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TRAIAN, ROBUL DOMNULUI SAU CURĂȚIREA – TE-AI UNIT CU HRISTOS?
FOTO 1
Tătăică și Mămăica la
cununia lor.

FOTO 2
Nea Petrică, supranumit
„Romanul”, când nu avea
nici măcar mustață.

FOTO 3
Tătăică pe când era, după cum spunea el, „urât fiindcă nu aveam barbă”,
împreună cu Mămăica și primii lor doi copii: Ioan și Lucica.
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FOTO 4

Nea Vasile Dobre, bucurându-se din plin de ascultarea cuvintelor lui Tătăică.
FOTO 5

Nea Vasile plângând din plin că nu mai poate asculta cuvintele lui Tătăică.

Traian, robul Domnului sau Curățirea – Te-ai unit cu Hristos?
FOTO 6

Harta locurilor unde a luptat duhovnicește (prin răbdare, lacrimi, dureri și predică) Tătăică1

Măgurenii se găsesc la sud-vest de Cocorăștii Capli (în sudul Câmpinei), iar mai la sud-est de
Măgureni, foarte aproape, sunt Călineștii, în care se află chilia lui Tătăică2.

1
2

https://traianbadarau.wordpress.com/harti/
https://picasaweb.google.com/lh/albumMap?uname=virgilalexandruanastasiu&aid=5577411244130789873#map
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FOTO 7

La Marea Lavră. Constantin Bumbăcea (cel de la dreapta) numit de Tătăică „ucenic”, iar apoi
binecuvântat de †PS Galaction și Pr. Vasile Ioana (nepotul lui Tătăică Foto 12) să fie continuator al
organizării agapelor. La stânga: Părintele Ieronim Aghioritul, admirându-l pe Tătăică.
FOTO 8

De la stânga la dreapta: Mariana Bumbăcea, Maica Teodosia, Valerica Doroftei, Maica Stareță
Stavroforă Mihaela, Maica Teofana de la Sfânta Mănăstire Iezer (Vâlcea) în ajunul înmormântării lui
Tătăică.
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FOTO 9

Valerica Doroftei - fina care l-a și îngrijit până la adormire și care l-a iubit ca pe un stareț, ca pe un
părinte și ca pe un copil.
FOTO 10

Tătăică și cel pe care l-a numit „prietenul său” Pr. (protosinghel) C., în pelerinaj la Sfânta Mănăstire
Zamfira.

10

Traian, robul Domnului, omul Bisericii și teologul durerii – Fotografii
FOTO 10BIS

Maria, o femeie prin care m-a înțelepțit și smerit Hristos (la 87 de ani. De Adormirea Maicii Domnului
2013. Soțul ei trăia și avea atunci 94 de ani).
FOTO 11

În pelerinaj la Sfânta Mănăstire Sihăstria: la stânga (pe atunci mirean și doar cu mustață) Pr. Gheorghe,
parohul de la Sfânta Biserică a Sf. Mare Muc. Fanurie din satul Mineri, Maica Felicia3; la dreapta
Părintelui Arhimandrit Cleopa se află Mămăica și Tătăică. Deasupra lui Tătăică se află Lucica (fata cea
mare a lui Tătăică), iar la dreapta lui Tătăică se află (pe atunci un copil) Pr. Vasile Ioana, nepotul lui
Tătăică.
3 Când Tătăică era să fie aruncat în stradă, din cauza escrocheriei fostului proprietar al casei pe care o cumpărase, cerândui încă o dată banii pe care deja îi dăduse, Maica Felicia i-a zis: „Eu n-am bani să-ți dau, dar îți dau un Sfânt” și i-a dat acatistul
original, scris de mână (pe atunci necunoscut), al Sfântului Mare Mucenic Fanurie, pe care Mămăica l-a copiat și, apoi,
Tătăică a avut grijă să-l publice în forma lui corectă, așa cum este cunoscut acum de toți.
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FOTO 12

Dreptul adoarme, nu moare.

Pr. Vasile și Constantin Bumbăcea la slujba de îngropare a lui Tătăică
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FOTO 100

Să ne ferească Părintele Arsenie Papacioc de Bruno, cum ne-a ferit și de atâția alții ca el, pentru
a căuta cu frica lui Dumnezeu pomenirea morții, lucrarea înțelegătoare a suferinței și pocăința întru
adevăr, iar nu falsele minuni spectaculoase propagate de mass-media.
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FOTO 101

O Sfântă Icoană a lui Moș Gheorghe Lazăr (1846-1916), pictată mai înainte de a fi canonizat sub
numele de Sfântul Gheorghe Pelerinul, cu data de prăznuire 17 august.
FOTO 102

Ucenicii care au înțeles cum Tătăică i-a slujit toată viața Domnului, i-au făcut o icoană, urmând
Sfânta Tradiție. Însă, s-au ferit să scrie pe ea „Sfânt” din smerenie, nebizuindu-se pe mintea lor. Acest
lucru arată ascultarea lor față de Sfântul Sinod și duhul cu adevărat evlavios pe care Tătăică l-a avut și
l-a transmis, deosebindu-l de falșii sfinți (din ce în ce mai numeroși, al căror duh amăgitor și lumesc a
fost transmis ucenicilor și îi îndeamnă în ascuns, inducându-le o stare de entuziasm, de înșelare și de
forțare, ca să le facă fundații, campanii mass-media - cu nimic deosebite de cele electorale - și petiții
online, ca o presiune nefirească de canonizare – una din cele mai mari ispite contemporane, atac prozelit
violent la adresa cuvioșiei adevărate care este atât de echilibrată și delicată).
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FOTO 103-110
Părinți încă necanonizați
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13

14

13
Părintele X. ne-a povestit că un monah se tot întreba la ce măsură au ajuns Părinții Paisie și Cleopa. După multă
rugăciune, într-o noapte un înger l-a sculat și l-a dus la părintele Paisie și a văzut că era în ceata Sfântului Cuvios Ioan Iacob;
fiind uimit de atâta frumusețe l-a întrebat pe înger:
–
Dar pe Părintele Cleopa de ce nu mi-l arăți? Unde este?
–
Nimeni în trup muritor nu-l poate vedea. Acela este la tronul Sfintei Treimi.
14
Între timp Sfântul Cuvios Sofronie a fost canonizat.
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FOTO 111

Bătrânul Gherasim de la Mânăstirea Sitaru

şi
lui Dumnezeu laudã!

