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Amintiri despre Sfânta Mănăstire Frăsinei 

şi despre Părintele Gheorghe Ghelasie 

 

                                Prof. Univ. Dr. Gh. Neagoe 

                      Membru al Academiei de Ştiinţe Medicale 

 

       Fiind născut şi crescut în comuna Bălceşti, judeţul Vâlcea, era firesc să aud despre 

această mănăstire ctitorită de Sfântul Calinic după asemănarea mănăstirilor de la 

Sfântul Munte Athos. M-a impresionat faptul că toate femeile care au călcat pragul 

mănăstirii, încălcând blestemul scris în piatră de Sf. Calinic, au avut de suferit. Am 

fost cuprins de teamă şi respect deosebit faţă de mănăstire după anul 1953, când în 

preajma sa, în timpul unor săpături, a fost omorât de prăbuşirea unui mal, iubitul meu 

preot Georgescu din comuna mea, cel care îmi consolidase credinţa în Dumnezeu prin 

împrumutarea multor cărţi religioase din biblioteca sa personală. 

       Doream din suflet să ajung la mănăstire însă, pe vremea aceea, nu erau mijloace 

de transport, iar eu eram abia un copil. 

      În anul 1953 am plecat definitiv din Bălceşti, mergând la liceu la Craiova şi apoi la 

Facultate la Timişoara, uitând de mănăstire.  

      Abia după anul 1971 , când Dumnezeu a voit ca, până în 1985, să fiu detaşat 

aproape în fiecare primăvară la Râmnicu Vâlcea, mi-am reamintit de mănăstire, pe 

care nu am rezistat să nu o vizitez de fiecare dată, cu ocazia detaşării mele. Viaţa 

monahală  şi modul de a sluji permanent, cu mult  suflet, Divinităţii, arătate de către 

toţi călugării, care în acest scop au renunţat la plăcerile fireşti ale vieţii şi s-au supus 

benevol unor suferinţe fizice permanente în schimbul unei fericiri sufleteşti, m-au 

convins că, aşa cum Athos-ul reprezintă sufletul monahismului creştin-ortodox 

mondial, Mănăstirea Frăsinei reprezintă sufletul ortodoxiei româneşti. Pentru mine, 

această mănăstire reprezintă oaza cu cea mai înaltă spiritualitate creştină, care reuşeşte 

să mă apropie sufleteşte de Dumnezeu. Din acest motiv, nu am rezistat ca sa nu plătesc  

de fiecare dată, pe câte un an, acatiste sau liturghii şi să iau acasă mir şi aghiasmă, care 

după 30 ani încă nu s-au alterat, dovedind sfinţenia lor. 

 Am simţit permanent în sufletul meu şi sunt ferm convins că legătura mea cu 

Sfânta Mănăstire Frăsinei m-a ajutat din primul an, 1971, când am ajuns acolo şi până 

în prezent, să scap de numeroase nenorociri, probleme grave ale vieţii mele, inclusiv 

din primejdii de moarte în mai multe rânduri. Regret nespus că în anii 2002 şi 2003 nu 

am reuşit să mai ajung la mănăstire, deşi îmi programasem. Voi  încerca cu mai mult 

sacrificiu să ajung în cursul acestui an, 2004. 

 M-a mai impresionat ajutorul bănesc pe care mănăstirea l-a acordat bisericilor 

din cadrul Mitropoliei Oltenia, inclusiv din comuna mea, Bălceşti. 

 Chiar dacă în mănăstire, până acum, nu s-au aflat moaştele vreunui sfânt1, ea a 

fost construită de un mare sfânt, Calinic Cernicanul, care a făcut şi face multe minuni, 

inclusiv la Sfânta Mănăstire Frăsinei. Am fost de mai multe ori la Sfânta Mănăstire 

                                                           
1 ele nici n-au fost căutate vreodată. 
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Cernica pentru a mă închina la moaştele acestui mare sfânt român, care a construit – 

pentru mine – cea mai sfântă mănăstire din ţara noastră. 

 În momentul de faţă, Sfânta Mănăstire Frăsinei are moaştele propriului său 

sfânt, Gheorghe Ghelasie, despre care eu mă consider nevrednic să scriu deoarece, de 

câte ori privesc fotografia sa din biroul meu, simt în sufletul meu cum mă ceartă 

pentru viaţa mea, extrem de păcătoasă, care se situează undeva sub iadul pe care şi-l 

putea închipui Sfinţia Sa. 

 În fiecare zi de sărbătoare, când am mai mult timp pentru rugăciune, mă rog 

nu numai pentru toţi slujitorii actuali ai Mănăstirii Frăsinei, ci simt imperios necesar 

să mă rog bunului Dumnezeu să ajute la sanctificarea în cel mai scurt timp Părintelui 

Ghelasie, care prin modul său de viaţă, de slujire a Divinităţii şi prin tot ce a făcut şi a 

scris în acest scop, a impresionat religios nu numai pe oamenii de rând, ci şi pe 

intelectuali, pe colegii şi superiorii săi, etc.  

        L-am cunoscut pe părintele Ghelasie imediat după revoluţie, când l-am întâlnit 

la mănăstire. Auzind că eu sunt medic, mi-a spus că Sfinţia Sa a fost asistent medical. 

De atunci am simţit o atracţie deosebită faţă de acest om deosebit. În continuare l-am 

întâlnit aproape anual, cu ocazia venirii mele la mănăstire şi de fiecare dată am stat de 

vorbă. În 2 ani la rând m-a invitat în cămăruţa extrem de strâmtă şi izolată a Sfinţiei 

Sale, sub formă de butoi, unde am discutat ore în şir, arătându-mi cu răbdare şi 

insistenţă adevărata cale spre Dumnezeu, cale pe care eu nu am fost în stare să o 

urmez. Într-o vară, mi-a oferit „prânzul” dumnealui reprezentat numai de trei prune. 

Mi-a dat, cu delicateţe, următoarele scrieri publicate de Sfinţia Sa: 

1. Reţetele Medicinii Isihaste – 1998; 

2. Ecce Homo – 1999; 

3. Moşul din Carpaţi (Neofit Pustnicul) – 1998; 

4. Specificul Filocalic al Pustnicului Neofit Carpatinul – 1999; 

5. Rugăciunea – 1999; 

6. Hristos, Trupul Lumii şi al Veşniciei (Despre Întrupare şi Reîncarnare) – 2000; 

7. Viaţa şi Acatistul Cuv. Antonie de la Schitul Iezer – Vâlcea –1999; 

8. Foaia de Practică Isihastă – Numerele 1 (iunie 1998) şi 2 (iulie 1998). 

 La rândul meu, i-am oferit cu dedicaţie publicaţiile mele „Filozofia Ocultă” 

(1998) şi „Adevărul şi Amăgirile” (2001), pentru care nu m-a criticat, deşi meritam. 

 Întrucât majoritatea scrierilor sale au o terminologie religioasă şi filozofică 

complexă, uneori greu de înţeles şi pentru mine, i-am reproşat că scrie şi publică 

numai pentru intelectuali care sunt puţini şi nu pentru oameni simpli care reprezintă 

majoritatea. Mi-a răspuns că pot fi înţelese cu puţin efort. 

 Evident că eu nu-i cunosc toată viaţa şi toate eforturile pe care   le-a făcut pentru 

a-I sluji lui Dumnezeu, pentru a-L apăra de necredincioşi şi pentru a-i apropia de 

Dumnezeu, pe toţi cei cu care a venit în contact, argumente ce l-ar ridica şi mai mult, 

justificându-i sanctificarea. 

  A fost un mare nevoitor pentru Dumnezeu! 
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 Am regretat enorm că n-o să-l mai pot vedea, atunci când anul acesta, înainte 

de Sf. Paşti, am aflat cu îndurerare că nu se mai află printre noi. M-am bucurat însă la 

gândul că în mod sigur se află printre sfinţi. 

  Dumnezeu să-l ierte, să-l binecuvânteze şi să-l fericească în rândul Sfinţilor Săi! 

 Rog pe cei în drept să solicite judecarea argumentelor prin care să poată fi 

sanctificat! 

 Am scris acestea cu deosebit respect, dragoste şi recunoştinţă faţă de Sfânta 

Mănăstire Frăsinei cu slujitorii ei actuali şi faţă de Sfântul acestei mănăstiri, Gheorghe 

Ghelasie. 
 


