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Cine se apleacă cu interes asupra vieții și 
personalității părintelui Dionisie Ignat ră-
mâne uimit de multitudinea darurilor cu 
care l-a binecuvântat Dumnezeu, dar și de 
trăsăturile care îi zugrăvesc portretul lăun-
tric, rar întâlnite în același om: iubitor față 
de semenii săi până la jertfirea de sine și 
aspru apărător al canoanelor și pravilelor 
Sfinților Părinți; un român care își afirma cu 
mândrie rădăcinile etnice, dar care diagnos-
tica precis, cu durere, bolile sufletești speci-
fice românilor; îndrăgostit de neamul româ-
nesc și, totodată, propovăduitor al iubirii 
nețărmurite pentru „întregul Adam,” după 
cuvântul Sfântului Apostol Pavel: în Hristos 

„nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici 
rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească 
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și parte femeiască.” /Galateni 3, 28/ De la 
părintele Dionisie putem învăța că principi-
ile și valorile lumii duhovnicești sunt altele, 
radical diferite de cele care definesc împă-
răția acestei lumi: în viața noastră de zi cu 
zi sunt la mare cinste autoafirmarea, iubirea 
narcisistă, graba. Pentru lumea nevăzută, 
dragostea, prihănirea de sine, răbdarea 
necazurilor și a încercărilor devin adevărate 
căi de acces spre veșnicie, spre lumina ne-
zidită a lui Hristos.

O viață închinată smereniei

Părintele Dionisie Ignat a venit pe lume în 
ținutul Moldovei, comuna Vorniceni, jude-
țul Botoșani, la data de 22 septembrie 1909. 
A fost cel de-al optulea copil într-o familie 
de țărani simpli, dar foarte evlavioși. Îl vor 
boteza cu numele de Dumitru. Rămâne or-
fan de tată la o vârstă foarte fragedă: împli-
nise un an și ceva când Domnul l-a chemat 
la Sine pe tatăl său, Ioan.

Datorită contextului social-istoric extrem de 
dificil, determinat de declanșarea, apoi de 
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efectele Primului Război Mondial, Dumitru 
termină doar patru clase primare, evidenți-
indu-se prin rezultatele bune obținute la 
învățătură. Mai târziu va mai face doi ani 
de școală profesională.

În 1923 îmbracă chipul îngeresc monahal. În 
hotărârea sa de a-și închina viața Domnului 
a cântărit exemplul fratelui său, Gheorghie, 
care era mai în vârstă decât el cu zece ani. 
Gheorghie alege să viețuiască în Schitul 
Măgura din ținutul Moldovei, iar la călugă-
rire primește numele de Ghimnazie. Mai 
târziu va fi hirotonit ierodiacon tot aici.

Pe 6 septembrie 1926, Dumitru – care îm-
plinise vârsta de 17 ani –, însoțit de fratele 
său, ajunge în Sfântul Munte. Mai întâi vor 
face un mic pelerinaj pe la mănăstirile care 
împodobeau pe atunci Grădina Maicii 
Domnului, iar mai apoi „frații Ignat încearcă 
să se stabilească la schitul românesc 
Prodromul, dar nu sunt primiți, din cauza 
problemelor existente în acea vreme la 
schit.” (Starețul Dionisie de la Colciu 
Duhovnicul de la Sfântul Munte Athos) Râvna 
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de a se stabili pentru totdeauna în Sfântul 
munte i-a făcut pe părintele Ghimnazie și 
pe fratele său Dumitru – lor alăturându-li-se 
schimonahul Sebastian – să împrumute o 
sumă însemnată de bani și să cumpere 
Chilia Buna Vestire, care se găsea în propri-
etatea Mănăstirii Pantocrator. Pentru a-și 
achita datoria, vor lucra vreme de trei ani 
ca argați la Mănăstirea Iviru.

În Grădina Maicii Domnului

Într-o convorbire purtată cu un grup de 
pelerini, în 1999, părintele Dionisie își amin-
tește: „Când am venit în Sfântul Munte 
eram tânăr, și apoi ne-am dus pe la Caracalu, 
atuncea noi lucram ca argați la început, că 
erau alte timpuri, grele timpuri… După 
cum consider eu, părinții erau mult mai 
apropiați de Dumnezeu ca astăzi, era altă 
viață, cu greutate îți iconomiseai traiul. 
Lucram la mănăstire, eram patru părinți, 
toți tineri, și ne spuneau părinții din 
Caracalu: «Măi părinților, sunteți tineri și o 
să lucrați cu greu acolo, veniți la noi aici, în 
mănăstire, și vă facem călugări și o să fiți 
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