
Ceata Domnului la spovedanie cu securitatea
Toti preotii erau urmariti de Securitate si toti erau la un moment dat obligati sa vorbeasca cu securistii.
Afirmatia ii apartine unui preot sibian, acum pensionat. Danila Luca a fost protopop de Sibiu timp de 25
de ani. Acum asista linistit la parada preotilor chemati la CNSAS pentru a da lamuriri despre colaborarea
lor cu Securitate. El sustine insa ca dar nu inseamna ca au fost colabopreotii desi erau obligati sa
vorbeasca cu securistii, nu erau turnatori. Pana acum, CNSAS a dat verdict de colaboratori pentru opt
inalti prelati. 
  
  Danila Luca are acum 84 de ani. in fiecare zi de cand a iesit la pensie a imbracat in continuare hainele
preotesti. „Preotia este pentru cat vei trai nu e doar o meserie ", spune preotul pensionat. S-a hirotonit in
1949, convins fiind de mitropolitul Ardealului de atunci Nicolae Balan, urmatorul dupa Andrei Şaguna.
Vorbeste si acum cu durere in suflet, despre acea perioada in care era deosebit de greu sa iei o asemenea
decizie. „Nu era usor sa te decizi atunci sa faci teologia si sa te hirotonesti. Erau foarte multe restrictii, iar
oamenii de atunci ii spuneau si tatalui meu sa nu ma lase sa merg la teologie ", spune Danila Luca. Prima
parohie care i-a revenit a fost la Toparcea. Acolo a simtit pentru prima data cat de greu este sa isi
desfasori activitatea ca si preot. „Securitatea era atunci peste tot. Erau peste o mie de securisti. Nu aveai
voie sa faci religie, nu aveai voie sa faci nimic pentru ca erai peste tot urmarit de securisti. Veneau la
nunti, botezuri, inmormantari. Peste tot ", spune fostul protopop. 
  
  Din 1954 parintele a fost transferat la Sibiu. A fost mai intai secretar la protopopiat, preot misionar pe
sase judete, iar din 1975 a fost numit protopop de Sibiu. „Eu nu am vrut la inceput acest post. Aveam in
subordine 130 de parohii, de la Arpasu pana la Jina, cu multi preoti. Ştiam ce urma sa ma astepte. in ceea
ce priveste securitatea mereu am fost mediator. Trebuia sa ma apar si eu si sa ii apar si pe preoti. M-am
rugat tot timpul la Dumnezeu. Mereu stiam ca vin la mine in cunostinta de cauza. Practic de la mine
cereau doar o confirmare. Nu puteai sa ii minti. Eu am stat mereu pe verticala ", spune Danila Luca.
Preotul sibian spune ca erau mereu monitorizati de catre un om. „Aveam si noi un inspector de culte care
era atent sa nu alunecam. Adica sa nu vorbim impotriva regimului si sa nu facem propaganda ",
povesteste Danila. 
  
  intalnirea cu securistii 
  
  Acest inspector de culte a fost cel care l-a si avertizat pe preotul Danila Luca despre faptul ca urma sa se
intalneasca intr-o zi cu securistii. „ A venit la mine si atat mi-a spus, ca a doua zi o sa vina niste oameni,
sa vorbeasca ceva cu mine. Au venit si mi-au spus. in Sibiu erau patru securisti care se ocupau de preoti.
Eu cu ei am stat de vorba. in ziua aceea cand ne-am intalnit nu au spus decat un lucru, ca ei aveau o
sarcina de serviciu practic si nu cer decat un lucru, sa le spaun si preotilor sa nu vorbeasca, sa nu faca
propaganda impotriva regimului, ca si ei vor sa fie lasati in pace. Eu mereu ii intrebam, atunci cand
veneau la mine, daca au familie, daca au copii. Toti erau casatoriti, au facut nunti, botezuri si tot cu
preotii au facut. Cu cine altcineva? ", spune preotul Danila. Acum, fostul protopop, se intalneste cu ei pe
strada, ii saluta, iar ei ii saruta mana. 
  
  Preot inchis de securisti
  
  isi aduce aminte cu tristete de preotii care au avut de suferit de pe urma regimului. „Un preot a fost
inchis pentru ca le-a spus oamenilor sa nu mai duca grau, sa il tina in curte. A fost imediat prins si inchis.
Eu mereu le spuneam ca in acel regim trebuia sa fi intelept ca serpii si bland ca porumbeii. Biserica
Ortodoxa Romana a avut perioade grele din cauza comunismului. Mitropolitul Ardealului, de exemplu, a
fost propus sa mearga pe scaunul de Patriarh, dar a refuzat. El nu a vrut. A mers atunci insa Nicodin, din
Moldova ", spune Danila Luca. Tot preotul sustine ca in tara noastra, chiar si asa, cu vremurile grele care
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au fost pentru preoti, tot nu a fost ca in Rusia. Au fost omorati in Rusia sute de preoti, cu familiile lor cu
tot. Aici nu a fost asa. 
  
  Fratele sau ucis de Securitate
  
  Legat de Securitate preotul sibian are un gust amar si din alta privinta. „Eu am avut un frate geaman, tot
preot, care a fost gasit insa mort la 29 de ani. Era tocmai ziua in care a mers la Mitropolie pentru a cere
acordul sa ridice in localitatea in care el era preot, o biserica. in aceeasi zi, la ora unu si jumatate, am fost
anuntat ca a fost gasit mort la lacul din Dumbrava. Am mers acolo si cineva mi-a spus ca o motocicleta cu
atas, cu doi oameni cu geci de piele, au dat doua ture pe acolo, era si o barca, iar apoi au disparut.
Medicul legist a spus ca a fost inecare prin asfixiere. Eu nu stiu ce sa cred. Am banuit ca cineva l-ar fi
turnat ca vrea sa faca biserica. Nu stiu. Am mers la militie, la Securitate iar de la Securitate mi-a spus
cineva: Ce e parinte? Un popa mai putin, atat s-a intamplat ", povesteste cu lacrimi in ochi, Danila Luca,
despre fratele sau. 
  Despre noile dispute pe tema colaborarii preotilor cu securitatea, preotul sibian pledeaza pentru
nevinovatia ierarhilor. „Nu pot sa cred asa ceva. in plus, Arhiepiscopul Visarion Rasunareanu e tanar. El
nu avea cum sa fi colaborat cu Securitatea. Nici Andreicut nu cred. Nu. Nu este posibil sa fie asa ", spune
parintele Danila Luca. El sustine ca niciodata ceea ce credinciosii spuneau in taina spovedaniei nu a spus
securitatii si nu crede ca vreun preot ar fi putut face acest lucru. 
  
  Pana acum, Colegiul National de Studiere a Arhivelor Securitatii a dat verdictul de colaborare cu
securitatea pentru urmatorii prelati: 
  
  1. Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, Pimen a colaborat atat cu Departamentul Securitatii Interne
(DSS), cat si cu Departamentul de Informatii Externe (DIE). Avea doua nume de cod: "Sidorovici" si
"Petru". 
  2. Casian, Arhiepiscop al Dunarii de Jos, a lucrat pentru DIE avand misiuni in strainatate. Casian avea
trei nume de cod: "Crin", "Casio" si "Casius"
  3. Calinic Argatu, Episcop de Arges, cunoscut cu numele de cod "Zamfir" 
  4. Visarion Rasinareanu, Episcop-vicar de Sibiu, era "persoana de sprijin", cu numele conspirativ "Bobi"

  5. Ioachim Mares, Episcop de Husi, a lucrat pentru DSS sub numele conspirativ "Matei Gheorghe" 
  6. Timotei Seviciu, Episcop de Arad, a lucrat pentru SIE si DSS, avand numele de cod "Radu Viorel" 
  7. Epifanie Norocel, Episcop de Buzau si Vrancea era si el "persoana de sprijin". 
  8. Bartolomeu Anania, Mitropolitul Clujului, Albei, Crisanei si Maramuresului
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