
 
  

   Prot. N. 246/11                                                                             Roma, 12 iulie 2011 
 
 

 Dragi frați, 
 

Această  scrisoare  adresată  tuturor  fraților  Ordinului  și,  în  mod  particular, 
fraților Provinciei din România, se datorează unui eveniment particular, care nu poate 
fi  trecut sub  tăcere: aniversarea a 25 de ani de  la moartea confratelui nostru  român 
Martin Benedict, frate minor conventual, preot și medic, exemplu de mare credință și 
de  rugăciune, om dotat cu o mare omenitate  și dăruit deplin slujirii aproapelui, ce a 
trăit  într‐un  context  în  care  libertatea  religioasă  era  în  mod  sistematic  negată  și 
abuzată de regimul comunist.  

Acest eveniment ne oferă o bună ocazie pentru a aminti viața și sacrificiile sale, 
pentru a asculta  și primi un mesaj semnificativ de  încurajare, ca și noi să mergem pe 
urmele  sale,  pentru  a  experimenta  bucuria  celui  care  se  încrede  în  Dumnezeu, 
conștienți fiind că singura cauză adevărată a tristeții și nefericrii omului este viața trăită 
departe de El.  

Totodată, este  și o ocazie de  a‐i aduce mulțumire  lui Dumnezeu pentru  că  a 
eliberat un popor de regimul opresiv și pentru a ne aminti că nu putem să‐i uităm pe 
atâția  confrați  care,  prin  credință,  au  rezistat  cu  o  eroică  fermitate  persecuției 
comuniste, mulți dintre ei ajungând chiar până la sacrificiul propriei vieți.  

Slujitorul  lui  Dumnezeu  Martin  Benedict  s‐a  născut  la  Galbeni  (Moldova, 
România) în anul 1931, într‐o familie de țărani. După ce a frecventat școala elementară 
în  satul  natal  (1938‐1945),  în  septembrie  1945  a  intrat  în  Seminarul  nostru  din 
Hălăucești, unde a fost elev timp de trei ani. Odată cu începerea persecuției oficiale a 
Bisericii Catolice și naționalizarea școlilor de către Statul comunist, a fost constrâns să 
abandoneze  Seminarul,  transformat  ulterior  într‐o  școală  de mecanică  agricolă.  Și‐a 
completat studiile superioare într‐un liceu din Bacău, după care s‐a înscris la Facultatea 
de Medicină a Universității din Iași, pe care a absolvit‐o în 1957.  
  A  exercitat profesia de medic  la Răducăneni,  Tătăreni, Bacău  și,  în  sfârșit,  în 
spitalul din Onești (din 1962 până la moarte), aflându‐se mereu sub atenta observație 
a „Securității” (poliția secretă). În 1972 s‐a îmbolnăvit foarte grav la intestinul subțire: 
în câteva zile a fost supus la trei intervenții chirurgicale; la ultima intervenție, datorită 
lipsei  de  responsabilitate  a  echipei  medicale,  i  s‐a  uitat  în  abdomen  o  clemă 
chirurgicală. Medicii erau de părere că ar fi murit  în puține zile:  în schimb, a mai trăit 
încă 14 ani doar cu 30 cm de intestin (măsura normală fiind de circa 6‐7 metri), astfel 
încât mulți considerau însăși viața sa ca fiind un miracol. În această perioadă sora sa de 
sânge Varvara, soră clandestină, a venit să locuiască la el.  
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  Fără  să  fi  întrerupt  vreodată  contactul  cu  frații  noștri,  a  continuat  să  se 
pregătească  în  secret  la  viața  religioasă  și  la  Sfânta  Preoție,  sub  îndrumarea  pr. 
Gheorghe Patrașcu, Ministru provincial  in  incognito din România; a frecventat  în mod 
clandestin noviciatul, a depus profesiunea  temporară  în 1976  și cea solemnă  în 1979 
(nu se cunosc datele exacte ale acestor două evenimente, pentru că nu existau registre 
din  cauza  situației  istorice particulare); a  fost  sfințit preot  la 14  septembrie 1980 de 
către  episcopul  greco‐catolic Alexandru  Todea,  la  Slănic‐Moldova.  S‐a  împlinit  astfel 
ceea ce spusese într‐o zi, de mic copil, mamei sale: „Vreau să devin preot franciscan”.  
  În tot acest timp a continuat să lucreze în spital, fără ca agenții de securitate să‐
i  poată  bănui profesiunea  religioasă  și  starea preoțească. Nici măcar  rudele  sale nu 
știau că este preot: era un mod de a se proteja de  interogatorii. În apartamentul său, 
unde  avea  un  mic  oratoriu,  celebra  în  fiecare  zi  Sfânta  Liturghie,  continuând  să 
participe  și  la  liturghia din parohie. Datorită  rugăciunii  sale  constante,  credincioșii  îl 
numeau  „medicul  care  se  roagă mult”  și, datorită bunătății  sale  și muncii  făcute  cu 
pasiune  îl mai  numeau  „părintele  nostru  medic”.  Se  ocupa  nu  doar  de  sănătatea 
trupească, ci și de sufletul bolnavilor săi, îndemnându‐i să se roage, să se spovedească, 
să promoveze pacea în familie, să‐și reglementeze viața lor matrimonială. S‐a opus mai 
ales avortului și a apărat demnitatea persoanei umane și a drepturilor sale inalienabile. 
În același timp, a contribuit,  la construirea unor bisericii catolice și ortodoxe,  în ciuda 
ostilității regimului comunist.  
  În  timpul  pelerinajului  la  Roma  cu  ocazia  beatificării  fratelui  capucin  român 
Ieremia Valahul, care a avut loc la 30 octombrie 1983 (în timpul Sfintei Liturghii citind 
ca laic o intenție din rugăciunea credincioșilor a adăugat spontan câteva cuvinte, care 
au trezit atenția celor care‐l urmăreau), a fost  identificat ca preot de către securitate; 
de atunci persecutarea sa a devenit tot mai evidentă și agresivă (arestări, interogatorii, 
tentative de otrăvire  și de accidente auto)  și s‐au sfârșit odată cu moartea sa, care a 
avut loc la 12 iulie 1986.  
  După moarte, casa sa natală din Galbeni a devenit spontan loc de pelerinaje din 
partea  celor  care au  fost  îngrijiți de el  și de  către alte persoane, mai ales ortodoxe, 
atrase  de  parfumul  și  de  gustul  de  trandafiri  pe  care,  se  spunea,  îl  emana  apa  din 
fântâna  aflată  în  apropierea  casei.  Acest  lucru  a  generat  o  puternică  ostilitate  din 
partea securității, dar orice tentativă de a opri fluxul de oameni a eșuat. Se vorbea de 
miracole  și  însănătoșiri,  iar  lumea a  început să se roage cu evlavie, cerând ajutorul  și 
mijlocirea fratelui Martin.  
  Procesul  diecezan  asupra  vieții,  virtuților  și  faimei  de  sfințenie  ale  lui Martin 
Benedict a început la 14 aprilie 2007; probabil că această fază diecezană se va încheia 
în acest an.  
  Prin viața sa, fratele Martin Benedict ne învață că dincolo de oricare autoritate 
civilă și politică din această lume, Dumnezeu conduce istoria omului și este  în măsură 
să‐l  ajute  să  depășească  oprimările,  chiar  și  atunci  când  aceasta  pare  imposibil. 
Dumnezeu găsește  întotdeauna o cale de  ieșire, chiar  și atunci când oamenii nu mai 
reușesc să vadă niciuna. Prin  iubirea divină, chiar și păcatul  istoriei poate să devină o 
cale prin care să treacă mântuirea: tocmai acolo unde sunt crize și obstacole sau unde 



cineva ne împiedică libertatea și responsabilitatea personală, chiar în acel loc se poate 
deschide cerul pentru om.  
  În  timpul  în  care  a  trăit  fr.  Martin  Benedict  libertatea  era  reprimată  de 
interziceri  și  persecuții,  astăzi  în  atâtea  societăți,  care  declară  că  respectă  omul, 
libertatea și valorile sale fundamentale, multe persoane trăiesc sub o fragilă cupolă a 
libertății doar aparente. Trecerea de la un creștinism trăit într‐o situație de oprimare la 
o  credință  trăită  într‐o  climă  de  libertate  a  demascat  slăbiciunea  unei  anumite 
mentalități,  cu  repercursiuni  negative.  Care  este  atunci  scopul  unei  vieți  trăite  în 
libertate? Libertatea este „cucerirea” omului în vederea „binelui, fiecărui bine, a Celui 
mai mare bine” (LodAl 3: FF 261). Mergând pe urmele lui Francisc, experiența fratelui 
Martin este caracterizată de despuierea voluntară, din iubire și în vederea conformării 
sale  cu  Cristos.  Libertatea  este  dificilă,  în  timp  ce  uneori  sclavia  pare mai  comodă. 
Libertatea  cere  curaj  și  anticonformism  pentru  a  trăi  în  mod  esențial  relația  cu 
Dumnezeu și cu lumea.  
  Pentru fr. Martin Benedict omul este liber doar atunci când este însuflețit de un 
elan creativ: creativitatea în Duh este, de aceea, eliberare de sclavie. În această optică, 
nu există nimic în viața omului care să fie lipsit de sens, care să nu poată fi transformat 
de Dumnezeu  în  frumusețe  și  splendoare. Fratelui Benedict  i‐a  fost negat accesul  la 
Sfânta  Preoție  pentru  ani  îndelungați:  este  dificilă  înțelegerea  unei  chemări  la  viața 
consacrată  și  preoțească  care  nu  reușește  să  se  „realizeze”,  în  ciuda  răspunsului 
afirmativ  dat  lui  Dumnezeu.  Așteptarea  devine  o  angajare  și  o  senină  supunere  la 
voința Domnului, gând ce apare constant în scrierile slujitorului lui Dumnezeu. El a trăit 
aproape  întrega  viață  așteptând  și menținând  vie  în  inima  sa  flacăra  speranței:  o 
speranță mai puternică decât orice  teamă  și  îndoială; o  speranță  „a celui care  speră 
împotriva oricărei speranțe”, susținută de certitudinea că Dumnezeu este fidel și duce 
la  îndeplinire  ceea  ce  a  promis.  O  speranță  în  Isus  care  nu‐l  abandonează  pe  om, 
societatea și lumea, ci se face însoțitoare de drum, lumină pe cale, forță și susținere în 
angajare.  
  Fratele Benedict ne spune că așteptarea nu este niciodată statică și pasivă și că 
puterea Evangheliei trăite mișcă  istoria. Nu se poate rămâne mereu  la fereastră doar 
pentru a privi ceea ce se întâmplă: șantierul istoriei este deschis și fiecare moment este 
o ocazie pentru suflecarea mânecelor.  

Martin  Benedict  nu  a  putut  să  îmbrace  niciodată  haina  franciscană  și  nici  să 
trăiască  într‐un  convent,  dar  toate  acestea  nu  l‐au  împiedicat  să  fie  și  să  trăiască 
atitudini profund franciscane: se arăta mereu ca un frate modest, umil și sărac, „mic și 
slujitor”,  minor.  Când  un  pacient  se  afla  la  sfârșitul  vieții  îngenunchea  și  se  ruga 
aproape de patul lui, și acesta era un gest de umilință și de mare curaj, dacă ținem cont 
de  faptul că  se afla  într‐un  spital public,  sub un  regim care  îl excludea  sistematic pe 
Dumnezeu. Nu  îi  era  frică  să  vorbească  de Dumnezeu  tuturor, mai mult,  asemenea 
sfântului Francisc, edifica pe cei care‐l ascultau fie cu cuvântul, fie cu exemplul, pentru 
că «predica cu toată persoana sa» (1Cel 97: FF 488).  Întrega sa ființă era o adevărată 
ierofanie  (manifestare  a  sacrului),  lucru  atât  de  important  într‐o  țară  majoritar 
ortodoxă. Nu  precupețea  nici  un  efort  în  a  se  apropia  de  lumea  săracă  pentru  a  o 
conforta, a o însănătoși de boli, și a‐i împărtăși suferința. Iubea sărăcia, îi iubea pe cei 



umili  și pe  cei  jigniți,  îi  iubea pe proprii dușmani, nu era preocupat de  carieră  și de 
onoruri: erau  toate  lucruri efemere pentru el. El era medicul  tuturor: al catolicilor  și 
ortodocșilor,  al  evreilor  și  ateilor  și  spunea  că  „religia  creștină  este o  rază  a  focului 
iubirii,  adusă  din  cer  de  Isus,  care  învăluie  pe  toți  oamenii  fără  deosebire  de  sex, 
naționalitate, religie sau convingeri politice, cu alte cuvine, este universală”.  
  Așa  cum  am  spus,  lumea  îl numea  „medicul  care  se  roagă mult”.  Iată un  alt 
punct esențial al vieții sale: rugăciunea laudei, care reprezenta un mod original de a se 
raporta cu lumea și cu timpul. Timpul pe care Martin Benedict îl trăia, timpul pe care‐l 
aștepta,  nu  era  acela  pe  care  îl  planifica  el,  ci  era  acela  care  îi  era  dăruit.  Lauda, 
conform  logicii  fratelui Martin  Benedict,  ne  învață  că  nu  pot  fi  uitate  darurile  lui 
Dumnezeu din cauza suferinței. Pentru Martin, Dumnezeu este mereu prezent și face 
minuni  în orice clipă: minunățiile uimesc mereu, așa  încât până și suferința devine un 
moment de laudă și de mulțumire.  
  Fratele Martin Benedict, „bunul samaritan al speranței”, continuă să îngrijească 
rănile  oamenilor  vremurilor  noastre:  este  o  persoană  de  descoperit  și  de  valorizat. 
Trebuie, deci, să‐l propunem în întâlnirile noastre și mai ales în momentele noastre de 
formare.  
  Îi suntem profund recunoscători, ca și tuturor acelor frați care, în dificultăți de 
diferite  feluri,  continuă  să‐l mărturisească  cu  iubire  pe Dumnezeu  cu  propria  viață. 
Experiența  sa  de  Dumnezeu  este  o  adevărată  dovadă  de  cum  spiritualitatea 
franciscană,  parcursă  în  situații  extreme,  dacă  este  trăită  în  plinătate,  cu  pasiune  și 
conștinciozitate, rămâne autentică și emană lumină cerească.  
  Slujitorul lui Dumnezeu Martin Benedict să ne binecuvînteze pe toți. 
  Dragi frați, Domnul să vă dăruiască pacea! 
 

Fr. Marco Tasca 
Ministru General 
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CĂTRE TOȚI FRAȚII ORDINULUI 



RUGĂCIUNE 
 
O Treime Sfântă 
îți mulțumim pentru că ai dăruit Bisericii 
pe slujitorul tău Marin Benedict 
și pentru că l‐ai chemat să fie medic al sufletelor și al trupurilor. 
Cu iubirea și răbdarea pe care tu i le‐ai dăruit 
el și‐a oferit întreaga sa viață 
pentru apărarea demnității și libertății oamenilor 
și pentru slujirea bolnavilor și a săracilor.  
Te rugăm, prin mijlocirea sa, a vindeca 
rănile sufletelor și ale trupurilor tuturor acelora care 
cu credință și iubire vin la Tine.  
Așa cum i‐ai dăruit lui o iubire înflăcărată pentru Sfânta Euharistie 
și un curaj de neînvins în fața împotrivirilor acestei lumi, 
tot astfel dăruiește‐ne și nouă, cu exemplul său,  
darul de a fi între oameni chipuri vii ale bunătății Tale,  
și de a merge cu hotărâre și înflăcărare pe căile tale sfinte.  
Te rugăm încă Doamne, dacă aceasta este voința Ta, 
să‐l înalți la gloria altarelor spre lauda slavei Tale. 
Amin.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  


