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Părintele de la Marea Neagră 
 

De atâta vreme, trase parcă spre un Estuar, 

înţelesurile se răsfrâng înspre puţinul ţărm românesc 

de la Pontul Euxin: albie genetică a romanităţii.  

Acolo aşadar o mână, precum mâna de la începutul 

lumii, cu rostul ei teandric reformulator, restrânge 

fiinţa de peste tot, ca şi din ce are ea aleatoriu ori 

centrifug. Acolo, înspre ţara Dobrogei prinsă de 

miracolul nemântuit al apelor originare.  

Dobrogea căutată de pictori pentru lumina maximă, 

Dobrogea în care antichitatea îşi răstoarnă încă 

vestigiile în muzeul de arheologie ştiut, … când toate 

acestea se lămuresc, cu axialitate, în statura de 

patriarh neîncoronat al celor umili, simpli şi atât de 

mulţi. 

Din Nordul ortodox scandinav, dinspre Anglia şi 

Europa medie, dârele duc la părintele de la marginea 

mării, a căruia umbră, la ţărmul amintit, face atât de 

vie mistica în această parte de lume. 

Nimeni nu-l poate onora mai mult dincolo de aceste 

cortegii ale anonimilor care vin şi se plâng: fericirile 

mari şi durerile cele multe sunt aşezate deopotrivă la 

masa adevărurilor, care destramă ori alcătuiesc fiinţa. 

Iar părintele aduce împăcarea luminii cu noaptea, a 

zilei nesfârşite cu noaptea fără finit; şi le strânge pre 
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acestea la ceea ce este. El are în vedere somato-psihia, 

ca cel de a greşit în duh să fie sănătos în duhul şi în 

trupul său, un metron unitar de care are nevoie rasa 

umană de la marginea acestui alt mileniu.  

Înger sau om? A ales omul: să fie om, să se facă 

tuturor de toate, împrăştiind spre braţele ce se întind 

spre el, ca într-o alegorie, binecuvântarea şi pecunia, 

cărţile şi aromatele de Orient, pâinea şi pâine 

euharistică, înscrisuri peste memoria de altădată, mici 

investituri cu semnificaţia clipei… 

Părintele nu are greutate; mâna sa pusă pe umărul 

tău are ponderea unei aripi care atinge tămăduitor. 

Eşti în faţa sa ori eşti în depărtare, părintele prinde 

acel pH neutru al existenţei vaste, pune un diagnostic 

pe viaţa ta, a cărei geografie rămâne duhul, ruah 

izbăvitor al eonului în care fiecare îşi primeşte, mai 

devreme sau mai târziu, parte sa de schimbare la faţă. 

Şi Îngerul poartă pe spatele aripilor sale informaţie, 

din etherul şi el informaţional. Apoi, cu vârful uneia 

dintre aripi, el moaie cuantic în milă şi în dumnezeire 

şi, tocmai de acolo, el trage şi transcrie câte un înţeles 

pentru tine… şi iar neobosit pentru tine. Vocativele 

sunt tandre, ele însele halcografiate de inflexiile 

privirii de şoim ce prospectează adâncurile celuilalt, 

zidurile tale de nevoinţă şi îndurare. 

Aşadar, s-a definit în pustia românească, precum s-

a sugerat; dar, mai cu seamă, se defineşte în 
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sobornicitate- concept aşa cum a fost realizat şi lăsat 

de tradiţia de Răsărit. Astfel s-a iscat şi cartea de faţă: 

o mică introducere în teoria deosebirii- ca expresie a 

ceea ce nu-i de văzut: Dumnezeu Carele, în straiele 

cele mai simple şi de nebănuit, vine către lume numai 

apofatic. 

Niciodată darul nu soseşte ca de la sine; ci pare că 

părintele transportă de undeva o comoară pe care doar 

o restituie lumii absolut, fără adăogiri şi fără 

ştersătură; e doar un intercesor care mediază intact 

straturi existenţiale; faţa sa, cu o lumină 

inconfundabilă, priveşte spre cer; faţa sa, în aceeaşi 

lumină, e îndreptată spre om. 

Ce s-ar putea spune, heredo-colateral, despre 

filiaţia sa în lume, când câte o aşchie a trunchiului 

onto-genealogic face să crească din pământ câte o apă, 

câte un drum ori mânăstire; ori slujeşte sus la 

Împărăţie, acasă în Cuvântul? 

Şi oare nu părintele este cel care a făcut, din 

secretul artelor, posibilă cărăruia cea largă până la 

Dumnezeu, dezvoltând din lemnul crucii simbolul pe 

care l-a înţeles ascensional, pentru luarea în seamă a 

omului?! 

Câtă însemnătate a avut numele(îngerul), în dreptul 

său, se poate deosebi iterând distanţa dintre Anghel 

() şi Arsenie, întinderea de vocale-consoane 

dezvoltând arcul de susţinere a semnificaţiei de sus- 
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edificiul cu şapte turnuri al vieţii sale. Spuneam că 

distanţa dintre cele două chipuri ale onomasiei e 

minimă dar ea conţine sempitern un spaţiu de forţă, o 

zonă de trimitere şi exactitate pentru ceea ce pământul 

a aşteptat, în dreptul acestei paralele, de la viaţa sa. 

Nici carcera, nici viforul, nici spaima de moarte, 

conferită omului de către om, n-au şters întru nimic 

din vocaţia sa pentru lumina de amiază, timpul de 

excelenţă pe care făptura sa îl exprimă desăvârşit. 

Oriunde este părintele este şi aşezare. Este încă un 

meridian de forţă al monahismului creştin dintre 

aceste râuri şi înălţimi ale lumii. 

Asemeni altora, în chiar media vieţii sale, accesul 

la memorial s-a instalat drept revelatoare cale a 

crucii. Atâta vreme cât Banatul este încă pe umerii (ca 

umbra) ai unui Ioan Negruţiu, atâta vreme cât Teofil 

Părăianu va mai înfiora, cu elocinţa sa, dinspre 

Sâmbăta de Sus până’n Aula Facultăţii de Drept din 

Bucureşti, atâta vreme cât părintele Sofian rămâne 

vatră şi incintă spirituală acolo unde este, şi atâta 

vreme cât apa mării face-se-va încă oglindă pentru tot 

ce este umanitate în procesul modern de transhumanţă 

înspre schitul de pe malul lacului Techirghiol, s-ar 

putea spune că punctele vitale ale pustiei româneşti au 

încolţit şi au rodit, la date aproape fixe, şi au impus o 

ritmică în devenirea spiritualităţii din (atât de 

puternică) această ţară românească. Şi, asemeni 
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celorlalţi nevoitori părinţi, părintele Arsenie a umplut 

acest pământ cu Dumnezeu. Şi va rămâne ca o 

necesitate a tuturor vremilor în analectele sacre ale 

pustietăţii dintre Dunăre şi mare. Deşertul este încă 

actual. 

De-ar fi să-l întrebăm care-i memorabilă o zi din 

viaţa sa, probabil ar răspunde, la umbra surâsului său 

aniversar, că-i ziua în care lumea de aici s-a vărsat 

brusc în cealaltă, ziua în care lumile s-au legat, ele 

înde ele prin împropierea Învierii, a Revelaţiei ultime, 

o dată pentru totdeauna. Ceasul în care a fost abolită 

spaima de infinit a lumii noastre finite. Clipa în care, 

repetăm, părintele umple cu Dumnezeu cotidianul 

aproapelui său, din prispa sa, de pe pragul său.  

Legenda sa are în vedere până şi o frunză atinsă din 

întâmplare, pe când părintele îşi topea din zile în răs-

adâncul pădurilor, cât mai departe de om, departe de 

prigoană. Ori, a călca o frunză, cu foşnetul ei de mică 

stihie trezită din somn, era ca şi cum toată fiinţa s-ar fi 

prăbuşit, cu întreg arsenalul sfintei nevoinţe, peste o 

capcană deja armată. Într-un loc în care, în afară de 

Dumnezeu, nu mai trăise nimeni demult.  

Imagini- grele ca însuşi poemul încărcat de rouă- 

au rămas şi ele, s-au sublimat în alte adevăruri, 

oricând importante în elaborarea unei strategii şi a 

unui statut al vieţii lăuntrice- ecou stabil al zilei/al 

nopţii sale mistice de altădată.  
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În altă parte, a vorbit de o altă frunză: “Eşti 

trandafir?” o întreabă. “Nu, nicidecum, sunt o frunză”. 

“Nu, eşti un trandafir”. “Nu, nu sunt”. “Eşti pentru că 

miroşi a trandafir”. “Nu, sunt o frunză dar am stat 

cândva lângă un trandafir”. 

Această normă a înnobilării prin contiguitate a fost 

prag al comuniunii în învăţătura prin învecinare pe 

care părintele a profesat-o nuanţat, stabilindu-i 

anvergura necesară peste didactica vremilor. Părintele 

nu spune niciodată eu ori al meu: părintele sieşi nu-şi 

aparţine ci este al nostru, într-o sacră lipsă de 

discriminare. Iată ceva ce face rugăciunea 

împărătească extrem de apropiată şi inteligibilă: eul 

este stins în lungul unei asimptote atotnevoitoare, de 

la sine către lumea care aşteaptă afară de sine. De 

aceea, părintele pare a fi chiar parte din acel 

mecanism de restituire a ceea ce Creatorul său a 

încredinţat numai unor puţini, ştergând cu mare 

migală geamul de la fereastra dintre a primi şi a da. 

Ca tipologie, părintele aduce omul- oarecarele şi de 

rând-, în opera de tămăduire a lumii, nuanţând 

raportul corect dintre viaţa activă (dată de armura 

actelor sale) şi viaţa contemplativă (dată, cu timpul, 

de trăirea în contemplaţie), până ce aceasta din urmă 

acoperă apoteotic existenţa celui care şi-a făcut 

dimensiune statornică din tensiunea către Dumnezeu. 
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Şi apoi implică pacea, când de sus este lumină 

îndeajuns pentru cele de jos, când realul duhovnicesc 

e linia transfiguratoare ce separă cele două lumi ce se 

ating şi încearcă să-şi deschidă una celeilalte 

ferestrele, ce s-au făcut viaţă în lumina harismelor ce 

mută miracolul pe faţa pământului. Atunci, fiecare zi 

se face sanctuar şi-i perceptibilă, la Techirghiol, o 

lărgire a spaţiului liturgic. Este acea întâlnire cu 

Dumnezeu, într-un timeo Deum transeuntem 

expectativ: mi-e teamă că Dumnezeu tocmai trece (şi 

nu am prins clipa!). E un strigăt, de fapt, dar afli de la 

părintele cum să nu pierzi întâlnirea istorică a vieţii 

tale: Dumnezeu. 

Pentru că viaţa sa este, zi şi noapte, numai 

afirmaţie. Este echilibru sieşi dar şi protecţie altora. 

Îşi este luişi suficient şi, cu toate acestea, aşteaptă 

societatea semenului său. Îl defineşte pre acesta ca 

asemănare şi se defineşte ca personalitate în prezenţa 

lui. Atâta vreme cât părintele are în trezvia sa partea 

aceasta de lume, pământul este în ordine: cineva 

lucrează la întocmirea nevăzută a pământului.  

La ce bun un drum al cărui capăt nu coboară într-o 

biserică?! Întrebarea s-a pus undeva prin stepa 

aceluiaşi paradoxal Răsărit. Dar părintele stă axial la 

căpătâiul căinţei pe moarte. 

Asistând constant duhul contemporanului său de la 

capătul nopţii- omul expus mortal acestui nocebo 
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necruţător, procurat de grăbirea matematică a 

timpurilor-, părintele determină o soluţie în zona 

vindecării umane, iar cel care-i trece prispa de piatră a 

casei va vizita din ce în ce mai rar culoarele 

neuropsihiatriei moderne.  

În plan soteriologic, ieşirea la liman este legată la 

ducerea crucii, eveniment lăuntric înţeles diferenţiat, 

după harul şi râvna călătorului prin valea aceasta. 

Genul epistolar, extins în cele următoare, închide 

într-o laus Dei ceea ce romanul, drama şi chiar 

poemul în proză (cu acel cuantum de subiectivitate al 

său) nu pot să o facă. Este o lectură în alb a sufletului 

înţeles ca entitate nepieritoare; şi numai în infra-

formula aceasta- cea de după materie- are atingere 

matematică cu Dumnezeu.  

S-a hotărât că cea mai scurtă scrisoare din lume, de 

tipul: “eo”- “i”, ar fi a unor filozofi. Acest opus 

extrapolează limitele comunicării exhibitiv laconice a 

celor doi gânditori francezi şi, dincolo de caligrafierea 

exemplară a gândului său, părintele îmbracă româna 

scrisă în acel strai concret/abstract, hărăzit doar clipei, 

de milă şi deschidere a cerului, sub-clipei de 

întraripare a sufletului. Fiecare pagină a acestui concis 

epistolar defineşte o secvenţă din acel spaţiu al 

parenezei- instituţie necesară caselor princiare 

(Neagoe Basarab către fiul său…) dar şi trăitorului 

anonim care cultivă încă valenţele devenirii sale. 
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Lucrarea ar putea fi un substitut al acelui îndemn cu 

vechime patericală: “quiquid agis prudenter agas et 

respice finem”. “Ai în vedere sfârşitul”- o temă 

subdivizată, nuanţată în legătură aparte cu 

problematica destinatarului său. Care destinatar este 

investit cu întreaga atenţie a părintelui său 

duhovnicesc, de parcă întâiul ar fi, la ora de emitere a 

scrisorii, cu adevărat unic locuitor al acestei lumi: iar 

duhul mereu e acelaşi, şi altul e chipul. 

Iar scrisorile de acum aduc acel plus ontic, necesar 

ca accent, în spaţiul teologic exclusiv al nădejdii, 

spaţiu în care experienţa mistică arsă de biografia 

exemplară a părintelui Arsenie Papacioc- părintele de 

la Marea Neagră- imprimă o dinamică particulară 

actualităţii spiritualităţii româneşti 

 

NAZARIA BUGA 

Preobrajenie, 2000 
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 14 

Surioară M., 

 
 

M-am bucurat de grija ta sufletească, de felul direct 

cum îmi spui şi de mărturisirea curată unde te găseşti 

cu puterile tale, şi felul cum îmi ceri ajutor este 

semnul unei sufleteşti. Văd râvna care o pui spre 

plinirea ta duhovnicească chemări lăuntrice cu care 

bunul Dumnezeu a vrut să te îmbogăţească. 

Fetiţă scumpă, să nu te grăbeşti cu nimic spre cele 

care ţi-ar pune liniştea conştiinţei tale în tulburare. 

Scoală-te frumos, închină-te frumos, lucrează 

frumos şi veselă, şi niciodată să nu îngădui un lucru 

care pare a fi mic şi de nimic, dar care te-ar dărâma de 

pe piedestalul curăţeniei tale, şi ai roşi gândindu-te că 

Iisus Hristos, fiind de faţă, te vede. Nu te îngrijora 

deloc de puterile tale viitoare, dacă astăzi ai iubire 

mare numai pentru Iisus. Adică crezi că te va lăsa 

lipsită de dar? Acesta este lucrul pe care nu-l 

cunoaşte lumea (cea bună), atunci când sunt în pragul 

unor intrări spre luminarea şi frumuseţea cerească şi 

adică la începuturi sfinte şi pline de liniştire 

sufletească, şi atunci când inima începe să bată 

înfiorată fiindcă vrea să fie plină de Hristos. Cât de 

mult te înţeleg, dar vreau să cunoşti că toate 

frământările şi chiar nesiguranţele momentului în 

care te găseşti, sunt necesare pentru viaţa ta, chiar 
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dacă vei cuceri sau nu vei cuceri lumina şi culorile 

nemaipomenite ale veşniciei tale îngereşti. 

Fetiţă scumpă, Dumnezeu te iubeşte mai mult decât 

cunoşti tu, mai mult decât ai vrea tu să ştii şi să 

cunoşti, chiar dacă ai o cuviincioasă curiozitate; mai 

mult decât îţi poate spune cineva, fie mare cu viaţa, 

mai mult decât poate să încapă în inima ta fragedă şi 

curată. Bunul Dumnezeu te iubeşte şi te doreşte mult, 

mult de tot, şi eu vreau ca tu, copilă (care trebuie să te 

ţin de mână), să nu te găseşti cu vreo faptă oarecare 

alături de lumina aceasta aprinsă a unei iubiri atât de 

mari şi veşnic regretabilă.  

Cunoaşte însă acest lucru, peste altele care mai întâi 

le cunoşti, că fără o mică jertfă, adică renunţare la cele 

omeneşti şi fireşti, nu se poate să rămâi lângă o cinste 

atât de mare, lângă Iisus Hristos şi adică la sânul cel 

prea fericit al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, 

Măicuţa fericirii noastre. Nici nu vei avea vreodată 

bucurie deplină sau eliberare totală de ceea ce este 

mic şi tulburător, dacă nu ai pus peste viaţa de 

tulburare lumească, pecetea micii tale jertfe. Adică, 

ţineţi mintea de a umbla şi dori lucruri care nu se 

potrivesc cu o adâncă chemare de slujire îngerească, 

în curăţenie. Răspunsul ce-l vei avea la această slujire 

nu poate fi înţeles de mintea omenească, decât se va 

auzi în inima ta şi aşa te va cuprinde o mare fericire, 

fără să poţi spune ceva din aceasta cuprindere, că 
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adică va fi mai mare câştig şi te va aştepta mai mare 

cinste decât a celor care cuceresc ţări şi împărăţii 

întregi, pentru care au jertfit zeci şi sute de mii de 

vieţi omeneşti.  

Aşa se fac asemănări cu îngerii. Aşa va fi Iisus 

Hristos deplin în inima ta şi aşa vei fi în rândul 

fericitelor fecioare din slăvitul sobor al Măicuţei 

Domnului, în cerurile cerurilor. Aceasta ar fi mica ta 

jertfă, şi de acest lucru bănuiesc că te temi mai mult. 

Crezi oare că eşti singură? Crezi că numai tu ai 

încercat această prea dulce frumuseţe de a da lui Iisus 

darul curăţeniei tale? Crezi că îngerii cei prea frumoşi 

şi veseli şi albi şi curaţi, te vor părăsi măcar o cirtă de 

timp, dacă tu doreşti să te asemeni lor încă de pe 

pământ, apărând sfânta ta curăţenie? Cine crezi că te 

va iubi mai mult decât sfânta lor inimă, pentru că 

doreşti cu aprindere să porţi pecetea de mireasă a 

scumpului şi slăvitului lor Stăpân? Ce costă această 

fericire, altceva decât o mică jertfă? Lumea nu 

înţelege jertfa curăţeniei acesteia şi spun că este 

nebunie, şi eu spun la fel, că este nebunie, dar atunci 

când îţi va lumina faţa de cinstea şi frumuseţea ce te 

va cuprinde, şi când Domnul Iisus Hristos Îşi va arăta 

faţa şi puterea Sa, şi aceasta va fi curând, atunci lumea 

se va prosterna şi se va închina la această “nebunie” 

de a trăi numai pentru Dumnezeu. 
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Fetiţă scumpă, aprinde-ţi inima şi nu considera că 

numai cu puterea ta vei aprinde şi ţine în mână această 

făclie, ci va veni peste tine putere şi dăruire de care nu 

va fi vrednică lumea acesta plină de patimi şi laşităţi. 

Te găseşti între două lumi: o lume care te doreşte la 

plăceri trupeşti, şi aceasta plină de dureri, de 

amărăciuni şi deznădejdi, şi altă lume, cerească, a 

vieţii de lumină, de frumuseţe şi de îngeri. Nu poţi 

spune cuvântul acesta oricui. Ţie ţi se face cinstea să-l 

auzi. Am bucurie că ţi-l spun şi adică încrederea de a 

te numi fiica mea cea mică, aşa cum te-ai numit şi aşa 

cum m-ai numit tatăl tău duhovnicesc. 

Doresc să rămâi liniştită şi să nu-ţi mai faci 

probleme singură. Rămâi cu inima lângă Maica 

Domnului şi să nu permiţi să vină vreo întristare sau 

vreo încurcătură sufletească, adică împrejurări din 

afară şi gânduri dinlăuntru, să te ţină nedumerită şi să 

te ţină la răspântii de drumuri. Du viaţa cu nădejdi 

frumoase. 

Repet: scoală-te frumos şi veselă în Hristos, 

lucrează veselă şi conştiincioasă cele ale tale, ca 

pentru Hristos; răspunde la toată lumea respectuos şi 

cuminte, dar dacă întrebările tulbură intimitatea ta 

sfântă, atunci gândeşte-te la “mica ta jertfă” şi 

răspunde cum îţi convine ţie şi îngerului tău, fără să se 

cunoască că tu gândeşti mai înalt decât lumea care te 

invită şi te doreşte. Eu aceasta vreau, deocamdată, ca 
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tu să ştii despre tine şi despre viaţă mai mult decât cei 

care bat la uşa ta să intre. Eu ştiu de ce bat ei şi 

aceasta vreu să ştii şi tu, şi adică îţi reamintesc să nu 

uiţi, atunci când lumea bate la uşa ta, că tot atunci, 

Dumnezeu Iisus Hristos, Prinţul fecioarelor, stă şi El 

la uşa ta şi bate. Ce nume vrei să ai, aceluia deschide 

uşa inimii tale. Şi mai departe, mergi cuminte şi 

smerită la sfânta biserică. Acolo câştigă momentele şi 

să fii pomenită la sfânta proscomidie, aceasta va fi 

dacă mergi din timp şi dai pomelnicul tău. Să faci 

pomelnic şi pentru morţii din neamurile tale; aceasta 

să o faci cu râvnă şi eu ştiu de ce te învăţ aşa. 

Când ieşi din biserică, nu te angaja la ceva care 

pare nevinovat, dar care îţi tulbură inima mai târziu şi 

îţi roşeşte faţa. 

Nu rupe legătura cu prietenele tale, dar vreau ca tu 

să conduci discuţiile şi adică să faci să fie plăcută 

îngerului tău şi al lor, prietenia voastră. 

Ce, adică prieteniile acestea, nu pot fi spre slava lui 

Dumnezeu, ci numai pentru câştigul murdar al 

vrăjmaşului diavol?! Iar dacă te simţi înconjurată de 

propuneri şi îndemnuri îngăduite, dar omeneşti şi 

nimic mai mult, atunci arătă-ţi iarăşi mica ta jertfă şi 

fă-te vitează, că aşa mult vei fi lăudată de îngeri şi 

adică vei rămâne în ale tale. 

Măicuţele “noastre”, aşa cum frumos le-ai numit 

frăţia ta, să le respecţi şi să le asculţi. Ele te iubesc 
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sincer, dar dacă nu poţi totuşi să spui lor unele lucruri, 

atunci spune-mi mie, părintele tău, şi vom vedea, dar 

să ştii, fetiţă scumpă, că tu singură vei putea mult dacă 

te vei ruga mult şi curat de tot şi ascuns. 

Deci rămân acestea: să fii peste tot atentă, veselă, 

cuminte, răbdătoare, mult încrezătoare în Domnul 

Hristos şi să te rogi tainic şi să te rogi mai mult la 

Măicuţa Domnului, aşa cum crezi tu. 

Eu am să te pomenesc cu mare nădejde, ştiind că 

vei fi mult ascultătoare şi că îmi vei spune totdeauna.  

Rămâi în binecuvântarea bunului Dumnezeu. 

  10 octombrie 1964 

 

  Scumpele mele măicuţe Em. şi E., 
 

Cu darul şi cu iubirea cea mare şi fără de margini a 

bunului Dumnezeu sunt binişor cu cele trupeşti, iar cu 

cele nevăzute ale vieţii noastre mă simt într-o linişte 

mare şi în suspendarea aceasta mulţumesc din toată 

inima Maicii Domnului, Stăpâna noastră mare şi bună, 

fără de margini de bună. 

   Aţi fi crezut că v-am uitat?! Să ştiţi că în toate 

mişcările mele de colo-colo aţi fost tot atât de amintite 

şi tot atât de povestite şi tot atât de preţuite. Ba m-am 

gândit astăzi în altar: meritul vostru este şi mai mare 

decât la început pentru că vă ţineţi inima fierbinte într-

un timp lung şi într-o lume rece şi rea. Aceasta m-a 
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făcut, după ce am terminat Sfânta Liturghie, să vă 

scriu fără amânare. Doresc din toată inima să ştiu ce 

mai faceţi. Nu ştiu de ce astăzi în mod deosebit m-am 

gândit la voi, cuprins parcă de un dor căruia îi rezist 

greu şi având şi imaginea voastră văzută şi inima 

voastră şi gândurile curate pentru Iisus, am lăsat unele 

obligaţii urgente şi am trecut să vă scriu. 

Eu am fost recunoscut de Culte ca paroh într-o 

comună din eparhia Clujului. S-a făcut multă discuţie 

despre mine. Patriarhul a dorit să mă reţină prin 

Bucureşti sau în jur la vreo mânăstire, dar a fost cu 

neputinţă. Preot la parohie se poate mai uşor, măcar că 

eu, dorind din toată inima să rămân în haină şi să 

slujesc, am acceptat această stare de lucruri. Acum am 

altarul meu şi fac Sfânta Liturghie şi port grija la o 

mie de suflete. 

Am pacea şi bucuria mea. Mă rog, învăţ satul să se 

mântuiască şi slujesc. Acum îmi creez momente şi 

pun în valoare dragostea şi relaţiile mele cu fiii mei 

cei duhovniceşti. Vă pomenesc cu mare dragoste, cu 

satisfacţie şi cu libertate la proscomidia sfântului meu 

altar.  

Aici, am luat cu lumea lucrurile de la capăt. Au 

început să mă iubească şi eu să-i cunosc pe ei. Am 

sosit aici în noaptea de Paşti. Primul meu salut a fost: 

Hristos a înviat! De atunci şi până acum am fost şi 

sunt încă ocupat cu punerea la punct a casei unde 
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locuiesc. Am luat în primire parohia cu gestiune cu 

tot. 

Pe aici e destul de frig. A plouat aproape zi de zi. 

Poziţia locurilor este frumuşică. Satul e înconjurat de 

dealuri şi la 10-15 km se văd munţii Apuseni cu 

vârfurile şi chiar cu platourile pline de zăpadă. Sunt 

uliţele pline de noroi dacă plouă şi eu mă simt foarte 

bine. 

Vreau să vă îndemn să vă ţineţi inima fără de 

glumire lângă Domnul şi Dumnezeul nostru. Vă 

înţeleg din toată inima dacă v-aţi împărţit uneori 

privirile, vrând-nevrând, spre lume, dar nu vă stingeţi 

dragostea şi nici nu lăsaţi darul ce vi l-a dat Hristos, 

înstrăinat. Mă gândesc la câte se pot face numai într-o 

zi pentru mântuirea noastră. Am văzut lucruri de taină 

care ar înspăimânta lumea dacă ar fi cu putinţă să se 

poată vedea şi cu ochii trupeşti. Dumnezeu mare şi 

atotputernic, Maica Lui cea mare şi preacurată cu toţi 

îngerii de pretutindenea şi de lângă noi se uită către 

inimile noastre şi ni le poftesc cu râvnă şi gelozie. Şi 

eu, cu nevrednicie, aici, doresc să-mi arăt dragostea 

căci acestea sunt iubirile mele. Pentru aceasta vă 

cercetez şi aici, adică aşa vreau să gust şi să vă simt 

inimile voastre. Nu v-am putut scrie mai regulat şi 

încă mereu în fugă, dar să cunoaşteţi că eram gata să 

primesc înfruntare dacă cineva ar fi cunoscut inima 

mea pentru sfinţiile voastre. 
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Înfruntaţi cu încredere în ajutorul Domnului Hristos 

toate gândurile care vă îndeamnă la dezertare. Nu vă 

mulţumiţi cu preocupări omeneşti numai. Începeţi din 

nou dacă preocupările lumii acesteia v-au creat o stare 

indiferentă pentru răspunderea mare a sufletelor 

voastre. Cât de puţin să faceţi zilnic şi aşa veţi rămâne 

în cinste şi veţi fi cuminţi şi frumoase. Să nu uitaţi, vă 

spun cu mare sfială, că păcatul a sluţit neamul 

omenesc şi, mai mult, pe îngerii din ceruri.  

Fiecare va avea la timp răspunsul faptelor lui. 

Faptele trupeşti au un aspect de îndulcire, dar nu ştiu 

cum aţi putea suporta amarul îndulcirilor acestora aşa 

sensibile la gândul că o veşnicie întreagă vei arde, vei 

fierbe, vei urî şi vei fi hrana unui vierme urât, flămând 

şi neadormit. 

Mergeţi la biserică, la Sfânta Liturghie. Vă rog din 

toată inima mea, faceţi această poruncă şi spuneţi 

acolo tainic toate durerile şi cerinţele voastre. Cereţi 

Maicii Domnului câte ceva, cât de puţin şi de mic, dar 

nu rupeţi firul dragostei acesteia. Înţepaţi-vă cu acul, 

măcar cu vârful puţin, dacă vedeţi că inima vă 

îndeamnă acolo, undeva … Cunoaşteţi că acela, acolo 

este viermele neadormit. 

Vă supăraţi oare că vă scriu îndemnându-vă astfel? 

Eu vă iubesc cel mai mult şi Mirele vostru ar suferi o 

întreagă răstignire dacă aţi sluji rău şi n-aţi înţelege 

importanţa şi valoarea zilelor noastre în trup. Vă spun 
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cu îndrăzneală de frate şi părinte că zilele rele sunt şi 

nu vreau să nu ştiţi că aveţi o inimă de paznic. 

Bucuraţi-vă că primiţi scrisoare îndepărtată, că ea 

poartă mai mult dorul de copii şi de copile. Totuşi, 

îndepărtarea nu m-a împiedicat să stau de multe ori pe 

zi şi noaptea la uşa voastră şi să bat. Dacă aţi cunoaşte 

când bat, cum aţi sări şi mi-aţi deschide?! Au oare 

lumea nu ştie că Iisus cu siguranţă stă la uşă şi bate?!  

Aş fi dorit să vă fac numai bucurii în cercetările 

mele, dar ştiu că şi voi mă iubiţi şi v-ar părea rău dacă 

aş tăcea şi nu v-aş mai îndemna să vă sângeraţi puţin 

cu vârful acului. Am şi eu mare bucurie despre voi. 

Ştiu că v-a stăpânit uneori nepăsarea şi mai mult 

îngrijorarea că nu veţi mai putea niciodată ieşi din 

starea aceasta. Nu vă temeţi, scumpele mele fiice! 

Luaţi-o de la capăt! Veţi plânge puţin şi tata vă iartă, 

numai să nu rămâneţi plecate în “sat şi să uitaţi de 

casă”. Să nu uitaţi deci, scumpele mele copile, aşa 

cum s-a spus, că lui Iisus I se cuvin primele roade ale 

tuturor lucrurilor, dar mai cu seamă primele roade ale 

iubirii. Şi mai departe vă spun, cu repetare, că nici 

văduva, nici fecioara n-au altă treaptă în cer decât 

aceea pe care le-o fixează umilinţa. Vă rog să spuneţi 

sorei E., că aşa cum i-am spus că va fi pomenită 

alături de voi, aşa am făcut.  

Soră E., nu te-am uitat! Ai fi crezut că şi lumea 

noastră trece ca oricare alta. Eu te înţeleg, fetiţo, dar 
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eu am fost ajutat de Maica Domnului şi nu te-am uitat. 

Te-am rugat să fii cuminte şi ce ai putea să răspunzi? 

Nu-ţi opri viaţa de încredere în Dumnezeu şi nu te 

îngrijora dacă ştii să te îndrepţi în urma unei greşeli. 

Cere sfatul prietenelor tale, măicuţele de cameră şi aşa 

nu vei greşi. Ce comoară au fost ele lângă tine şi de 

multe ori n-ai ştiut. Să fii cuminte şi veselă, soră E.! 

Vă las frumoase, cuminţi şi vesele. 

Să vă ajute Măicuţa Domnului întotdeauna. 

Hristos a înviat! 

 21 mai 1965, Filea de Jos 

 

Surioară M., 
 

Îţi răspund cu plăcere şi cu dorinţa mare să mă 

asculţi, acum în momentele tale grele. 

Ce s-a întâmplat nu este lucru simplu cu adevărat, 

dar, fetiţo dragă, nu-ţi opri răsuflarea ta 

duhovnicească pe loc, că sunt şi de aici ieşiri, numai 

că nu oricum, ci va trebui de acum să faci loc la 

gândurile cele mari şi aşa tot va rămâne preamărit 

Domnul de tine, de viaţa ta.  

Mă mir şi eu de cum ai făcut aşa greşeală. Acestea 

ţi le spun cu inima iubitoare de părinte şi cu dorinţa 

mare de a te ajuta până la sfârşit, cu ajutorul bunului 

Dumnezeu, şi numai dacă vei rămâne cuminte, cu 
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inima deschisă numai pentru scumpul nostru Iisus- 

biruitorul. 

Îmi pare foarte rău că M. a avut o atitudine aspră, 

dojenitoare şi mai ales respingătoare. Cu acest prilej 

văd bine omul. A pierdut mult de pe poziţia de iubit, 

de pe poziţia unei mari înţelegeri alături de o soţie 

sensibilă şi cu o aspră conştiintă în lupta necruţătoare 

a vieţii. 

Nu-i spune nimic de scrisoarea aceasta. Fetiţa mea, 

nu vreau să ştiu că suferi nemângâiată, şi ţin prea mult 

la veşnicia ta, să nu-ţi trimit inima mea care te 

înţelege, dar care aş vrea mult să o asculţi. 

Aşa pot începe neîndoios şi pentru tine, marile 

liniştiri pentru marile răspunsuri la răspântia cea din 

urmă, care va fi pentru toţi odată şi odată.  

Numai dacă vei veni până aici la mine, putem 

discuta amănunte importante în legătură cu ce ai de 

făcut. Eu acolo nu pot veni, fiind prins de răspunderile 

mele de aici. 

Răspunde-mi, deci, dacă poţi veni. Lucrează cu 

dibăcie în a-i mai da speranţe lui M. de căsătorie. Nu a 

ştiut să-şi înţeleagă iubita când, indiferent pentru ce, 

inima ei plângea. Ar fi trebuit ca el să fie cel dintâi 

ajutor în momentele delicate din viaţa acelei pe care o 

considera una cu învierea, dar şi cu răstignirea, 

pentru cucerirea cea mare a cerului. 
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S-a manifestat deci destul de simplu şi de interesat 

în acest moment greu al tău. El va rămâne un băiat 

bun, dar în altă lume, nu cu inimi ca a ta. 

Toate le vom discuta. 

Hristos a înviat! 

Te rog mult să fii liniştită, dar nu nepăsătoare. 

Cu multă încredere şi cu mari nădejdi, bunul 

Dumnezeu să te binecuvânteze.    

   1969, Cheia 

 

Surioară M., 
  

 

De la început aş vrea să ştii că mi-a părut foarte rău 

că nu ţi-am putut răspunde. Îmi cer şi iertare, dar te 

rog să înţelegi că efectiv nu s-a putut, deşi de multe 

ori încercam, şi una după alta m-au răpit de la 

ocupaţia mea intimă. În tot cazul, iarăşi vreau să ştii, 

că nu te-am lăsat din sfânta pomenire la sfânta 

proscomidie niciodată, niciodată. Vreau să fii 

asigurată că aceasta doresc s-o fac în toată viaţa mea 

cu mare plăcere şi încredere. 

Mare bucurie mi-ai făcut cu hotărârile ce ai luat, 

pentru a fi mireasă aleasă şi slujitoare neatinsă şi 

neştiută. Vreau să ai inima aprinsă de ardere vie, că ţi 

s-a dat darul cel deosebit să porţi nume mare şi să fii 

înger al pământului. 
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Să nu te sperii de nimic, surioara mea, că scumpul 

nostru Iisus este plin de iubire statornică, de înţelegere 

şi mângâiere pentru toate inimile care Îl iubesc şi L-au 

ales ca Stăpân al inimii lor. 

Să ai linişte mare în adâncul sufletului tău şi să ai 

deplină încredere în scumpa Maica Domnului, care te 

urmăreşte cu inimă de mamă cu adevărat. Roagă-te cu 

încredere la ea, dar să nu încetezi de a fi cu focul 

aprins în tine pentru Fiul ei. 

Să fii fericită, scumpă surioară, că, pe pământ fiind, 

nu mai eşti a pământului ci eşti a cerului, a cerului 

plin de îngeri şi de multe, de multe care nu ne sunt 

date înţelegerii minţii noastre acum. 

   Sunt câteva fete care mă cercetează cu acest mare 

interes, să se facă măicuţe, şi văd în vremea aceasta de 

belşug pământesc, că bunul Dumnezeu Se dăruieşte 

pe Sine, pe ici pe colea, pentru a nu slăbi forţa 

pământului care este sălăşluită în inimi ca a unora din 

noi. 

De aceea zic să fii fericită, scumpă surioară, şi încă 

o dată îţi spun, că sunt alături de frăţia ta mereu, cu 

toată inima, şi parcă vorbesc ca şi din partea Cerului, 

că ne-ai făcut  o mare şi aleasă bucurie. 

Eu sunt mai departe la Cheia. Dacă se va întâmpla 

cumva să plec de pe aici, fără de voia mea, în altă 

parte, am să-ţi scriu, dar lucrul acesta nu se vede şi 



 28 

nici nu vreau. Zic aşa, fiindcă voia Domnului nu o 

ştiu. 

Te mai rog încă o dată, să mă înţelegi că nu pot 

uneori să-ţi răspund imediat, din cauza marii 

aglomeraţii de scrisori ce am şi la care trebuie să 

răspund în orice chip. 

Dacă este cu putinţă să mă mai vizitezi, mi-ar face 

mare plăcere şi bucurie. Mai ales că acum ştiu sigur 

cum bate inima ta, pe care eu am pomenit-o mult de 

tot. 

Dacă se poate, scrie la măicuţa I., spune-i şi de la 

mine gândurile de totdeauna spre cerul nesfârşit al 

veşniciei. 

Rămâi veselă cu adevărat, fiica mea scumpă, şi să 

ştii că nu ne mai putem despărţi duhurile noastre. Îţi 

urez şi eu să-ţi dea bunul Dumnezeu putere să înţelegi 

taina din ieslea sfintei peşteri, iubirea şi jertfa, iar 

anul nou să-ţi aducă iluminări măreţe şi să fii cu inima 

trează, fiindcă şi el ne va pune întrebări, uşoare sau 

grele. 

La mulţi ani!  

 1970, Cheia 

 

 Scumpă măicuţă E., 
 

O, câtă bucurie ai făcut la înalta bunătate a lui 

Dumnezeu şi prin asta şi mie, că nu-ţi descurajezi 
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viaţa! Ce mireasmă liniştitoare vine dinspre inima 

smerită, săraca! Ce luptă frumoasă şi deschisă duci 

numai şi numai să trăiască Hristos întreg în tine! Cum 

trebuie să te conving că Dumnezeu te iubeşte şi te 

poartă mai cu drag acum pe umerii Lui? Ce bine ai 

făcut că ai strigat, ai ţipat tainic şi atunci şi după aceea 

mereu: “nu vreau, nu mai vreau, Doamne, să Te 

supăr”! Iată, măicuţă scumpă, aceasta este Buna 

Vestire din Scriptura inimii tale.  

Înainte cu drag, înainte cu nădejde dar, mai ales, 

înainte cu o smerită smerenie!  

Am simţit că te va ajuta bunul Dumnezeu şi vei 

pune începuturi mari şi hotărâte, umblând frumos prin 

locurile urmelor Domnului Iisus Hristos pe pământ. 

Te-am iubit ca un părinte mereu. Nu puteam să 

cred că vei fi cândva altfel, adică împotriva fericirii 

tale cu îngerii şi mai ales cu Maica Domnului. Dacă 

ne vom întâlni le vom pune pe toate în ordine: ce va fi 

de ars vom arde şi ce va fi frumos vom face să fie şi 

mai frumos. Iar dacă crezi că toate, toate pot fi arse de 

altcineva, s-o faci fără de amânare. 

Să rămâi într-o mare bucurie şi nu cumva inima 

sfinţiei tale să uite cândva şi să nu poftească în casa ta 

pe scumpa Maica Domnului. 

Orice frumuseţe se poate împlini la noi oamenii pe 

pământ, scumpă măicuţă. Orice gând rău, oricât ar fi 

de nărăvaş, poate fi respins şi ars cu dorul de 
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“Ierusalim”. 

Să începi serios să te împarţi tuturor care vor 

înviere, că dacă inima bate în pieptul nostru nu 

înseamnă că nu-i şi pentru altcineva inimă.  

Ţi-am scris repede, grăbit de dragostea de a nu mai 

amâna bucuria ce mi-ai făcut şi pe care o anticipam. 

Cu o mare nădejde să ne smerim viaţa; aş vrea să 

fie ultimul meu cuvânt. 

Rămâi binecuvântată. 

3 decembrie 1973 

 

 Scumpă soră T., 
 

 

Am fost mereu şi sunt şi acum cu inima liniştită 

pentru că ştiu că te-ai dăruit “slujirii lui Dumnezeu” 

cu tot adâncul inimii frăţiei tale. O zi câştigată cu drag 

şi împăcare despre toate este deci un mare câştig. Zi 

de zi şi mereu cu marea bucurie ascunsă în inimile 

noastre ne trece timpul fericit al vieţii şi slujirii 

noastre cu Hristos şi pentru Hristos în cerul cel mic- 

mânăstirea sfântă. Inima ta să fie inimă îngerească, 

plină de bucurie. Inima ta să fie liniştită şi iubitoare 

pentru toate sfintele măicuţe şi sfintele surioare. Dacă 

un duh îndărătnic şi sălbăticit spune că nu se poate 

atâta iubire, Hristos Dumnezeul nostru răspunde fără 

menajamente: “Îndrăzniţi! Vouă care aveţi fire 
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omenească, vă poruncesc să vă iubiţi unii pe alţii. De 

n-aş fi făcut ce aţi putea face, nu vă puteam porunci”. 

În iubire ne eliberăm de toate prejudecăţile, de toate 

petele negre de pe suflarea sufletului nostru, ne 

eliberăm de izolarea totală faţă de cei rânduiţi de 

Pronia Cerească să fim cu drag împreună. Ferice de o 

mie de ori, ferice de acela care este vorbit de rău şi el 

iubeşte totuşi. Fetiţă scumpă, tu ştii cu adevărat că în 

Dumnezeu totul este cu putinţă. Şi dacă uneori e greu 

şi nu poţi, roagă-te lui Dumnezeu să-ţi dea har să poţi 

şi El te va ajuta ca să poţi. În toate cele ce le faci ca 

ascultare în mânăstire să fie mereu ceva din inima ta 

în ele. Şi aşa trebuie să le faci şi cred că e vai de acei 

care au inimă acră şi cârtitoare. Scumpul nostru 

Mântuitor nu se uită la lucrul pe care îl faci ci la inima 

cu care faci lucrul. 

Deci, scumpă surioară T., să te fereşti de cârtire în 

ascultările tale şi să nu uiţi că toate acestea le faci 

împreună cu îngerul tău care te îndeamnă şi care cu 

adevărat te iubeşte şi să nu-i întristezi inima lui cu 

îndărătnicie sau cu nesuferita încăpăţânare. Ferească 

Dumnezeu!  

Apoi te fereşte de blestemata duşmănie, căci aşa îţi 

pierzi fecioria sufletului şi aceasta ar fi o mare 

capcană în care te-ar băga duşmanul de moarte al 

călugărilor, nesuferitul diavol. 

Să fii vrednică, săritoare şi să fii iubirea tuturor. 
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Să te binecuvânteze bunul Dumnezeu şi să fii 

mereu lângă Maica Domnului. 

 

 Scumpă soră T., 
 

Trăiesc zile foarte aglomerate şi încă mai sunt. Sunt 

ajutat de bunul Dumnezeu şi sunt bine. Mă simt atât 

de liniştit ştiindu-te la mânăstire! Ce lucru grozav şi 

nimic mai îmbogăţit şi mai frumos decât să fii cu totul 

în slujirea şi deci împreună trăirea cu Hristos-

Dumnezeu, Care cu o simplă mişcare de gând poate 

sfărâma totul- pământul, soarele, întreg universul şi-

ntr-o clipă poate să zidească totul şi poate mai mult 

decât a fost. 

Cine suntem noi să ni se facă atâta cinste să fim cu 

El şi lângă El prin inima noastră neîmpărţită şi prin 

mica noastră cruce nelepădată? Acestea două ne 

aseamănă cu El, pentru acestea ne iubeşte ca lumina 

ochilor şi ne-a dat, cu inima fierbinte, cinstea să-I 

purtăm numele (Lui). 

Vezi, scumpă fetiţă, că numele tău de soră îl porţi 

pentru că ţi l-a dat El să te deosebeşti de lume şi să fii 

în misiunea ta sora întregii creştinătăţi, fiindcă 

“mica ta cruce” este semnul unui mic mântuitor al 

semenilor tăi. 

Vei putea, poate, să te dăruieşti şi mai mult cu cele 

ce ai de împlinit într-o zi. Priveşte în urmă, în 



 33 

scumpele tale zile de soră de până acum şi vezi unde 

inima ta a lepădat discret mica cruce şi-n tinereţea ta 

duhovnicească veselă şi nădăjduitoare va fi un duh de 

căinţă şi cu o nevinovată şi discretă lacrimă vei căpăta 

forţe nebănuit mai mari. Să nu te temi de eventualele 

scăderi, nu ţi se pun toate în socoteală când te iubeşte 

Cineva. Şi cine este Cel Care te judecă decât Cel ce te 

iubeşte dincolo de margini? 

Dar trebuie să înţelegi că inima ta neîmpărţită şi 

micuţa cruce  sunt cerute de Mirele tău Hristos Iisus. 

Cum să nu-ţi înţeleagă firea omenească care te 

împinge, te trage sau te împunge şi cât de mult te 

sprijină să nu cazi, firea fiind puntea duhurilor 

întunecate. 

O simplă vorbă necugetată, fie chiar şi nevinovată, 

spusă într-o clipă despre cineva, cât de mult trebuie să 

te milogeşti ca să scapi de urmările ei. Şi cine te poate 

încredinţa că eşti cu adevărat iertată? Un duhovnic 

chiar, te poate ierta de faptă, dar consecinţa ei o porţi 

tu. Cât de cuminte este să ştii să taci şi să ştii să 

vorbeşti frumos despre alţii! Cine ştie cât de mult îl 

iubeşte Dumnezeu pe acela pe care lumea îl arată cu 

degetul?! Cât de mult se supără Domnul Iisus Hristos 

pe vorbele goale, vorbele în plus, vorbele ruşinoase şi 

mai ales vorbele ucigătoare. Această stăpânire de sine 

va fi mult lăudată, plăcută şi încununată. Vezi cât de 

mult se poate câştiga într-o zi cu gura închisă? 
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Greutăţile ivite vor fi dulci obstacole iar nu amare pe 

biata conştiinţă. 

Ce crezi că ne şopteşte neîntrerupt Domnul Iisus 

Hristos la urechea inimii noastre, cu glasul îndurerat şi 

dulce, cu inima picurând sânge: “Iubiţi, iubiţi frumos, 

iubiţi pe toată lumea, iubiţi cu mai multă aprindere 

inima rănită. Cât am plâns şi  am suferit Eu pentru 

rănile semenilor voştri, fiindcă şi Eu ştiu să plâng şi 

plânsul Meu e mut şi nemângâiat de nimeni din lume. 

Şi cât de mult vă iubesc Eu şi iubirea Mea este divină. 

Numai atât vă cer şi-Mi este de ajuns şi Mă voi odihni 

în voi.” 

Scumpă soră T., să fii calmă dar să ai sufletul 

aprins de bucurie că te-a ales Stăpânul lumii văzute şi 

nevăzute, să fii cu El mereu, să fii lângă El cu mica ta 

cruce şi inima neîmpărţită. 

Să ai inima bună şi să uşurezi pe cât se poate 

sufletele scumpelor surioare de acolo care ţi-au fost 

date să te foloseşti de smerenia şi calităţile lor. Să fii 

liberă, deschisă, ascultătoare şi mult respectuoasă cu 

toate sfintele măicuţe. Dacă greşeşti, apără-te pe faţă, 

smereşte-te şi să îţi fie drag de o stare îndreptată. 

 

 Măicuţă E., 
  

Dacă ascultările mele mi-ar îngădui ţi-aş scrie des 

şi cu multă plăcere pentru ca scumpa noastră vreme să 



 35 

fie trează şi îmbogăţită. Dar să ne gândim mai întâi să 

mulţumim bunului Dumnezeu că suntem şi suntem cu 

inimile singuri numai pentru El. Să nu consideri că 

doresc să-ţi număr metaniile şi nevoinţele tale, care, 

de fapt, sunt scrise şi ele undeva. Nu, ci mai mult 

doresc să începi să încerci un dor necuprinzător de 

Iisus Hristos, de Maica Domnului, de îngerii 

nevinovaţi, curaţi, sinceri şi prietenoşi ai veşniciei 

tale.  

Toate sunt posibile cu dreaptă judecată în iubire. Să 

nu te arăţi deosebită de altele. Să faci mereu cele ale 

locului şi mai ales nu-ţi cere drepturile faptelor tale la 

Dumnezeu. Nu suntem nimic în cele ce mişcăm şi noi. 

Numai harul iubirii lui Hristos ne mişcă cu voinţa 

noastră şi ne dă cinstea ce pretindem că e a noastră. 

Uite, scumpă măicuţă E., îţi spun ce doreşte 

Domnul nostru Iisus Hristos să-ţi spună şi ia aminte: 

“Eu sunt Domnul domnilor, Dumnezeul aştrilor. Toţi 

duşmanii Mei şi ai tăi sunt mai puţin decât o picătură 

de apă.  

Dacă vrei să fii sfântă, poţi cu ajutorul Meu. Cere 

ajutorul Maicii Mele, că e ajutorul veşnic. Nimeni nu-

Mi poate smulge din mâini sufletele care Mă iubesc şi 

cheamă în ajutor numele Meu. Ştiu că eşti nimic, că 

eşti o păcătoasă. Alegându-te să fii dăruită nu te-am 

scutit de slăbiciuni. Prin cinstea dăruirii te-am făcut 

oarecum înger dar ţi-am lăsat povara slăbiciunilor 
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omeneşti pentru ca puterea Mea să se arate în 

slăbiciunile tale.  

Te-am făcut nimicitoare a păcatului dar lăsându-te 

în primejdia lui, împărţitoare a vieţii suprafireşti  dar 

în pericol de a o pierde tu însăţi, din teama ca nu 

cumva mărimea darurilor Mele să te ameţească şi să 

uiţi că tu eşti nimic. 

Eu sunt viţa, tu eşti mlădiţa. Viţa, trunchiul şi 

mlădiţa au aceeaşi viaţă, sunt alimentate de acelaşi 

suc, de sucul harului Meu, care se urcă din trunchi în 

mlădiţă şi face ca ele să aducă roadă. Tu ai fost, prin 

păcat, un pom pădureţ. Te-am altoit în Mine, măslinul 

cel bun, şi acum ai devenit una cu Mine. Eşti părtaşa 

firii Mele, vieţii Mele, lucrurilor Mele. 

Eu sunt capul iar tu mădular al trupului Meu mistic. 

Acelaşi  sânge dă viaţă capului şi mădularelor. Acelaşi 

har sfinţitor se revarsă din Mine în toţi aceia care sunt 

uniţi prin iubire. 

Rămâi cu Mine: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa! 

Fără de Mine nu poţi face nimic. Fără de Mine eşti 

mădular mort care trebuie înlăturat, o mlădiţă uscată 

care trebuie aruncată în foc. Prin botez ai devenit ca 

toţi creştinii, mădular al trupului Meu tainic. Prin 

dăruirea ta ai devenit ca îngerii, slujitoare îmbogăţită a 

demnităţii Mele de cap al Bisericii. Harul botezului ţi-

a dat putinţa să trăieşti ca o bună creştină. Harul 

dăruirii tale îţi ajută să-ţi îndeplineşti cu sfinţenie 
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slujba ta de înger al pământului, ca monahie. 

Înainte nu erai decât o simplă credincioasă, te 

ocupai înainte de toate cu mântuirea ta personală. 

Acum eşti părtaşa cinstirii Capului, inima ta este cu 

putinţă să îmbrăţişeze întreaga Biserică. 

Nu fi mică la suflet, maică E.! Încrede-te  în harul 

pe care l-ai primit şi fă-l să rodească. O, dacă ai şti 

câte haruri am rânduit pentru tine în ziua când te-

am primit aici! 

Dacă ai înţelege câte drepturi îţi dă dăruirea ta şi 

numele tău cel nou asupra inimii Mele şi asupra 

comorilor pe care le cuprinde ea. Dar în multe, 

darurile Mele rămân fără roadă. Bogăţiile iubirii Mele 

sunt îngropate în adâncul sufletului lor, ca nişte 

comori nesfârşite în fundul mării! 

Fiica Mea, vino cu Mine! Trebuie să vorbim 

împreună, inimă la inimă, despre interesele veşnice. 

Nu socoti convorbirea Mea ca o sarcină grea. 

Nu te purta cu Mine cum e obiceiul să te porţi cu 

oamenii mari din lume. De ei te apropii fără iubire, 

din necesitate, cu ei vorbeşti fără intimitate şi te 

desparţi de ei fără părere de rău. Eu nu sunt un domn 

pământesc. Sunt Iisus cel blând şi smerit, bun şi 

milostiv, dornic de a iubi şi de a fi iubit. 

Puteam face Eu mai simplă sfinţenia decât s-o fac 

să depindă de rugăciunea ta? Cere şi vei primi, bate şi-

ţi voi deschide, caută şi vei afla! Dacă îţi lipseşte 



 38 

înţelepciunea, cere-Mi-o, căci Eu sunt înţelepciunea 

veşnică. Dacă eşti slabă sau bolnavă întoarce-te spre 

Mine, căci Eu sunt medicul cel milostiv şi sigur pot 

vindeca. Dacă eşti săracă, întinde-ţi mâna pentru că 

Eu sunt comoara nemărginită. Dacă eşti vinovată, 

apropie-te de Mine, că am venit să mântuiesc pe 

păcătoşi şi să-ţi şterg fărădelegile. 

Până acum ai primit puţin pentru că te-ai rugat 

puţin şi rău. O mamă poate uita pe fiul ei pe care l-a 

purtat la sân? Şi chiar dacă ar putea uita, Eu nu te voi 

uita. Eu te-am creat, Eu te-am purtat din copilărie şi te 

voi purta până la bătrâneţe. Te-am ales şi te-am 

preferat altora pentru a face din tine prietenul Meu, 

sora Mea. De ce te temi? Ţi-am gravat numele în 

palma Mea şi amintirea ta e mereu înaintea ochilor 

Mei! Eu sunt părintele tău, Mântuitorul tău. Înainte de 

a spune o rugăciune Eu am auzit-o deja. 

Ce durere să văd apropiindu-se de Mine un frate, o 

soră îmbrăcaţi în chip sacru cu o neîncredere ascunsă. 

Nu am murit pe cruce spre a putea ajuta, mângâia şi 

mântui? Ce pot face spre a convinge pe fiii Mei de 

iubirea Mea nemărginită, de condescendenţa Mea fără 

margini? Ce aş putea face pentru a putea alunga din 

inima lor frica servilă care le paralizează rugăciunea şi 

împiedică acţiunea bunătăţii şi iubirii Mele? 

Sunt atotputernic! Toate neamurile pământului sunt 

în faţa Mea ca şi cum n-ar fi. Sunt plinirea 
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desăvârşirii, sunt Domnul, Stăpânul, Întâiul şi Cel din 

urmă, Alfa şi Omega. Sunt un abis de bogăţie şi de 

milă dar caut un abis de mizerii pentru a-l umple. 

Recunoaşte că eşti nimic, că mizeria ta e nemărginită 

şi te voi umple de bogăţiile Mele. 

L-am creat pe om slab şi neputincios pentru a-l 

putea îmbrăca cu chipul Meu, cu puterea Mea şi firea 

Mea dumnezeiască. Eu sunt Dumnezeu Care 

locuiesc în strălucirea cerului dar Îmi aflu plăcerea 

în inima smerită a oamenilor. 
O, fiica mea E., umileşte-te în faţa Mea pentru că 

nu eşti altceva decât păcat, dar apoi înalţă cu încredere 

mâinile tale rugătoare către Mine, Părintele tău. De ce 

după ce greşeşti nu te grăbeşti să te apropii de 

Mântuitorul tău? Eu sunt Dumnezeul milei! Numărul 

înspăimântător al păcatelor oamenilor nu e în stare să-

Mi epuizeze bunătatea Mea cea fără de margini. După 

cum gheaţa se topeşte la soare, tot astfel păcatele tale 

se vor şterge în atingere cu mila Mea. Un singur lucru 

opreşte valul milei  şi îl împiedică de a se revărsa în 

sufletul păcătosului: încăpăţânarea în voirea răului 

şi neîncrederea faţă de Mine. 
Am iertat pe samarineanca, pe Zaheu, pe 

Magdalena, pe Petru, am vrut să-l iert şi pe Iuda dar el 

n-a voit. Cercetează Evanghelia! Nu vei găsi nici un 

cuvânt dur spus vreunui păcătos pocăit sincer. 

Am trecut printre oameni făcând bine, vindecând 
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toată boala şi neputinţa. N-am nimicit trestia frântă şi 

n-am stins opaiţul ce mai lumina încă. N-am cerut să 

vină fulger din cer asupra celor ce nu voiau să Mă 

primească. M-am mulţumit să spun păcătoşilor: 

<<Duceţi-vă şi nu mai păcătuiţi; credinţa voastră v-a 

mântuit!>> Urmăresc cu iubirea Mea pe păcătoşi şi nu 

dau înapoi nici în faţa celor mai grele fărădelegi care 

Mi se aruncă în faţă. Stau la uşa lor smerit, blând, 

răbdător, înfrunt batjocurile trecătorilor şi aştept 

nădăjduind că într-o zi Îmi vor deschide şi Mă vor 

primi ca pe Mântuitorul lor.” 

Acestea ţi le spun, maică E., şi să ştii că în mine 

arde fierbinte dorinţa să te ştiu dăruită, să poţi sta de 

vorbă direct cu dorinţa din inima Stăpânului tău şi al 

nostru al tuturor, Domnul Iisus Hristos. Să înţelegi că 

trebuie să fii liberă despre toţi şi toate.  

   Să nu strici bucuria şi frumuseţea ascunsă ce ţi le 

oferă ascultările care poartă şi ele atâtea taine, ştiind 

că Mântuitorul porunceşte, pentru că Îi place mai mult 

ca orice să-şi taie voia alături de noi. Iată pe Cine 

ascultăm şi Cine e fericit să-şi taie voia alături de voia 

noastră tăiată. În aceasta stă toată frumuseţea şi 

dumnezeirea monahismului înţelegând că 

binecuvântatul duh al smereniei patronează toată 

această operă. 

Nu-ţi împuţina zburdălnicia tinereţii cea îngerească. 

Veselia vindecă multe pete negre. 
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Fereşte-ţi, deci, această tinereţe de mirosul greu al 

îndărătniciei. Nu vreau să te simţi obligată dar trebuie 

să te pândeşti, să vezi dacă viaţa ta este o mare 

iubire. 
 Aceeaşi mare şi duhovnicească dragoste şi 

binecuvântarea lui Dumnezeu pentru maica stareţă şi 

toate maicile. 

 

 Mult preţuită şi pomenită soră C., 
 

Marea orânduire divină a hotărât să rămâi în slujba 

îngerească chiar în cetatea Împăratului. 

   Mare şi odihnitoare bucurie am ştiindu-te dăruită 

cu totul scumpului nostru Mântuitor. Te pomenesc  cu 

mare evlavie, cu multă încredere şi cu adevărată 

odihnă amintindu-ţi numele. Nimic nu-i mai frumos, 

mai înălţător şi mai de vârf în Sfânta Scriptură decât 

să lupţi adevărat spre a fi desăvârşit luând crucea şi să 

urmezi pe Iisus Hristos. Această luptă, dăruire de 

bună voie şi inimă fierbinte pentru o veşnicie 

neîntreruptă cu îngerii, este o mare plăcere în inima 

Stăpânului şi Dumnezeului nostru. Ceea ce mă bucură 

şi mă linişteşte neîntrerupt este aceea că ştiu că eşti cu 

toată inima purtând crucea lui Hristos. 

Dacă uneori e greu, să nu te laşi, doreşte mereu şi 

mişcând mereu harul va fi de-asemenea netăgăduit cu 

frăţia ta, cu mişcarea şi biruinţa ta. Rămâi mireasa lui 
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Hristos, scumpă soră C., şi Maica Domnului te va 

purta în inima ei, te va uşura şi cinsti şi-ţi va da un 

nume mare. 

Mergi cu toată înţelegerea pe calea adevăratei, 

smeritei smerenii. În sensul acesta să-ţi controlezi  

clipă de clipă zilele şi vorbele tale.  

Scumpă soră C., scumpa smerenie este singura cale  

care urcă sigur. Aceasta te învaţă să iubeşti fără 

alegere pe toţi, să te întăreşti, să te odihneşti cu 

adevărat sub povara crucii lui Iisus Hristos. Mirele tău 

iubeşte mult inima smerită şi întăreşte şi face ca 

durerile golgotei tale să fie prilej de aleasă şi deplină 

bucurie înconjurată de o adâncă şi dulce înţelepciune. 

Repet că sunt plin de linişte, satisfacţie şi bucurie 

ştiind că eşti dăruită în cetatea cea mai cinstită, 

preţuită şi divină din lume- mânăstirea. 

Bunul Dumnezeu să te binecuvânteze şi să te 

păzească. 

Părintele frăţiei tale este mângâiat de cinstea ce o ai 

şi numele ce îl porţi.  

Îţi trimit binecuvântarea Maicii Domnului care, în 

icoane- pot zice- patronează acest Sfânt Munte, vie. 

O, forţă şi mireasmă dar şi înfricoşare, dincolo de om! 

Omule atât de mic, ce mare poţi să fii! 
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Scumpă maică E., 
 

Şi acum sunt obligat să-ţi scriu în fugă, sunt pe 

drum după cum ştii. Plecarea mea ar întârzia prea 

mult sensul meu de viaţă, cu dorinţa de a-mi arăta 

nespusa bucurie pentru tine, ştiindu-ne amândoi 

dăruiţi jertfei şi chemării îngerilor prea frumoşi, prea 

luminoşi, înveseliţi în veşnicie spre deplina satisfacţie 

a întregii creaţii în care se odihneşte bunul Dumnezeu.  

Iată, fetiţă scumpă, am plecat şi sigur, numai cu 

puterea harului divin, putem să fim alături de crucea 

mântuitoare a Mântuitorului nostru, lângă Măicuţa 

Domnului şi frumuseţea şi înveselirea tuturor sfinţilor 

din cer. 

Am plecat şi tu şi eu şi iată au trecut cincizeci de 

ani pentru mine şi în felul cinstit spre slujire se 

conturează marea nădejde că şi pentru tine vor trece 

zecile de ani şi Sfânta Scriptură, care ne îndeamnă, ne 

este martoră că se poate şi iară zic: eu am văzut că se 

poate. Ce frumos...!! 

   Nu te gândi la lupte, la jertfa care trebuie făcută 

în aceşti zeci şi zeci de ani, gândeşte-te la lupta şi 

însângerarea momentului zilei pe care o trăieşti azi. 

Nu îngădui cantităţi enorme de momente şi zile 

dificile ale întregii tale vieţi în momentele zilei pe 

care o trăieşti. “Ajunge necazul zilei”- zice 
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Mântuitorul.  

   Scumpă fetiţă, ziua de azi e a noastră, a 

transfigurării, a scânteii îngereşti ce ştim că o avem în 

noi, mâine e o altă zi, cu altă dimineaţă, cu alte porniri 

şi alte haruri, şi ziua aceea (de mâine) nu este încă a 

noastră, este a lui Dumnezeu, ne va da-o sau nu ne va 

da-o Dumnezeu…? “Astăzi de veţi auzi glasul Meu să 

nu se învârtoşeze inimile voastre”, zice de asemenea 

Mântuitorul. 

   Deci cine nu poate avea împuţinări sufleteşti 

ascunse? Cine nu te va putea înţelege în multe şi 

diverse neputinţe ale firii omeneşti? Acestea se vor 

scurge dar lupta noastră este să ştim că până la lacrimi 

se bucură prea mult iubitul nostru Iisus Hristos de 

mânuţele ridicate spre El spre ajutor. Iubirea Lui nu 

o poate cuprinde mintea şi inima noastră. El ne-a 

făcut, El ne-a crescut, El ne-a închinat, El ne-a întărit 

să ne lăsăm traşi spre El, să fim cu El, şi e fericit 

nespus că ştim cât ne este de puternică inima, viaţa 

lângă inima şi fiinţa Lui. 

Îţi aminteşti că a spus: “Eu sunt Dumnezeu Care 

locuiesc în strălucirea cerului, dar Îmi aflu plăcerea în 

inima smerită a oamenilor. Înţelegi la ce înălţime te-

am ridicat şi în ce măsură Eu, Dumnezeul tău am vrut 

să am nevoie de tine? Lumea se va bucura în vreme ce 

tu vei plânge, dar ai răbdare, încercarea va trece şi 

bucuria ta nu va mai avea capăt. 
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Ferice de acela care înţelege taina crucii. Ferice de 

acela care nu s-a smintit de patimile Mele. Ferice de 

acela care nu se clatină văzând încercările la care îi 

supun pe cei mai buni fii ai Mei. 

Fiica Mea, răbdarea ta Îmi place mai mult decât 

graba. Suferinţa ta aduce mai multă roadă decât 

activitatea ta. Am suferit pe pământ simţindu-Mă 

singur, părăsit de prieteni, chiar şi de prietenii cei mai 

buni. Şi tu vei avea parte de această cinste a crucii. 

Aminteşte-ţi atunci că sunt mereu aproape de 

tine.” 

Să fii fericită, scumpă măicuţă E., că şi tu şi eu am 

primit haruri mari în inimile noastre ca să avem dor de 

cale înaripată, şi ne-a dat loc şi oameni ca să ne putem 

vedea ori micimea ori marea nădejde din noi. O, de ar 

şti toată lumea cât e de important că stau lângă 

celălalt! 

Eu te am mereu în inima şi gândurile mele. Te 

pomenesc cu multă lipire de inimă lângă Domnul 

Hristos şi sunt plin de nădejde. Să nu te îngrijorezi că 

îţi descoperi din ce în ce mai multe lipsuri în monahia 

din tine.  Acestea se văd pentru procesul de şlefuire a 

sufletului în toate şi cu toate, pe poziţia ta, vrând 

nevrând. 

Să fii mereu mai mult spre o simţire 

duhovnicească şi o dragoste reală, chiar dacă pravila 

nu şi-a făcut loc în douăzeci şi patru de ore.  
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Plec într-o călătorie lungă care îmi cere multă 

prezenţă duhovnicească. Sunt în nădejde şi nu vreau 

să fiu şi să par mai minunat decât sunt. 

P.S. Să nu uiţi că nu cel care ştie multe şi vorbeşte 

frumos despre Dumnezeu sau despre toate este 

deştept, ci cel care trăieşte singur numai pentru 

Dumnezeu întru toate. 

 

Scumpă măicuţă,    
 

 

Iarăşi îţi trimit din gândurile mele, cu inima în ele, 

cu o preţuire pentru viaţa în care nedezminţit te-ai 

prins total şi aceasta nu se putea fără o părintească 

sensibilitate. 

Mereu să fii frumoasă pe crucea ta. Când soarele 

adoarme, atunci să se trezească un Soare Răsărit- 

Hristos, cum am mai zice Hristosul cel de noapte- 

mireasma şi lumina cea mult tăinuită a nopţii. Şi să te 

scoli proaspătă cu aripi vrednice şi proprii şi deci nu 

va trebui să imiţi pe cineva dacă nu e sufletul tău 

acolo. Dacă te vei lua pe urmele altora, îţi vor lua 

mulţi înainte şi tu pe tine n-ai să te vezi nicăieri. Să te 

baricadezi între zidurile convingerilor tale şi să mergi 

înainte cu îngerul tău bun. Totul curge, şi noi şi 

lumea. Unde se termină? Ce va urma?  

Ţine-te de înger şi-ţi vei răspunde. Dar întrebările 
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acestea poartă în sine şi foc şi viaţă veşnică şi, deci, 

liniştitoarea deşteptăciune şi o conştiinţă 

invulnerabilă. Dacă lumea zice despre călugărie că e o 

nebunie, tu să răspunzi că e o dulce nebunie. Căci aici 

ca în nici un loc, ne putem vedea fiinţa noastră 

întreagă şi adică în ea, întreaga creaţie a lui 

Dumnezeu. 

Să fii cu inima bună, să fii o veselie a tuturor, să fii 

milostivă. Milostenia e ceva mult mai frumos, mai 

mare decât oricare dar şi talent care-ţi aduce satisfacţii 

văzute aici, adică pe loc. Să arunci măcar un zâmbet 

de soră unui sărac, dacă nu ai un ban pentru pâinea lui 

atât de nesigură. Pâinea aceasta se numeşte pâinea 

îngerilor şi deci zâmbetul îngerilor. Personalitatea 

duhovnicească înseamnă ca tu să ştii de tine. Să ştii de 

ce se joacă piesa cu mustrări sau laude în faţa ta, pe 

seama ta. Să nu vinzi nimic din taină (tine) nici pentru 

mustrări nici pentru laude. E mai bine să nu fii nimic 

decât să fii eroul altora. 

Ţine-te de înger şi-ţi vezi de treabă! E bine să 

cobori cerul în realităţile mărunte în care păşeşti, 

decât să te consideri uitată pe undeva pe sus.  

Dacă alţii se consideră, şi pe bună dreptate, vulturi, 

tu, deşi poţi avea putere şi aripi de vultur, să te 

mulţumeşti să te arăţi o mică ciocârlie veselă care 

zboară vertical şi cântă de zor vestind şi prevestind 

zorile. Nu merge cu gândul după răsplata faptei 
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tale bune. Răsplata nu se caută, ci va veni singură; 

tu aşteaptă ca acea răbdare a ta ascuţită să ucidă 

în dimineţi pe toţi păcătoşii pământului. 

Citind Patericul vei înţelege că trebuie să faci 

mereu şi pe toate cu măsură. Să faci totul ca să fii, cât 

este posibil, odihna tuturor. Armonie şi în tine şi 

dincolo de tine. Tu, dincolo, n-ai să mai poţi vorbi ca 

aici cu aproapele de lângă tine şi să-i dăruieşti ceva. 

 

 Soră F., 
 

 

Pentru vitejia de a veni într-o lume de luptă, o lume 

a părţii celei mai de vârf a Sfintei Scripturi (“Vrei să 

fii desăvârşit …”), o lume a prea frumoasei Bunei 

Vestiri. 

Călugăria este un angajament divin, solemn şi plin 

de un mare şi deosebit dor, fiindcă avem şi purtăm 

numele Tău, Dumnezeule! 

Este o mare vitejie să duci cu tine un nume dincolo 

de închipuire şi să fii totuşi un om născut de oameni 

sub legile inexorabile ale firii omeneşti. Deci, aşa cum 

mai spuneam, te-ai aruncat într-o mare mare şi vei 

înota peste valuri furtunoase, fără răgaz,  până vei 

ajunge la Ierusalimul din Apocalipsă. Să nu te temi 

niciodată de adâncuri, de valuri şi furtună. Nu eşti 

singură. Nu eşti nici cea mai neînsemnată clipă de 
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timp neînsoţită de acel Prinţ grozav al iubirii divine, 

de acel Înger de Mare Sfat, de acea Inimă Care a 

preferat să fie străpunsă decât să te părăsească! Nu 

eşti singură pe acest întins înspăimântător al 

ondulaţiilor văluroase ale apei, ci e cu tine Maica 

Domnului. 

O, fetiţă scumpă, toate inimile îngerilor şi ale 

tuturor din cer şi de pe pământ la un loc dacă le-ai 

avea, nu pot nici pe departe iubi cât te iubeşte Maica 

Domnului. Ea e numită o Nouă Lume şi e Mama 

Prinţului Divin Care te iubeşte şi pe Care tu Îl iubeşti! 

Ea e cu tine pe mare. Să înţelegi lumea aşa cum e ea 

acolo unde trăieşti. Nu mai există orgolii mărunte 

dacă e vorba să porţi un nume atât de mare. Nu 

trebuie să ceri destăinuirea totală a sufletului unui om, 

încât să nu mai păstreze nimic pentru sine! Trebuie să 

păstreze acea părticică sfântă de Duh pentru o 

iniţiativă continuă spre o mare realizare, conturându-şi 

personalitatea de înger al pământului cum mai 

vorbeam. Cel care îţi cere până-ntr-atât este într-un 

dureros egocentrism. Trebuie avută încredere 

nesfârşită în Dumnezeul din tine, în viaţa ta. Nu te 

îngrijora de calificările oamenilor- “deştept sau prost”. 

E uşor să fii cum spunea cineva, mai greu e de realizat 

(de format) echilibrul, armonia în tine şi aceasta 

numai pe siguranţa paşilor spre idealul cel mai înalt.  

Nu e bine să clasezi lumea, mai ales aici, bună 
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sau rea. Ar însemna să trăieşti descompletată dacă 

te izolezi de ea. Oi albe şi oi negre ar fi, dar nu te 

considera neprihănită. Nimeni nu-i perfect ci doar 

perfectibil. Trebuie să câştigi cu orice preţ smerita 

smerenie fără de care nu vei înţelege taina, taina de 

fiecare clipă a slujirii tale de mântuire a lumii. 

Drumurile sunt întotdeauna deschise, nu rămâne 

decât singur accidentul. 

Nu-ţi creşte viaţa şi nu te educa să primeşti plată 

numaidecât în urma faptei; această creştere poate avea 

trăsături  urâte ce afectează fiinţa caracterului.  

Să te consideri propriul tău părinte, adică să te faci 

răspunzătoare de toate faptele tale. De aceea te 

numeşti “maică” pentru că te naşti pe tine însăţi. Tu 

eşti fiul propriei tale naşteri. Şi tu, fiul propriei tale 

naşteri, nu vei fi al lui Hristos numai pentru că Îi porţi 

numele ci pentru că Îi porţi rănile cuielor şi a 

ghimpilor şi batjocura scuipării şi durerea inimii 

pentru vânzarea şi pierzarea a chiar ucenicului Lui.  

Să înţelegi că frumuseţea şi adâncul Scripturii este 

să ştii să te faci toate tuturor, dacă iubeşti ca un 

apostol sau ca un fiu de apostol. Dacă inima bate în 

pieptul nostru nu înseamnă că nu-i şi pentru altcineva 

inimă. Căci ea, inima, nu-i făcută numai să poarte 

sângele din noi, cum se întâmplă şi la dobitoace, ci 

mai ales să poarte, tot atât de sigur, duhul din noi. 

Să ai tainica râvnă şi să pofteşti pe Maica 
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Domnului în fiecare moment din zi la inima ta, în casa 

ta şi haina de nuntă nu trebuie să fie cu fir de aur 

numaidecât, ci chiar simplă dar albă, spălată, curată. 

Foloseşte vremea. Poate acesta să fie ultimul 

îndemn. De ce mâine?! Aşa au pierdut dragostea 

veşniciei multe suflete care amânau şi credeau că le 

este îngăduit orice. Şi credeau că moartea nu-i paşte şi 

pe dânşii şi aşa cum spune sfântul Grigore: “Osânditul 

moare în toată clipa, fără de a fi mort însă vreodată, 

dat flăcărilor răzbunătoare pururea va tot muri”.  

Toţi care te încurcă, te râd, te critică, te viclenesc şi 

te lovesc, toţi te vor mărturisi cândva ca om al Sfintei 

Scripturi, ca om al Învierii. 

Sunt foarte bucuros că te ştiu în pomenirea inimii 

mele şi o fac cu mare sensibilitate ca să ne putem 

întâlni în cer, la îngeri, lângă Puterea cea neajunsă, 

plin de o nesfârşită fericire. 

Să nu dispreţuieşti darul lui Dumnezeu din tine. Să 

nu consideri că cerul acesta nu te va primi! Citeam că 

Dumnezeu nu-ţi cere nimic imposibil, ci prin 

poruncile Sale te îndeamnă să faci ce poţi. Să ceri 

ceea ce nu poţi şi El te ajută ca să poţi. 

A iubi pe Dumnezeu înseamnă să ştii să jertfeşti 

totul pentru El. Nimeni nu te iubeşte pe gratis. 

Rămâi cuminte şi binecuvântată. 
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Soră F., 
 

 

Nu trebuie oprită respiraţia vieţii pe loc pentru un 

simplu accident. Fie această întâmplare frumoasă, 

gustoasă. E prea mare cinstea să fii roaba Maicii 

Domnului iubită cu iubire divină fără de măsură, 

dubiu, amestecare sau oboseală şi e prea grozav de 

mare numele tău de monahie şi cetatea în care eşti 

rânduită să fii, ca să trăieşti tulburată şi să-ţi întorci 

inima spre un neastâmpăr şi o nebunie omenească.  

A fost frumos, rămână frumos, să se vadă opera şi 

creaţia lui Dumnezeu că e teribil de bine făcută, dar 

viaţa ta fiind alta nu înseamnă să te opreşti, să nu 

priveşti înainte, numai înainte. 

Nu te mai uita înapoi că înnegreşti şi deformezi 

“opera”. 

Cinsteşte “persoana” ca să rămâi o inimă nobilă, şi 

o preţuieşte sincer ca şi când nu este nimeni vinovat, 

deşi era neîngăduit. Repet, dacă priveşti înapoi 

frumosul de mai sus se modifică în foarte urât şi 

rămâne (o) operă a diavolului. 

Ce frumoasă eşti! Rămâi vitează şi înţeleaptă să 

câştigi, cu această mică jertfă, neşters numele tău 

din cartea cerurilor, drept care spune Domnul 

Hristos “mai ales pentru aceasta să vă bucuraţi”! 
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Numele acesta, acolo îl scrie singur numai mâna lui 

Dumnezeu (ce mare iubire, cinste, ce mare dar!). 

Gândeşte-te însă cu groază, că acest nume atât de 

scump acolo poate fi şters atât de uşor de un singur şi 

nesuferit drac dar numai cu mâna ta. 

Venirea ta “întru sine” şi cunoscând adică “binele 

şi răul” mă bucură foarte mult şi acesta este începutul 

mare al salvării. 

Scumpa mea fiică, cugetă cu adevărat smerit şi cu 

mare frică că nu mai este vreme şi pentru altceva, şi 

ce direcţie bună avem! 

Să fii adevărat liniştită şi să trecem la îndatoriri şi 

consacrări, când casa e înmiresmată, plecată pe lucruri 

mari şi în care se odihneşte Duhul Sfânt.  

Ce mult m-ar bucura şi linişti frumuseţea ta pe 

frumuseţea drumului tău. Învaţă din toate şi să rămâi 

cu drag un cer mic al iubirii. 

 

Scumpe maici I. şi P., 
 

Atât de mult am dorit să vă răspund mai repede şi 

nu s-a putut să fac plăcere inimii mele decât iată, 

destul de târziu. Tare mult vreau să aveţi liniştită 

inima despre pomenirea mea pe care nu pot să nu o 

fac zi de zi şi aceasta an de an. 

Eu sunt foarte ocupat, îngrijorător de ocupat şi sunt 

zile în şir în care nu am nici cât de puţin timp de 
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repaos, dar tocmai în această frângere de tot felul simt 

o neînţeleasă şi odihnitoare renaştere. 

Scumpe măicuţe, vă înţeleg în tot ce îmi spuneţi şi 

mă bucur că-mi spuneţi, şi nădejdea mea pentru voi 

este tot mai mare că văd în truda, plânsul, neputinţa şi 

ispitele voastre, salvarea şi frumuseţea îngerului din 

voi. Nu vreau să vă îngrijoraţi sau să vă împuţinaţi cu 

nimic. Aveţi credinţă în Dumnezeu, nu vă depărtaţi de 

Maica Domnului cu dorinţa să scăpaţi de cruce! 

Maica Domnului ştie, scumpe măicuţe, ce greutăţi 

purtaţi, cât purtaţi, unde purtaţi. Ea ştie că “acestea 

sunt neputincioase faţă de ce ni se va descoperi nouă”. 

Ea, Maica Domnului, fără cârtire a purtat crucea 

Fiului ei şi tot aşa o poartă şi pe a noastră cu iubire 

mare, oricare ar fi ocara împotriva noastră şi oricare ar 

fi nevoinţa noastră şi cu atât va fi mai greu pentru ea 

cu cât o lepădăm şi o ignorăm. Ea este deci, mult mai 

aproape de cei necăjiţi şi ocărâţi decât de cei ce sunt 

scutiţi. 

Gândiţi-vă la un înger de sus care cunoaşte liniştea, 

luminarea divină cea grozavă, care ştie armonia, 

mireasma şi fericirea din ceruri, gândiţi-vă că acest 

înger ar vrea să se întrupeze ca noi, să sufere ca noi, 

să simtă neputinţa firii noastre omeneşti şi să facă 

toate, toate după Sfânta Scriptură şi ale cinului nostru 

călugăresc numai cu singura dorinţă să merite toate 

câte i-ar oferi Împărăţia cerurilor, pe care el o ştie cât 
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este de odihnitoare, alinătoare, încântătoare, de 

nepătruns, veşnică, cu nume mare lângă Dumnezeu. 

Ei bine, măicuţe scumpe, cu câtă dragoste ar purta 

acest înger crucea omenească, oricum ar fi ea şi 

oricare ar fi neaşteptata lovitură a cuiva în viaţa 

aceasta. Ce drag i-ar fi să sufere ocara şi lipsa, biciul 

celor mândri care dispreţuiesc, urletele mâncătorilor 

de conştiinţă ca să renunţi la adevărul din tine şi să te 

închini lor, neînţelegerea dragostei faţă de tine a aşa-

zişilor oameni buni. Ce bine s-ar simţi acest înger 

întrupat că-l doare, nu că nu-l doare bătaia oamenilor. 

Ce fericit ar fi, fiindcă orice suferinţă primită aici de 

bună voie l-ar asemăna cu Hristos. Ca înger din cer nu 

suferă şi nu are deci pecetea jertfei pe care o are 

Domnul nostru Iisus Hristos. 

Iată, măicuţe scumpe, că noi suntem veniţi cu drag 

şi de bună voie pe drumul acesta, al greului 

pământului. Ni s-a spus şi ştiam că venim la răstignire 

şi nimic nu ne-a putut opri şi încă pentru răstignire 

alături de Hristos Dumnezeu veneam cu mare râvnă şi 

ceream sinceri şi nimic şi nimeni nu ne-ar fi putut opri 

şi încă neştiut de noi, aveam şi o chemare, adică lucra 

în noi un har deosebit. 

Iată şi astăzi şi mâine şi încă puţin, este singura 

vreme binecuvântată a scuipării, a dispreţului, a 

biciuirii, a chinurilor, a cuielor. Nu vă lăsaţi pradă 

acestui urâcios ispititor. Câştigaţi timpul cel scump şi 
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urmăriţi dacă măcar puţin te-ai lepădat de tine, ca să 

fie Dumnezeu lângă tine, fără de Care  nu putem trăi, 

noi mai ales. 

Aceasta înseamnă lepădarea de tine- să iubeşti rana 

şi pe cel care ţi-a făcut rana- şi lucrul acesta vi l-am 

spus cu drag de atâtea ori. Vă preţuiesc sincer foarte 

mult că staţi în mânăstire. Există duioşie şi mare 

înţelegere în lacrimile Maicii Domnului şi în sângele 

pătruns de cuie şi suliţă şi spini al Mântuitorului 

pentru neputinţele noastre. Nu vă mâhniţi de nimic. 

Zâmbiţi în ascunsul vostru, că neputinţele şi rănile 

voastre sunt cinstite mult la cer şi râvnite de toate 

cetele îngerilor. Nu şi nu sunteţi singure şi eu de 

asemenea îmi pun nădejdea în suspinele şi rugăciunile 

voastre. Îmi cer iertare că trebuie să închei scrisul meu  

rugându-vă să faceţi împăcare mântuitoare cu toţi ca 

să fiţi libere şi să iubiţi mult şi să iubiţi frumos şi aşa 

să vă culcaţi şi aşa să vă sculaţi, ca noaptea şi ziua 

voastră să fie albă ca ziua Învierii. Aceasta este 

bucuria şi urarea mea. 

 

Scumpe măicuţe, 
 

Zile mari de transformare a gândurilor spre 

minunea fericirii de sus. Nu amânaţi lucrul, nu păstraţi 

amărăciunea, nu răspundeţi, nu vă pierdeţi cununiţele 

şi tăceţi singur numai pentru Hristos. Aşa veţi fi libere 
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şi stăpâne şi vlagă în dragoste de cruce veţi avea. 

Sunt cu inima plină de mulţumire şi vă spun cu 

multă nădejde şi preţuire: La mulţi ani! 

 

 Măicuţă scumpă E., 
 

Sper ca tăcerea mea să nu-ţi fi tulburat sufletul. Am 

lipsit după sfintele sărbători şi lucrul acesta mi-a 

încurcat rânduiala corespondenţei care şi acum e mare 

pe masa mea. 

Vă mulţumesc pentru urări şi vă doresc de 

asemenea la toată obştea  să fiţi sănătoase, puternice, 

libere şi cu o bucurie nesfârşită. Noul an să aducă 

linişte în lume şi să aibă pentru toţi inimă bună. 

Mă bucur foarte mult că supraveghezi cu efect 

gospodăria mânăstirii şi mai ales că vă leagă pe toate 

un sentiment cald de unitate. Aceasta e un merit şi o 

bucurie până la cer. 

Să mergi cu paşii tăi, pe calea drumului drept, 

adică să nu lipsească să simţi că mergi mereu cu Iisus 

Domnul nostru şi aceasta fără nici o motivare. Nu vei 

arde mereu prea tare, dar să ştii că pierzi mult dacă te 

vei trezi într-o nepăsare. 

Şi iarăşi nu e bine să-ţi forţezi suflul, viaţa, 

lucrarea, ci mai bine cu paşi lini, spre o necesitate în 

relaţie cu Maica Domnului, cu ziua cea lungă- 

veşnicia. Se consideră greşit să pui dorinţele înaintea 
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necesităţilor, înaintea posibilităţilor, că s-ar putea să-ţi 

închizi singură drumurile.  

Gândeşte, dar pune elementele la proporţiile reale  

şi să depăşeşti descurajările, profituri personale, 

materiale şi interpretări comode, ca să te poţi 

împărtăşi direct din viaţa dumnezeirii. 

Vezi, când priveşti seara peste ziua care a trecut să 

nu roşeşti şi dacă e cazul culcă-te cu pecetea nădejdii 

pe suflet că mâine vei putea fi un mic erou al lui 

Hristos. 

Preţuiţi-vă timpul zilelor voastre. Ce alt dar mai 

mare vrem când bunul Dumnezeu ne-a dat timp dar 

ne-a făcut frumoşi singur numai pentru El.  

Vă pomenesc mereu gândindu-mă smerit la bucuria 

supraomenească din cer. 

 

Scumpe măicuţe, 
 

Aş dori să se veselească inimile tuturor măicuţelor 

şi surioarelor cu care am vorbit. Să înţeleagă că 

venirea Domnului Iisus Hristos în lume a descoperit 

marile valori din noi şi ne-a ridicat la măsură 

cerească. Cinstea aceasta să nu o dispreţuim cu 

nepăsare. Indiferenţa nu reprezintă nici un drum sau 

cel puţin nici măcar o umbră de potecuţă spre 

perfecţiune. Aceasta este stagnare şi egoism. Înainte 

de orice, mai presus de orice trebuie să fiţi singurul 
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stăpân al vostru. Să puteţi sacrifica fără milă tot ce 

este secundar în voi. Să purificăm fiinţa noastră, să 

rămână eul nostru cel adevărat care tinde şi trebuie 

să tindă către Marele Ideal, Marele Eu (divin). 

Să nu se îngrijoreze nimeni. Arătaţi-vă lui 

Dumnezeu, ieşiţi din obişnuit, încercaţi să iubiţi pe 

toţi, vibraţi tainic cu inima rugăciune, mulţumire către 

Dumnezeu. 

Arătaţi-vă a fi fiice bune ale Maicii Domnului cu 

nevinovată insistenţă şi discreţie. 

Nu e nimic greu. Orice se poate în Domnul Hristos 

care a zis: “… foc am adus în lume şi ce mult doresc 

(ca el) să se aprindă”. Vedeţi, ţineţi-vă luminiţa 

aceasta aprinsă cât mai tainic şi fără de o falsă 

smerenie. O, măicuţelor, mare mai este la cer un om 

smerit! Adică o smerită smerenie în toate. Nu pierdeţi 

nici un timp. Aşa cum mai spuneam orice clipă poate 

să fie un timp şi orice suspinare poate să fie o 

rugăciune. Astăzi e o zi mare şi poate să fie ultima zi 

a mântuirii noastre. Mâine, mâine cine ştie care 

veşnicie o va cuprinde: ziua cea lungă sau noaptea cea 

lungă? 

Ne vom vizita cimitirele şi vom vedea crucile şi 

mormintele unora care s-au dus; şi care dintre noi va 

crede că poate sări direct peste cimitire, spre un cer 

care nu şi l-a pregătit cu nimic ?! Şi care pregătire va 

crede careva că e bună, fără acea micuţă luminiţă 
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aprinsă: evlavia?! 

Cu milostivirea lui Dumnezeu vă pomenesc pe 

toate, şi pe toate vă am în faţă considerând că 

momentele acelea au fost un început al veşnicelor 

noastre întâlniri, cu harul cel mare al bunului 

Dumnezeu şi al bucuriei Maicii Domnului. 

La toate vă doresc să rămâneţi într-o mare nădejde 

şi, pe cât se poate, într-o supraomenească bucurie 

pentru că suntem hărăziţi şi încinşi pentru lupta cea 

mare  împotriva stăpânitoarelor puteri ale 

întunericului, ale diavolului. 

Ce frumoase sunt picioarele celor care 

propovăduiesc pacea. 

 

  Scumpe măicuţe F. şi A., 
 

În continuare vă pot spune de grija ce trebuie să o 

avem pentru veşnica noastră eliberare alături de 

veşnica şi negrăita mireasmă şi frumuseţe a Maicii 

Domnului. Trebuie mers pe calea Domnului, drept, 

adică a unei linişti sufleteşti fără de aglomerări sau 

încurcături tipicale, unde de multe ori se pierde forţa, 

dulceaţa şi evlavia lucrării, trăirii.  

Trebuie urgent şi neapărat o relaţie tainică şi 

adevărată a inimii cu inimile tuturora. 

Fără de eliberarea aceasta nu se câştigă nimic 

pentru că Evanghelia lui Hristos este nesfârşită iubire. 
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Nu pierdeţi zilele vieţii voastre fără să încercaţi cu 

străduinţă o iubire curată la măsura fiecăruia.  

Canonul este un lucru bun, dar e nimic pe lângă 

truda de a alunga ura din sufletul tău. Să nu stai 

liniştit până când nu ţi-ai liniştit sufletul despre fratele 

tău aşa cât poţi şi cum poţi mai ales dacă şi el, fratele 

tău, este dificil. Cum vă mai spuneam pacea sufletului 

nu o putem întemeia în noi după gura lumii şi lătratul 

diavolilor, ci după neclintita sfătuire a Duhului Sfânt 

ca fii ai Bisericii lui Hristos. Că oricum ne-ar zice şi 

ne-ar ponegri şi oricum ne-ar interpreta duşmanii, noi 

suntem ceea ce suntem- tot noi. Că tainica înţelegere 

strategică din noi ne spune: chiar dacă în ciuda 

eforturilor noastre va trebui să suportăm lovirea, 

respectiv nefericirea, o putem învinge prin maniera 

noastră de a suporta. Şi ordinea inimii noastre nu o 

putem schimba, şi la dumnezei străini nu ne putem 

închina şi nici nu vor mai putea dăinui. Şi toate aceste 

îngereşti biruinţe sunt neapărat darurile bunului 

Dumnezeu pe singurul drum- smerenia. Acesta este 

drum drept: să lupţi mereu şi să îţi faci cale spre 

marea iubire şi smerenie! 

Rugaţi-vă cu toată nădejdea, de ce vă pierdeţi atât 

de des şi atât de mult încrederea? Nu se poate fără de 

cruce, fără de jertfă. Dar nu-i nimic mai frumos, mai 

măreţ, mai lăudat şi mai încununat ca un biruitor. 

Şi să nu uitaţi că în Domnul Hristos se poate 
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orice.  

Nu vă depărtaţi în nici un lucru de El. 

Să aveţi mereu şi tare conştiinţa că: mare mai este 

Dumnezeul călugărilor. Să vă binecuvânteze, să vă 

întărească şi să vă liniştească. 

 

Scumpă măicuţă, 
 

Nici o nenorocire nu înseamnă ceva şi nimic nu 

este pierdut atâta timp cât credinţa rămâne în picioare, 

cât capul se ridică din nou şi sufletul nu abdică. 

Dumnezeu să trăiască în tine şi când eşti un 

păcătos, adică să nu te laşi pierdut de Dumnezeu. 

Dorinţa mare şi trează de a fi cu El te va şlefui, te va 

defini şi te va aduce la o stare meritorie.  

Învăţătura înaltă şi grozavă a Mântuitorului de “a 

da şi obrazul celălalt” este recunoscută cu admiraţie 

şi uimire, dar nimeni, sau prea puţini se gândesc să o 

împlinească, nici măcar teoretic, şi nici să se bucure 

de prima palmă şi nici să renunţe în a se răzbuna 

pentru acea una. 

Câţi au curajul să spună la o judecată divină, 

întrebându-i: “Tu ce ai făcut?”, şi el să răspundă: 

“Doamne, eu nu am judecat pe nimeni!” Sigur va fi 

cel mai măreţ răspuns şi cea mai fericită îmbrăţişare 

divină. Să înţeleagă deci cât de cuprinzătoare este 

grăirea Mântuitorului care astăzi a rămas numai ca o 
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simplă interpretare în literatura religioasă “Milă 

vreau nu jertfă!”. “Aceasta vreau Eu, întemeitorul 

Noului Testament: neinterpretată şi nesfârşită iubire”.  

Câţi îşi aşteaptă moartea cu plăcerea că ar fi iubit 

mult în viaţa lor?! 

Meditează la acest lucru. 

 

Scumpe măicuţe, 
 

Sunt draci care vor să vă usuce sângele fiinţei 

voastre nobile şi răscumpărate. Toţi purtăm un nume 

mare. Sfântul Ioan Carpatinul scria: “Să nu mai 

fericiţi pe nimeni, decât numai pe voi, călugării, să vă 

fericiţi, că şi petele voastre sunt mai de cinste la 

Dumnezeu decât faptele cele mai covârşitoare ale 

mirenilor …”. Şi dacă bunătatea lui Dumnezeu 

îngăduie să fim ispitiţi cu scârbe numai de noi înţelese 

şi ac să ne înţepe şi panteră să ne muşte, acestea 

numai să nu se ducă la îndeplinire ceea ce vrea inima 

noastră nesăbuită. 

Nu trebuie să vă lăsaţi într-o stare de străinătate, 

noi care suntem credincioşi şi ştim că Pronia lui 

Dumnezeu este alături de viaţa noastră neapărat, când 

ştim că inima Maicii Domnului este lângă toată inima, 

dar mai ales lângă inima care suspină. Când ştim că 

îngerul nostru curat, frumos şi păzitor, veghează cu 

dragostea celui mai mare frate. Când ştim că avem 
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putinţa să ne rugăm, să cerem, să mulţumim şi să 

lăudăm pe Dumnezeu. Când ştim că avem altar care 

răscoleşte cerul şi pământul, toată făptura şi toată 

stihia ! De ce te simţi singur şi străin omule, şi mai 

ales omule care slujeşti ziua şi noaptea în haina atât de 

sobră şi de neînvinsă? 

Să fie lipsă de credinţă? Aici poate să fie un nod 

gordian care trebuie tăiat, că spune sfântul Pavel 

apostolului Timotei: “Timoteie, fereşte-te de aceia 

care cunosc înfăţişarea credinţei adevărate dar 

tăgăduiesc puterea ei.” 

Nu pierim de focul ispitelor care ne căleşte şi ne dă 

culoare smerită şi luminoasă, vorba proverbului 

indian: “focul înnegreşte ce nu poate arde.” 

Să fie inima veselită, inima aceasta pe care am 

dăruit-o curată şi cu atâta râvnă Celui mai ales şi mai 

puternic Prinţ al cerului cerurilor- Iisus Hristos. Inima 

aceasta care poate cuprinde în ea un microcosmos, 

adică o lume mică, şi un Dumnezeu mare, întreg. 

Chiar dacă sângerează să nu abdice. Există o singură 

frumuseţe, curăţia, şi o singură liniştire statornică şi 

adevărată: “a sluji singur numai lui Dumnezeu” şi 

repet, înaintea ochilor noştri să nu fie nimic înalt, 

mare, frumos, plăcut, fără numai unul Dumnezeu. 

Nu vă descurajaţi! Aici este toată lupta subtilă a 

sfintelor noastre paterice şi o mare taină a vieţii 

duhovniceşti de a ne ridica, de a nu rămâne sub piatra 
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grea şi îngrozitoare a căderii. Cuvânt mare vă spun, în 

ordinea cea mai duhovnicească nici nu mai există 

cădere, există numai ridicare.  

Nici o nenorocire nu înseamnă ceva şi nimic nu 

este pierdut atâta timp cât credinţa rămâne în picioare, 

cât timp capul se ridică din nou şi sufletul nu abdică. 

Vă spun cu gândul de a rămâne într-o neîntreruptă 

încurajare. Spun în faţa icoanei sfântului Nicolae şi 

aceasta să îmi fie şi mie ca indice: “Dicsit et salvavit 

animam meam “. Am zis şi mi-am mântuit sufletul. 

 

Scumpe măicuţe, 
 

A trecut puţin timp de la plânsul şi oftatul ultimului 

moment. Nu ne-am despărţit. Vă am în inima mea, vă 

am în lucrarea mea duhovnicească mică dar curată şi 

plină de o sfioasă îndrăzneală. Lumea ucide. Voi să nu 

ucideţi. Voi să ucideţi numai pe “păcătoşii pământului 

din voi”. Să înţelegeţi din lacrimile nestăpânite şi 

sărate mai mult decât o durere omenească care a fost, 

o angajare, adică o sinceră înţelegere a iubirii lui 

Dumnezeu pentru ca fiii Lui, “mari în daruri”, să 

primească junghierea pentru ticălosul de om şi să se 

numească îngeri de jertfă lângă Fiul Durerii- Domnul 

Iisus Hristos. El s-a pogorât până în adâncul durerii cu 

o imensitate de iubire dar nu pentru ca să anihileze, 

adică să stingă durerea, ci ca s-o transfigureze făcând-
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o deci (pe durere) singura cale spre Înviere. 

Nu te poţi înscrie în Cartea Cerească rugând pe 

cineva să o facă, ci trebuie ca tu cu sângele tău să te 

înscrii. Nu înscrierile în cărţile de aur, în diplome şi 

dosare pompoase, care-ţi fac nume bun, e înscrierea 

care trebuie s-o urmăriţi, în singurele zile care ne-au 

mai rămas, ci în Cartea Cerului. Ca să fii înscris în 

cartea pământului care îţi aduce laudă şi mărire 

omenească câtă lume trebuie să ucizi! Iar dacă vrei să 

fii în pagina cerească înscris, trebuie neapărat să te 

laşi ucis. 

De aceea am zis să nu ucideţi, măcar cu un cuvânt, 

pe nimeni ci numai să vă lăsaţi ucişi.  

Apăraţi-vă însă. Scriptura vă dă această liberă 

putere peste născocirile viclene ale oamenilor. Ei din 

jertfa continuă a vieţii nu înţeleg prea mult, sau chiar 

nimic. Trebuiesc puşi, prin sincera ta simţire să-şi 

vadă poziţia şi Stăpânul Care le-a şoptit. Nu rămâne 

decât singură fapta ta de jertfă. Să vă apăraţi chiar 

dacă vine mânie, dar să nu urâţi. 

Sfântul apostol Pavel spune: “Mâniaţi-vă dar nu 

greşiţi!” Nu vă stricaţi din laşitate zidirea scumpă din 

voi. În felul acesta veţi rămâne curate şi cine e curat, 

cândva şi undeva va fi un mântuitor. 

Iubiţi-vă între voi şi încurajaţi duhul armonios dar 

şi lămuritor de adevăr din sora de lângă tine. 

Pentru mine aţi fost o bucurie plină de divină 
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linişte. Dacă m-aş fi lăsat în timpul acela şi 

momentele acelea numai cu forţele omeneşti, m-ar fi 

podidit sângele şi leşinul. 

V-am spus de mult că fraţii şi fiii mei îmi pregăteau 

sentinţa ca pe un mare răufăcător. Nu pot să nu vă 

spun cum gândeau şi îmi pregăteau venin, mie, care 

binecuvântam blând cu capul plecat îmbrăcat în 

veşmintele pline de măreţie ale sfântului altar. De 

aceea, poate se înnegreau de multe ori când mă 

priveau. Dar le-am simţit şi mă pregăteam de jertfă. 

Folosiţi-vă straşnic că aţi văzut cu ochii voştri fapta 

şi omul. 

Eu nu sunt lipsit de griji, dar mă simt bine. Sunt la 

Cernica. Mă iubesc toţi şi gândesc numai frumos 

despre viitorul meu. E slujbă multă, sunt doisprezece 

preoţi care activează. Slujbă arhierească uneori. Lupt 

şi am reuşit destul de mult să-mi reiau calmul 

duhovnicesc şi să pun piciorul sigur spre mântuirea 

mea şi a celor care-mi cer cuminţi să-i ajut să-şi 

liniştească durerile. 

V-am scris cu multă plăcere şi mereu cu gândul să 

vă ştiu liniştite, dar  pe adevărul vieţii. 

O, scumpe măicuţe şi surori, cine crede că nu o să 

aibă nevoie de Hristos niciodată? Cine sunt cei care 

cred că-i va ajuta Hristos dacă au uneltit? Toţi se tem 

de o moarte rea dar nu încetează de a păcătui. Cine 

crede că nu poate fi lovit pe neaşteptate de trăznet, de 
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gută, de venin sau de o vărsare de sânge? Să fiţi deci 

cu inima trează pentru Domnul Hristos. Să aveţi 

încredere în Maica Domnului de care mă ţin şi eu cu o 

nemărturisită râvnă.  

Rămâneţi în iubire, veselie şi binecuvântare. 

 

   Scumpă surioară, 
 

Nu rămâi fără un mare folos în lipsa mea. Întâi ai 

ieşit dintr-o stare de mare şi grav dezechilibru. Apoi 

ţi-ai orientat bine sufletul tău şi-l stăpâneşti şi eşti 

sincer şi total credincioasă unor concepţii pline de 

perspective, chiar veşnice, şi lucrul acesta te va odihni 

şi vei păstra, oriunde, iniţiativa lucrurilor. 

Vei putea răspunde la întrebări grele care la foarte 

mulţi şi de atâtea ori au sfărâmat elanul şi dragostea 

cea mare pentru frumos şi sensuri înalte. 

Deci ai un discernământ şi o forţă ascunsă în 

problemele nemiloase ale vieţii.  

Ai înclinat tare către o altă lume, părută 

încântătoare şi care face eforturi să fie drăgălaşă (dacă 

va fi) şi eu puteam să cred tare că ai nişte daruri şi 

forţe de zbor mai înalte, decât pe un trotuar blazat, de 

mână cu “soarta”. 

Lumea mea e prea frumoasă şi izolată de toate. 

Ţi-am dat suflu mare şi personalitate şi sunt sigur 

că tu, tot ce faci în vorbă şi în faptă, în cele mai mici, 
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faci sub influenţa creşterii alături de viaţa mea.  

Pe unde am trăit, ca şi în locul acesta eu vedeam că 

e frumos. Acum văd frunzele îngălbenite căzând şi 

parcă întineresc mereu. Mi-e drag de fiecare clipă, 

preţuiesc zilele şi atunci când vin motive de durere şi 

mâhnire atunci parcă simt îngerul la urechea şi inima 

mea. 

Eu ţi-am dat totul şi nimic nu a fost fals şi acestea 

te vor ajuta mult în viaţa ta. Şi mai departe pot şi 

vreau să fac multe pentru tine că mult am dorit ca tu, 

ca şi mine, să nu vezi nimic înalt, mare, frumos şi 

plăcut decât numai pe unul Dumnezeu. 

Ah, ce bună e Maica Domnului! O, cât de 

încăpătoare şi de bucuroasă dar şi de plânsă pentru 

copiii ei! 

Aici mă simt bine. Vorbesc în toată ziua la maici, 

ceasuri întregi mai ales la biserică şi masă când 

suntem aproape toţi. Mă gândesc că şi tu asculţi şi eşti 

aici şi lăcrimezi fericită. 

 

   Binecuvântate surioare M. şi V., 
 

Am rămas impresionat de dragostea frăţiilor 

voastre pentru Domnul nostru Iisus Hristos, de 

credinţa voastră de a vă dărui fără rezervă fiinţa 

voastră întreagă pentru toată viaţa, de lupta frăţiilor 

voastre cu împrejurările şi piedicile ce vă stau în faţă, 
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de felul meticulos şi dreapta voastră judecată, de 

modul cum căutaţi să străbateţi. 

Eu sunt preotul şi duhovnicul mânăstirii de aici şi 

vreau să vă spun că vă înţeleg, ştiu că această dragoste 

şi râvnă pentru călugărie este numai de la Dumnezeu. 

Se vede că aveţi această chemare dar vă găsiţi în 

dificultatea de a nu fi majore, fiindcă altfel aţi pleca 

imediat. 

Eu vă sfătuiesc şi o fac cu toată preţuirea pentru 

gândurile voastre, pentru că mare mai este călugăria în 

rânduiala lui Dumnezeu, adică a Sfintei Scripturi, să 

fiţi cu inimile la rugăciune mereu, să puteţi trece peste 

ispitele acestor doi ani. Aici se va vedea dacă sunteţi 

în stare să vă împliniţi duhovniceşte când veţi ajunge 

la mânăstire. 

Dacă în aceşti doi ani veţi putea birui toate 

ascunsele ispitiri pe care vi le poate aduce diavolul, 

lumea sau chiar propria voastră fiinţă, bunul 

Dumnezeu este de partea voastră şi-I plac mult 

gândurile voastre, dar, vedeţi, nu se poate fără jertfă, 

fără luptă, fără răbdare. 

Vă sfătuiesc să folosiţi aceşti doi ani ca şi cum aţi fi 

în mânăstire. Să faceţi ascultare (de călugăriţe-civile) 

la casa părintească fiindcă nimeni nu vă cunoaşte 

inimile voastre, gândurile inimilor voastre. 

Maica Domnului să vă  acopere cu grija sa. 
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Scumpă soră M., 
 

 

Scrisoarea m-a bucurat şi de data aceasta pentru 

raţiunea frumoasă a inimii tale şi pentru efectele luptei 

tale, luptă cu lucruri smerite, normale dar omeneşti. 

Cine poate să îţi înţeleagă privirea ta spre ţinte atât de 

îndepărtate, adică de sus?! Dar ele, de fapt, sunt cele 

mai normale, cele mai necesare. De aceea zic, mă 

bucur că simţi gustul acestora, că simţi frumuseţea 

valorii libertăţii interioare, fără nimic grav sau nimic 

ascuns. 

Maica Domnului te va ajuta mai mult decât crezi şi 

cunoaştem toţi. Numai să îţi păstrezi poziţia de 

credinţă aşa cum învaţă Biserica noastră ortodoxă. 

Pentru cele ce îţi voi scrie mai jos am vrut să îţi 

răspund cu mare grabă, fiind o problemă foarte gravă 

dacă nu vei ţine cont de aceste sfaturi îndrumătoare, 

dar n-am putut fiind foarte ocupat. În nevinovăţia şi 

gândurile tale curate de a fi cât mai aproape de 

Măicuţa Domnului şi să ai cât mai imprimat sfântul ei 

chip în inima ta, ai crezut că acelor inşi tineri li s-a 

arătat Maica Domnului. Este o deghizată şi mare 

înşelare şi nu este îngăduită ca adevărată această 

arătare. Nu ştiu cine îi instruieşte duhovniceşte pe 

aceşti tineri, dar când spun că au vedenii, ori cum ar 

fi, sunt înşelaţi de diavolul care le dă aceste închipuiri 
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să-i rătăcească de la adevărata luptă, de la marea şi 

smerita înţelegere că nu prin vedere, ci numai prin 

credinţă dăm valoare relaţiei noastre cu bunul 

Dumnezeu, cu Măicuţa Domnului şi cu sfinţii. Pronia 

divină ne-a dat destul har ca să ne putem apăra 

inteligent de apariţiile ascunse ale vrăjmaşului diavol 

care nu doarme mai ales acolo unde este lucrare şi 

inimă trează spre înţelegerea şi împlinirea Sfintei 

Scripturi şi ca să putem împlini în noi, mai conturat, 

adevăratul chip duhovnicesc care nu şi nu va fi 

niciodată fără de o smerită smerenie, manifestându-

se printr-o odihnitoare şi senină iubire. 

Părerea de sine, adică mândria, se instalează foarte 

repede la cei care, naivi, se cred ajunşi la cele mai de 

sus, şi încă mai şi spun, dând înfăţişare de spectacol, 

de senzaţional, lucru foarte primejdios de care să fugi 

şi să nu doreşti aceste apariţii, aceste arătări. Ele sunt 

ispitiri sigure de la vrăjmaşul diavol, care ispiteşte în 

şase feluri şi aceasta este o ispită foarte primejdioasă 

şi se numeşte ispită de-a dreapta, adică (pe naivi sau 

încrezuţi) îi ispiteşte cu lucruri bune dându-le forme 

eronate. 

Nu mai rămâne cu prejudecăţi când priveşti icoana 

Maicii Domnului. Nu forţa nimic. Măicuţa Domnului 

te iubeşte sincer şi cu adevărat, mai ales că ea îţi 

călăuzeşte gândurile tale mari şi nu este bine să îţi 

forţezi privirile spre sfânta icoană ca să consideri că îţi 
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dă un “semn”. Roagă-te cu iubire şi credinţă, fără 

provocări, că şi dacă, să zicem, s-ar vedea ceva, mai 

repede putem crede că nu este dorinţa Maicii 

Domnului, ci o falsă vedenie, falsă încântare.  

Trăieşte permanent prin credinţă, pentru că aşa cum 

îţi mai spuneam nu eşti niciodată singură. Măicuţa 

Domnului nu te va lăsa niciodată să fii prada cuiva, 

dacă tu te vei ţine de învăţătura Bisericii noastre cu 

credinţa în dogmele ei şi în felul de a practica. 

Biserica, deci, combate încurajarea “vedeniilor” 

acelor tineri de pe acolo şi-i consideră căzuţi într-o 

trăire şi difuzare eronată a iubirii tainice pe care ne-o 

arată Maica Domnului. Aşa se nasc sectele, adică acei 

care interpretează după bunul plac adevărul despre 

dogme şi practici. Dogmă se numeşte acel adevăr de 

credinţă revelat, cuprins în Sfânta Scriptură şi Tradiţie 

şi interpretat de Biserică. Deci cine se abate de la 

aceste adevăruri fixate de Biserică, este eretic. 

Despre toate acestea vom mai vorbi mult pentru că 

este şi atac mult din partea diavolului, mai ales cu cei 

curaţi, naivi şi cu gândurile cele mai frumoase şi mari 

privind mântuirea şi practicarea vieţii lor 

duhovniceşti. Mulţumeşte-te cu puţin şi nu căuta la 

lucruri mari, adică mai minunate decât puterea ta. 

Până acum ai mers şi lucrat bine, păstrează-ţi numai 

acest foc aprins şi încet-încet ai să înţelegi şi ispitele 

subţiri şi zborurile mai înalte. 
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Te pomenesc cu multă plăcere. Rămâi veselă şi 

mereu o fiică nevinovată a Maicii Domnului care va fi 

mereu la greu, marea ta salvare. 

Bunul Dumnezeu să te binecuvânteze! 

 

Soră M., 
 

Despre smerenie şi marile ei asemănări cu toate 

cetele îngerilor de sus vom discuta toată viaţa noastră, 

noi între noi şi noi cu noi înşine. Sunt multe pe care 

trebuie să le avem şi să le păzim dar mai ales pe 

acelea care aduc peste noi darul lui Dumnezeu. Şi cea 

dintâi este smerenia, că zice: “Dumnezeu celor 

mândri le stă împotrivă iar celor smeriţi le dă har” şi 

harul, cum spune sfântul Grigorie Palama, este o 

energie necreată, adică de origine divină. 

Regret că nu am timp şi pentru scris dar să înţelegi 

că timpul acesta scump îl petrecem în sfântul altar în 

slujbe şi în ajutorul atâtor inimi necăjite. Să te 

mulţumeşti cu puţin despre cunoaşteri şi învăţături 

duhovniceşti. Poartă-te pe tine cu inima curată şi plină 

de râvnă spre mântuire şi să fii mereu bucuria tuturor. 

Nu te despărţi de inima colegelor şi izolarea ta să 

fie tainică. Să nu ştie nimeni cugetele tale deosebite. 

Nu te va înţelege nimeni, ba te vor ataca, te vor 

ironiza. Ei nu sunt vinovaţi că nu pot gândi sau ieşi 

din nivelul acesta omenesc. Cei care o fac au în mare 
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măsură şi o chemare să poată lupta cu firea lor bună şi 

făcută de Dumnezeu, dar totuşi Dumnezeu zice: “Vrei 

să fii desăvârşit? Atunci ia crucea şi urmează Mie” şi 

aceasta este nebunia cea întru Hristos. Că nebunie este 

pentru lumea aceasta care te va duşmăni pentru că 

simt că sunt depăşiţi. 

Deci nu-ţi face procese gratuite şi tulburări 

primejdioase spunându-le lor, oricine ar fi, din 

mireasma cugetelor tale. Încearcă să îi iubeşti pe toţi. 

Să poţi să îi suporţi pe toţi. Trebuie să fii liberă şi în 

felul acesta vei fi. Să nu înţelegi că va trebui uneori să 

fii o jucărie a ironiilor şi sadismelor lor. Îţi vei păstra 

demnitatea de fiinţă raţională şi să le răspunzi sau să 

faci să înţeleagă că nu-i nici o deşteptăciune în tot ce 

îţi fac ei şi nu este timp să ne împungem. Suntem 

oameni c-un nume mare. 

Iată deci, aşa cum îţi mai spuneam, că nu toate 

lucrurile sunt în toate lucrurile din jurul tău. 

Frumuseţile cele mari şi grozav de odihnitoare 

aşteaptă să le cucerim şi doresc să pornim spre ele. 

 

  (La moartea unui copil) 

Scumpii şi îndureraţii mei fraţi, 
 

Ştiu că durerea ce o aveţi este imensă şi oricum ai 

privi şi gândi, singura mare iubire pe lume, R., nu mai 

glăsuieşte, e dusă. Sunt alături de voi, dragii mei 
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prieteni şi fii duhovniceşti, şi nu pot să vă spun aici 

cât lupt să nu mă las cu totul durerii şi nedumeririi. 

Este de necrezut şi totuşi glasul morţii, fără nici o 

iluzie măcar, se aude, este adevărat! Aşa este, dar 

trebuie să intrăm şi să rămânem întru ale noastre cu 

nădejde şi cu înţelegerea creştină că nimeni nu moare 

de tot şi că deşi inima ei a încetat să mai bată este 

totuşi vie undeva, ca o stea care apune dar se arată 

mai strălucitoare în altă emisferă. 

S-a închis pământul cu trupul ei tânăr dar s-a 

deschis cerul şi a primit sufletul ei. Trebuie să 

încercăm, cu darul bunului Dumnezeu, să ieşim din 

starea marii întristări adusă de grozavul eveniment. 

Trebuie cu orice chip să o ajutăm, să o bucurăm cu o 

mare încredere în mila lui Dumnezeu şi să înţelegem 

neapărat că rânduiala bunului Dumnezeu este mare şi 

adâncă şi numai pentru veşnica noastră bucurie 

îngăduie atât de sfâşietoare accidente. 

Moartea năprasnică pe care a suferit-o fetiţa noastră 

R., o ajută foarte mult. I se ia ca o jertfă în marea 

iconomie divină care vrea ca toţi să se mântuiască şi 

rânduieşte sau îngăduie pricini mici sau mari, pentru 

fiecare, să-l poată mântui. 

Ea ne doreşte cu orice chip să fim liniştiţi, să o 

putem ajuta, că întristarea şi mâhnirea fără limită nu 

bucură decât pe duşmanul nostru diavolul. Doresc să 

credeţi şi să fiţi convinşi că o rânduială a lui 
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Dumnezeu este şi aici spre un bine şi un folos căruia, 

noi acum, nu îi putem da contur. 

În cele ce îmi spui, iubite frate V., că ar putea fi 

consecinţa unor fapte ale părinţilor care nu păreau atât 

de grave atunci, s-ar putea să fie adevărat, dar nu s-au 

închis cerurile pentru nimeni din aceia care au 

cunoştinţă de sine şi sunt destule şi sigure posibilităţi 

de a-i înscrie în cartea cea mare de sus. Deci să 

rămânem într-o mare nădejde că avem viaţa şi harul 

bunătăţii divine. Putem fi liniştiţi că ştim ce avem de 

făcut şi nu îmi vine să cred că Dumnezeu ne pândeşte 

cu asprime până-ntr-atât încât să se bucure că ne 

însângerează inima. Bine că trăim şi ştim să facem pe 

cele ce au nume bun, care ne vor mărturisi şi apăra 

cândva şi pentru totdeauna. 

Am pomenit, aceasta o ştiţi, cu toată inima unde şi 

cum este mai bine. Vă închipuiţi că nu-mi este uşor să 

o pomenesc la morţi, dar când ştiu că mă vede şi cât 

se bucură, mă liniştesc, mă îndemn şi mă folosesc. 

Liturghiile sunt, dincolo de mintea omenească, cea 

mai mare lucrare în creaţia lui Dumnezeu şi ea de 

aceasta se bucură cel mai mult. 

Milostenia de-asemenea o ajută mult şi aceasta se 

poate face oriunde şi oricum. 

Dragii şi scumpii mei fraţi, v-am scris la repezeală 

fiind îngrijorător de aglomerat şi obosit. Sunt din ce în 

ce mai aglomerat şi nu am fost mereu sănătos. Vreau 
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să fiţi liniştiţi pentru sufletele noastre şi al scumpei 

noastre R., lăsându-ne în mila Maicii Domnului.  

Vă îmbrăţişez şi bunul Dumnezeu să vă întărească 

şi să vă binecuvânteze. 

 

 Scumpă soră G., 
 

    

Sunt cu totul alături de durerea ta, de inima ta. 

Poate tot atât de mult mi-a mişcat şi mie sufletul 

moartea scumpului nostru I.    

Am avut nesfârşite imagini cu cele ce se petreceau 

acolo, cu tine în mijlocul lucrurilor, îndurerată dar mai 

realistă şi poate mai înţelegătoare că moartea lui este 

marele început de fericire cerească pe care şi-a dorit-o 

fără menajament pentru el şi pentru oricare alţii. A 

luptat frumos şi a rămas un exemplu  (pentru cine vrea 

să vadă)  de om al lui Hristos până la ultima picătură 

de suflare. 

Rămânem nedespărţiţi de prietenia lui. 

Foarte mult te rog să te linişteşti şi să ştiu şi eu cum 

te simţi. 

Dumnezeu să-l ierte! 

Cu mare preţuire, părintele. 

 



 79 

  

Soră M., 
  

De când te cunosc nu mi-ai făcut niciodată o 

bucurie atât de mare că ai revenit adevărat în 

cunoştinţă şi smerenie la Hristosul fericirii tale care 

te-a plâns. Te-a plâns Maica Domnului cu inima ei 

mai mare decât cerul şi pământul, te-a plâns sf. 

Domnica împreună cu îngerul tău păzitor. Te-am 

plâns şi noi şi nu ne-am descurajat deloc. Ai venit. 

Altfel ar fi fost o durere imensă pentru că tu nu erai şi 

nu eşti a altcuiva decât fiica acestor inimi mari care nu 

plâng în zadar, eşti mult preţuită de ei, eşti fiica 

Învierii. Vreau să înţelegi!  

Nu ţi se cere nimic altceva decât să te veseleşti cu 

inimă smerită, mulţumitoare, să iubeşti pe cât se poate 

pe toată lumea respectând-o, că prin ei ai în faţă pe 

Hristos. Ce frumos! Cuviincioasă, ascultătoare şi 

mereu la măsura locului. Nu te asocia cu nici o 

şoptire, cât doresc şi propovăduiesc eu lucrul acesta! 

Acolo e şarpe, şarpe mai veninos decât cel din afară 

care te-a scârbit. Şi în continuare să ţii la casa ta şi să 

cânţi pentru toată mânăstirea şi să ştii că nu e bucurie 

mică (în inima ta) când se bucură cei mari care te 

conduc. 
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Te aşteptau toţi sincer, dar eu ...! Şi tu nu mai erai. 

Iată motivul nemărginitei noastre bucurii că tu acum 

eşti în staul. 

Să-i faci o mare liniştire bătrâneţii maicii C. care în 

felul ei a jertfit ca tu să ai un nume mare. 

Să fii mulţumitoare dar într-o nădejde plină de 

smerenie. 

Părintele şi maica stareţă au avut sincer mereu o 

duhovnicească şi liniştitoare înţelegere. Mărturiseşte-

te curat ca să pui, la măsura ta, început frumos. 

Sunt foarte ocupat, dar sunt mereu în bucuria 

Hristosului meu. 

Toată împărăţia de sus caut-o, că este ascunsă în 

inima ta, în casa ta, în mânăstirea ta. 

Câtă liniştire mi-ai adus! Şi ce au contat şi ce mai 

contează atâtea săgeţi umilitoare când credinţa mea nu 

era părăsită de mila cea de sus. 

Cred că mă vei informa mereu despre evoluţia ta şi 

mai ales vei face, cu darul lui Dumnezeu, aşa încât să 

fii bucuria şi liniştirea tuturor. 

Hristos a înviat! 

 

Soră M.,   
   

Am primit cu multă bucurie creştineasca salutare şi 

urare şi de asemenea că inima frăţiei tale gândeşte cu 

statornicie frumos şi înălţător. Cu mila bunului 
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Dumnezeu şi cu rugăciunile Maicii Domnului să se 

împlinească dorinţa de o “dulce nebunie” în Hristos 

spre o viaţă dăruită, consacrată, a crucii de aur a 

propriei renaşteri, a răstignirii sub razele grozave ale 

Învierii.    

Cu adevărat a înviat Domnul, soră M., mulţumesc 

şi din tot sufletul: la mulţi ani! 

 

Soră A., 
 

Păstrează mereu taina şi nu permite nici un fel de 

tulburare. Răspunde cuviincios la atacurile din afară, 

dar fără echivoc şi liberă. 

La vară, dacă va rândui bunul Dumnezeu, ne vom 

vedea şi vom discuta unele amănunte importante ce 

ţin de marile începuturi. 

Eu sunt foarte obosit, dar o mare bucurie fără nume 

mă odihneşte, mă linişteşte, că aici nu mai trăieşti 

decât pentru Hristos, Domnul şi Dumnezeul nostru. 

Hristos a înviat! 

 

 Hristos a înviat! 
 

Câtă forţă a dat întregii creaţii! Ce bucurie au 

creştinii, ce fericire are lumea monahală, ce adânc de 

uimire şi profundă iluminare au îngerii prin Înviere. 
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Rămâi plină de nădejde şi să ştii că viitorul se poate 

răzbuna dacă mâna care acum ţine toiagul 

răspunderii nu va fi vitează. 

Bine ai venit, scumpă maică E.! 

Hristos a înviat! 

 

 Mult preţuită şi fiică duhovnicească B., 
 

Mulţumesc în mod deosebit pentru neaşteptatele şi 

frumoasele urări şi îţi trimit şi eu cu multă inimă 

marea dorinţă să fii sănătoasă în tot felul şi să-ţi ţină 

bunul Dumnezeu inima mereu creştină şi mare, să 

iubeşti lumea dar mai ales pe cei nebăgaţi în seamă de 

nimeni. Acolo, la aceia se naşte Hristos, acolo vei găsi 

Pruncul, pentru că iubirea este singura care poate 

vedea steaua. 

Noul an să fie al frăţiei tale, nu al duşmanului şi să 

se teamă de frumuseţea naşterii Domnului din inima 

ta. 

Să rămâi mereu frumoasă cu viaţa. 

La mulţi ani! 

 

  Scumpe măicuţe E. şi A., 
 

Nu vă pierdeţi libertatea pe care v-o dă cuminţenia. 

Trebuie să fiţi în zbor necurmat, să înţelegeţi peştera, 
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ieslea şi Pruncul pe Care inima noastră îl naşte 

mereu. 

Vă mulţumesc pentru urări şi vă doresc zbor lin şi 

binevestitor. 

La mulţi ani! 

 

 Scumpă soră E., 
 

Vă mulţumesc mult pentru urări dorindu-vă de 

asemenea să aveţi sănătate şi sufletul liniştit. 

N-am putut să vă răspund, dar cu mare drag şi 

râvnă şi nădejde vă pomenesc pe toţi şi  povestesc 

mult despre scumpa noastră A. Să mulţumim lui 

Dumnezeu pentru toată orânduirea de sus. Aceasta aş 

vrea să vă fie inima şi poziţia sufletească. Adică: 

“Doamne, ai făcut aşa cum Ţi-a plăcut”. Aceste mari 

încercări să vă fie şi un mare câştig duhovnicesc 

pentru încrederea în veşnicie, cu liniştea şi 

imensităţile ei, cum spunea şi A. 

Nu putem decât să înţelegem că Pronia Divină ne 

iubeşte şi unde iubeşte mult dă lecţii grele dar şi har 

îmbelşugat. 

Am fost şi bolnav de multă încordare şi de lipsa 

oricărei pauze în toată ziua, zi de zi. Simt, scumpă 

soră E., ajutorul mult prea milostivului Dumnezeu, 

de-asemenea, la tot pasul. 
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Vă rog să rămâneţi mereu liniştită cu adevărat, să 

putem înţelege şi împlini aici pe pământ, pe cât ne va 

sta în putinţă, bunele vestiri ale Domnului Iisus 

Hristos. 

La mulţi ani! 

 

Soră R., 
 

Nu vă îngrijoraţi deloc pentru că nu puteţi mai 

mult. Rămâneţi la nivelul acesta şi mulţumiţi. Acest 

lucru nu este puţin. Nu este bine să cereţi daruri mai 

mari. 

Dacă sunteţi sincer smerită cu înţelegerea, la 

nivelul minţii, sunteţi destul de bogată. Nu vă 

alarmaţi! Împliniţi cât puteţi prin dragoste creştină şi 

multe frumuseţi duhovniceşti vor veni singure, fără de 

veste. Deci, mulţumiţi-vă cu puţin. Deja purtaţi o forţă 

cu destulă radiere şi mai ales să nu vă pierdeţi 

încrederea în aceste posibilităţi. 

Purtaţi un zâmbet ascuns în inimă pentru toţi, cu 

adevărat pentru toţi şi aceasta este deja o mare 

depăşire decât să rămâneţi într-o excesivă meditaţie. 

Lucrurile minunate nu se cerşesc ci se cuceresc şi 

aceasta mergând liniştită, trează şi fericită pe simplul 

tău drum. În felul acesta purtând pe Hristos Domnul, 

se va îngriji El să vă aprindă. 

Rămâneţi în pacea Domnului nostru Iisus Hristos. 
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Soră A., 
 

Îţi mulţumesc că îmi mai dai veşti despre tine. Te 

amintesc cu mare plăcere şi odihnă. Doresc mult să-ţi 

păstrezi nădejdea cea mare. 

Vreau să fii liberă; dansurile tale nu ajung la cer, 

nici măcar în văzduh. 

Dacă rămâi stângace eşti mult mai plăcută. Oricum 

şi oriunde contează mai mult parfumul grozav al 

sufletului tău. 

Rămâi aşa cum te vrea inima Maicii Domnului. 

La mulţi ani! 

 

 

Scumpă soră E., 
 

 

Iată că trebuie să ştim şi să ne arătăm că suntem 

ascultători lângă Domnul Iisus Hristos. 

Înfrângerea continuă a răului din noi şi ieşirea din 

aglomerările sufletului care ne cuprind şi ne opresc 

atât de mult din evlavii şi înţelegeri curate, acestea 

zic, este bine să fie în atenţia noastră mai întâi. 

Ce bine este să fim mereu cu inima veselă! Aceasta 

învinge cel mai sigur dorinţa cea dintâi a diavolului de 
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a ne despărţi de viaţa noastră care este bunul 

Dumnezeu. 

Rămâi lângă Maica Domnului! 

 

 Scumpă familie, 
 

 

Vestea m-a bucurat şi mi-a curmat întrebările şi 

îngrijorările. Vă amintesc la sfântul altar cu drag şi 

mereu cu odihnă. Mergeţi mereu pe o linişte 

sufletească mulţumind lui Dumnezeu pentru toată 

orânduirea de sus care o face cu noi toţi. Şi ce bine 

este a te lipsi de ceea ce trece repede şi a te lipi de 

ceea ce rămâne în bucuria veşnică. 

Să nu vă descurajaţi cu nici un chip, niciodată şi 

păstraţi-vă liniştea aşa cum suntem, că toate ale 

omului cuminte sunt păzite foarte de Cel ce este 

Stăpânul inimilor şi întregii noastre vieţi. 

Vă mulţumesc pentru urări dorindu-vă de-asemenea 

să fiţi sănătoşi, liberi, stăpâni, împăcaţi, iubitori şi 

jertfitori şi mai ales iertători. 

Să rămâneţi vii în luptă pentru ca să puteţi izbuti 

într-o altă luptă: cu viaţa. 

Noul an să fie bun cu noi cu toţi. 

La mulţi ani! 
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Scumpă soră C., 
 

 

Rămâi cu dor de frumuseţe, de linişte a inimii. Prin 

inima ta nu se poate trece aşa uşor dacă nu este iubită 

cu adevărat. Iubirea aceasta nu se termină niciodată 

călătorind de la o inimă la cealaltă. Inima ta 

îmbogăţită creează raze luminoase şi nu sileşte pe 

nimeni, nici viitorul nu-l sileşte pentru că, de fapt, îl 

simte, îl trăieşte. 

Omul acela a rămas ca o umbră rea. 

Sunt mereu cu tine şi nu sunt singur şi nu sunt 

dezarmat de nimeni. Un duh, un har binevoitor care 

însoţeşte sufletele dăruite şi viteze. 

Vreau să fii liniştită că ai biruit şi meritul mare este 

că nu e o luptă simplă să te baţi cu tine, cu inima ta 

când eşti adânc şi munte mare. O, fetiţă dragă, omul 

acela nu merită atâta cinste din partea ta. Rămâi un 

suflet distins şi bine că a început să se teamă de 

demnitatea ta. Prin aceasta confirmă că nu este 

vrednic de lucruri mari. 

Nu mai vorbi de el cu tine şi cu nici o imagine 

trecută. Să mulţumim mult lui Dumnezeu că s-a 

descoperit totul la timp. 

Nu te teme de cei ce te bârfesc. Nu merită să te 

lupţi cu ei. Liniştea şi zâmbetul tău îi va zăpăci mai 
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rău pe toţi. Prost este pentru ei că nu se vor putea 

vedea niciodată cât sunt de sluţi şi de săraci. 

Lupta ta încă este uşoară. Tu gândeşte inteligent 

spre o viaţă îmbogăţită sufleteşte, posibilă ţie. Rămâi, 

pentru lumea care te cunoaşte, o fată plină de 

demnitate. Nu zic să te izolezi, din contră ai ocazia să 

comunici cu lumea dar în felul tău. 

Nu te descuraja, suntem plini de putere alături de 

bunul nostru Dumnezeu şi nu ne vom lăsa pierduţi de 

cei ce nu ştiu decât să profaneze tot ce este mai tare în 

cer şi pe pământ: iubirea. 

La mulţi ani! 

 

 Scumpă soră E., 
 

Mă bucur foarte mult că aveţi fineţea lucrurilor şi 

înţelegeţi sensurile adânci şi adevărate ale vieţii de 

răspundere, ale marilor ajungeri. Un har binevoitor 

care însoţeşte  nemaipomenit sufletele dăruite şi 

viteze. 

Doresc mult să fiţi liniştită şi folosită despre cei 

care sunt duşi şi amândoi cu sfârşit năprasnic. Iar 

celui rămas, ca o mângâiere vie, Dumnezeu cu 

rugăciunile Maicii Domnului, îi va îmbogăţi sufletul, 

“căci nu se va pierde niciodată fiul atâtor lacrimi”. 

Urmează ca noi să ştim, clipă de clipă, calea, să nu ne 

pierdem zilele mântuirii noastre. 
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Iarăşi vă spun că mă bucură şi mă foloseşte 

zâmbetul permanent care spuneţi că vă însoţeşte. 

Lupta mare şi îndemnul permanent este să ajungem 

toţi să fim împreună fericiţi. Numai pentru aceasta să 

trăim şi bunul Dumnezeu să ne dea timp şi harul 

salvator. 

Eu sunt foarte ocupat şi încă mai mult, urmează 

postul cel mare cu oboselile şi frumuseţile lui. 

Măicuţa Domnului să vă ţină la sânul ei cel 

îndumnezeit, scumpă soră E. 

 

   Scumpă soră E. şi frate M., 
 

Vă scriu aşa de târziu. Nu mă condamnaţi, deşi aş 

merita, dar ştie bunul Dumnezeu câte fac şi eu la 

sfântul altar. Nu v-am lăsat din pomenire la sfânta 

proscomidie şi aici, adică în Sfânta Liturghie, se 

petrec lucruri de uimire şi înţeleg mereu câte o fărâmă 

din marea taină a prezenţei şi vieţii noastre în Domnul 

Hristos. 

Vă cer iertare din toată inima, dar sunt liniştit că, 

tăcut şi singur departe, am fost nedespărţiţi, 

întâlnindu-vă şi văzându-vă în vârful sfintei copii şi 

într-o fărâmiţă de prescură. 

Aici mă ocup de mântuirea satului meu. Îmi văd cu 

severitate de viaţa mea de monah şi am prilejul să 

constat lucruri frumoase şi noi: viaţa de ţară. Linişte 
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deplină de sfinte împliniri. Îi mulţumesc bunului 

Dumnezeu pentru toate câte vede şi simte sufletul 

meu. 

Vă rog deci să rămâneţi încredinţaţi de dragostea 

mea şi de cele ce pot face ca preot la sfântul altar al 

Domnului nostru. 

Vă îmbrăţişez cu mult respect şi preţuire. 

Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze! 

 

 Surioară scumpă E., 
 

Bunul Dumnezeu să te binecuvânteze. Aceasta o 

zic zi de zi pentru frăţia ta. Te-am înţeles întru totul. 

Atitudinile unora pe care le-ai văzut şi trăit, noi le 

ştim. 

Ne vedem de împlinirile cele mari ale marilor 

răspunsuri în faţa lui Dumnezeu şi lăsăm pe unii să nu 

precupeţească, să lovească. Dorim să nu-ţi înstrăinezi 

sufletul de a fi o fiică dăruită a lui Hristos. Tare mult 

dorim să rămâi în acele frumoase gânduri de la 

început, pe care sigur Maica Domnului le păstrează în 

inima ei şi cum am putea gândi altfel că nu te va 

ajuta? 

Înţelege că nu se poate face nimic fără jertfă dar 

nici să descurajezi zilele că ni se cere mai mult decât 

putem noi. Şi să ştii că nu putem puţin când suntem 

alături de Iisus pe cruce. Grozavă privelişte! Grozavă 
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biruinţă şi înviere! Nu ştiu ce ai mai făcut. Oriunde, 

înainte de orice, mai presus de orice trebuie să fii 

singurul stăpân al tău. Să poţi sacrifica fără milă tot 

ceea ce este secundar în tine. Împrejurările te pot ţine 

te miri unde, dar valorile tainice din tine să nu se 

destrame aşa cum doreşte sigur şi fără răgaz demonul 

cotropitor. 

Sfintele sărbători să te veselească, să te înnoiască 

mult şi să rămâi liberă, puternică şi fericită că fiind 

dăruită total în inima lui Hristos, aceasta zic, este 

singura fericire. 

La mulţi ani! 

 

Surioară L., 
 

Nu trebuie să cumpănim la nesfârşit lucrurile. 

Trebuie plecat cu mare nădejde la Dumnezeu şi Maica 

Domnului. Într-adevăr mânăstirile spre care te-ai 

orientat sunt foarte bune dar cu totul important este 

lucrarea hotărâtoare din adâncul inimii noastre. Nu 

aşezarea din afară, ci aceea din ascunsul inimii ne face 

numele. Terminaţi-vă studiile întâi. 

Nu vă temeţi, vă rog, de nimic, că doar plecaţi la 

cerul îngerilor. 

Să aveţi o mare bucurie lângă Maica Domnului! 
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Soră A., 
 

La călugărie, iubită soră A.! 

Pentru aceasta este nevoie de singura nebunie 

pentru Hristos şi se vede că deja v-a cuprins inima. 

Realismul pe care îl aveţi vă măreşte şi mai mult 

sentimentul răspunderii. 

Nu a zice, ci a mişca înseamnă a ajunge. Nu toată 

lumea simte această mare chemare, dar cei care au 

spiritul de fineţe împreună cu darul sensibilităţii sunt 

mult chemaţi şi mult aşteptaţi. Cercetaţi şi locurile, 

mânăstirile şi nu mai aşteptaţi alte îndemnuri. 

Vă voi pomeni mult în viaţa mea. 

 

Soră N., 
 

Sunt foarte bucuros că ai descoperit şi mergi pe un 

drum mare şi luminos pentru scopul cel mai mare– 

împărăţia veşnică. Nu permite nici cea mai mică 

descurajare şi păstrează-ţi un zâmbet ascuns în inimă. 

Nu este un alt timp pentru a ne împodobi sufletele 

lângă Maica Domnului, nesfârşita şi marea bucurie a 

vieţii noastre. Te pomenesc cu multă plăcere, nădejde 

şi odihnă neîntrerupt la sfântul altar al bisericii noastre 

de aici şi oriunde aş fi, pentru că mi-au plăcut mersul 

şi gândurile înaripate ale frăţiei tale.  
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Îmi cer scuze că nu pot scrie mai mult fiind foarte 

ocupat. Important este să rămânem cu nădejde lângă 

Iisus Hristos, Domnul şi fericirea noastră pe Care-L 

rog să te binecuvânteze. 

 

 Măicuţă P., 
 

Cam târziu, dar răspund cu multă preţuire şi 

evlavie. 

Nu priviţi sau folosiţi timpul cu nepăsare. Intraţi în 

ceea ce suntem. Nu ce zic oamenii despre noi, ci 

suntem numai ce suntem la Dumnezeu. O împingere a 

inimii spre smerita smerenie, care este un har de la 

Dumnezeu. 

Iubiţi adevărat, nu îngăduiţi să judecaţi pe altcineva 

şi ce ar fi făcut. Vede-te pe tine vinovat! Pacea cea 

îngerească numai aşa o veţi cunoaşte. Nu este greu, 

mai grele sunt plângerea şi vaietele că ai ucis numele 

şi zborul fratelui tău.  
O, dacă ai şti câte ştie dreptatea lui Dumnezeu 

despre tine! 

Puteţi ieşi din orice stare apăsătoare cu-n zâmbet 

plăcut, nu un rânjet ucigaş. 

Vă amintesc cu mare plăcere în sfântul altar, unde 

şi eu nădăjduiesc mult. 

Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze zilele şi 

inimile voastre. 
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 Măicuţă P., 
 

Văd că bunul Dumnezeu ne poartă de grijă, şi 

lucrul acesta ne obligă să-L iubim, să-L împlinim în 

noi şi să-I mulţumim totdeauna. 

Ştiu că sunt griji, întrebări grele, ispite, luptă, fire 

omenească şi atâta neputinţă, dar acestea nu strică 

frumuseţea chipului nostru, ba acestea ne pun pe el 

pecetea vieţii veşnice cu cei care au fost răstigniţi şi 

lepădaţi de lume pentru numele Lui cel sfânt- Iisus 

Hristos. 

Obişnuiţi-vă, măicuţelor, că numele nostru este de 

eroi, de viteji purtători de suferinţele altora. Numai 

această trezvie în lupta de fiecare clipă, ne va ţine 

eliberaţi şi la măsura fiecăruia, biruitoare în cazul 

vostru.  

De-asemenea nu încetaţi de a fi vesele cu inima. 

Întristările, mâhnirile sunt arme foarte sigure şi 

primejdioase şi chiar biruinţe ale satanei şi deci, nu vă 

daţi viaţa voastră scumpă, răscumpărată şi dăruită, pe 

gratis, acestui nesuferit duşman al lui Hristos. 

Nu este nici o primejdie dacă nu ai reuşit în ceva 

sau vreo cruntă slăbiciune te-a stăpânit. Poziţia ta te 

ridică, te ţine în numele tău mare şi tu, de dragul 

frumuseţii îngerului tău, vei începe zborul şi poate cu 

mai multă îndrăzneală. 
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Rugaţi-vă curat şi direct. Pomeniţi-vă cu drag şi 

chiar pe cele care nu vă iubesc. Aceasta este poruncă, 

nu un simplu sfat. 

Nu vă îngrijoraţi, v-am spus, vă va ajuta Cel Care 

poate să facă toate. 

Vreau să mă uşuraţi şi pe mine în grija ce v-o port. 

Vă las mai departe, cu multă evlavie, lângă Măicuţa 

Domnului.  

Hristos S-a înălţat! 

     

  Scumpe măicuţe I. şi P., 
 

Cu adevărat suntem consideraţi oameni de luptă 

duhovnicească şi ne pare rău dacă nu cucerim mult 

sau mai ales atunci când nu cucerim nimic. Dar 

prezenţa noastră în această grozavă oaste, este o mare 

lovitură pentru duşmanul nostru. Nu există pierdere 

dacă avem inima bătând, cât de cât, pentru Hristosul 

nostru. 

Suntem împreună, suntem în iubire, suntem în 

jertfire, suntem în căinţă. Iată că datorită harului lui 

Dumnezeu vom şi cuceri ceva. Să ne mulţumim cu 

puţin, dar să nu încetăm să nu fim primii, adică în 

asalt pentru împărăţie. 

Nu ne va întreba nimeni cât am făcut, dar ne vot 

întreba cândva, chiar şi diavolii, de ce nu am iubit, 

iubit mult şi frumos pe toată lumea, chiar pe cei care 
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ne-au rănit. 

Mă veţi înţelege că nu pot scrie mai mult. 

Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze.  

  

  Măicuţe scumpe I. şi P., 
 

Am primit scrisorile şi m-au îngrijorat omeneşte 

necazurile şi suferinţele ce aţi avut. Nu am rămas 

nepăsător, ci pe cât îmi este cu putinţă, vă amintesc la 

sfântul altar, rămânând ca tot bunul Dumnezeu să ne 

uşureze sufletele şi trupurile neputincioase. Nu am 

timp liber să pot scrie sau să împlinesc multe câte cer, 

şi de aceea mă liniştesc măcar câteva rânduri. Cel 

dintâi lucru mare care vreau să-l cunoaşteţi şi să vă 

bucure, este că suferinţa este un har de la 

Dumnezeu. Deci vizibil, sunteţi iubite de Dumnezeu. 

Suferinţele acestea vor vorbi sigur cândva, cu glas 

îngeresc. Încercaţi pe cât este cu putinţă să vă bucuraţi 

sau măcar să nu cârtiţi. Mai ales pentru cei cu viaţă în 

Hristos, crucea nu-i va părăsi în toţi paşii şi încă 

crucea poate fi şi mai grea. Dar ferice, cu adevărat 

ferice de sufletele acestea îmbogăţite cu har pentru 

jertfă. 

Vă amintesc cu încredere şi nădejde pe toate, şi să 

înţelegeţi cu smerenie cât este de mare Dumnezeul 

călugărilor. 
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Să rămâneţi, scumpe măicuţe, în focul nestins al 

dragostei şi al binecuvântării lui Dumnezeu şi al 

Maicii Domnului. 

 

  Cuvioase măicuţe I. şi P., 
 

Vreau să câştigăm toţi fiecare zi, ca să nu spun 

chiar fiecare moment. Fiecare purtăm ceva deosebit 

de la bunul Dumnezeu şi după acest dar ni se va şi 

cere. 

Iată astăzi a trecut o zi. Să ne întrebăm: cui i-a fost 

dat mai mult din ea? Cât de nesigur este că vom apuca 

pe cea de mâine?! Aşa zic, că s-ar putea merge spre 

un început de trezvie, trezvie care ne va învăţa mult. 

Iată, cum vedeţi, eu ţin mult să fim cu inima trează, cu 

faţa către Dumnezeu, că El numai aceasta vrea: inima, 

inima noastră. 

Un sentiment plin de iubire părintească şi pentru 

măicuţa stareţă E. 

 

 Prea scumpă surioară M., 
 

Sunt nedespărţit de inima ta dăruită, şi peste lumea 

aşa cum este ea, sunt fericit alături de tine că păşim 

severi spre dragostea de sus. Toate aspectele acestea 

de la lumea din jur, cu inimile amestecate, sunt dinţii 
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sau pietrele colţuroase care prefac şi şlefuiesc viaţa ta, 

care ai plâns-o şi dorit-o atât. 

Regret că nu sunt alături de tine, dar să înţelegi că 

inima mea undeva lăcrimează şi se bucură tainic în 

faţa sfântului potir pentru tine. 

De se poate, spune maicii I., că tot mai mult o 

amintesc şi o preţuiesc de când te ştiu pe tine pe 

drumul Ierusalimului. 

Să fii veselă în toate situaţiile, şi cele de acasă să le 

pomenim şi să le sfătuim, şi cu cât vom fi mai severi, 

pe drumul nostru de Ierusalim ceresc, cu atât mai mult 

îi vom ajuta şi pe ei. Îi am pe toţi, aşa cum mi i-ai dat, 

şi alături de tine îi pomenesc cu încredere în 

Dumnezeu dar şi în ei. 

Câştigă cât mai mult din călugărie şi nu te teme de 

cruce. Ea, crucea, este singurul drum spre Înviere şi 

lucrul acesta să fie toată gândirea ta, toată privirea şi 

păşirea. 

Să fii fericită, şi mă bucur mult de forţa ta de 

exprimare, că vezi Soarele fericirii, că vezi sfintele 

stele din jurul Lui. Şi mai sunt foarte bucuros că ai pe 

mai departe o inimă în plus lângă inima ta, sora F. 

Să te binecuvânteze bunul Dumnezeu şi Măicuţa 

Domnului să te ţină cuprinsă, copila ei cu gând curat 

şi smerit. 
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Scumpă măicuţă P., 
 

Trecând peste vremi şi accidente, iată, a sosit 

vremea să mă bucur că eşti maică, că doreşti să-ţi 

împlineşti numele şi să porţi cu drag greutatea crucii 

până la cap. 

Încearcă să iubeşti cu adevărat pe toată lumea. 

Numai aşa te poţi elibera de greutatea neagră de pe 

ascunsurile sufletului. 

Primeşte bătaia de la oricine ar veni. Stai deci, 

mereu, mereu alături de Iisus bătut de toţi şi scuipat cu 

ură nemaipomenită. Nu încerca să găseşti altă cale de 

eliberare, de salvare, de liniştire. Ce crezi că aş putea 

să te învăţ decât aceasta: să fii un om al crucii lui 

Hristos?! 

Te preţuiesc foarte mult, şi niciodată nu am gândit 

altfel despre sfinţia ta, decât că eşti o fiică a iubirii 

crucii, o purtătoare de mireasmă curată aici, pe 

pământ, şi fericită într-o rază de lumină a 

cutremurătoarei Învieri. 

Toate se duc şi încă trec în fugă mare, dar iubirea şi 

semnele loviturilor rămân ca o mărturie a drumului 

tău sfânt, pentru care ai plâns atât să fii pe el, şi acum, 

de asemenea, oricât ai fi de greu rănită, cu nici un chip 

nu ai voie să te desparţi de drumul acesta. Dăruieşte-

ţi deci de bună voie fiinţa ta, pumnilor nesăţioşi ai 

oamenilor, oricine ar fi, că biruinţa cea de acum şi cea 
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de-a pururea va fi a celui smerit, în setea oarbă de 

mărire a veacului tău. 

Îngrijeşte cu mare drag pe măicuţa I., de care mă 

bucur, şi nu gândi decât la pacea tuturor lucrurilor. Să 

câştigi vremea cu orice chip, aceasta vreau, şi dacă te-

ai rănit ca un om, să te ridici ca un înger, şi nu te mai 

îndoi de binecuvântare. Duhul neliniştii este un duh 

înaintemergător al marilor prăbuşiri. Cu linişte 

continuă să-ţi ungi sufletul tău şi nu te interesează 

nimic dacă tu ai primit darul cel mare să fii o fiică a 

crucii.  

Vreau să rămân bucuros până la capăt pentru tine, 

şi să nu pierzi nici un moment sau împrejurare să nu 

fii mângâierea şi alinarea altora. 

Rămâi plină de mare veselie lângă Maica 

Domnului, care te iubeşte mult mai mult decât cred 

îndoielile tale, şi rugăciunea ta permanentă să fie 

iubire adevărată peste toţi, şi buni şi mai puţini buni. 

Vreau să te las în binecuvântare. 

  25 septembrie 1979 

 

 Scumpe măicuţe I. şi P., 
 

Mă  bucur că este acest prilej direct să vă pot scrie 

câteva rânduri şi să-mi cunoaşteţi dorinţa de a vă şti 

sănătoase, libere şi stăpâne. 

Sănătoase, să vă puteţi bucura de propria voastră 
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muncă; libere, zic despre lume, să nu aveţi adică 

prejudecăţi şi nici conturi de plătit, pentru că lumea vă 

cere de obicei mai mult decât puteţi da şi iarăşi zic, 

dacă sunteţi împăcate cu toţi, sunteţi libere. Iar 

stăpâne, să înţelegeţi că înseamnă să fiţi de temut 

pentru duhurile rele, că ştiţi să staţi pe tronul 

smereniei în toate şi al iubirii de-asemenea peste toate. 

Nu poţi fi stăpân dacă nu eşti biruitor în fiecare clipă, 

în fiecare ciocnire. Vă pomenesc cu mare dor de 

mântuirea noastră şi o fac cu mare plăcere şi odihnă. 

Nu sunt deloc liber, ocupat fiind cu lucrarea ce am 

de făcut aici. Sunt liber sufleteşte de pot rezista. Vreau 

să aveţi pace şi convingerea că bunul Dumnezeu vă 

iubeşte şi vă poartă, ca pe noi pe toţi, peste 

problemele grele şi uşoare, peste lumea bună şi rea. 

Nu mai există lume rea dacă iubeşti măcar puţin. 

Duhul rău se teme cu groază de o inimă care arde şi 

care adică vede pe Domnul Hristos în fiecare om şi în 

fiecare gând de a judeca un om. Aceasta este pacea 

cea mai adevărată, cea mai biruitoare.  

Nu vă simţiţi apăsate că nu vă nevoiţi mai mult. 

Există o putinţă, dar şi o neputinţă.  

Rânduiţi-vă sau siliţi-vă inima mai mult spre un 

zâmbet curat faţă de un om neiubit de nimeni sau 

chiar spre un răuvoitor. Dacă reuşiţi măcar puţin să 

împliniţi jocul acesta al iubirii, veţi putea fi fiecare un 

mic mântuitor, cândva şi undeva. 
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Nu vă întristaţi că nu puteţi mai mult. Dacă nu 

urâţi, înseamnă că deja este un început de dragoste. 

Bucuraţi-vă mereu că trăim ca slujitori cinstiţi ai lui 

Dumnezeu. Aţi păţit destul de multe necazuri, cred, şi 

înţelegeţi că mâna iubitoare a Maicii Domnului v-a 

ajutat, v-a mângâiat şi aţi trecut de toate. 

V-am scris cu drag şi cu aceeaşi încredere şi iubire 

pe care am avut-o de ani mulţi în urmă, şi iată că 

iubirea aceasta ne-a dat chip mai conturat ca slujitori, 

pe unde este fiecare rânduit, dar cu inimile adunate în 

altarul cel mare. 

Vă doresc din toată inima să aveţi bucuria unor 

suflete curate întotdeauna şi cu tot omul. 

Hristos S-a înălţat! 

20 mai 1980, Techirghiol 

 

Soră M., 
 

   Câtă linişte am pentru inima ta credincioasă care 

a ţâşnit atât de total pentru o veşnicie plină de îngeri! 

Rămâi în frumuseţea ascultărilor plină de dor şi 

drag pentru Măicuţa Domnului. 

   1980 

Soră M., 
 

Învierea este condiţionată de jertfă (cruce); ferice 

de cel care, mai mult, şi-a ales să poarte această 
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cinste. 

Am rămas cu admiraţie şi bucurie că ai tainica 

mângâiere pe care, sigur, Măicuţa Domnului ştie să ţi-

o dea. 

Urmând deci calea cea mai măreaţă, smerenia, te 

vei îmbogăţi cu nădejdi mari şi liniştire adâncă. 

   1980 

 

 Soră I., 
 

 

Urări de bucurie şi aleasă preţuire. Ştiind că înţelegi 

cu subţietate şi iubeşti smerenia Domnului Hristos, 

mărirea înspăimântătoare şi iubirea Lui divină şi 

fierbinte pe care ţi-o poartă cu orice chip, întru toţi 

vecii, ascultă-L cu inimă de foc. 

   1980 

 

Soră M., 
 

 

Am rămas cu inima plină de bucurie şi admiraţie 

pentru tainica şi statornica ta dorinţă de a rămâne fiica 

Măicuţei Domnului. Să o asculţi în tot ce faci că te va 

copleşi bucuria ştiind că se va odihni în inima ta. 

   1980 
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Soră D., 
 

Să nu-ţi opreşti râvna ca soră şi inima de a iubi cu 

adevărat şi a şti să depăşeşti tot ceea ce ar tulbura 

sfânta unitate. 

   1980 

 

   Maică N., 
 

Îţi scriu cu gândul doritor de viaţă duhovnicească, 

bucurie şi armonie. 

Bunul Dumnezeu, Care te iubeşte, ţi-a dat inima şi 

putinţa să ştii să te mântuieşti. Tăcerea cea sfioasă şi 

să vorbeşti cât trebuie să vorbeşti. Vezi că se poate 

mântui şi cu una şi cu alta, dar mai ales să vezi cu care 

din acestea două te poţi mântui mai sigur şi mai uşor 

şi să te întâmpine dimineaţa cu zori de bucurie pe care 

le aşteptăm cu drag. 

   1980 

 

   Maică C., 
 

Cu bucurie şi preţuire îţi doresc să-ţi ţină Măicuţa 

Domnului inima curată şi răbdătoare. 

Te-ai arătat adeseori a fi cu inima veselă şi ai putut 

încuraja deseori în jurul sfinţiei tale, fapt care ţi-ar 

putea aduce laude şi bucuria sfântului înger păzitor 
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care iubeşte atât de mult unitatea curată dintre noi. 

   1980 

 

   Maică E., 
 

Inima vrednică şi sănătoasă ce o ai în dar de la 

bunul Dumnezeu să fie bucuria unor împliniri ca şi 

bucuria şi admiraţia altora. Retrage-te în noapte 

lăsând o zi armonioasă şi rămâi nădăjduind cu drag şi 

puternic în iubirea curată, puternică şi sigură a 

Domnului Iisus Hristos pentru sfinţia ta. 

   1980 

 

   Maică V., 
 

Îţi trimit cu multă plăcere şi bucurie urarea mea de 

biruinţă pentru orice ţi-ar tulbura liniştea, frumuseţea 

şi agoniseala duhovnicească de tot felul care au 

numărat ani mulţi de suspin şi trudă multă. 

Să nu-ţi pierzi încrederea în marile posibilităţi ce ţi-

a dăruit şi cu care te-a înzestrat cu rost şi iubire Pronia 

Divină. 

Nu înceta cântarea tainică şi frumoasă pentru Maica 

Domnului din inima sfinţiei tale. 

   1980 
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Maică P., 
 

 

Îţi trimit cu mare bucurie şi încredere urări de tărie 

îngerească şi fericire duhovnicească să-ţi dea mult 

iubitul de tine “Prinţ divin”, “Mirele tău scump”– 

Iisus Hristos, pe calea aceasta de vârf a Sfintei 

Scripturi, pe calea dăruirii totale, cu inima ta, cu 

mintea şi întreaga ta fiinţă curată şi aprinsă. 

Preţuiesc cu aleasă admiraţie aşezarea ta 

disciplinată, sigură, tăcută, liberă, iubitoare şi 

armonioasă. Chiar mica ta răzgâială de uneori nu este 

altceva decât semnul unui cuget curat şi a dorinţei de 

a fi înţeleasă în radierea iubirii sfinţiei tale. 

   1980 

 

   Maică A., 
 

Te întâmpin cu bucurie şi plăcere părintească 

ştiindu-te gândind la frumuseţea iubirii lui Hristos 

pentru cinul îngeresc din inima ta. Îţi admir fineţea 

prinderii lucrurilor sensibile care ajută mult, care te va 

orienta pe singurul drum decisiv: Iisus Hristos.  

Nimic mai frumos şi mai plin de răspunderi. 

   1980 
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Maică P., 
 

 

Să nu-ţi înceteze bucuria că ai fost învrednicită să 

mergi pe unde a mers Iisus, Dumnezeul nostru, să vezi 

grozavele locuri ale propovăduirii, ale jertfei şi ale 

Învierii! 

Ştiu că te-ai dus cu o conştiinţă curată ca o fiică 

cuminte. De acum să nu încetezi de a păşi pe 

îndemnul Evangheliei, adică a Bunei Vestiri, cu 

smerită smerenie şi în neobosită iubire. 

   1981 

 

  Maică A., 
 

Suferinţa este un mare dar de la bunul Dumnezeu. 

Iată că ai cinstea să fii cuprinsă de necazuri trupeşti ca 

o tainică lucrare divină, nu atât pentru înţelepţire 

forţată cât pentru o dulce mângâiere. 

Să nu îţi pară rău că nu poţi împlini (cum spui) şi 

alte lucrări, dar nici să pierzi prilejul de a fi de bună 

voie un om al crucii. 

Şi totuşi, doresc atât de mult să fii sănătoasă! 

   1981  
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Soră M., 
 

Mare mai este cărăruia vieţii noastre şi cinstiţi sunt 

paşii frăţiei tale mergând pe ea! Nici una nu este mai 

sigură, mai dreaptă, mai liniştitoare pentru fericita ei 

veşnicie, dar de asemenea nici una mai cu atâta urcuş 

şi strâmtorări şi mai cu atâţia ochi şi ghiare de fiare. 

Nu şi nu te teme niciodată. Harul te va purta dacă vei 

iubi şi te vei smeri cu adevărat. 

Deci rămâi vitează că iată, nu eşti niciodată 

singură. 

   1981 

Soră E., 
 

Rămâi mereu un suflet dăruit. Te-a cercetat mereu 

îngerul frăţiei tale în viaţă cu gândul acesta şi ai 

zburat ca o copilă cuminte peste lume să împlineşti o 

chemare imperioasă a Sfintei Scripturi. 

   Eşti în zbor, harul este cu tine, dar numai să ţii 

aripioarele întinse cu singură voia ta. 

   Rămâi cu orice chip în dorul acesta, scumpă 

copilă, şi înţelege că nedesminţit Dumnezeu va fi 

întreg al tău dacă vei vrea tu. 

Nădăjduiesc că vei avea o bucurie mare mai presus 

de înţelegeri omeneşti şi atunci vei cunoaşte cât de 

mult te iubeşte Dumnezeu şi cât de mult trebuia să te 

bucuri acum. 
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   1981 

   Soră M., 
 

Sufletul frăţiei tale a câştigat mult în viaţă dar mai 

ales de când ai venit la chipul marilor slujiri. Calea de 

foc abia a început, scumpă surioară, şi să nu te 

îndoieşti cu nici un chip de marile forţe din fiinţa 

frăţiei tale. 

Ţine la acest echilibru al omului hotărât, că nici un 

rău nu va rămâne nears de scânteia de lumină ce o 

porţi în tine, trăind singur numai pentru Iisus Hristos. 

Iubeşte smerit pe toţi, să porţi egal pe fiecare. Nici 

ei nu ştiu cât de mult te vor preţui cândva. Acum este 

vremea crucii şi este singura vreme, trebuie să repet, 

că nu mai este altă vreme. 

   1981 

 

Soră D., 
 

Doresc să îţi ajute bunul Dumnezeu să-ţi păstrezi 

sufletul curat şi râvna spre mântuire. 

Cu îngăduinţa divină se ivesc mereu împrejurări de 

tot felul, uneori mai tari, unde ne putem încununa sau 

ne putem cunoaşte neputinţele. Să fii soră bună pentru 

toată lumea, că lumea aceasta la răspântia cea din 

urmă te va răsplăti, te va încununa. 

Rămâi mereu cu inima curată, veselă şi jertfitoare. 



 110 

   1981 

   Maică V., 
 

Te-a cinstit harul bunului Dumnezeu să călătoreşti 

încă o dată la locurile cu adevărat sfinte. Cred că 

picătură cu picătură te-au îmbogăţit darurile lui 

Dumnezeu. Te miri cum în atâtea împrejurări şi atâtea 

stări deschise sufleteşte pe acolo trebuie să ne bucure 

pe toţi cinstea şi frumuseţile acestea ce le porţi. 

Îţi doresc să rămâi în bogăţia aceasta, să cânţi, să 

slăveşti şi să bucuri pe bunul Dumnezeu. 

   1981 

 

   Maică S., 
 

Vă trimit din toată inima urări de sănătate, de 

linişte şi voie bună. Să vă bucuraţi cu folos de harurile 

locului aceluia rămânând mereu, scumpă măicuţă, 

mămica de inimă a copiilor. 

   1981 

 

   Maică E., 
 

Îţi doresc cu inimă bună să fii sănătoasă şi cu râvnă, 

iubire şi răbdare în ascultările de răspundere ce ai. Să 

te mântuieşti şi să mijloceşti şi altora folosul acesta ca 

scop unic al tuturor. Să nu neglijezi bogăţia din inimă 
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şi nici împrejurările de a bucura şi linişti şi inimile 

altora. 

Este vreme bună, este vreme pentru toate, este şi 

destulă inimă. 

   1981 

 

   Maică C., 
 

Îţi doresc să fii veselă, liniştită şi sănătoasă. 

Bunul Dumnezeu să te întărească în ascultările 

speciale ce le ai şi să fii bucuria şi lauda multora. Să ai 

mereu inima bună cu toţi şi Măicuţa Domnului te va 

cerceta. 

   1981 

 

   Maică N., 
 

Râvna ce ai să fie cu dreaptă socoteală. Armonia şi 

măsura lucrurilor este calea cea sigură. Altfel se riscă 

să te consideri mai ceva decât rânduiala locului şi 

chiar decât smerita împlinire a greutăţii crucii 

sufletelor altora. 

Să ştii să prinzi şi să conturezi duhul unităţii acolo 

unde eşti, că el te va întări şi îndemna la cinstita 

supunere adică la o încununată ascultare, dacă se 

doreşte să se ajungă la cerul îngerilor. 

   1981 
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   Soră M., 
 

 

Sunt mereu gândit şi nu mai ştiu nimic de frăţia ta. 

Vreau să fii mereu lângă Măicuţa Domnului care nu te 

va lăsa. Toate sunt îngăduite ca să îţi smereşti inima şi 

să-ţi vezi neputinţele. Acest aspru proces sufletesc te 

va folosi cândva, că vei sta faţă în faţă cu tine să poţi 

vedea  cât de mult preţuieşte un om răscumpărat de 

Domnul Iisus Hristos cu atâtea amărăciuni şi atâta 

preţ de sânge, nu să anihileze pe om ci să-l 

transfigureze. 

Tare vreau, peste aceste momente, să înţelegi cât de 

mult poate un om în Hristos pentru mântuirea lumii. 

Nu dispreţui această scânteie de lumină pe care ţi-a 

conturat-o suferinţa şi încearcă să iubeşti pe toţi şi să 

ai o adevărată, smerită smerenie. 

   1981 

 

  Pentru C., 
 

Aici şi numai aici, în stâncă, vorbeşte Dumnezeu în 

glas omenesc. 

Să ştii să jertfeşti ca să poţi urca acest uriaş munte. 

Singura, adevărata şi veşnica fericire. Câtă liniştire, 

câtă frumuseţe îngerească vei putea avea. 
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Renunţă din adâncul inimii la omul din tine şi vei 

descoperi pe Dumnezeu în tine. Ce poate fi mai mult? 

Începe! Vei fi un mic erou divin. 

   1981 

 

   Soră M., 
 

Iată că astăzi a trecut cu puţină trezvie şi mâine 

lângă Măicuţa Domnului va fi o viaţă fericită a inimii 

tale. 

Să nu laşi flacăra din inima ta să ardă decât numai 

pentru Domnul şi Măicuţa Domnului. Le-ai dăruit-o 

cu drag şi Ei ţi-au aprins-o. Iată, fetiţă scumpă, că 

porţi foc divin, să biruieşti mereu şi să fii fericită 

veşnic. 

Un zâmbet cald, ascuns, nevinovat şi permanent, cu 

inima dăruită lui Iisus, Îl va bucura mai mult decât o 

viaţă în exclusivă meditaţie. 

Darurile tale mari se vor arăta atunci când vei jertfi 

mereu pentru alţii ca o mare necesitate. Iată chipul şi 

asemănarea. 

   1981 

   Maică C., 
  

Îţi trimit cu bucurie dorinţa să fii mereu sănătoasă, 

veselă şi liniştirea tuturor. Să gândeşti mereu la 

frumuseţea cea de sus: mântuirea noastră. 
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   1982 

  Maică V., 
 

Cu multă plăcere îţi trimit urări de sănătate totală şi 

de bucurie odihnitoare. Doresc mult să fii liniştită, să 

poţi rămâne omul de talent al mânăstirii în biserica 

noastră. 

Rămâi cu încredere lângă dragostea Maicii 

Domnului! 

   1982 

 

   Maică E., 
 

Îţi doresc cu plăcere să ai inima dăruită pentru că 

harul lui Dumnezeu te va îmbogăţi şi te va răsplăti. 

Acesta este locul şi vremea mântuirii noastre. 

   1982 

 

   Maică N., 
 

Bunul Dumnezeu să-ţi dea sănătate şi bucuria 

mântuirii mereu. 

Liniştirea este un mare dar şi ea se arată şi se ajută 

mult de iubirea jertfitoare şi de o mare stăpânire de 

sine. 

Nu ştim încă care va fi ultima zi sau clipă a vieţii 

noastre. 
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   1982 

Soră L., 
 

Să fii credincioasă, fiindcă inima ta curată care se 

luptă sincer să fie mereu dăruită, va fi mai ales iubită 

şi preţuită de Domnul Hristos. 

Nu eşti singură niciodată când ai plecat pe drumul 

de foc al crucii lui Hristos. 

Ajută-te cu propriile tale aripi şi nu va mai înceta 

veselia cea aprinsă din inima ta. 

   1982 

 

   Soră M., 
 

Îţi doresc să ai mereu drag de viaţă şi de slujba ta. 

Nu ieşi niciodată din zâmbetul ce-l ai şi al unei inimi 

care nu a fost biruită în zborul cel mai frumos spre 

cerul Maicii Domnului. 

   1982 

 

   Soră M., 
 

Doresc să fii tare mereu şi-n toate, dar mai ales cu 

inima. Ţine-o veselă ca să fii odihnită, că luptă este 

mereu. Vei birui şi să-ţi păstrezi mereu gândurile spre 

tot ce-i mai frumos, mai măreţ, mai cald, mai iubitor 

şi salvator: Măicuţa Domnului. 
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   1982 

  Maică P., 
 

 

Să-ţi păstrezi cu drag frumuseţea sufletului tău. 

Darul acesta este mare şi să nu fie risipit cu nici un 

chip în lupta şi drumul tău îngeresc. 

Inima ta, Măicuţa Domnului, te iubeşte nespus de 

mult. Veseleşte-te, veseleşte-te! 

   1982 

 

  Maică A., 
 

Iarăşi cu râvnă multă doresc să fii sănătoasă; inima 

ta trează, curată, sensibilă şi pătrunzătoare te va ajuta 

nespus de mult. Harul nu ne va lăsa singuri. 

Nu te descuraja cu nimic, crucea aceasta va fi 

cândva plină de bunătăţi. 

   1982 

 

   Soră D., 
 

Cu multă preţuire îţi doresc să fii sănătoasă, cu 

harul hărniciei mereu şi să fii iubirea, bucuria şi 

mângâierea multora. 

   1982 
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Maică V., 
 

Îţi doresc din toată inima sănătate deplină, tărie şi 

linişte în momente mai grele. Ne-am folosit mult de 

felul duhovnicesc în care ai rezolvat şi biruit ca să 

înţelegi că lupta pentru sufletele alese nu va avea în 

lume sfârşit. Cu multă preţuire, duhovniceşti salutări. 

   1984 

  Maică A., 
 

Cine nu s-a bucurat când a înţeles că-ţi doreşti viaţa 

spre adâncime şi frumos şi le aprinzi, le guşti şi le 

dăruieşti cu o nobilă simplitate? Ca o parafrazare a 

spuselor lui Pascal: “Pe acestea nu le-ai căuta dacă nu 

le-ai fi găsit”. 

   1984 

  Maică M., 
 

De dragostea divină din inima cuiva, cine nu are 

nevoie?! Cine nu este fericit ştiind că inima lui curată 

şi paşii merg pe cel mai mare drum şi singurul, la al 

cărui fericit capăt este aşteptat de sfântul Dumnezeu, 

de Maica Lui şi de propria-i glorie?! 

Iubeşte mereu în jurul tău, măicuţă, că mare este 

îngerul din tine şi să ai dor de cer că cine nu are dor 

nici în rai nu-i e uşor. 
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   1984 

  Maică M., 
 

Nu toate lucrurile sunt în toate lucrurile din jurul 

tău. Să fii liniştită, să fii fericită. Ce alta mai mare este 

ca aceea că ştii că te iubeşte Dumnezeu şi mai ales ca 

om al crucii, adică al mântuirii neamului omenesc 

răzvrătit şi absent, alături de marele Iisus Hristos? 

Inima ta mică şi bolnăvioară, dar ascuţită şi 

îndrăzneaţă a adus atâtea bucurii şi liniştiri  şi suflete 

la Hristos. 

Ce bine este şi mare lucru este să ai mereu nădejdea 

ultimei tale glorii! 

  1984 

 

 Soră E., 
 

Îţi scriu cu multă plăcere, cu dorinţa să fii sănătoasă 

şi cu sufletul deschis spre înainte. Nu te descuraja 

niciodată, că orice întâmpini este nemăsurat pentru 

gândurile, poziţia călugărească şi tainele inimii tale în 

relaţia ta ascunsă cu Maica Domnului. 

Ţine-ţi inima aprinsă şi vie; şoptirile văzute şi 

nevăzute care vin, cum că eşti uitată, singurăţică, că 

este grea crucea şi drumul lung şi urcă mereu. Ridică-

te, fetiţă scumpă, din primejdia acestor şoptiri, că 

Dumnezeu te-a înzestrat, te-a adus la frumuseţea 
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îngerească şi El, Cel mult iubitor, te va ţine la sân şi 

cu El vei urca, vei birui. 

Vezi, fii liniştită, veselă cu îngerii mereu, mereu şi 

nu te teme fiindcă are cine să te preţuiască. 

  1984 

 

Soră D., 
 

Îţi doresc din toata inima sănătate şi să reuşeşti să-ţi 

recapeţi liniştea de totdeauna. Să înţelegi că numai 

prin smerenie vei putea mult. Reuşeşte cu darul lui 

Dumnezeu la acest examen care numai de frăţia ta 

depinde dacă este greu sau uşor. 

Te pomenesc cu râvnă şi încredere şi rămâi în 

nădejde că nu-ţi vei împrăştia zilele prin altă lume. 

Cântăreşte cu dreaptă socoteală pe amândouă: 

“dreptatea” ta şi smerenia şi vezi care-ţi va aduce mai 

mult folos şi mai mare liniştire. Doresc mult să 

înţelegi şi să rămâi în nădejde. 

   1984 

 

   Maică C., 
 

Cu multă plăcere şi inimă îţi trimit dorinţa de 

sănătate şi bucurie, scumpă măicuţă. 

Să înţelegi că mereu vei putea să împlineşti mai 

mult pentru bucuria lui Dumnezeu şi a oamenilor Lui. 
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   1984 

 

   Maică P., 
 

 

“Cărarea îngustă spre gloria divină este presărată cu 

durere”. Bucuriile şi satisfacţiile pe care astăzi le au 

numai unii, mâine le vor avea toţi cei ai lui Hristos, 

mai ales acele inimi zdrobite. Nu este drept să te vezi 

singură vreodată. Mereu este Cineva mărinimos şi 

puternic Care te ajută. Este Dumnezeul inimii tale 

dăruite. Da, acesta este miracolul în care lumea nu 

mai crede. Zâmbeşte mereu fericită, fetiţă pecetluită 

cu nume îngeresc. 

Acel mult timp de luptă al vieţii care a mai rămas 

nu mai este mult pentru o inimă plină de nădejde. 

   1984 

 

   Maică E., 
 

 

Îţi doresc din toată inima să-ţi dea bunul Dumnezeu 

linişte şi sănătate şi dragoste de toţi. Treburile 

gospodăreşti îngrămădite uneori nu ţi-au oprit râvna 

bisericească care ne va folosi pe mulţi cu răsplata ei 

cândva. 

Rămâi în bucuria aceasta! 
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   1984 

  Maică A., 
 

Să ai mereu râvnă pentru o mare împlinire a 

sufletului tău de maică. Aceasta-i cea mai mare cinste 

ce se poate face unui om pe lume. Să ştii să guşti din 

acestea două: smerenia şi trezvia. Fără de acestea nu 

vei putea avea nici măcar o fărâmă de nume bun nici 

în cer nici pe pământ. 

Câştigă deci şi cerul şi pământul şi nu-ţi pierde 

încrederea în sfânta ta pornire şi ajungere la sublima 

cetate- mânăstirea. 

   1984 

   Maică F., 
 

Să nu-ţi pierzi nădejdea unei mari bucurii ce va 

cuprinde întreaga ta fiinţă. Să fii cu inima cuminte şi 

gata mereu să răspunzi la o mare întrebare pe care nu 

ţi-o vor pune oamenii. Nu te lăsa atrasă de singurătate, 

gândurile acestea te mint. Ne-ai bucurat atât de mult 

cu zâmbetul tău comunicativ şi cu inima ta vrednică. 

   1984 

 

  Maică A., 
 

“Vanitas vanitatum et omnia vanitas” 

(“deşertăciunea deşertăciunilor, toate sunt 
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deşertăciune”), afară de iubire. 

Cât şi cum ai ştiut să iubeşti ieri, atât de mare şi 

frumos eşti azi. 

Apără-te de lumea rea dar nu înceta s-o iubeşti. E 

greu? Nu este greu dacă ştii şi crezi cu adevărat că 

pomenindu-i în rugăciune “aprinzi cărbuni pe capul 

lor”. 

   1985 

 

  Maică V., 
 

Îţi doresc din toată inima sănătate, putere de luptă 

în războiul gândurilor care nu cruţă nici talente, 

vrednicii sau mari realizări. Îţi doresc din inimă să fii 

liniştită şi-n toate biruinţă pentru bucuria Maicii 

Domnului nostru. 

   1985 

 

  Maică C., 
 

 

Cu toată plăcerea îţi trimit salutări duhovniceşti 

dintre brazii şi stâncile uriaşe ale munţilor Bucegi, 

unde sunt. 

Vrednicia îmbrăcată cu haina smereniei face un 

chip frumos şi luminos, aceasta-ţi doresc! 

   1985 
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Maică E., 
 

Îţi doresc multe bucurii şi inimă liniştită în 

ascultarea delicată şi plină de răspundere ce ai. Vei 

reuşi şi vei putea mult dacă-ţi vei păstra mereu acea 

odihnitoare inimă bună. 

   1985 

 

   Maică P., 
 

Bucură-te că ai ajuns la cunoştinţa de sine şi 

cunoşti frumuseţea chipului plin de dragoste. 

Smerenia, bunătatea şi îndrăzneala … către acestea… 

“Îndrăzniţi, eu am biruit lumea … şi moartea!”- 

zice Domnul. Altfel se ajunge sigur la o seacă anemie 

duhovnicească. Să-ţi tresalte inima pentru că 

statornicia de până acum ţi-a dat un chip frumos, un 

nume bun. Îndrăzneşte deci, mereu, cu drag şi 

cuviincioasă sfială. 

   1985 

 

  Maică A., 
 

Doresc mult să  reuşeşti şi să te faci sănătoasă. În 

procesul sau ştiinţa aceasta pune-ţi puterea ta, şi-n 

Domnul Iisus cu rugăciunile Maicii Lui se poate orice. 
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Sunt foarte convins că dragul de mânăstire şi 

liniştire ţi-a adus multe cunoaşteri şi adânci înţelegeri 

despre cruce, despre Înviere. 

   1985 

 

  Maică A., 
 

Iată că a trecut puţină vreme de când ai sărit peste 

lume. Cât ţi-ai adunat să placi şi să bucuri pe 

Dumnezeul Cel prea Înalt? Să te linişteşti măicuţă şi 

să te smereşti totdeauna. Atunci vei înţelege că nu eşti 

singură. Te însoţeşte un înger bun neîncetat, bucură-

te! 

   1985 

 

   Soră D., 
 

Te amintesc şi îţi doresc să ai mereu răbdare şi 

trezvie că nimic nu se pierde din inima unor paşi ai 

ascultării. Să fii convinsă că Cineva ne măsoară sigur 

bătaia inimilor. 

   1985 

 

Soră S., 
 

Nu-ţi lăsa sufletul sărac de nădejde. Încrede-te 

neîncetat în Maica Domnului care-i atât de mare şi 
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binevoitoare şi vezi cât ai iubit-o până acum! 

Să  fii sincer ascultătoare şi să nu te întristezi dacă-

ţi lipsesc bucuriile omeneşti. 

   1985 

 

 Maică M., 
 

Cunoştinţa ta de sine este o mare bogăţie şi se 

bucură mult Cineva că ceva tainic din inima ta radiază 

şi propovăduieşte înţelepciunea, frumuseţea, crucea 

şi Învierea. 
Să fii convinsă că, iarăşi, acel Cineva ne numără 

paşii inimilor. 

   1985 

   Soră E., 
 

Vei fi liniştită şi eliberată numai în smerenie şi dacă 

vei şti să ierţi din inimă. Urmează multe cunoaşteri 

fericite. Ascultă-mă şi vei vedea! 

   1985 

 

  Maică M., 
 

Să nu treci repede sau să ignori pe cele mari printre 

care este şi răbdarea. Ferice de unul ca acela fiindcă el 

va simţi cel dintâi gustul grozav de plăcut al tăierii 

voii. Iată, aceasta este hrana îngerilor. Câtă cinste! 
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   1985 

  Maică M., 
 

Mereu ţi-au plăcut lucrurile frumoase şi mult se 

bucură Cineva de firicelul luminos din inima ta care 

ştie că valoarea acestora o face cunoscută singură 

crucea. Iată cine poate fi fiica Celui prea Înalt! 

   1985 

  Maică M., 
 

Iubeşte tare şi tainic pe Hristos şi veninul semenilor 

nu te va vătăma. Vei putea fi cândva un punct luminos 

spre uimirea tuturor nedumeririlor. 

   1986 

  Maică M., 
   

   Rupe mereu ceva din tine pentru săracii bine 

vestiţi de Hristos. Iată cuvântul cel mare al Scripturii! 

   1986 

 

  Maică A., 
 

Nu te descuraja. Mare şi mult plăcut este la 

Dumnezeu acela care suferă cu iubire sau cu inimă 

liberă şi chiar nerăzbunător. Ia cugetă: de cruce 

oricum nu scăpăm. De greutatea ei se va îngriji Cel 

Care a rânduit s-o purtăm. 
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   1986 

  Maică A., 
 

Adevărata bărbăţie nu este când eşti îndrăzneţ ci 

când ştii să te înfrânezi. Şi înfrânarea şi răbdarea 

pentru Dumnezeu aduce în tine o ceată întreagă de 

îngeri şi aşa guşti o picătură din lumina dulce a 

veşniciei. O, Doamne … ! 

   1986 

 

   Maică E., 
 

 

Nu există nici o pierdere (oricare ar fi) mai mare ca 

pierderea timpului. Astăzi, da, astăzi nu mâine fă ceva 

din făgăduinţele tale. Ce zi mare va fi aceea când îţi 

vei elibera inima despre neastâmpărul altora! 

   1986 

 

Soră E., 
 

 

De te vei simţi cumva la înălţime oricine poate 

gândi: acesta ori se va înălţa ori va cădea. Sfatul cel 

mare din cer ne asigură că singura care ne poate 

asigura zborul este smerenia. 

   1986 
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   Maică P., 
 

Mergi înainte pe marele drum al crucii. Nimic nu 

se va cuceri cu mâinile tremurând. Acolo, sus, vei fi 

împărat, nu te vei mai teme de nimeni. Mergi cu 

nădejde ca un prinţ. 

   1986 

 

  Maică E., 
 

Nu avea nici o teamă, aici vei găsi printre ispitiri şi 

dragoste şi frumuseţe. Dincolo va fi de negrăit numai 

dragoste şi numai frumuseţe. 

Toate inimile de sus te aşteaptă şi toate te iubesc 

desăvârşit în vecii vecilor. Lăsându-te muşcată de ură 

te înghite noaptea cea lungă. Pregăteşte-te pentru 

iubirea cea mare adică ziua cea lungă, pentru 

liniştirea conştiinţei. 

   1986 

 

  Maică N., 
 

Mare duşman, nesuferit duşman este nepăsarea, 

delăsarea. Cine spune aceasta? Cei de sus, cei 

mântuiţi care au mişcat puţin în bine să nu rămână 

nici reci, nici căldicei. 
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Se ştie, conştiinţa aprinde lumânarea sufletului. 

Deci am putea spune că ea, conştiinţa, este o mică 

părticică divină din noi. Ce fiinţă superioară! Rămâi 

stăpână peste fiinţa ta! 

   1986 

   Maică I., 
 

Fă mereu ceva pentru liniştirea Sfintei Scripturi ca 

să poţi vedea raiul. Acolo, cum spune sfântul 

Augustin “vom vedea, vom iubi, vom lăuda”. 

   1986 

  Maică A., 
 

Scrie, citeşte, compară! 

Fă mereu numai ce-ţi place, dar iubeşte profund 

totul. 

   1986 

   Maică C., 
 

Este o fericire care spune că poţi vedea pe 

Dumnezeu. Văzându-L, toate dorinţele noastre sunt 

împlinite şi aceasta este fericirea desăvârşită. 

Încearcă să descoperi în tine forţa dominantă ca să 

poţi să cânţi şi să împrăştii în dar singura valoare care 

ar face să se poată cunoaşte oamenii, omul şi 

Dumnezeul din om: armonia. 

Dumnezeu numai prin om se glorifică. 



 130 

   1986 

  Maică E., 
 

Să fii maică de inimă; idealurile nu se pot ajunge 

(atinge) fără de flacăra aceasta. 

   1987 

 

  Maică M., 
 

Nu este timp prea bine folosit să mergi neapărat să 

cunoşti suflete alese, însă cel mai împodobit şi delicat 

este lungul drum spre tine însăţi. 

   1987 

 

  Maică M., 
 

Calitatea biruinţei nu este atât prin frumoasele trăiri 

ale cuiva ci prin propriile tale merite descoperite în 

Hristos. 

În ziua necazurilor şi când inima este trează, vin 

cele mai grabnice, mai deosebite, mai curtenitoare şi 

mângâietoare haruri. E crucea necazurilor, crucea 

mântuirii lumii purtată de un om, un grăunte mic de 

om, dar- este de uimire- aprinde un cer întreg. 

Mare mai este ziua necazurilor dacă inima ta arde 

pentru cuvântul lui Hristos. 

   1987 
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  Maică V., 
 

 

Cere mereu cu îngerul tău şi nu lăsa loc străinilor, 

că inima ta, “inimă a lui Hristos” o va numi Biserica. 

   1987 

 

  Maică C., 
 

 

Cât de greu a fost că astăzi ai făcut ceva? Cât de 

puţin bine! Şi iată aşa încet poţi să rămâi în toată 

veşnicia ta “lumină din Lumină”. 

   1987 

 

   Maică I., 
 

Gândeşte-te îndelung că Iisus, Adevărul cel veşnic, 

bate duios, atent şi mereu la uşa ta. Ce fericire 

necurmată va fi în inima ta deschizându-I! 

   1987 

 

Soră D., 
 

   Iisus cu mare dor ar vrea să locuiască în inima ta. 

Deschide! Inima ta ar fi un mic cer divin. 
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   1987 

  Maică V., 
 

Astăzi ai biruit un gând rău. Foarte frumos! 

Urmează altă ispită, nu te teme. Smerenia va birui 

rând pe rând toate încercările tâlharilor, pentru că 

puterea harului te stropeşte. 

   1987 

 

Soră E., 
 

Valurile par mereu înspăimântătoare, dar puterea 

harului divin din tine arată că Dumnezeul dăruirii tale 

este cu inima ta, El va stinge şi va spulbera fără milă 

toată năpasta, toată vicleana strădanie a cotropitorilor 

vrăjmaşi. O, cât te iubeşte Măicuţa Domnului pe tine, 

micuţă luptătoare, şi ce nume mare îţi poartă în inimi 

toţi îngerii acolo, acolo sus! Hai, veseleşte-te! 

   1987 

 

Soră C., 
 

Îngerul tău păzitor este tot atât de frumos şi cu 

mare râvnă divină ca toţi sfinţii îngeri păzitori ai 

tuturor sfinţilor. Deci puterea dată este aceeaşi, dar să 

înţelegem că ajungerea (sfinţenia) este dacă vrem şi 

noi şi aceasta fără răgaz. 
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   1987 

   Maică E., 
 

Mereu poate să fie un sărac lângă tine, controlează-

ţi inima dacă eşti fericită cu cei milostivi. 

   1987 

 

  Maică A., 
 

Ce limpede şi prea frumos vei putea vedea 

luminăţiile de sus dacă ai ştiut să închizi ochii la timp 

la darurile vrăjmaşului. 

   1987 

 

   Maică P., 
 

Fă ca toată lumea să fie mulţumită de tine cu 

Hristos şi nu slăbi paşii cum ar vrea vrăjmaşul, care 

mai mult te va întărâta. 

   1987 

 

   Maică A., 
 

Am văzut oameni flămânzi şi oameni sătui. 

Dumnezeu îmbogăţeşte (înţelege) în duh pe toţi şi 

aşteaptă ca cei sătui să slăbească şi va rândui ca cei 

flămânzi să se îndestuleze. 
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   1987 

Soră V., 
 

Nu da loc la nici o mâhnire. Încearcă o înveselire 

cu puternicul tău Stăpân, Iisus Hristos Care te iubeşte 

nespus. Nu primi şoptirile rele care te-ar înnegri. Eşti 

pe drumul cel mai sigur; Sfânta Scriptură ni-l arată. 

Nu uita că ai plecat la luptă ca un erou, acum eşti mai 

înarmată, păşeşte sigur, nu eşti singură. 

   1987 

 Dr. R., 
 

Întoarcerea în sine pentru a descoperi, nu 

întunericul de smoală ci, dimpotrivă, iluminarea 

sublimă. 

   1987   

  Maică C., 
 

Iubirea are nevoie de jertfă şi de adevăr. Altfel se 

schimbă în ură. 

   1988 

  Maică E., 
 

Vorba rea este ca o pecingine văzută pe obraz. 

Vorba bună este ca o rugăciune pe inimă. Duşmanii 

toţi nu-ţi pot face nimic dacă eşti bine înarmat. Să nu-i 

provoci şi să nu le faci nimic. Lătratul lor îţi ascute 
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aruncătura şi mai mult se vor teme. 

Un prieten este mult mai valoros decât o foarte 

mare bogăţie, numai dacă prietenia lui o aveai de când 

erai sărac. 

   1988 

   Maică E., 
 

Veselia poate să-ţi procure o mare şi subţire lucrare 

duhovnicească. Ea te poate elibera de ambiţii, de colţii 

urii şi este starea pe unde nu poate intra nici un fel de 

diavol. 

Ce bine este să crezi şi să vezi câtă cinste vor arăta 

îngerii pentru un suflet care a primit întoarcerea în 

cer, pentru că a cunoscut lupta cu propria-i fire şi nu 

s-a lăsat robit. 

   1988 

   Maică I., 
 

Orice cuvânt al tainelor Bisericii poate avea îndemn 

mântuitor. Ştim că totul este adevărat. Duhul Sfânt 

vorbeşte- nu e de ales- hai să ne mântuim! 

   1988 

 

   Soră D., 
 

Crucea este putinţa de a trăi, a exista liber, a birui 

cu adevărat cu Domnul Iisus Hristos. 
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   1988 

  Maică A., 
 

Armonie, sens, finalitate. 

   1988 

Soră T., 
 

Îţi scriu cu atâta drag şi bucurie duhovnicească. 

Scumpă soră T., nădăjduiesc mult că vei duce cu tine 

până la marele capăt al luptei noastre viaţa ta de 

ascultare şi smerenie ca monahie. Toţi ne gândim la 

tine cu sentiment şi inimă îngerească. 

   1988 

 

  Maică M., 
 

O, scumpă liniştire, în tine nu există nepăsare, ură 

şi duşmănie, ci în tine este cea mai frumoasă parte din 

cruce: iartă-mă! Iubire, iubire tu eşti ultima mare 

fericire! Tu eşti Dumnezeul nostru! 

   1988 

 

Soră V., 
 

Dacă te înşeală primul gând, arată-i cu al doilea 

gând cine este şi cât de mult te iubeşte Iisus Hristos. 

Deci, înainte cu veselie ascunsă! 
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   1988 

  Maică P., 
 

Fereşte-te să nu cazi în capcana părerii de sine, în 

aceea de a zâmbi fals, a lăcomiei şi în aceea de a nu te 

lupta să învingi bestia: tristeţea din om (din tine). 

   1988 

  Maică V., 
 

Nimeni din înaltul cerurilor, în afară de Dumnezeu, 

nu-i mai aproape de inimile noastre ca Maica 

Domnului! Câtă bogăţie avem, având pe Maica 

Domnului! 

   1988 

  Maică M., 
 

Şi ţie, sigur, un trecut sfios, cinstit, curat, de creştin 

ascuţit ţi-a dat în dar acest prezent. Cu darul acesta 

poţi cuceri un mare viitor şi iată cum se spune: 

smerita cunoştinţă de sine este calea cea mai sigură 

către Dumnezeu decât cea mai adâncă străbatere în 

ştiinţă. Nu defăimăm ştiinţa, că este bună în sine, însă 

o conştiinţă fără pată şi viaţa cea plină de fapte bune 

preţuieşte mai mult. Fiindcă cei mai mulţi, mai tare se 

nevoiesc a şti multe decât a vieţui bine. Iată de ce zic 

că acest prezent în care eşti poate cuceri un viitor 

mare. 
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   1988 

C., 
 

 

Sunt departe şi privesc încurajat şi înfrăţit cu 

înălţimile crestelor munţilor de aici şi zic: cu cât te 

urci mai sus, te cobori, şi cu cât te depărtezi te apropii. 

Îţi doresc ca viaţa ta să fie o sărbătoare a bucuriei. 

În orice loc vom muri tot atâta cale vom avea de 

urmat până la rai sau la iad. 

   1988 

 

Soră A., 
 

 

Da, viaţa în Hristos te ţine în plinătate şi ascensiune 

spre cele ce am putea fi şi pentru care suntem făcuţi. 

O, soră A., câte se pot spune din cele ce nu se pot 

spune! Rămâne ca o credinţă smerită să ne dea nume. 

Te-am pomenit neîntrerupt şi mă simt odihnit. 

Ascunde-te în inima ta şi tăinuieşte cu Cel ce te 

iubeşte. 

Să fii trează şi iubitoare în toate. 

   1988 
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   Scrisoare către părintele Cleopa  

  la moartea părintelui Paisie 
 

 

 

Am aflat târziu de adormirea întru Domnul a 

marelui părinte-duhovnic Paisie. Eram chemat în altă 

parte şi nu am avut cum să ştiu la timp. 

Rămân cu mare recunoştinţă pentru sufletul acestui 

ales al lui Dumnezeu, al acestui mucenic al 

epitrahilului- Paisie ieroschimonahul, care a ştiut să 

tacă şi care a ştiut să vindece răni adânci şi ascunse. 

Rămâne omul care îndeamnă încă şi ne va îndemna 

multă vreme dacă vrem să îl ascultăm. I-am purtat 

multă evlavie şi respect, lucru pe care nu aş fi avut 

îndrăzneala să i-l spun în faţă. 

Iubite părinte Cleopa, vă rog să fiţi liniştit fiindcă el 

este mereu cu noi şi încă acum este mai tânăr, mai 

fericit şi mult rugător pentru toţi. Câte am vorbit cu 

dânsul şi cu sfinţia voastră rămân în inima mea înalte 

prezenţe duhovniceşti, încât nu pot crede că nu este 

lângă noi. 

Când am plecat în pădure departe, singur (ştiţi), mi-

a dat optsprezece bucăţi de zahăr şi mi-a zis: 
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“Îndulceşte-te din partea mea”. Aceste bucăţi de zahăr 

nu s-au terminat nici acum, după patruzeci şi doi de 

ani. 

Iată cu câtă semnificaţie şi fineţe a ştiut să îmi 

îndulcească amarul (eventual) al singurătăţii pădurii şi 

mai târziu al lanţurilor şi temniţelor. 

Mă rog să mă ierte părintele Paisie că nu am ştiut şi 

nu am putut lua parte la înmormântare, dar el este viu 

şi mereu prezent în inima şi ochii mei. 

Mă liniştesc şi eu considerând că sunteţi întărit şi 

liniştit, mult iubite şi neuitate al meu părinte Cleopa 

Ilie. 

Blagosloviţi şi mă iertaţi! 

 

Iubite părinte G., 
 

 

Îţi mulţumesc mult pentru gândul bun şi cu multă 

plăcere şi din inimă îţi doresc să fii mereu tot mai 

sănătos şi să îţi dea bunul Dumnezeu înţelepciune 

îngerească ca să înţelegi marea taină din 

binecuvântata peşteră, că viaţa îţi cere să ai o mare 

biruinţă peste toate. 

Noul an să îţi aducă putere de stăpânire ca să poţi 

răspunde, fiindcă şi el îţi va pune, sigur, întrebări 

grele. 
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La mulţi şi nesfârşiţi ani cu îngerii Domnului! 

 

Iubite părinte D., 
 

 

M-am bucurat mult că eşti la o mânăstire 

duhovnicească care are o maică stareţă de-asemenea 

cu deosebită aşezare duhovnicească şi cu multă 

dreaptă socoteală. Şi bucuria mea se întărea gândind 

că poţi fi foarte util ca preot şi duhovnic. 

Eu auzisem de necazurile ce ai avut şi le consider o 

năpastă care te-a surprins. Am fost informat că au fost 

grăbite şi nedrepte toate acuzele ce ţi-au adus şi s-au 

căit, dar prea târziu. 

Iată, rânduiala bunului Dumnezeu a îngăduit 

această nedreaptă jignire pentru smerenie. O, scumpă 

şi prea scumpă smerenie !! 

Te pomenesc de când ne cunoaştem, iubite părinte, 

şi am făcut-o cu multă nădejde ca şi pentru mulţi alţii 

care au inimile angajate spre lumina şi veselia 

veşnică. Să nu te descurajezi ci să prinzi fineţea şi 

subtilitatea luptei, să poţi avea pacea adevărului în 

inimă. 

Nu poţi, cum se ştie, să-ţi întemeiezi pacea pe gura 

lumii şi lătratul dracilor ci pe lupta personală de a 

rămâne lângă Iisus Hristos ca un erou al Lui. 
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Să stai în blagoslovenia locului unde eşti şi să 

înţelegi cu adevărat că bunul Dumnezeu îngăduie 

multe atacuri împotriva noastră şi nimic, cu adevărat 

nimic, nu se face fără de voia Lui. Noi însă să 

câştigăm lupta şi zilele acolo unde ni se îngăduie să 

răsuflăm, acolo unde suntem rânduiţi să purtăm 

crucea. Şi cruce înseamnă, iubite părinte, să ducem 

ceea ce nu ne convine. 

Te rog smerit să spui din inima mea evlavia şi 

preţuirea ce o port pentru măicuţa stareţă şi pentru 

întreg soborul. 

Cu sinceră preţuire, te îmbrăţişez duhovniceşte 

iubite părinte. 

 

Iubite părinte T., 
 

A voit bunul Dumnezeu să ne cunoaştem. Mă 

bucur că te cunosc, dar mai ales mă bucur că ne-am 

întâlnit. Ne-am întâlnit pe o Evanghelie trăită, 

propovăduită şi umblată de apostoli. 

Ne-am întâlnit într-o simplitate care arde şi care 

aprinde. Mă bucur foarte mult că nu rămâi la singur 

amănuntul analizelor ci simţi că e necesar să ne 

aruncăm înaintând în larg, în adânc. Trebuie să 

vorbim aşa cum stau lucrurile.  

Trebuie să privim spre lumea care se luptă cu ea 

însăşi şi care a rămas singură. Trebuie să dai  neapărat 
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ceva fratelui din Evanghelie şi să te faci ca el şi să-i 

zâmbească şi lui nădejdea cea nouă, în ochii care până 

atunci păreau stinşi. 

Trebuie să ne eliberăm inimile şi să încercăm să 

răspundem de pe acum la întrebarea care va fi sigur 

cândva. Trebuie să înţelegem că nu trebuie şi nici nu 

vom putea scăpa de durere. 

Domnul Iisus Hristos s-a coborât până în adâncul 

durerii şi s-a numit “Fiu al durerii” (nu pentru 

îndurerarea în sine ci pentru necesitatea biruinţei în 

sine), deci El, cum citeam, n-a anihilat-o (pe durere) 

ci a transfigurat-o. 

Spun acestea, scumpule părinte T., fiindcă rănirile 

însetate din afară ce ni se fac, de cum şi de unde nu te 

aştepţi, sunt deci pentru ei blestemate şi pentru noi 

binecuvântate. 

Acestea ne ajută cel mai mult şi mai folositor să ne 

umilim ca oameni, să ne înnobilăm ca îngeri, să ne 

simţim adevăraţi şi să nu tăgăduim puterea credinţei 

rămânând adică numai la înfăţişarea ei, aşa cum spune 

sfântul Pavel lui Timotei. 

De aceea mă bucur că ne cunoaştem, că ne simţim 

cu aceeaşi inimă şi cu acelaşi sistem cald în călătoria 

noastră scurtă dar cu mare răspundere. 

Îţi mulţumesc cu multă evlavie că ai venit şi îmi 

pare foarte rău că am fost ocupat şi obosit. Dar nu 

rămân numai la acestea, ci oricum a fost un fir 
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nevinovat de foc şi tainic din noi care ne-a spus mai 

mult şi că între noi sunt încă multe negrăite.  

O, iubite părinte T., ce mare şi frumos şi liniştitor 

este să fii un dumnezeu al lui Dumnezeu “în cerul cel 

mic din tine!” 

Ţi-am scris cu multă inimă şi multă nădejde şi 

odihnă rugându-te să mă pomeneşti cu mai multă 

îndrăzneală. 

Te îmbrăţişez împreună cu Domnul Iisus Hristos. 

 

  Părinte C., 
 

Toată lumea plină de cunoştinţă şi de liniştirea cea 

mare este în tine. Umblatul prin Sfântul Munte pe care 

l-ai făcut, mai mult ţi-a împlinit nu o grozavă, 

cerească şi de piatră statornicie, ci mai mult satisfacţia 

unei curiozităţi. Căci cine nu cunoaşte pe Dumnezeul 

veşniciei din el şi nu este stăpân pe sine, merge spre o 

mare primejdie. Să urmăreşti acea îngerească bucurie 

a unei inimi neşovăitoare în fericitele ascultări: acesta 

este călugărul mult dorit şi plâns de Iisus Hristos. 

La răspântia cea din urmă, această identitate vă va 

şterge multe lacrimi. 

Îmi cer iertare dar îndrăznesc să vă cer pomenire. 

 

Cuvânt la o călugărie 
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Orice cuvânt frumos şi de laudă se cuvine şi se 

potriveşte pentru aceste inimi dăruite de mirese ale lui 

Hristos.  

Un eroism care depăşeşte oricare alt eroism 

omenesc, pentru că inimile acestea au deliberat 

singure, au hotărât fără echivoc, fără milă pentru 

familie şi pentru tinereţea lor cu tot ce e frumos în ea. 

Cu firea firavă, necunoscute şi fără de nici un nume 

în lume, au învins valuri întregi de împotrivitori văzuţi 

şi nevăzuţi, şi cu o râvnă drept îngerească au venit şi 

şi-au dăruit viaţa fără teamă şi fără de întoarcere 

Prinţului Divin, Iisus Hristos, ca smerite mirese. 

Din prima clipă a plecării lor, harul iubirii lui 

Dumnezeu le-a ajutat cu drag şi cu o radiere sfântă au 

cinstea cea mai distinsă şi nobilă din lume să fie 

alături de Iisus Hristos pe drumul grozav şi însângerat 

al Golgotei. 

Nu e nici un fel de fantezie dacă spunem că se 

numesc îngeri. Toate puterile cereşti văzând 

lacrimile acestor tinere mirese că sunt mărgăritare la 

cer, văd şi cinstea şi numele şi bucuria pe care o are 

bunul Dumnezeu şi Maica Domnului pentru drumul 

acesta jertfitor dar şi grozav de luminos pe care îl 

străbat aceste tinere, anonime în lume, dar care, iată, 

astăzi au primit darul şi s-au consacrat conturându-se 

pe o nouă treaptă în sus, a cinului monahal. 

Ţâşnirea aceasta spre lumea îngerilor, îngeri ai 
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pământului, cere jertfă neîntreruptă, cere credinţă 

totală şi lumea nu înţelege că aceştia, călugării, sunt 

fiii cei mai curaţi, mai luminaţi, mai necesari şi mai 

hărăziţi ai neamului lor şi orice sfat de oprire le-ar da, 

ei, care au simţit inimile stropite cu harul acestei mari 

chemări, nu se mai pot opri pentru că aceasta nu este 

numai o înaltă înţelegere ci este şi o mare necesitate 

sufletească. Şi dacă lumea ar zice că este o nebunie, 

noi zicem: da, dar este o dulce nebunie în Hristos, o 

nuntă, nuntă îngerească. 

Împăraţi mari şi generali viteji ca: Alexandru 

Macedon, Cezar, Napoleon au cucerit pământul şi le-a 

părut rău că nu au putut cuceri şi stelele, aceştia ar fi 

fost şi mai mari cuceritori  dacă se cucereau şi pe 

sine, total. 

Iată că această smerită dar severă poziţie a 

călugărului şi deci şi aceste tinere monahii merg spre 

a se cuceri total pe sine (şi numai aşa) şi stelele şi 

cerul întreg. Iată de ce este înalt, luminos, îngeresc şi 

divin acest drum al monahismului. 

Realitatea din inima monahului, liniştea adâncă 

şi gândirea înaltă trezeşte sentimentul de răspundere 

în jurul lor şi creează  o singură şi mult aşteptată 

armonie în lume.  

Pentru mine e o mare bucurie să vorbesc acum de 

această dulce şi sfântă nebunie a călugărilor lui 

Dumnezeu. 
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Vă pot spune, scumpe măicuţe, care astăzi, iubirea 

aleasă a lui Dumnezeu a vrut să conturaţi în chip 

matur călugăria, să vă naşteţi pe voi însevă, să 

deveniţi necesare şi răspunzătoare în lupta cu  păcatul, 

ori de unde şi cum ar fi el. 

Vă numiţi părinţii propriei voastre naşteri şi de 

aceea vi se spune şi maici pentru că vă naşteţi 

duhovniceşte pe voi însevă. Putem spune că 

maternitatea noastră e de mii de ori mai mare 

deoarece, cucerindu-ne mereu, renaştem mereu 

spiritele bune şi armonioase ale vieţii pe pământ.  

Rămâneţi deci în frumuseţea îngerească, în smerita 

smerenie, în ascultarea de aur a lanţului tăierii voii şi a 

iubirii deschise pentru toată lumea din lume în vecii 

vecilor. 

Maica stareţă este mămica adevărată a acestor 

tinere, curate şi dăruite. A pus o râvnă de amănunt 

pentru acest moment sacru şi mai ales cu această 

ocazie s-a observat că poartă în inimă dorinţa de 

unitate şi armonie monahală. Ca o mamă adevărată le-

a primit, le-a blagoslovit, le-a făcut să le bată inima 

bine, şi astăzi, aici, se bucură adevărat după multe 

dureri greu de depăşit, încununându-se alături de 

aceste pline de duh începătoare şi împreună fericite 

mirese ale lui Hristos, Domnul nostru. 

Să nu uitaţi niciodată taina aceasta, taina cea mare a 

vieţii voastre şi să mă pomeniţi şi pe mine în 
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rugăciunile frăţiilor voastre. 

 

 

 

 Cuvânt despre cruce 
 

 

Să iubim crucea lui Iisus, ea ne va ajuta să iubim 

crucile noastre. 

La început, primii călugări nu aveau altă bibliotecă 

decât o mare cruce în jurul căreia se adunau să se 

roage şi să mediteze, apoi plecau la treburi mari. 

Ascultaţi, luând o cruce în mână, ce-ţi spun spinii, 

cuiele, sângele dumnezeiesc? 

Alexandru cel Mare a întrebat odată un înţelept: 

“Cum poate deveni omul asemenea lui Dumnezeu?”. 

Înţeleptul a răspuns: “Atunci când omul face ce poate 

face numai Dumnezeu.” “Şi ce poate face numai 

Dumnezeu?” “Să iubească pe duşmanul său.” 

Iată crucea care împacă toate vrăjmăşiile! Că cine-

şi ţine limba să nu înjure, mâna să nu lovească şi 

inima să nu urască, acela ştie să poarte crucea 

asemenea Domnului Iisus, şi acela se consideră că 

mântuieşte lumea asemenea Domnului răstignit. 

Voi însă, femei a căror onoare este în mod 

inseparabil unită cu pudoarea şi cinstea, păstraţi-vă cu 

cinste gloria voastră şi nu lăsaţi în vreun fel să se 
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păteze curăţenia reputaţiei. Misiunea bărbatului este 

de a agonisi, a femeii de a cheltui în mod raţional. Că 

un proverb românesc spune: “mai mult poate să care 

femeia cu  poala din casă decât aduce bărbatul cu 

carul”. 

Casa şi averea le moştenim de la părinţi, dar o 

nevastă înţeleaptă este un dar de la Dumnezeu. Vedeţi 

că fiecare clipă vă poate oferi un prilej binecuvântat 

sau chiar unic pentru a vă arăta nobleţea voastră de 

slujitori alături de îngeri. Să ştiţi să iertaţi şi pe faţă şi 

în ascuns. Trebuie să daţi valoare timpului acestuia, 

singurul, absolut singurul pe care îl avem. Iertarea, 

nimic nu va zgudui ca iertarea, atunci când cineva se 

aşteaptă, după fapta lui rea, la pedeapsă. 

Domnul să vă dea putere împotriva întristărilor. Să 

vă dea un dor în inimă, singur numai pentru El, să 

puteţi iubi pe toţi în lume şi să jertfiţi de-asemenea. 

Totul este să ai inima prezentă şi un zâmbet ascuns 

în ea.  

Primiţi ca nişte oameni divini orice lovitură. 

Oamenii buni vă ajută la mântuire mult, dar cei răi şi 

mai mult, răbdaţi-i fără necaz. Toate veacurile au fost 

pline de duşmani, dar duşmanii din veacul acesta au 

umplut cerul de sfinţi.  

Este de netăgăduit, dragostea este un mister 

inexplicabil şi dincolo de cei care o fac dezgustătoare 

şi o depravează, dincolo de toată infamia în care e 
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târâtă, ea este o lege divină la fel de puternică şi tot 

atât de neînţeleasă ca aceea care aşează soarele pe cer. 

Să uiţi dragostea ta, dar cel puţin să nu uiţi că ea 

mai există pe lume şi în cer. Să negi ceea ce a fost 

bine în tine, dar să nu ucizi ceea ce poate a mai rămas. 

Cât de mult vor să fie iubiţi cei care spun că nu mai 

iubesc. Să iertaţi din toată inima pe aceia care v-au 

pus, prin loviturile lor, cunună frumoasă pe capul 

vostru. 

Aşa zişii fericiţi ai lumii acesteia cred că nu au să 

aibă niciodată nevoie de Hristos. Ei se tem de o 

moarte nefericită, dar nu se tem să ducă o viaţă 

păcătoasă. Însă cine îi poate asigura că nu vor muri pe 

loc loviţi de trăznet, de gută ori de o năpădire de 

sânge? 

Deci, cea mai mare atenţie daţi-o sufletelor voastre. 

Iar eu mă rog Domnului să îndrepteze inimile voastre 

spre dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui 

Hristos. 

 

 Meditaţie despre Maica Domnului 
 

 

Nu aş vrea să fiu înger ca să vorbesc despre Maica 

Domnului. Vreau să vorbesc ca om slab, să pot simţi 

adevărat dragostea şi mila Maicii Domnului. 

Maica Domnului se simte, cred, mai bine printre 
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oameni necăjiţi, slabi şi prigoniţi în orice fel, decât s-

ar simţi înconjurată de îngeri. Maica Domnului 

jertfeşte mereu, suferă mereu şi cred că se luptă chiar 

şi cu dreptatea divină apărând pe neputincioşii care o 

cer în ajutor. Iubeşte peste închipuire de mult şi fără 

de alegere şi pe cei ce sunt răi şi chiar şi pe cei 

nepăsători. 

Nici un păcătos, oricât de mare ar fi, să nu se 

piardă, dacă Maica Domnului îl apără. 

O, fericită încredere! O, scăpare sigură! Maica lui 

Dumnezeu este Maica mea. Cu câtă siguranţă aşadar 

trebuie să nădăjduim, dacă mântuirea noastră atârnă 

de voinţa unui Frate atât de bun şi a unei Mame atât 

de îndurătoare. 

“O, ce fericire este a muri în mijlocul atâtor îngeri! 

(se zice despre călugări). Ah, nu este timp de odihnă 

chiar acum când se apropie sfârşitul vieţii mele!” 

Maica Domnului ne iubeşte mult. Ea vede în noi 

preţul morţii lui Iisus Hristos. Maica Domnului ne 

doreşte lucruri mai mari decât ne dorim noi înşine. 

Ea se arată cu inima largă chiar şi faţă de aceia 

care, fie din nepăsare sau din nerecunoştinţă, aleargă 

rar la dânsa. Dar cu cât mai generoasă nu va fi ea cu 

aceia care neîncetat îi cerşesc ajutorul? Aceştia nu 

numai că sunt iubiţi mult dar chiar sunt slujiţi de 

dânsa. 

Maica Domnului ne răpeşte inimile. Aş vrea să am 
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toate inimile sfinţilor şi ale îngerilor pentru a iubi pe 

Maica Domnului. Şi oricât ar iubi-o cu toată puterea 

lor îngerii cerului şi pământului, cu toată sfinţenia lor, 

nu vor ajunge să o iubească cât îi iubeşte ea. 

Un păcătos a spus Maicii Domnului: “Arată-te că-

mi eşti mamă”, iar ea îi răspunse: “Arată-te şi tu că-mi 

eşti fiu”. Prin păcatele noastre supărăm pe Maica 

Domnului care ne este mamă. 

Haideţi să-i arătăm şi noi că-i suntem fii. 

 

  Cuvânt la revoluţie 
 

Această plină de har revoluţie nu s-a făcut numai ca 

să cucerească o mare redută ci să intre în simţiri toată 

lumea, că nu ţara este pentru redută ci reduta 

pentru ţară. 
I-am zis revoluţie plină de har fiindcă bunul 

Dumnezeu a răbdat destul păgânătatea ce a fost şi a 

umplut inimile grozavilor tineri cu forţă şi putere. N-

au luptat cu nici o armă, nici cu coasă, sapă sau 

topoare ci cu piepturile deschise să li se vadă credinţa 

în Dumnezeu a inimilor lor. 

Deci, această biruinţă a dat-o Dumnezeu şi a 

coborât-o peste inimile lor curate. 
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  Pentru cotropitorii  

  ce vor să ne schimbe credinţa 
 

În fiecare din noi, poporul român, există vitejia şi 

nobleţea latină şi, dacă Traian şi Decebal  ne vor 

apăra, că nu sunt morţi (ci numai duşi), ne vor apăra şi 

Horia, Avram Iancu şi Bălcescu care vorbeşte 

neîntrerupt şi ecoul vorbelor şi îndemnurilor lui le 

auzim şi le trăim. Ne vor apăra zidurile 

Sarmisegetusei şi ale tuturor cetăţilor strămoşilor 

noştri, ziduri pe care este scrisă istoria noastră, 

testamentul nostru. 

De o mie de ani ne pare rău că vrăjmaşii noştri n-au 

cunoscut ascuţişul sabiei răbdării noastre. Am fost 

ospitalieri şi voi acum vreţi să ne faceţi robi. Cine are 

adevărul în învăţătura lui Hristos şi este viteaz şi ştie 

să moară, nu poate fi rob, dragi cotropitori! 

Iar vouă care vreţi să ne schimbaţi credinţa, voi 

care vreţi să cuceriţi lumea cu pretexte religioase, vă 

spunem că veţi cuceri hotare şi pământ dar Adevărul 

nu-l veţi putea cuceri şi vă va mustra usturător. 

Hristos unul este Adevărul, şi este în noi şi dacă 

întindeţi suliţa spre noi, veţi înţepa în coastă adevărul 

lui Hristos care este în noi. 
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  Cuvânt despre revoluţie,  

despre înnoirea în Biserică 
 

Am fost invitat şi rugat să îmi spun şi eu  părerea în 

legătură cu soluţia de salvare- “Înnoirea în Biserică” 

şi sunt întrebat de unde să vină, din afară sau 

dinăuntru, de sus sau de jos. 

Înnoirea să vină din toate părţile, să fie o înnoire 

interioară, trăire şi răsuflare în Duhul lui Dumnezeu. 

Conştiinţa să fie neraţională, fără îndreptăţire. Să 

plecăm la unirea cea mare de la cel mai micuţ creştin 

român până la cel mai mare vlădică. 

Nu este timp să facem procese care mai mult 

destramă valorile şi unirea în Biserică. Pe cine să 

judecăm? La întrebarea tendenţioasă: “Unde a fost 

Biserica?”, răspundem: în puşcării crunte, umilinţe 

grozave, bătăi păgâne, insulte pline de venin. 

Îi întrebăm şi noi: dar ei până acum unde au fost? 

Putem condamna întreaga ţară că a trăit sub ruşinea 

unui tiran incompetent şi îndrăcit? Cei care au avut 

harul deosebit să înfrunte duşmanul pe te miri unde şi 

în felul lor, au şi merite pline de laudă. Sute şi mii de 

preoţi, călugări trăitori, fraţi de credinţă au purtat 

lanţuri grele, lanţuri bătute la nicovală prin beciuri 

ascunse. Ne-au smuls bărbile şi ne trăgeau de ele ca 

pe animale de căpăstru. Ne-au înfometat îngrozitor cu 

intenţii de exterminare, ani nesfârşiţi. Am fost 
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aruncaţi în celule fără lumină (celule negre), în haine 

de puşcăriaşi murdare de puroi şi sânge închegat şi 

uscat scoarţă pe ele. Ne-au cerut lepădări de Hristos şi 

de sfinţii Lui şi nu ne-am lepădat, ferească 

Dumnezeu! O cât de mică amăgire nu am făcut, măcar 

că ştiam că trebuie să murim şi mulţi au murit.  

Ne-au cerut aceste lepădări insistent şi sistematic, 

izolaţi şi băgaţi în congelatoare (camere frigorifice) ca 

să poată obţine măcar un cuvânt împotriva învăţăturii 

Domnului nostru Iisus Hristos. Şi nu am cedat. Ne-au 

dat condamnări mari, ca tiranii cei mici să creadă cu 

adevărat că suntem mari criminali. Pe mine m-au 

condamnat patruzeci de ani. M-a distrat acest abuz şi 

nesocotinţă, dar m-a costat. 

Aici a fost Biserica- în temniţă. Aici unde erau mii 

de creştini care cereau întărire duhovnicească, 

dezlegări, întăriri şi speranţe pe care le dădeam prin 

bătăi în perete (morse).  

Am scăpat din închisori, cei care am mai scăpat, 

fericiţi că am fost ajutaţi de bunul Dumnezeu. Să-L 

purtăm cu drag în suflete. Nu ne-a părăsit! Simţeam 

că stă îndurerat lângă noi ca să înţelegem marea taină 

a crucii Lui. Ca să înţelegem rostul grozav al eliberării 

prin suferinţă pentru El. Şi harul Lui ne-a ajutat să 

nădăjduim, să dăm un răspuns bun cândva, la 

răspântia cea din urmă.  
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Am venit fără bărbi, fără carne pe noi, fără dinţi, cu 

ochii ascunşi în orbite dar care străluceau încă. Am 

venit fără chip de clerici. Aşa cum eram, am mers 

smeriţi la superiorii noştri, fiindcă ei poartă harul 

harurilor, să ne blagoslovească pentru treabă la sfântul 

altar. Ei nu erau lepădaţi de Hristos pe nici o cât de 

mică fibră dogmatică. 

Nu ne-am permis să îi judecăm, că de ce trăiesc şi 

că au fost cum au fost, liberi.  

Sfântul apostol Petru s-a lepădat cu jurământ de 

Hristos chiar când Îl privea. Dar Domnul Iisus 

Hristos, Care suferise, a înţeles marele proces al 

neputinţei şi cu câtă gingăşie l-a menajat şi l-a iertat 

prin trei întrebări, întrebările iubirii, să poată paşte 

mieluşeii şi oiţele Lui. Petru, se înţelege, a rămas 

smerit toată viaţă, dar şi-a făcut apostolia cu  

îndrăzneală, demnitate şi putere. 

Vlădicii noştri nu s-au lepădat nici formal, nici pe 

ascuns. Au procedat cu înţelepciune şi nu le-a fost 

uşor şi bisericile aproape fără excepţie au fost pline 

până la refuz şi s-au cununat şi s-au botezat pe ascuns 

mii şi mii de suflete. 

Se observă că se vorbeşte cu împătimire. Noi nu 

suntem o instituţie limitată de activitate. Noi suntem 

Biserica. Noi şi toţi aceştia, toţi care vorbesc, suntem 

Biserica şi se vede că îi interesează prea puţin unitatea 



 158 

acestei mari instituţii sacre şi spun, pentru că sunt 

liberi acum: “Unde a fost Biserica?” 

Slujitori şi mii şi mii de credincioşi au fost sub 

lacăte şi cătuşe grele, sub sârmă ghimpată şi sub cel 

mai diavolesc dispreţ şi ură umană, fără semne de 

ieşire sau vreo mică uşurare, se părea că scrie 

deasupra acestor inferne negre: “lăsaţi orice speranţă 

voi cei care intraţi!” 

Unii au fost aici iar alţii şi-au dus zilele cum au 

putut, dar au pus râvnă să nu lipsească la slujbele 

bisericeşti. Veneau la hramurile mari şi stăteau zile în 

şir, în coloane nesfârşite să poată săruta sfintele 

moaşte. 

Aceştia se îngrămădeau la sfânta spovedanie şi la 

sfânta împărtăşanie şi se rugau, noi suntem martorii 

acestor sentimente, se rugau ca bunul Dumnezeu să 

libereze lumea şi România de diavol. 

Întreb ca un duhovnic, aceştia care spun acum: 

“Unde a fost Biserica?” sunt oare spovediţi şi 

împărtăşiţi? Pentru că acolo erau creştini, în biserici la 

sfintele taine. Apoi să înţeleagă că ei fac parte din 

Biserică şi neliniştea lor poate să aducă destrămare şi 

răsturnare de valori. 

Este nevoie de o mare unitate. Toate problemele şi 

neregulile din Biserică le va judeca şi rezolva Biserica 

cu harul ei, după rânduielile ei canonice şi după 

îndemnul Sfântului Duh. 
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Nu proces de înnoire în scaune ci un proces de 

conştiinciozitate adevărată pentru fiecare din noi şi cei 

care au fost comozi şi lipsiţi de marea responsabilitate 

în calitatea ce o aveau, aceia se vor elimina singuri. 

Că noi aşa credem, că avântul unei înnoiri de 

conştiinţă a unităţii Bisericii, înnoire în fiecare inimă 

din noi, va repara uşor şi sigur orice deviere. 

Nu vă atingeţi de fiinţa Bisericii! Vreţi, adică, să 

spuneţi despre anumiţi oameni din Biserică?  Aceasta 

este altceva, dar şi aşa nici cultura, nici armonia, nici 

jertfa, nici bunul simţ şi mai ales încleştarea în luptă 

cu puterile întunericului nu ne dau voie să fim slobozi 

şi lipsiţi de condescendenţă. 

Nu este nimeni neprihănit şi nu vom fi noi cei care 

vom plăti; numai Acela Care a împărţit talanţi, El va 

cere fiecăruia să dea socoteală la vreme. 

Am îndrăznit să îmi spun părerea pentru că prea 

mult am fost singur, în suferinţe şi prea mult doream 

să îmi văd fraţii de credinţă mici sau mari, să ne 

rugăm împreună şi să ne întărim împreună, inimă la 

inimă şi îndreptăţiţi să spunem pentru oricine: e greu 

să ocârmuieşti lumea fără marea putere a iubirii. 

 

 Cuvânt despre rugăciune 
 

Rugăciunea nu trebuie făcută numai în anumite 

momente în zi, ci trebuie să fie o dorinţă şi o 
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obişnuinţă, să fie permanentă. Nu este vorba numai de 

sfinte paraclise şi alte rugăciuni, care angajează şi 

trupul cu îngenuncheri sau poziţii potrivite şi 

cuviincioase, ci de a ţine mintea spre Dumnezeu, de a 

gândi la El într-o formă personală, neîncetat, fără 

chiar să ziceţi ceva, ci numai a-I dărui din inima ta un 

sentiment de iubire şi respect şi chiar de frică. În tot 

cazul să aveţi mintea şi inima spre cer, spre mântuire.  

Deci, o aşezare sufletească spre o trezvie 

duhovnicească neîncetată, aceasta este un scop atins, 

este adică acea liniştire a inimii şi deci hrana cea 

concentrată şi darul lui Dumnezeu vă va ajuta. 

Dumnezeu este un Dumnezeu al inimii. Roagă-te  

deci cu simţire. Puterea rugăciunii nu stă în cutare sau 

în cutare cuvinte verbale, ci stă în felul cum se 

săvârşeşte. Lui Dumnezeu Îi trebuie numai inima şi Îi 

este de ajuns dacă ea va sta cât mai grabnic, cu 

evlavie, în faţa Lui. 

Rugăciunea neîncetată tocmai în aceasta stă, să ne 

aflăm întotdeauna cu evlavie în faţa lui Dumnezeu. Iar 

peste această stare pravila nu face decât să pună lemne 

pe foc. 

Culcă-te şi scoală-te cu preocupările lui Hristos (nu 

ale tale), adică cum gândeşte, ce gândeşte Hristos 

despre noi, fiecare, ca să ne mântuiască, pentru că 

această preocupare divină este fără încetare, da, fără 

de nici o încetare.  



 161 

În clipa când eşti îndărătnic sau oricum străin de 

sufletul fratelui tău fie şi greşit, în clipa aceea Iisus se 

răstigneşte pentru tine. 

Gândiţi-vă tare la judecată, la răspunsul ce îl vom 

da atunci! 

Nu pierdeţi din mână timpul zilei de azi! Ştiţi voi 

ce valoare are timpul, ca să îl pierdeţi? Toată veşnica 

fericire, cu îngerii, nedesminţit ţine de acest timp. 

Puţin timp, petrecut bine! 

  

  Cuvânt despre smerenie 
 

Smerenia nu este o virtute printre celelalte care să 

adauge la viaţa noastră duhovnicească, ci este o 

aşezare fundamentală a omului care se vede în 

prezenţa lui Dumnezeu, Îi recunoaşte atotputernicia, 

se uimeşte în faţa măreţiei Lui, apoi îşi vede micimea 

şi nemernicia sa şi recunoaşte smerit că tot ceea ce 

are, şi însăşi existenţa lui, este un dar al negrăitei 

iubiri şi milostiviri dumnezeieşti. 

Atunci când priveşti marile frumuseţi existente, te 

priveşti pe tine însuţi. 

Omule atât de îmbogăţit, te pierzi pentru nimic, te 

vinzi deliberat veşnicului tău duşman? În tine e 

Dumnezeu cu raiul Lui cu tot, de ce, şi iarăşi zic, cum 

poţi prefera vicleşugul întunericului iadului atât de 

urât mirositor? 
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De obicei omul fuge de sine, se fereşte să se uite în 

sufletul său ca să nu vadă cum este. Trăieşte nepăsător 

şi nu îşi dă seama de fiara pe care o hrăneşte în 

adâncul său. Adică fiara omenească modelată după 

chipul păcatului. Cauza suferinţei umane este 

înstrăinarea de sine şi de semenii săi. 

Autocunoaşterea este lungul drum spre tine însuţi! 

Am auzit de atâtea ori oameni văicărindu-se: ce să mă 

fac cu tine?- dar niciodată: ce să mă fac cu mine ?! 

Nu este nici o scăpare, nici un liman decât în 

umilinţă. Şi să zicem: “Doamne, nu urgisi inima 

înfrântă şi smerită!” 

 

Cuvânt despre iubire 
 

A iubi pe fratele tău pentru că este fratele tău este o 

iubire omenească, nu mistică, spirituală. A iubi pe 

semenii tăi cum iubeşti pe fratele tău este o iubire 

mistică. 

Porunca cea dintâi (cea mai mare): “Să iubeşti pe 

Dumnezeu din tot sufletul tău şi din tot cugetul tău 

…”, într-adevăr este cea mai mare, dar s-a completat 

cu o a doua  asemenea acesteia zicând: “Să iubeşti pe 

aproapele tău ca pe tine însuţi.” Dacă această poruncă, 

a doua, este asemenea cu cea dintâi, înseamnă că 

semenii noştri sunt consideraţi ca având reflexii 

divine, după har. Fiindcă nu poţi iubi pe Dumnezeu 
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fără să iubeşti pe aproapele tău. 

Dacă nu simţi iubire pentru tot nu iubeşti deloc. 

Dacă nu mulţumeşti omului, nu mulţumeşti nici lui 

Dumnezeu. Dacă recunoşti pe Dumnezeu în inima ta, 

Îl recunoşti şi în semenii tăi şi pretutindenea. 

De aceea s-a spus să iubeşti total pe aproapele tău, 

pentru că aceasta este măsura iubirii tale pentru 

Dumnezeu Care nu se vede, dar Care este trăit, simţit 

în porunca Lui: “Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine 

însuţi”. Adică cum iubeşti tu împlinirea ta fizică, 

omenească, cu intensitatea nevoilor ei, dar mai ales 

precum iubeşti desăvârşirea ta duhovnicească, 

posibilă, spre a te îndumnezei, aşa să-ţi iubeşti 

aproapele, pe care Dumnezeu l-a pus văzut între tine 

şi El, să înţelegi că iubindu-l îţi recunoaşte Dumnezeu 

iubirea pentru El. Şi pentru ca să vezi şi să simţi că în 

această iubire totală este o frumuseţe ca nici o alta, 

trebuie să fii plin de lumina pe care Dumnezeu n-o dă 

decât acelor inimi stăruitoare, dăruitoare şi smerite. 

“Omul se îndumnezeieşte cu participarea sa la 

iluminarea dumnezeiască şi nu prin transformarea în 

fiinţă dumnezeiască”. Deci, trăgând pe aproapele tău 

aşa cum tragi de tine, cu toată forţa inimii tale spre 

Dumnezeu, încerci să înţelegi deplinătatea, libertatea 

şi armonia veşnică. 

Încearcă să descoperi în tine forţa dominantă, să 

poţi să cânţi şi să împrăştii în dar singura valoare care 
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ar face să se poată cunoaşte oamenii, omul şi 

Dumnezeul din om- armonia. 

Dumnezeu numai prin om se glorifică, chiar dacă ar 

apărea ispita care spune că rar ai să întâlneşti om în 

lume care să se fi eliberat în toată deplinătatea de 

iubirea de sine. Aceasta nu anulează cu nimic lupta 

îndârjită pentru împlinirea poruncii divine, nefiind 

nimic utopic. Porunca cea nouă şi cea mare, iubirea 

totală nu are nici început nici sfârşit. 

Lumea a fost creată de un Dumnezeu bun. Forţele 

dragostei care sălăşluiesc în noi ne vin de la El. Dacă 

nu vă înfricoşaţi de chinurile nesfârşite ale iadului, 

temeţi-vă şi schimbaţi-vă viaţa pentru marea iubire a 

lui Dumnezeu. Ne iubeşte prea mult ca să I ne 

împotrivim. 

 

Ce se ştie din totdeauna despre  

  preot şi preoţie 
 

Ferice de acela care a înţeles taina crucii. Ferice de 

acela care nu s-a smintit de patimile Mele. 

Ferice de preotul care primeşte cu bucurie partea pe 

care i-o hărăzesc din patimile Mele, căci patima Mea 

nu s-a sfârşit încă. 

Fiul Meu, răbdarea ta Îmi place mai mult decât 

graba ta. Suferinţa ta produce mai multe roade decât 

activitatea ta. Aminteşte-ţi că eşti jertfă împreună cu 
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Mine, căci prin suferinţă câştigi mai multe merite 

decât prin alte fapte. 

Când celebrezi Sfânta Liturghie, mii de îngeri 

umplu Biserica adorându-Mă şi preamărindu-Mă. Ei 

sunt servitorii Mei, dar tu eşti preotul Meu. Îmi 

porunceşti să Mă cobor din cer şi să Mă nasc în 

mâinile tale. O, cât ar trebui să întreacă sfinţenia ta 

sfinţenia îngerilor! Împreună cu Mine eşti mijlocitor 

între Dumnezeu şi oameni. 

Preote, ai dorinţa de a obţine pentru oameni 

harurile de care au nevoie! Dar cum te-ar asculta 

Dumnezeu dacă tu eşti duşmanul Lui? Am venit să 

arunc foc pe pământ şi tu eşti torţa aprinsă care îl va 

aduce în suflete. Dar cum vei aprinde acest foc în 

suflete, dacă inima ta este de gheaţă? Mărirea Mea 

însăşi atârnă de biruinţa ta. Ţi-am putut încredinţa o 

putere aşa de mare fără a-ţi da harul de a o deprinde 

cu vrednicie? 

Iadul nu are nici o putere asupra Mea, nici 

împotriva celor ce se încred în Mine. O biruinţă 

asupra preotului Meu, pentru satana e egală cu o 

biruinţă asupra Mea, zice Domnul.  

Eu sunt Domnul domnilor, Dumnezeul oştirilor. 

Toţi duşmanii Mei şi ai tăi sunt mai puţin decât o 

picătură de apă. Dacă vrei să fii sfânt poţi, cu ajutorul 

Meu. Cere ajutorul Maicii Mele că-i ajutorul veşnic. 
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Nimeni nu-Mi poate smulge din mâini sufletele care 

Mă iubesc şi cheamă în ajutor numele Meu! 

Ştiu că eşti nimic, că eşti un păcătos. Alegându-te 

de preot, nu te-am scutit de slăbiciuni. Prin demnitate 

te-am făcut oarecum dumnezeu, dar ţi-am lăsat povara 

slăbiciunilor omeneşti pentru ca puterea Mea să se 

arate în slăbiciunile tale. Te-am făcut nimicitor al 

păcatului dar lăsându-te în primejdia lui, împărţitor al 

vieţii suprafireşti dar în pericol de a o pierde tu însuţi, 

din teama ca nu cumva mărimea darurilor Mele să te 

semeţească şi să uiţi că tu eşti nimic.  

Dar, în acelaşi timp ţi-am pregătit harul Meu, harul 

sfinţitor. El e o împărtăşire a harului care sfinţeşte 

omenirea Mea însăşi. Prin el, împreună cu Mine eşti 

părtaş firii dumnezeieşti, vieţii Tatălui. 

Eu sunt viţa, tu eşti mlădiţa. Viţa, trunchiul şi 

mlădiţa au aceeaşi viaţă, sunt alimentate de acelaşi 

suc, de sucul harului Meu care se urcă din trunchi în 

mlădiţă şi face ca el să aducă roadă. 

Eu sunt Capul iar tu un mădular al trupului Meu 

mistic. Acelaşi sânge dă viaţă capului şi mădularelor. 

Acelaşi har sfinţitor se revarsă din Mine în toţi aceia 

care sunt uniţi prin iubire.  

Rămâi cu Mine, Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa! 

Fără de Mine nu poţi face nimic. Fără de Mine eşti 

mădular mort care trebuie înlăturat, o mlădiţă uscată 

care trebuie aruncată în foc. Prin botez ai devenit, ca 
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toţi creştinii, mădular al trupului Meu tainic. Prin 

hirotonire în preot ai fost făcut părtaş demnităţii Mele 

de Cap al Bisericii. Harul botezului ţi-a dat putinţa să 

trăieşti ca un bun creştin. Harul hirotonirii îţi ajută să-

ţi îndeplineşti cu sfinţenie slujba de preot. 

Înainte nu erai decât un simplu credincios, te 

ocupai înainte de toate de mântuirea ta personală. 

Acum eşti părtaş demnităţii Capului, inima ta 

îmbrăţişează întreaga Biserică. Demnitatea ta 

preoţească întrece pe cea a heruvimilor şi a 

serafimilor, dar harul primit prin hirotonie este 

proporţional cu această demnitate. În Biserica Mea am 

făcut două grozave minuni: am creat pe Maica Mea şi 

preoţia. Deşi o simplă făptură, Maica Mea, a fost 

făcută vrednică să dea naştere unui Dumnezeu. Şi tu, 

preotul Meu, eşti un slab muritor. Prin harul 

hirotonirii ţi s-a dat puterea de a Mă naşte cu 

vrednicie pe sfântul altar şi în suflete. Acest har îţi dă 

dreptul la toate ajutoarele de care ai nevoie pentru a fi 

sfânt şi pentru a Mă reprezenta cu vrednicie între 

oameni. 

În timpul reculegerilor nu vei căuta să ai gânduri 

înalte şi idei sublime. Preote, mintea ta nu este decât 

întuneric. Eu sunt Lumina lumii şi dacă eşti smerit Mă 

voi arăta ţie! 

Nu căuta plăcerea, nici mângâierile; împărăţia Mea 

în tine nu o alcătuiesc sentimentele, ci mai mult 
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aşteaptă iubirea Mea pe care vreau să o dezvolt în 

tine, fiindcă este supranaturală. 

Roagă-te, încredinţează-te Maicii Mele, ajutorul 

veşnic, împărătesei preoţilor! Ea te va ajuta să-Mi 

asculţi graiul. O, cât eşti de legat de Mine şi de Maica 

Mea! Eşti legat de Noi din veşnicie, fără voia ta şi fără 

meritul tău. 

Te-am iubit atunci când tu nu Mă puteai cunoaşte. 

Nu te ocupa de rodul trudei tale. Voi avea Eu grijă 

să încolţească în sufletele unde ai fost un simplu 

semănător. 

Fereşte-te să faci din catedra adevărului o scenă pe 

care să-ţi pretinzi zilnic propria ta stimă şi să dojeneşti 

pe credincioşi. Trebuie să ştii să cerţi cu tărie dar cu 

blândeţe fără a strica leacul cu veninul propriei 

nerăbdări. Simplitatea şi buna voinţă Îmi vor câştiga 

mai multe suflete decât discursurile savante. 

Blândeţea şi umilinţa îţi vor da cheia inimilor celor 

mai închise. 

Fii grav şi rezervat în conversaţii şi-n toată 

conduita ta. 

Nu depărta cu încăpăţânare din mintea ta ideea 

morţii. Dacă vrei, încă o poţi face dulce. 

Dezlegarea se poate numi un har al harurilor. De ce 

nu dezlegi şi tu cum am dezlegat Eu pe leproşi şi de 

ce îi ruşinezi? O, de ce nu eşti un alt Iisus?! Nu ţi-am 

iertat şi ţie destule? De ce eşti dur şi pretenţios cu 
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alţii? Ce durere pentru Mine şi ce nenorocire pentru 

tine, dacă vreuna din aceste oi ale Mele ar pieri din 

vina ta. M-a costat prea mult pentru a o lăsa cu 

uşurinţă să Îmi scape din mâini! 

Preote, eşti părintele fiului risipitor! Jertfele 

Vechiului Testament nu aveau valoare decât prin 

jertfa Mea viitoare pe lemnul crucii. Trăiesc în 

întreaga Biserică prigonit ori dispreţuit de cea mai 

mare parte a oamenilor, adesea trădat de înşişi fiii 

Mei. Cât de mult Mă doare văzând pe iubiţii Mei 

preoţi descurajaţi din cauza slăbiciunilor lor, în loc să 

se arunce cu umilinţă şi pocăinţă la picioarele Mele! 

Nu fii mic la suflet, încrede-te în harul pe care l-ai 

primit prin hirotonire. Fă să aducă roade de sfinţenie 

pentru tine şi alţii. O, dacă ai şti câte haruri am rânduit 

pentru tine în ziua hirotoniei! Dacă ai înţelege câte 

drepturi îţi dă preoţia asupra inimii Mele şi asupra 

comorilor pe care le cuprinde ea! Dar în mulţi, 

darurile mele rămân fără roade. Bogăţiile iubirii Mele 

sunt îngropate în adâncul sufletului lor ca nişte comori 

nesfârşite în fundul mării. Puteam Eu face mai simplă 

sfinţenia decât să o fac să depindă de rugăciunea ta? 

Dacă îţi lipseşte înţelepciunea, cere-Mi-o, căci Eu 

sunt înţelepciunea veşnică. Cere şi vei primi, bate şi îţi 

voi deschide, caută şi vei afla! 

Sunt atotputernic! Toate neamurile pământului sunt 

în faţa Mea aşa ca şi cum nu ar fi. Sunt plinirea 
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desăvârşirii. Sunt Domnul, Stăpânul, Întâiul şi Cel din 

urmă, Alfa şi Omega. Sunt un abis de bogăţie şi de 

milă, dar caut un abis de mizerie pentru a-l umple. 

Recunoaşte că eşti nimic, că mizeria ta este 

nemărginită şi te voi umple de bogăţiile Mele. L-am 

creat pe om slab şi neputincios pentru a-l putea 

îmbrăca cu chipul Meu, puterea Mea şi cu firea Mea 

dumnezeiască. 

Eu sunt Dumnezeu Care locuiesc în strălucirea 

cerului, dar Îmi aflu plăcerea în inima smerită a 

oamenilor. 

 

  Cuvinte către maici 
 

1. Salvaţi-vă în fiecare moment prin conştiinţa de 

sine. Păstraţi-vă veselia care este de origine divină şi 

păstraţi-vă cu drag marele dar al Învierii în paşii 

voştri, în lupta şi gândirea ce aveţi. Cel de lângă tine 

şi cei ce îi vedeţi din toate părţile oricum vă privesc, 

să ştiţi că sunt soli autorizaţi trimişi din dragoste şi 

râvnă cerească să vă încerce şi să biruiţi pentru 

numele Învierii voastre veşnice. Mâine veţi vedea că 

astăzi puteaţi mai mult ca purtători de cruce. 

Cu inima lângă Domnul nostru şi lângă voi. 

2. Nu vă îngrijoraţi deloc pentru că nu puteţi mai 

mult. Rămâneţi la nivelul acesta şi mulţumiţi. Acest 

lucru nu este puţin. Nu este bine să cereţi daruri mai 
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mari.  

Dacă sunteţi sincer smerite cu înţelegerea la nivelul 

minţii, sunteţi destul de bogate. Nu vă alarmaţi, 

împliniţi cât puteţi prin dragoste creştină şi multe 

frumuseţi duhovniceşti vor veni singure fără de veste. 

Deci, mulţumiţi-vă cu puţin. 

Deja purtaţi o forţă cu destulă radiere şi mai ales să 

nu vă pierdeţi încrederea în aceste posibilităţi. 

Purtaţi un zâmbet ascuns în inimă pentru toţi, cu 

adevărat pentru toţi şi aceasta este deja o mare 

depăşire, decât să rămâneţi într-o excesivă meditaţie. 

Lucrurile minunate nu se cerşesc ci se cuceresc şi 

aşa mergând liniştite,  treze şi libere pe simplul vostru 

drum. 

În felul acesta purtând pe Hristos Domnul, se va 

îngriji El să vă aprindă. 

 

Cuvinte către monahi 
 

1. Ce ne trebuie, fraţilor, să ne mântuim? Timp, 

puţin timp petrecut bine. Că ce uşor vă puteţi arunca 

în braţele tinereţii, în hora care viermuieşte viitorul 

trist şi amar, în braţele nemiloase ale unui grup de 

draci reci, negri şi îngrozitor de greu mirositori, care 

vor să vă sugă şi să vă usuce sângele fiinţei voastre 

nobile şi răscumpărate. 
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Toţi purtăm un nume mare. Şi dacă bunătatea lui 

Dumnezeu îngăduie să fim ispitiţi cu scârbe numai de 

noi înţelese, şi ac să ne înţepe şi panteră să ne muşte, 

aceasta numai să nu se ducă la îndeplinire ceea ce 

vrea inima noastră nesăbuită. 

Nu trebuie să vă lăsaţi într-o stare de străinătate, 

noi care suntem credincioşi şi ştim că pronia lui 

Dumnezeu este alături de viaţa noastră neapărat, când 

ştim că inima Maicii Domnului este lângă toată inima, 

dar mai ales lângă inima care suspină, când ştim că 

îngerul nostru curat, frumos şi păzitor, veghează cu 

dragostea celui mai sincer frate. Când ştim că avem 

putinţa să ne rugăm, să cerem, să mulţumim şi să 

lăudăm pe Dumnezeu, când ştim că avem altar care 

răscoleşte cerul şi pământul, toată făptura şi toată 

stihia! De ce te simţi singur şi străin, omule, şi mai 

ales, omule care slujeşti ziua şi  noaptea în haină atât 

de sobră şi de neînvinsă? Să fie lipsă de credinţă? 

Vedeţi, aici poate să fie un nod gordian care trebuie 

tăiat, că spune sfântul, marele Pavel apostolul: 

“Timotee, Timotee, fereşte-te şi de aceia care cunosc 

înfăţişarea credinţei adevărate, dar tăgăduiesc 

puterea ei!” 

Nu pierim de focul ispitelor care ne căleşte şi ne dă 

culoare smerită şi luminoasă. Un proverb indian spune 

că “focul înnegreşte ce nu poate arde”. 

Scăpăm de asemenea şi de fala omenească din noi 
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şi să nu ne temem de o viaţă de mare părere de rău, că 

spun sfinţii: cine se pocăieşte cu adevărat este luat în 

râs de nebuni, dar aceasta să-i fie semn de bună 

plăcere la Dumnezeu. 

Să nu dispreţuiţi şi nici să urâţi lumea care are 

păreri ciudate, unii făcând chiar ironii amare, căci este 

făptura lui Dumnezeu, ci să o ajutăm tăindu-i numai 

prilejurile care duc la pierzare. 

Să vă fie inima înveselită, inima aceasta pe care am 

dăruit-o curată şi cu atâta râvnă, Celui mai ales şi mai 

puternic Prinţ al cerului cerurilor, Care este Iisus 

Hristos, inima aceasta zic, care poate cuprinde în ea 

un microcosmos, adică o lume mică, şi un Dumnezeu 

mare, întreg. Chiar dacă mai însângerează, să nu 

abdice, că aşa cum zice Pascal: “nu e ruşinos pentru 

un om să cadă strivit de durere, e ruşinos a muri 

istovit de plăceri”. 

   Există o singură frumuseţe, curăţenia, şi o singură 

liniştire statornică şi adevărată, a sluji singur numai 

lui Dumnezeu, şi, repet: înaintea ochilor noştri să nu 

fie nimic înalt, mare, frumos, plăcut, fără numai unul 

Dumnezeu. 

Să nu vă îngăduiţi multe lucruri pe care nu vi le-aţi 

îngădui dacă v-aţi aduce aminte de Dumnezeu.  

Mai ales nu vă descurajaţi. Aici este toată lupta 

subtilă a sfintelor noastre paterice şi o mare taină a 

vieţii duhovniceşti, de a ne ridica, de a nu rămâne sub 
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piatra grea şi îngrozitoare a căderii. Cuvânt mare vă 

spun, în ordinea cea mai duhovnicească, nici nu mai 

există cădere, există numai ridicare. 

Nici o nenorocire nu înseamnă ceva şi nimic nu 

este pierdut, atâta timp cât credinţa rămâne în 

picioare, cât timp capul se ridică din nou şi sufletul nu 

abdică. 

2. Puneţi la inimă ce vă învăţ; cum v-aţi deşteptat 

dimineaţa nu mai amânaţi o clipă zicând: “Să mă mai 

încălzesc olecuţă”, căci vă păcăliţi, fraţilor, ci dintr-o 

dată şi repede, cu inimă arzătoare de drag, ziceţi: 

“Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, 

miluieşte-mă pe mine, păcătosul”. Pentru că, ce aţi 

apucat să măcinaţi în coş la moara gândurilor, mai 

întâi la deşteptare, aceea veţi măcina toată ziua. 

Şi pe lângă toate acestea, fraţilor, descărcaţi toate 

mizeriile gândurilor la scaunul spovedaniei, uşurându-

vă inimile, minţile şi sufletele. Nu se ştie în ce 

dregătorii veţi ajunge, dar ţineţi minte: în viaţa vieţii 

voastre să nu grăiţi de rău pe nimeni, ca să fiţi uşuraţi 

la darea sufletului zicând: “Doamne, eu pe nimeni nu 

am osândit, nici Tu să nu mă osândeşti!” 

Şi când vei fi chemat la vreo instanţă ca martor 

împotriva celui ce ţi-a făcut mult rău, tu să spui: “Ştiu 

că m-a urât, dar eu nu îl pot acuza de cutare faptă rea, 

pentru că îl iubesc!” Aceasta s-o faci mai ales când 
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acea persoană din sânul obştii tale te-a atacat în 

existenţă, în existenţă …! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuvânt la moartea unei maici 
 

Aşadar, slava omului începe cu adevărat de la 

groapa sa. Moartea este ziua de naştere a veşniciei 

tale. 

Moartea prin ea însăşi este o pedeapsă de care 

nu va scăpa nimeni, dar dincolo este fericirea de 

care, de-asemenea, nimeni nu ştie cât este de mare. 

Astăzi se închide mormântul, dar se deschide cerul 

pentru un suflet ales, care a slujit Dumnezeului celui 

viu, toată viaţa, fără de glumire. A folosit mânăstirea 

şi cu puterea tinereţii şi cu înţelepciunea bătrâneţii. Şi 

ca un reflex al gândurilor ei smerite, timp de un an 

până la moarte, a spus un singur cuvânt: iertaţi-mă. 

Ce mult face ca cel bătrân să trăiască cât mai mult, 

şi e o mare greşeală să se considere aproape inutil. 
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Ce s-ar alege de florile şi tufele mici din pădure, 

dacă nu ar fi copacii bătrâni şi mari, ca să potolească 

furia vânturilor cu crengile lor? 

O moarte elocventă şi dreaptă; pe cei pe care nu îi 

poate sfătui nimeni, moartea, zic, îi convinge pe toţi. 

Pe toţi pe care toată lumea îi slăveşte, moartea îi 

alungă din lume. Moartea adună la un loc măririle, 

deşertăciunile, toată cruzimea şi ambiţia omului şi 

aruncă pe ele o lopată de pământ. 

Vai de acela care va cădea la pat înduşmănit cu 

Dumnezeu şi de acolo trece la veşnicie. Am văzut că 

împăraţii şi bogaţii se îngrozesc de moarte, spaimă 

mare îi cuprinde, iar pe un ţăran simplu veselindu-se. 

Este mai înţelept deci, un ţăran care se mântuieşte, 

decât împăraţii şi filozofii care se osândesc. 

Ştiinţa cea mai frumoasă este să ştii să iubeşti pe 

Dumnezeu. Ferice de acela care Te cunoaşte pe 

Tine, deşi altele nu ştie. 

Un frate a zis unui părinte cu viaţă mare: “Ce fericit 

eşti, părinte, că ştii atâtea lucruri, şi eu, un biet om 

simplu, nu ştiu nimic!” “Auzi, răspunse părintele, 

dacă o bătrână ignorantă ştie a iubi pe Dumnezeu mai 

mult decât mine, ea poate ajunge la un mai mare grad 

de fericire decât mine.” Atunci fratele a strigat: “O, 

bătrână, bătrână, auzi, dacă tu iubeşti pe Dumnezeu, te 

poţi face mai sfântă decât părintele!” 
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Inima maicii P., care a încetat să bată, dar care 

totuşi este vie, are o singură dorinţă, aceea să nu o 

dăm uitării. Şi, de vreme ce rânduiala cea mare a lui 

Dumnezeu a hotărât s-o ia de la noi, poate spre marea 

ei fericire, urmând să se îmbrace în trup nemuritor, să 

zicem toţi: Dumnezeu s-o ierte! 

Şi de vreme ce a trăit ca un om, ca şi noi, în această 

viaţă, poate a amărât pe cineva şi a supărat te miri cu 

ce, să zicem iarăşi: Dumnezeu s-o ierte! 

Şi pentru ca să câştigăm şi noi, după moartea 

aceasta, plată a iertăciunii de la cei vii, pentru aceasta 

să zicem a treia oară: Dumnezeu s-o ierte! 

Cuvânt la moartea unui credincios 
 

 

Lacrimile şi întristările nu dau nici un folos 

morţilor, nici pot să-i întoarcă din viaţa cea veşnică, 

nici să-i scoată din gropi. Pentru aceasta au dat lege 

dumnezeieştii apostoli, să nu ne pierdem mintea 

plângând pe morţi, ci să-i pomenim la înfricoşatele 

taine şi să facem milostenie în numele lor. 

Firea este aducătoare de lacrimi, dar credinţa 

opreşte izvoarele lacrimilor. 

Nu a murit fratele nostru, ci doarme. Moartea cea 

adevărată este moartea sufletului. 

Se închide mormântul pentru trupul lui, dar se 

deschide cerul pentru sufletul lui.  
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Ce este fericirea pe pământ? Această întrebare 

frământă fără încetare minţile şi inimile tuturor. Să nu 

mergem la învăţaţii lumii să ne dea răspuns, ci să 

privim la acest coşciug unde doarme un trup omenesc, 

că el ne va da grozavul răspuns. 

Să se înţeleagă deci, iubiţi credincioşi îndureraţi, că 

fericirea omenească nu este mai mult decât o pasăre 

fără astâmpăr. Astăzi pe o creangă, mâine pe alta. Azi 

bucurie şi mâine durere. Dar o durere mare poate 

aduce şi o liniştire mare.  

Cea mai mare fericire pe pământ este să iubeşti pe 

Dumnezeu şi să ştii că te iubeşte. El este singurul 

vrednic cu adevărat să-L iubească toată lumea şi să-L 

iubească din toată inima. 

Nu socotiţi oare o fericire să ştii să vorbeşti cu 

Dumnezeu în rugăciune? Să-ţi placă să-L iubeşti şi să 

fi potolit şi liniştit multe pasiuni care te nelinişteau şi 

să fi evitat multe păcate şi încurcături de conştiinţă. 

Dumnezeu ne iubeşte şi ne cere în schimb voinţa 

noastră. Noi suntem departe de a avea atâta iubire cât 

ne trebuie să putem spune că-L putem iubi pe 

Dumnezeu şi totuşi, mizerabili ce suntem, noi o 

risipim şi o vărsăm fără rost, în lucruri deşarte şi 

uşuratice, ca şi când am avea de prisos.  

O sfântă a fost învrednicită să vadă pe Iisus şi o 

dată i-a apărut plin de sânge şi de vânătăi. 

Înspăimântată, sfânta Îl întreabă: “Doamne, cine Te-a 
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lovit aşa de nemilos?” “Fiica mea, îi răspunse Iisus, 

aşa fac cu Mine cei ce nu Mă iubesc.” 

Învăţaţi de la moarte, că ea nu amână nimic, nu 

cruţă nimic. Nu se uită că ai soţ, copii drăgălaşi, te ia 

de lângă ei şi te duce; dacă viaţa ţi-a fost bună, te duce 

la fericire, iar dacă nu, te duce în lumea suferinţelor 

celor mai amare. 

Înaintea morţii vin diavolii să te chinuie, dacă eşti 

neîndreptat, să nu te piardă din mână, ştiind că puţină 

vreme mai este. Aşa cum se spune: “că s-a pogorât 

diavolul la voi, având mânie mare, ştiind că puţină 

vreme are”. (Apoc. 12,12) Diavolii vor zice: “Noi 

suntem faptele tale rele, noi nu te vom părăsi. Noi te 

vom însoţi în cealaltă viaţă şi ne vom înfăţişa cu tine 

înaintea veşnicului Judecător.” 

Cine a auzit bulgării de pământ căzând cu 

rezonanţă peste sicriul din groapă şi mai stă 

nepăsător?! Nu te gândeşti că te va mânca pământul şi 

viermii? 

Sfârşitul vine, vine sfârşitul! 

Îţi vine rândul oricine ai fi, omule al pământului! 

Să ne rugăm lui Dumnezeu, ca şi noi să închidem 

ochii pentru lumea aceasta, din iubire pentru lumea 

cea făgăduită de Împăratul împăraţilor, Hristos 

Domnul. Amin. 
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 Cuvânt la începutul postului mare 
 

Acum când este vreme, când puteţi merge la 

sunetul clopotelor, când vă îndeamnă cuvintele 

grozave ale Sfintei Evanghelii, când duhovnicul vă 

roagă să vă dezlegaţi de un trecut rău şi scandalos. 

Nu amânaţi pocăinţa până în ultimul moment, că, 

cine ştie, îl apucăm sau nu! 

Sunt câţiva care au trăit rău şi au murit bine. 

Aceştia sunt foarte puţini. Sunt însă fără număr aceia 

care au trăit rău şi au murit rău. 

Dacă vă dă speranţe pilda celor puţini, de ce nu vă 

înfricoşaţi de pilda celor mulţi? Mă veţi căuta şi nu 

mă veţi găsi. Acum când se poate, nu când veţi vrea şi 

nu veţi putea.  

Să nu vi se pară cumplite cuvintele de pocăinţă. Ce 

să faci dacă este rana păcatului infectată şi trebuie 

neapărat foc s-o ardă?! 

Nimic nu se face mai uşor decât păcatul şi nimic nu 

se înţelege mai greu ca păcatul, şi aceasta pentru că 

uşor păcătuim şi cu mare greutate ne pocăim. 

Păcatul este un rău fără de margini, care se 

săvârşeşte împotriva lui Dumnezeu, dar ce este şi mai 

groaznic, e că se săvârşeşte înaintea ochilor Lui. 

Ciuma cea mai grozavă şi trăsnetul, nu poate face 

atâta stricăciune şi atâta prăpăd, cât face pentru suflet 

păcatul.  



 181 

Să nu ne amăgim că, dacă am făcut ceva 

milostenie, putem acoperi desfrâul, furtul, clevetirea 

sau lenevirea. Domnul Hristos într-o Evanghelie 

spunea: “Acestea se cădea să le faceţi şi acelea să nu 

le lăsaţi”. 

Iadul este plin de suflete care nădăjduiau să ajungă 

în rai. Nădejdea aceasta fără fapte de pocăinţă este 

mincinoasă, şi aceasta este de la vrăjmaşul. Vreţi să 

cunoaşteţi cum trebuie să trăim fără o nădejde 

mincinoasă? Iată, acum este vremea, că începe postul, 

să plecăm cu toată încrederea, şi al doilea, aşa cum a 

spus Dumnezeu lui Lot când l-a scos din Sodoma 

păcatului şi pe care a pedepsit-o cu foc: “Mântuind, 

mântuieşte-te şi nu te uita înapoi”. 

Dumnezeu nu ascultă pe cineva care zice numai: 

“Doamne am greşit, iartă-mă”, căci pocăinţă înseamnă 

înfrânare şi smerenie. Deci Dumnezeu cunoaşte 

inima, şi dacă este înfrântă şi smerită se îndură de 

dânsa.  

Fericitul Augustin a afirmat despre David că a 

păcătuit o dată şi a plâns în toate zilele, şi tu 

păcătuieşti în toate zilele şi nu plângi niciodată. 

Dacă ai pierdut sufletul, ai pierdut toate. Dacă îl 

câştigi, toate le câştigi. Numai să tai legătura păcatelor 

tale cu sabia grozavă a unei sincere pocăinţe. 

Lasă avere copiilor tăi, cinstea şi sincera ta 

pocăinţă. 
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Dacă poţi acum şi nu vei vrea, va veni vremea când 

vei vrea şi nu, şi nu vei mai putea. 

Şi să ştiţi că după ce veţi ajunge la capătul vieţii, 

mai este un drumeţ care merge mai departe: sufletul. 

Amin. 

 

Cuvânt despre înfricoşata judecată 
 

Ziua judecăţii: o zi straşnică şi 

înspăimântătoare. Nu mai avem de-a face cu Mielul 

Acela blând, Care a venit pentru iertare şi 

răscumpărare, ci cu un plin de mărire Judecător, 

înconjurat de îngeri, Care va da sentinţa cea grozavă: 

“Duceţi-vă de la Mine!”  

O, dar pentru ce îi goneşti Mântuitorule, Tu Care 

eşti lumina şi acoperământul oamenilor? Şi unde îi 

trimiţi, Tu, Care ai venit să îi chemi la Tine pe toţi?  

“Duceţi-vă, blestemaţilor, în focul cel de veci, 

care este gătit diavolului şi îngerilor lui.”  

A trecut vremea milei şi a îndurării. Acum nu mai 

au trecere nici lacrimile, acum este judecata 

nepăsătorilor la pocăinţă. Despărţire de 

dumnezeiasca slavă, foc veşnic. 

Nici cu mintea nu mai înţeleg, nici cuvinte pe limba 

pământească nu pot descrie sau înfăţişa deznădejdea 

celor ce merg acolo. O, Dumnezeule, Dumnezeule, de 

atâtea ori am auzit de munci, de viermele neadormit şi 
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gheenă, de foc neadormit, şi numai una din ele 

înspăimântă şi pe cel mai nesimţitor şi de rea credinţă. 

Dar cât de înfricoşate vor fi  toate la un loc? Şi vor 

fi veşnice, veşnice! Foc care nu luminează. Căinţă, că 

ce uşor puteai să fii în rai. 

Lumina în rai, va fi, nu soarele acesta material ci, 

lumina Sfintei Treimi, şi cei care vor fi despărţiţi de 

Dumnezeu, vor fi în adânc de întuneric. 

Amarul ce îl vei avea fiind depărtat de cei mântuiţi, 

această mare căinţă, este viermele neadormit. 

Dorinţa arzătoare de a scăpa este setea. 

Se produce un amar şi o furie pe ei înşişi, şi aceasta 

va fi scrâşnirea dinţilor. 

Ferice, de mii de ori ferice, de cei care, prin o mică 

venire în fire, se pregătesc, după cum spune Biserica, 

prin Evanghelii, pentru mântuirea lor. 

Ferice deci de cel care cunoaşte lucrul şi-şi mântuie 

sufletul, căci atunci amar mare va fi. 

Fiul lui Dumnezeu, rupt de păcatele oamenilor, plin 

de sânge, răstignit, alungat, scuipat, insultat, lovit cu 

bice cu plumb, bătut în cuie pe cruce între tâlhari, 

împuns în coastă. Cine le-a făcut altcineva decât 

păcatele tale?  

Ce va zice Dumnezeu Tatăl, păcătosule, care nu ai 

făcut o cât de mică căinţă la o spovedanie fermă şi 

curată şi plină de bunăvoinţă din partea unui duhovnic 

care te-ar fi înţeles? 
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Va zice Tatăl: “Nemulţumiţilor, viaţa Fiului Meu 

este mai de preţ decât toate vieţile întregii omeniri şi a 

îngerilor, şi Eu am jertfit-o. Sângele Fiului Meu  era 

cel mai scump mărgăritar al raiului, şi l-am vărsat tot 

pe pământ. Tu M-ai silit să-ţi şterg păcatele şi tu nu 

ai vrut să înţelegi câtă ură am faţă de păcat. 

Sunt Judecător, sunt Tată. Ca Judecător, te 

judec după dreptatea Mea, şi ca Tată te judec 

pentru moartea Fiului Meu.” 

Dacă nu ai vrut cu nici un chip să-ţi rânduieşti viaţa 

după învăţătura sigură a Bisericii, mai poţi nădăjdui 

atunci milă de la un Judecător şi Tată ca Acesta? 

Fără hotar este dragostea pentru Fiul Lui, dar tot 

fără hotar este ura pentru păcatul de care omul nu s-a 

pocăit. 

Ni se cutremură sufletele, ne stă vorbirea pe loc. O, 

suflete păcătoase! O, judecată viitoare! 

Greşelile pentru care vom fi judecaţi, se împart în 

patru feluri: 

1. Răutăţile pe care le facem noi; 

2. Răutăţile pe care le fac alţii din cauza noastră; 

3. Bunătăţile pe care nu le-am făcut; 

4. Bunătăţile pe care nu le-au făcut alţii, împiedicaţi 

de noi. 

Toate, toate cu tot amănuntul vor fi cercetate. 

Sfântul Grigorie de Nissa spune: “toate câte am 

gândit cu gândul, fie mici, şi cu vorba.” Sfântul 
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Grigorie de Nazianz spune: “De orice cuvânt în plus 

vom da răspuns, cu atât mai mult de orice cuvânt 

ruşinos, şi cu atât mai grozav, de orice cuvânt care a 

rănit pe cineva, chiar dacă acela este păcătos, că şi 

pentru el s-a răstignit Domnul Hristos”. 

Acolo, atunci nu se va putea ascunde nimic, aşa 

cum se păcăleşte aici lumea cu fel şi fel de feţe, adică 

de înfăţişări. Sfântul Vasile cel mare spune: “Le vom 

vedea toate deodată, aşa cum s-au făcut”. 

A vorbit cineva împotriva cuiva? Cine ? Nu ştim. 

Este laudă adevărată sau făţărnicie? Nu ştim. Acolo, 

atunci se ştiu toate, toate se ştiu, că este Dumnezeu 

Care cunoaşte ascunsurile inimii fiecăruia. 

O, înfricoşată judecată a lui Dumnezeu! 

O, şi mai înfricoşată hotărâre: “Mergi în focul cel 

de veci. Du-te de la Mine, blestematule! Ce nu am 

făcut să te scap de această osândă şi cât de vinovat 

eşti, de chiar pe Mine Mă pui în situaţia să te blestem 

şi să te lipsesc de faţa Mea?” 

Acum ascultaţi: pentru toate păcatele omului, 

Dumnezeu a rânduit două judecăţi.  Ori aici, cu 

lacrimi, la duhovnic, care te înţelege, şi păcatele de 

care te pocăieşti nu se mai au în vedere la judecată, că 

mila Domnului te iartă; ori rămâi la judecata cea 

mare unde nu te va mai judeca mila Lui ci dreptatea 

Lui. 
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Deci vă pun înainte apă şi foc; alegeţi pe care voiţi! 

Amin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfârşit şi lui Dumnezeu slavă. 


