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Se spune ca romanii totdeauna au avut alaturi duhovnici si sfatuitori intelepti, sfintiti  
in rugaciuni. Probabil ca urgiile vremurilor i-au framintat, ei insisi purtind plamada  
credintei  sadita  din  mos-stramosi,  caci  altfel  nu  poti  cuprinde  suferinta  sufletului  
omenesc  si  sadi  in  el  nadejdea  mantuirii.  Veacul  prin  care  am trecut  a  fost  unul 
apasator, fiecare clipa punindu-ne credinta la incercare, si daca aceasta zestre primita  
de la parintii nostri am pastrat-o cu sfintenie ca s-o daruim copiilor nostri, este pentru  
puterea rugaciunii lor.

 Din viata Parintelui Alexie Barca pg 41

Din cuvintul celor ce l-au cunoscut pe Parintele Alexei

La cimitirul  Manastirii  Cernica,  merg ca intr-un panteon. Acolo sint fostii  mei 
profesori  de  teologie:  Parintele  Benedict  Ghius,  Parintele  Staniloaie,  Parintele  Gala 
Galaction, dar si fiinte apropiate sufletului meu. Si dupa ce am poposit linga mormintele 
lor cobor pe langa Biserica Sfantul Lazar spre partea de la poalele dealului,  unde ma 
opresc  la  saft  de  taina  cu  duhovnicul  meu,  Parintele  Alexie  Barca,  un  alt  om al  lui 
Dumnezeu. Am venit aici in acesta februarie pentru ca in 6 fiind ziua sa de nastere, ar fi 
implinit 100 de ani. Si daca a plecat dintre noi nu inseamna ca nu este cu noi. Aici, in 
acest loc al tacerii pe care si la ales Parintele  Alexie pentru linistea lui, il cauta cei care l-
au iubit si cei pe care ia iubit ca sai aduca mereu prinos pentru bunatatea inimii. In Pateric 
gasesti acest cuvint:” La odihnit pe el” adica pe cel ce mergea la Avva sa caute cuvant 
odihnitor. Si la Parintele Alexie se gasea din belsug bunatate. Nu ca el ar fi fost atfel decit 
toti oamenii-avea si el familie, avea greutati-dar pe toate le depasea cu intelepciune si 
apoi putea sa se depaseasca  si pe sine ca sa fie cu tine, langa inima ta. Iar cuvintul lui 
bun te lumina ca lumina Invierii,  cu nadejde si cu bucurie. Parintele Alexie repeta ca 
“dumnezeiasca Liturghie este vesnica repetare a marelui act al iubirii Celui ce sa jertfit 
pentru  noi”.  Tainele  acestui  act  le-a  explicat  mereu  cu  sirguinta  neobosita  si  pentru 
aceasta toti cei care-l ascultau veneau mereu sa-l mai auda. Din inima lui se indrepta spre 
ei indemnul spre mantuire. 

Preot Nicolae Bordasiu 

Parintele mia fost nas de cununie si duhovnic. De la prima intilnire m-a frapat 
forta cu care iradia in jurul sau  firescul. Aceasi neasteptata si cu totul rara calitate am 
remarcat-o ulterior la marii traitori ai duhului Ortodoxiei pe care am avut prilejul de ai 
cunoaste.  Desi mintea lor era intotdeauna cu Dumnezeu adica in ceruri,  din fiinta lor 
iradia  siguranta  cu  care  stiau  cum sa  ramina  cu  “picioarele  pe  pamint”.  Acesta  este 
aspectul  carei  deosebeste  de  intelectualii  “cu  capul  in  nori”  desprinsi  de  pamint,  de 
realitate dar nici cu Dumnezeu, ci urmarindu-si himerele. Parintele Alexei avea darul de a 
te aduce cu picioarele, pe pamint. Munca miinilor este liantul care nu lasa mintea sa se 
rupa de real. Intelectualul care uita acest adevar ajunge “soarece de biblioteca”. Parintele 



Alexie,  un bun matematician,  urca scara care duce la cer, lucrand si demostrand prin 
puterea exemplului, existenta unitatii intre minte si actiune, dintre fapta si contemplare, 
ca un parametru bipolar al normalitatii. De la primele cuvinte pe care le rostea simteai ca 
iti  revine  curajul  si  speranta,  care  intr-o  socitate  bolnava  aproape  disparusera.  Prin 
cuvinte  clare  si  pline  de  duh,  parintele  aseza  la  loc  incheieturile  rasucite  pina  la 
dezarticulare ale chipului tau interior, rezidindu-l. In “epoca de aur” a obscurantismului 
spiritual  pe  care  am trait-o  cucernicia  sa  mi-a  adus  la  cunostinta  pentru  prima  oara 
minunata existenta a parintelui Cleopa, pe care mi l-a recomandat si care mi-a devenit 
mai apoi duhovnic. Si astazi ca si atunci, parintele Alexei traieste prin lumina pe care o 
raspandeste  si  prin  care  continua  sa  inalte  rugaciuni  pentru  noi,  asemenea  candelei 
nestinse care lucrata de miinile sale preacucernice, aduce prinos de lauda lui Dumnezeu, 
Maicii Domnului si tuturor Sfintilor in casa celui dintai dintre pacatosi,  a celui care a 
scris aceste randuri.

Dr. Adrian Harghel

Parintele Alexie ne-a fost duhovnic, sfatuitor si sprijinitor pina si-a dat obstescul sfarsit, 
in 1986. El sa rugat pentru mine si ai mei si datorita rugaciunilor lui am deposit situatii de 
neimaginat, care  s-au rezolvat in mod miraculous – taine de nepatruns, de necuprins si de 
neinteles pentru mintea noastra. El mi-a cununat copii si mi-a botezat nepotii. Si ca mine 
simteau gandeau si erau salvati zecile de credinciosi care umpleau bisericuta neicapatoare 
la slujbele duminicale, precum si la cele din toate sarbatorile religioase. Preotul Alexie 
era doctor pentru suflete. Te duceai la el, ingrijorat, speriat, coplesit; te asculta cu atentie 
si cu un ton convingator, iti spunea ca totul va fi bine, totul se va rezolva -- si asa si era. 
Iti reda increderea in tine si credinta in ajutorul lui Dumnezeu.

Dr. Ecaterina Stanica

Parintele  era  bland  dar  si  aspru,  stiind  sa  imbine  in  mdul  cel  mai  armonios  datorita 
smereniei sale, intransigenta morala, care il caracteriza cu neputinta firii omenesti.
Nu pedepsea cu usurinta. Cu initiativa duhovnicului iscusit, descifra colinele ascunse ale 
sufletului, astfel ca oferea fiecaruia leacul potrivit. Fiind daruit cu simtul masurii drepte 
nu ingaduia nici o exagerare nesocotita, nici de inaltare nici de cadere in disperare. In 
acest ultim caz, aprindea lumina sperantei si te incuraja aratindu-ti chipul lui Dumnezeu 
in lumina ta intunecata. O intimplare mai putin obisnuita m-a marcat in mod deosebit, si 
anume: in timpul unei spovedanii, ridicandu-mi privirea spre cel ce imi vorbea cu mult 
har, am vazut in locul fetei sfintiei sale, o flacara luminoasa, ca acele flacari ce nu se 
mistuie. Imaginea era cutremuratoare  dar nu ma speriat, fiindca o mai vazusem odata, la 
minunatul calugar Sofian, bun prieten al Parintelui. Inainte de a ne parasi, l-am rugat pe 
bunul meu Parinte—care desi grav bolnav, ne primea cu aceeasi dragoste-sa ma lase in 
grija cuiva. “Nu stiu sa-ti dau nici un nume-- mi-a raspuns dupa o clipa de gindire—dar 
pe mine cum m-ai gasit?”

 Prof. Carmen Petra-Basacopol

 



Au  trecut  ani  si  vor  mai  trece  inca  fara  indoaiala,  dar  amintirea  Sfantei  Taine  a 
Marturisirii la Parintele Alexie nu ma va parasi niciodata. Apropierea zilei fixate de acest 
act de credinta era incarcata de o puternica traire interioara. Oricit ar fi fost de obosit, 
uneori foarte bolnav, sfintia sa gasea resurse interioare cu care sa ne primeasca sa ne 
mangie sa ne ajute sa depasim unele momente de mai grea incercare. Cunostea foarte 
bine pacatele fiecaruia dintre noi, le urmarea si incerca te ajute sa cresti duhovniceste. 
Cand te ridicai de langa acel scaun alaturi de care iti usurasesi sufletul intinat de negura 
pacatelor, tot cu lacrimi in gene erai, dar te simteai cuprins de mangietoarea speranta in 
bunatatea lui Dumnezeu.

Prof. Veronica Vicol

De ani de zile  vara,  colina lui  Bucur cu biserica ei  devenea obiectiv  turistic.  In fata 
zidului  parcau  autocare  si  oameni  veniti  de  peste  mari  si  tari  urcau  treptele  pe  sub 
ghirlande de flori. Li se dilatau ochii la vederea locasului gratios, varuit in alb, ca la tara. 
Incercau s a intre  in vorba cu parintele cumparau luminari si le aprindeau, citeau istoricul 
bisericii, afisat in pridvor in mai mult limbi straine, ascultau explicatiile ghidului, dadeau 
pomelnice  si  de  multe  ori  isi  lasau  obolul  in  casetele  de  colecta  pentru  saraci  si  pt 
biserica. Se asezau pe banci faceau fotografii si zambeau, zambeau…

Cap. Amintiri despre tata pg 72

Ce avea deosebit Parintele Alexie? Credea in adevarul fiecarui cuvant din scripturi. 
Credea in Dumnezeu si in nemarginita lui dragoste fata de oameni. Credea in Isus Hristos 
si-I iubea din tot sufletul sau. Credea in Sfantul Duh si lucrarea Sa, credea in viata de 
apoi si in invierea mortilor cu trup.

Odata intr-o Vinere Mare, cand era déjà bolnav de leucemie, pe cand il sprijineam 
spre casuta in care obisnuia sa innopteze in perioadele cu intense munca duhovniceasca, 
m-a intrebat:

-Cum a fost?
-Sa cantat frumos si Prohodul si ocolirea…
-Nu asta. Proorocirea lui Ezechiel 37, 1-6, 10:

” Fosta mana Domnului peste mine si ma dus Domnul cu Duhul si m-a asezat in mijlocul 
uni camp plin de oase omenesti. Si m-a purtat imprejurul lor; dar iata oasele acestea erau 
foarte multe pe fata pamantului si uscate de tot. Si mia zis Domnul<<Fiul omului vor 
invia oasele acestea?>> Iar eu am zis Dumnezeule numai Tu stii aceasta. Domnul insa 
mi-a zis:<<Proroceste asupra oaselor acestora: Oase uscate ascultati cuvantul Domnului!
>>. Asa graieste Domnul Dumnezeu oaselor acestora si el spune: <<Iata Eu va voi face 
sa intre in voi duh si veti invia. Voi pune pe voi vine si carne va creste pe voi; va voi 
acoperi cu piele, voi face sa intre in voi duh si veti invia si veti sti ca Eu sant Domnul>>. 
…Deci am proorocit eu, cum mi se poruncise, si au inviat si a intrat in ei duhul si au 
inviat si multime multa foarte de oameni s-au ridicat pe picioarele lor”



Glasul parintelui ma purtase departe, departe. Mi se parea ca vad campul cu oase goale 
ridicandu-se spre inviere. De atunci de cate ori rostesc  Crezul-cuvintele de la sfarsit - 
peste care pina atunci treceam repede - prind viata: “ Astept invierea mortilor si viata 
veacului ce va sa fie”.  

Din viata Parintelui Alexie Barca pg 23

Era atit de convingator, cand de Anul Nou, te indemna:” Plecand genunchii nostrii…”, sa 
te concentrezi alaturi de el urmarind molidvele Sfantului Vasile Cel Mare. “ Este bine ca 
atunci cand va rugati sa incepeti prin a-I multumi Domnului Dumnezeului nostru pentru 
binefacerile  Lui,  in  primul  rand ca  Si-a  trimis  pe Fiul  Sau  spre  a  fi  rastignit  pentru 
mantuirea noastra, si sa faceti aceasta multumire cu toata dragostea inimii voastre; abia 
dupa aceea, cu credinta, sa va infatisati cererea…”   

Din viata Parintelui Alexei Barca pg 19

Erau vremuri grele. Politica comunista facea ca de multe ori, Duminicile sa devina zile 
lucratoare, nu exista vacanta si nici zi libera de Pasti si de Craciun, oamenii se simteau 
urmariti,  unora le  era  frica  sa vina la  biserica.  Parintele  gasise solutia:  in  Saptamana 
Patimilor liturgia incepea la 4am, in asa fel incit impartasania sa se poata face inainte ca 
adultii sa mearga la serviciu si copii la scoala. Cit inca nu se lumina de ziua cu Parintele 
Tipordei  si  cu  domnul  Nicolae  incepeau  psalmii  utreniei,  iar  cand,  odata  cu  lumina 
cenusie a crepusculului diminetii, intra primul fiu duhovnicesc, fata parintelui reflecta o 
fericire atat de evidenta incat parea stralucitoare. Copii rasfatati, care considerau o mare 
virtute terminatul portiei din farfurie, dupa ce primeau Sfanta Impartasanie infulecau cu 
lacomie chifla pe care mama preoteasa si  alte  femei credincioase o copsesera special 
pentru ei.  De la  biserica  mergeau la  gradinita  si  la  scoala  si  erau incredintati  ca  vor 
izbandi pentru ca spusesera in fata Parintelui Tatal nostru fara nici o greseala si fusesera 
mangaiati pe cap cu blandete dupa ce li se citise rugaciunea de dezlegare. 

Povestind astazi asemenea lucruri, cazi in pericolul de a fi considerat obsedat…Situatia 
era chiar asa sau poate mult mai grea.

Cap. Amintiri despre tata pg 59-63

A fost ultima predica pe care a tinut-o tata, Parintele Alexei, din Sfanta Evanghelie de la 
Luca cetire(18, 18-27)

“  Invatatorule bun, ce sa fac sa mostenesc viata de veci? Iar Isus i-a zis: Pentru ce ma 
numesti bun? Nimeni ne este bun, decit unul Dumnezeu. Stii poruncile: sa nu savarsesti 
adulter, sa nu ucizi, sa nu furi, sa nu martirisesti stramb, cinsteste pe tatal tau si pe mama 
ta. Iar el a zis toate acestea le-am pazit din tineretile mele. Auzind Isus i-a zis: Inca una iti 
lipseste vinde toate cite le ai si le imparte saracilor si vei avea comoara in ceruri si vino, 
urmeaza-Mi Mie. Iar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat. Şi văzându-l 
întristat, Iisus a zis: Cât de greu vor intra cei ce au averi în împărăţia lui Dumnezeu! Că 
mai lesne este a trece cămila prin urechile acului decât să intre bogatul în împărăţia lui 
Dumnezeu. Zis-au cei ce ascultau: Şi cine poate să se mântuiască? Iar El a zis: Cele ce 
sunt cu neputinţă la oameni sunt cu putinţă la Dumnezeu.”



Astazi va intreb citi dintre voi nu-l socotesc nevrednic de venire lui Hristos pe dregatorul 
care,  bogat fiind s-a intristat  ca nu poate sa-l urmeze pe Hristos, vazindu-si averea si 
impartind apoi banii  saracilor,  fara sa realizeze ca noi sintem si mai  nevrednici?  Citi 
dintre noi putem raspunde senin asemenea dregatorului: “Am pazit legea din tineretile 
mele”. Citi dintre noi stim legea cea data de Dumnezeu lui Moise? Legea spune sa nu 
furi. Citi dintre noi stim ce inseamna sa furi? Sa furi inseamna sa-ti insusesti ce nu este al 
tau. Adica nu in lipsirea aproapelui de un lucru consta pacatul, ci insusi faptul insusirii 
nemuncite, adica fara sa ti se cuvina, a unui bun, acesta este pacatul, si el nu-l lipseste pe 
vecinul dvs. de bogatia sa  ci pe dvs. insiva de imparatia cerurilor. Va uitati mirati la mine 
si va citesc  in gand intrebarea “dar cind am furat”. Va aud -- spuneti toti ca nu ati furat, 
ati luat de la stat doar si nu ati pagubit pe nimeni; iar eu va spun v-ati pagubit pe voi 
intatat incit, nerecunoscand calcarea poruncilor, sufletul vostru s-a imbolnavit. 

De aproape doua mii de ani se citeste aceasta Sfanta Evanghelie, de atunci ii plingem pe 
cei  pentru  care  Isus  a  spus:  “Cit  de  greu  vor  intra  cei  ce  au  averi  in  imparatia  lui 
Dumnezeu” dar pe noi nu ne plangem intrebandu-ne daca putem raspunde Invatatorului 
la intrebarea: “Stii poruncile” Vom putea oare sa raspundem: “ Toate acestea le-am pazit 
din tineretile mele” si sa insiram la rand ca nu am facut adulter, ca nu am furat, ca nu am 
marturist stramb, nu am ucis, am cinstit parintii care ne-au nascut…?

Mi se parea ca o lumanare  aprinsa imi stabate  ascunzisurile  intunecate  ale  sufletului, 
scotind la iveala pacate hidoase asemanatoare melcilor acelora fara casa, pe care cu mai 
mult de treizeci de ani in urma tata imi spunea sa-I iau fara mila din stratul de flori si sa-I 
arunc in galeata cu sare pentru a salva florile.

Vreau  iubitii  mei  –  continua  predica  –  sa  va  dati  seama ca  nerespectarea  poruncilor 
Dumnezeului Tata in primul rand imbolnaveste sufletul, va scoate din conditia de faptura 
zamislita dupa chipul si asemanarea Creatorului si deci va pune in imposibilitatea de a 
incerca  sa-L urmati  pe Fiul,  raspunzandu-I:  “ Toate  acestea le-am pazit  din tineretile 
mele”.

Predica continua cursul sau ascendant, eu ramanind sa ma chinui cu melcii fara casa din 
sufletul  meu.  Voi  reusi  oare  sa  scap  de  minciuna  conventionala  ea  nefiind  decat  o 
marturisire stramba, de orele de chiul, de serile fara rugaciune de multumire, de tot ceea 
ce nu-mi convenea din vorbele parintilor mei, voi reusi? Faptul ca nu puteam sa raspund 
senin” Toate acestea le-am pazit din tineretile mele” asemenea dregatorului din pericopa 
m-a tinut, neputind nici sa urmez pina la sfarsit firul predicii. Prin definirea exacta a starii 
de pacat, s-a realizat un fel de incizie care incerca extirparea partii bolnave din sufletele 
tutor ce ascultau.

-Cele ce sint cu neputinta la oameni sant cu putinta la Dumnezeu; sa ne rugam 
deci pentru milostivirea noastra.

Asta am auzit la sfarsit. Chipul preotului dintre usile imparatesti devenise iarasi bland; 
obosit ridica doar ochii spre inaltimi, cerand pentru noi  binecuvantarea celui de sus. Iata 
ca un preot batran,  de cateva zile  ridicat  din patul  spitalului,  analiza legea Vechiului 



Testament si arata ca, dincolo de necesitatea sociala a respectarii ei, exista o imperioasa 
cerinta  a  conditiei  umane  de  incadrare  in  ea.  Nu  este  vorba  de  raul  pe  care-l  faci 
aproapelui, lauindu-I avutul sau destramandu-I viata de familie, ci este vorba depre tine, 
care practici pacatul pe motivul ca nu faci rau nimanui si, dintr-o fiinta admitind precepte 
morale, devii amoral, decazind din conditia de om creat dupa chipul si asemanarea Lui 
Dumnezeu.

Noua,  fiilor  lui  duhovnicesti  ne  atragea  atentia  ca  suntem in  pericol  de  a  degenera 
practicand “pacatul motivat”, ascunzandu-ne dupa ceea ce numeam atunci “ nevoia de a 
supravietui”.

Cap. Amintiri despre tata pg 59-63

“Aduceti-va aminte de mai marii-vostrii,  care va-u garit voua cuvantul lui Dumnezeu; 
priviti cu luare aminte cum si-au incheiat viata si le urmati credinta.”

Epistola Catre Evrei 13, 7

Aceste fragmente de carte le-am extras in speranta ca cel ce le va citi se va opri pentru  
un moment din viltoarea vietii cotidiene si va medita nu numai la cuvantul lui Dumnezeu 
dar  mai  ales  la  importanta  pe  care duhovnicii  nostrii  spirituali  o  au la  vegherea  si  
salvarea sufletelor noastre. Dumnezeu sa ne aiba in stirea si in paza Lui pe toti si noi sa  
ne rugam necontenit pentru duhovnicii nostrii care ne conduc pasii spre calea mantuirii.  

20 Noiembrie, 2009
Mariana Cuceu


