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UN SECOL DE VIAŢĂ ŞI DE SLUJIRE
LUI DUMNEZEU ŞI BISERICII.
ARHIEPISCOPUL GHERASIM CRISTEA
(1914-2014)
Vestea plecării spre Împărăţia
Cerurilor a Părintelui nostru, Arhiepiscopul Gherasim, în data de
9 aprilie, a lăsat un gol imens în
sufletele celor care l-au cunoscut,
dar şi în inimile credincioşilor din
Arhiepiscopia Râmnicului care
l-au iubit şi care au avut în venerabilul ierarh un adevărat părinte
şi învăţător.
Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Gherasim Cristea s-a
născut în anul 1914 în MunteniBuzău, judeţul Ialomiţa, la 14
noiembrie, în familia lui Dumitru
şi a Mariei Cristea, într-o casă de
oameni evlavioşi şi harnici, însă,
în Primul Război Mondial, a rămas
orfan de tată.
Copilul Gheorghe Cristea a
urmat cursurile şcolii din satul
natal, terminând şapte clase cu
rezultate bune, însă evlavia şi
religiozitatea părinţilor, convorbirile cu „Nea Gavrilă”, precum şi
împlinirea vocaţiei monahale la
care era chemat, îl determină să
meargă la Mănăstirea Ciolanu din
judeţul Buzău. Revine în familie,
dar sentimentul lăuntric de evlavie şi drum spre credinţă îi
călăuzesc paşii, în 1934, către Mănăstirea Cernica.
Cu smerenie, îşi îndeplineşte ascultările primite de la
arhondaric, iar în paralel urmează cursurile Seminarului
Monahal, la care a absolvit 7 clase, instituţia şcolară desfiinţându-se în anul 1940, clasa a VIII-a a urmat-o la Seminarul
Nifon din Bucureşti, pe care l-a absolvit în 1942.
În 1937 a fost tuns în monahism, iar la data de 27 decembrie 1940 a fost hirotonit ierodiacon, pentru ca două zile mai
târziu să fie hirotonit ieromonah. În anul 1942 a fost numit
profesor la Şcoala de Cântăreţi Bisericeşti de la Mănăstirea
Căldăruşani, şi în acelaşi an începea şi cursurile Facultăţii de
Teologie din Bucureşti, pe care avea să o încheie în 1946, cu
susţinerea licenţei în 1948.
A slujit ca preot la Mănăstirea Antim din Bucureşti în
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perioada anilor 1943-1952, unde
a împlinit diferite responsabilităţi, pentru recunoaşterea cărora,
în 1945, a fost hirotesit protosinghel. Pentru modul cald în
care prezenta bucuria slujirii lui
Dumnezeu şi dragostea părintească cu care îi aduna pe oameni
în jurul său, în anul 1948, a fost
numit preot misionar în Ardeal.
În anul 1952 este numit
stareţ la Mănăstirea Căldăruşani,
ctitoria lui Matei Basarab. Într-o
perioadă de 9 ani, Părintele Arhimandrit Gherasim devine un nou
ctitor, prin restaurarea bisericii şi
a caselor dimprejur, prin organizarea muzeului, iar pentru obştea
monahală, părintele duhovnicesc
în mâinile căruia îşi încredinţează
viaţa. Urmează perioada studiilor din Germania, la Spindelhorf,
unde a devenit un mărturisitor
al Ortodoxiei şi al valorilor naţionale.
Arhimandritul
Gherasim,
monahul iubitor de pravilă şi
de rânduiala Bisericii, cu spirit
gospodăresc şi dragoste faţă de
istoria neamului său, pe care a cercetat-o în arhive, hrisoave
domneşti şi cărţi de specialitate, este ales în anul 1970 în
demnitatea de arhiereu, iar la 15 decembrie 1970, a fost hirotonit Arhiereu vicar al Eparhiei Dunării de Jos de la Galaţi,
cu numele de Constănţeanul. Cu insistenţa şi perseverenţa
lucrului bine făcut, noul vicar a reuşit să ridice noi clădiri
administrative. Arhiereul Gherasim a trăit bucuria descoperirii martirilor de la Niculiţel: Zoticos, Atalos, Kamasie
şi Filipos, pentru recunoaşterea cărora a fost cel mai mare
apărător. Timpul petrecut la Galaţi a însemnat şi împlinirea
unor realizări de excepţie pentru vremea aceea: ridicarea de
biserici noi, renovarea multora dintre cele care se aflau în
stare de degradare, restaurarea monumentelor istorice.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa
din 16 octombrie 1975, l-a ales Arhiereu-vicar al Eparhiei
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Râmnicului şi Argeşului, cu numele de Piteşteanul, iar la începutul lunii septembrie 1984, a fost ales ca episcop al Râmnicului şi Argeşului.
Trăind în ţinuturile Vâlcei şi legându-se profund de
oamenii locului, identificându-se cu aspiraţiile lor sufleteşti,
cu tradiţia şi nevoia de sacralitate a vâlcenilor şi a Vâlcei,
vlădica Gherasim s-a situat, nu numai pe linia cărturărească
a vrednicilor săi înaintaşi din scaunul de la Râmnic, dar şi pe
cea ctitoricească a voievozilor, sporindu-şi strădaniile pentru
conservarea şi restaurarea tezaurului de spiritualitate al Eparhiei Râmnicului şi Argeşului, din cuprinsul judeţelor Argeş,
Vâlcea şi Olt. În plan administrativ-gospodăresc, a contribuit
la consolidarea şi restaurarea majorităţii aşezămintelor religioase care fac parte din patrimoniul nostru cultural naţional: Mănăstirea Arnota, căreia i-a devenit nou ctitor, Cozia,
Dintr-un Lemn, Hurezi, Stănişoara, Turnu, Surpatele, Sărăcineşti, Mamu, Govora, Bistriţa, Iezer, Troianu, Cornet, Bolniţa
şi Paraclisul Centrului eparhial. Din îndemnul şi cheltuiala
singură a Episcopului păstor al Vâlcii, n-a fost cărămidă din
ctitoriile voievodale ale acestei salbe de mărgăritare mănăstireşti ale Olteniei vâlcene de sub munte, care să nu cunoască
tămăduitoarea îngrijire a unui ierarh din stirpea celor aleşi ...
A ridicat din ruină mănăstiri întregi şi bolniţe şi turnuri voievodale, a reclădit, a rezidit, a tencuit, a făcut să se spele şi să se
picteze fresce aflate în pragul pieirii.
Lucrarea ctitoricească s-a împlinit şi prin construirea
Complexului spiritual-cultural „Sfântul Ierarh Martir Antim
Ivireanul” şi a celui social în cadrul Centrului eparhial.
La propunerea unui grup de oameni de ştiinţă şi cultură
vâlceni şi a Înaltpreasfinţiei Sale, din anul 1999, Sfântul Ierarh
Martir Antim Ivireanul a fost ales ocrotitorul spiritual al
Râmnicului, iar în anul 2003 a avut loc Sărbătorirea a 500 de
ani de la prima atestare documentară a Episcopiei Râmnicul
– Noul Severin.
În cadrul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a
fost Preşedinte de Onoare al Comisiei Eclesiatice de Istorie
Comparată şi membru al Comisiei Canonice, Juridice şi de
disciplină.
Cinstitor al Sfinţilor români, a trăit bucuria canonizării
Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, Sfântului Cuvios Antonie de
la Iezer şi a Sfinţilor Martiri Brâncoveni: Constantin Voievod
cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi a Sfetnicului Ianache.
Dobândind din tinereţe interes pentru cercetarea istoriei
Bisericii româneşti, a publicat o serie de studii şi lucrări de
referinţă.
În perioada 1969-2003, a participat la diferite simpozioane şi întruniri teologice în ţară şi străinătate: în Germania,

în Italia, la Roma şi Florenţa, la Paris şi Londra.
Activitatea multilaterală a Înaltpreasfinţitului Gherasim a
fost recunoscută prin ridicarea sa la rangul de Arhiepiscop la
14 noiembrie 2009. Şi la nivel instituţional i-au fost recunoscute meritele, fiindu-i decernate numeroase titluri şi medalii
dintre care amintim: Crucea Patriarhală (1958); Diploma de
Excelenţă din partea Ministerului Culturii şi Cultelor (2005);
Titlul de „Cetăţean de Onoare al Municipiul Cluj-Napoca”
(2001); Titlul de „Cetăţean de Onoare al Râmnicului”, conferit
de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea şi Consiliul Local
(2005); Titlul de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Vâlcea”,
conferit de Consiliul Judeţean Vâlcea (2006); Medalia de
onoare a Râmnicului.
Nu a căutat faima lumii, ci a trăit în dorul de Dumnezeu
şi de părinţi, pe care i-a aşezat icoane vii sufletului său. La un
ceas de sfat mărturisea cu mare emoţie trecutul său încărcat
de amintiri: Am colindat până la ostenire printre străini; le-am
fost prieten, frate, părinte şi duhovnic; din casă străină a trebuit
să-mi fac casă; am sădit pomi, ca alţii să le culeagă rodul, iar
când se cuvenea să gust din cupa bucuriei, abia de-mi înmuiam
buzele, că iarăşi plecam mai departe, unde mă chema voia
Domnului. Credeam că o să uit, dar nu: amintirile mi-au rămas
ca o binefacere, uneori eram ca un balsam otrăvit din care aduni
nostalgii şi tristeţi… Mi-e dor de prispa casei, de cerdacul cu
flori; de vântul pornit dinspre păduricea din marginea satului,
de râul cu peşti şi de poveţele mamei… De câte ori mă trezesc
dimineaţa, ies în cerdacul de aici, din casa mea de la Râmnic, şi
sorb cu nesaţ aerul proaspăt şi tare al dimineţii şi al pădurii din
apropiere, simţind foşnetul timpului în scurgerea lui implacabilă. Simt în toate parfumul timpului şi al copilăriei, pe care eu
le port în inimă şi le duc ca pe o povară a unui dor neîmplinit…
La trecerea spre viaţa veşnică clipa poate răscumpăra
timpul pierdut, când se restabileşte în ea comuniunea cu
Dumnezeu.
Înaltpreasfinţia Sa, rămâne Arhiepiscopul de sfântă
memorie, cunoscut pentru bunătatea, blândeţea de părinte,
iertător, iubitor de Biserică şi povăţuitor al oamenilor, cu
multă răbdare şi smerenie în tot ceea ce a făcut. Întotdeauna
şi-a considerat fiii duhovniceşti drept copii ai Înaltpreasfinţiei Sale cărora le-a purtat în suflet bucuriile, tristeţile şi necazurile.
Ne rămâne lumina vieţii pământeşti, lăsată ca moştenire
spirituală şi culturală, în care suntem chemaţi să sporim şi să
aducem roade evlaviei şi bunătăţii după cum însuşi mărturisea: să ai, în suflet şi trup, pornirea spre întreprinderi de laudă,
inspirate din Învăţăturile şi Poruncile Domnului. Gândul să-ţi fie
faptă; fapta pildă, iar pilda, prilej de bucurie şi de laudă....
Veşnică să-i fie pomenirea!
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Un secol de amintiri din viaţa unui arhiepiscop, interviu de Silviu Anton
Lupu (13 iunie 2010) şi publicat în Dialoguri ortodoxe la început de
mileniu, Bucureşti, Editura Trinitas, 2012, pp. 217-220.
Dinu Săraru, Râmnicul meu, Râmnicu Vâlcea, Editura Conphys, 2008, pp.
64-65.
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† Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Comori ale Ortodoxiei.
Explorări teologice în spiritualitatea liturgică şi filocalică, Iaşi, Editura
Trinitas, 2007, p. 122.
† Gherasim Cristea, Istoria Eparhiei Râmnicului, Râmnicu Vâlcea, Editura
Conphys, 2009, p. 255.
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