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Misterul pustnicului de pe insulă

Ajunseră cu toții acasă, unde îi aștepta doamna Nicoleta, care 
fusese toată ziua îngrijorată de dispariția băieților. Îi așeză pe toți 
la cină și, după ce mâncară, îi rugă să‑i povestească ce se întâmpla‑
se. Se gândise și ea că băieții trebuie să fi descoperit bisericuța din 
peșteră. 

Andrei și Teo le‑au povestit tuturor cu însuflețire și cu multe de‑
talii cum au descoperit intrarea subterană, apoi catacomba și cea‑
laltă ieșire care dă spre mare, cum acolo l‑au găsit pe Papa‑Vasilis, 
care le‑a vorbit despre potop și toate celelalte. În cele din urmă, 
Andrei le‑a mărturisit tuturor că a intrat în camera lui Papa‑Vasilis, 
unde a găsit jurnalul Cuviosului Partenie, pustnicul de pe insulă. 
Și, stânjenit, îl puse pe masă. 

Domnul Cosma îl luă și începu să‑l răsfoiască. Pe măsură ce 
dădea paginile îngălbenite de vreme, devenea din ce în ce mai 
emo ționat. La un moment dat se opri și citi:

„15 iunie 1928
Ieri au venit Vasilis și Alexis. Mi‑au adus câteva provizii necesare 

pentru mai multe luni, dar și cărțile cerute. Au rămas la mine peste noap‑
te, am făcut împreună priveghere.”

„1 ianuarie 1932
După slujbă, am recitit viața Marelui Vasile. Câtă bărbăție, câtă forță 

într‑un trup atât de firav! Și câtă lucrare într‑o viață atât de scurtă! As‑
tăzi m‑au vizitat Vasilis și Maria cu copiii. Pe lângă alte bunătăți, mi‑au 

adus, desigur, și plăcinta Sfântului Va‑
sile. Doar e ziua sfântului, dar și a lui 
Vasilis! Mă bucur pentru buna mea 
so ră că are o familie așa de frumoasă!” 

„6 ianuarie 1938
Întruparea Domnului este o creare 

de la început a lumii. Și Botezul, la fel, 
înnoiește firile, începând cu apa, fără 
de care nu poate exista viață în nici o 
făptură vie. Dar Botezul Îl aduce și pe 
Duhul Sfânt, Dumnezeu întreg, Care 
este apa noastră cea duhovnicească, 
sau mai degrabă oxigenul. Nu din apă 
a ieșit la iveală uscatul când Dumne‑
zeu a creat lumea? Nu deasupra apelor 
s‑a păzit nevătămată Arca lui Noe la 
potop? Tot așa, din apă și din Duh, se 
naște din nou fiecare mădular al Biseri‑
cii, această Arcă nestricăcioasă.

«Veselește‑te astăzi, Biserică a lui 
Hris tos, care mai înainte erai stearpă și 
cumplit neroditoare, că prin apă și prin 
Duh s‑au născut ție fii», zice cânta‑
rea. Dar și Isaia Prorocul tare mult mă 
mângâie. Îl citesc iară și iară: «Acestea 
zice Domnul: Scoateți apă cu veselie din 
izvoarele mântuirii.» Este apa cea vie, 
de care vorbește Hristos, adică Duhul 
Sfânt. Și, mai departe: «Spălați‑vă și vă 
curățiți. Și de vor fi păcatele voastre ca 
mohorâciunea, ca zăpada le voi albi, și 
de veți vrea și de Mă veți asculta, bu‑
nătățile pământului veți mânca.» O, 
Doamne, albește‑mă, curățește‑mă și pe 
mine!



M‑am veselit și eu astăzi cu Vasilis și Maria și cei patru voinici ai lor. 
Au fost și Alexis și Kostas, cu ai lor. Am petrecut frumos praznicul. La 
sfârșit, la sfințirea apelor, am aruncat crucea în mare. Să fi văzut ce în‑
trecere pe cinste a fost între băieți, dar Manole a fost cel mai rapid și un 
excelent scufundător...”

– Manole e tata, îngăimă domnul Cosma emoționat. 
Avea ochii în lacrimi. 
– Părintele acesta, Partenie, este chiar fratele bunicii Maria. 

Știam noi ceva despre el, se pare că a trecut la Domnul după sfârși‑
tul  războiului. 

Erau cu toții surprinși, nimeni nu s‑ar fi așteptat la o asemenea 
descoperire. „Câte am aflat într‑o singură zi! Jurnalul, biserica 
sub terană, povestea despre potop, pustnicul Partenie”, se gândi 
Andrei. 

– Știți la ce mă gândesc? întrerupse tăcerea Papa‑Vasilis. Haideți 
să facem și noi Boboteaza pe insula pustnicului! Mâine, în ajun, 
slujim aici Ceasurile împărătești, iar praznicul să îl facem acolo!

– Da, daa! săriră băieții cei mici, care erau atât de bucuroși la 
gândul unei expediții pe mare. 

– Da, părinte, spuse domnul Cosma. Este un gând inspirat! Noi 
încăpem toți în „Arcă”, Ianis îi va urca pe ai lui în „Pescărușul” și 
am să‑i anunț și pe vecinii mai îndepărtați.


