilism. Biserica însăși, refuză să mai fie credincioasă lui Hristos. Ea 

trebuie să reprezinte temelia poporului român și să fie dependentă de credință, 

că doar prin aceasta s-a ridicat. În loc ca Biserica să fie exemplu, ea se 

complace în scandaluri unde în loc să aplaneze, mai marii acesteia tac din gură. 

Poporul are nevoie de solidaritatea clericilor. Poporul are nevoie de preoti buni, 

de duhovnici buni dar, Biserica caută să se dezică de aceștia. Exemplele sunt 

multe, din vechi timpuri, începănd de la Sfinții Părinți și până în zilele noastre cu 

oameni ai Bisericii ce au fost condamnați pentru credința lor în Dumnezeu. 

Însuși Înaltpreasfinției sale Ciprian îi scriam faptul că o parte din 

învățăturile sale proveneau de la astfel de oameni, dar la care nu  a ținut seama. 

Oameni care au fost ei însăși conducători ai Bisericii, amintind aici doar de 
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Sfântul Nectarie de la Eghina care Ierarh fiind și posibil Patriarh al Alexandriei a 

sfârșit datorită urzelilor și uneltirilor care se regăsesc și în zilele noastre. 

Exemplificarea a lăsat o urmă de răceală și căutarea unei idei precum că 

aș fi rătăcit calea și lumina cea adevărată. În sânul Bisericii creștinii speră să-și 

regăsească liniștea și pacea duhovnicească, dar lupta internă îndepărtează orice 

creștin care îl are în gând pe Hristos. Biserica trebuie să fie purtătoare a vestirii 

creștine, a crucii și slavei lui Hristos. 

Istoria trebuie să aparțină creștinilor, eu și colaboratorii mei nu dorim să ne 

regăsim în ea, dar creștinii trebuie să poată cunoaște un adevăr ascuns, o 

realitate trunchiată după bunul plac al clerului care uită pe spatele cui s-a ridicat. 

Lumea devine din ce în ce mai divizată, luptele sunt din ce în ce mai vizibile și 

Biserica va avea cu adevărat de pierdut.  

Biserica trebuie să înfrunte prigonirile sistemului, să nu cadă pradă banului. 

Străbunii ne-au învățat să ne mulțumim cu puțin, diferența venind de la 

Dumnezeu prin credință și mântuire. De aceea, acest popor împărțit între atâtea 

lumi a rezistat și astăzi și, nu se știe cât va mai rezista.  

Ordinea mondială e în schimbare și mai marii Bisericii știu asta. Nu a fost 

nevoie de schimbarea lui Teoctist pentru a asista la o neputință. 

E nevoie de o deosebire mai bună și mai amplă între rău și bine, între 

minciună și adevăr. Din acest motiv este nevoie de rugăciune, de trăirea 

împreună cu Dumnezeu. Chiar simpla rugăciune „Doamne Isuse Hristoase, 

miluiește-mă” spusă din dragoste și credință față de Dumnezeu își are 

intensitatea și lucrarea sa duhovnicească. 

Crede, și Tatăl va fi cu tine! 

Și totuși, cineva are o problemă. Și este o problemă gravă legată de 

adevăr, de credința date prin Cuvântul lui Dumnezeu. Credința purcede din 

inimă, locul unde are loc un război între bine și rău. În inimă are loc o luptă între 

o viața dusă în smerenie și demnitate și o viața de senzații și patimi conferite de 

neîmpliniri și momind astfel inima ce controlează trupul. E timpul spălării 

sufletului cel plin de păcat. 
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Pe final nu pot spune că sunt întristat de atâta nepăsare la doleanțele 

credincioșilor. Expresia „vorba volant, scripta manent” este foarte corectă și de 

aceea am procedat la această scriere. 

Toți știm că ce e scris rămâne, dar nu știm de ce domniile voastre vă feriți 

în a comunica în scris un răspuns la zecile de adrese ale oamenilor. Reprezintă 

multe semne de întrebare. 

- Frică de răspundere? 

- Neseriozitate? 

- Lașitate? 

- Minciună? 

- Interese neortodoxe? 

- Gânduri ascunse? 

De ce toate acestea? Suntem puși în postura de neîncrezători, ca să nu 

zicem fraieri, care cică trebuie să asculte vorbele și să aibă încredere în 

persoana ce vorbește din postura de IERARH, asta ca să cităm vorbele unui 

consilier eparhial. Concluzionăm că suntem duși cu vorba, nu odată 

întâmplându-se acest fenomen, fapt pentru care mereu se va manifesta 

neîncrederea. 

* 

*          * 

Pe final, nu-mi doresc decât a scoate în evidența existența sentimentelor 

de ură și invidie ce apare și în acest sistem. Un sistem pe care toți l-am crezut 

diferit față de ceea ce vedem la televizor de zi cu zi că se întâmplă. Vorbesc 

despre o clasă politică care se lasă condusă de bani, se compromite și devine tot 

mai nepăsătoare de lumea din jurul lor și pe spatele cărora s-au ridicat. 

Biserica începe să se confunde cu această clasă politică și să se asemene 

din ce în ce mai mult, deși cei din urmă în marea lor majoritate sunt atei convinși 
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fiindcă credința lor se bazează pe puterea și valoarea banului – ban care 

dictează, dezbină și conduce lumea. Această asemănare este tot mai profund 

vizibilă și noi oamenii începem să vedem, să percepem și să decidem – 

acceptăm și ne închinăm sorții sau luăm atitudine. Atitudinea de a trage un 

semnal de alarmă, chiar Patriarhului și nu numai Ierarhului nu trebuie să se 

confunde cu ideea de sectar sau nebun, așa cum a fost plăcerea Ierahului de a 

ne caracteriza. 

Curajul de a spune, reprezintă pentru mine un drept legitim de vorbi liber 

și deschis, având gândul și conștiința curată. 

Când tot şi toate nu vor mai fi 

Nici parte-n pomeniri nu veți mai fi; 

În viață-i totul trecător 

Şi funcția şi rangul dregător. 

 

Dar omenia nu-i de cumpărare 

 Ca şi casa, masa cu mâncare; 

 Dumnezeu ne-a dat de toate,  

 Suflet bun dar şi păcate 

 

Cine-i om şi minte are, 

Necuratului nu-i dă crezare; 

Fară crez în Dumnezeu 

Sufletul ție în păcat mereu. 

 

Vinzi Biserica, pe Domnul, 

 Vinzi credința întru totul; 

 Fariseul e-n arginți 

 Trădând Sfinții Părinți. 

 

A trădat pe Dumnezeu 

Pentru aurul cel greu,  

De pe cap şi de la gât 

Pentru sufletu-i păgân. 
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Preoții sunt duşi cu pluta, 

Frați fiindă între ei 

Se bat pentru câțiva lei 

Luând Biserica de-a gata. 

 

Doar sperând la cel de sus 

Care nu-i ales şi pus, 

Mai sperăm într-o minune 

E ce cred şi mai pot spune. 

 

 

 

. 
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