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Cuvânt înainte

„Aduceți-vă aminte de mai-marii voștri,
cei ce v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; 

la a căror săvârșire luând seama,
urmați-le credința.”

(Evrei 13, 7)

Nichifor Crainic, unul dintre marii gândi-
tori români ai veacului trecut, profesor și ga-
zetar, trecut prin „focul” temnițelor comuniste, 
ne amintea că țelul sau idealul existenței uma-
ne pe pământ îl constituie sfințenia („Sfințenia 
– împlinirea umanului”). Primii creștini erau 
considerați „concetățeni ai sfinților și casnici ai 
lui Dumnezeu” (Efeseni 2, 19), prin modul lor 
de viață. De aceea, îndemnul Sfântului Apostol 
Pavel de a-i urma pe întâistătători este cu atât 
mai îndreptățit când sunt ei înșiși „purtători de 
Dumnezeu”: „Așadar, vă rog eu pe voi: călcați 
pe urmele mele!” (I Corinteni 4, 16), adică așa 
cum pașii părintelui sunt continuați de fiul lui.  

Printre cei mai aleși părinți ai monahis-
mului românesc, ce luminează ca o stea vestită, 
vrednic de a fi ascultat și urmat, este Sfântul 
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la porțile cetățuii, chestionând-o pe Sfânta Fe-
cioară ce are ascuns la piept, ea îi arată, răs-
punzând: „Ceea ce vezi”, iar el, nedumerit, 
nu vede altceva decât un buchet de ... crini și-i 
lasă să iasă (Emanuel Copăcianu, Iisus din Na-
zaret). În alt context, într-o relatare de Pateric, 
un monah mai puțin cărturar, nu știe decât o 
unică rugăciune: „Bucură-te, Marie, cea plină 
de dar!”, dar, după adormire, din mormântul 
lui, din dreptul inimii răsare o floare de crin, 
pe ale cărei petale se pot citi, cu slove de aur, 
cuvintele minunatei rugăciuni. De aceea, prin 
învățăturile încărcate de parfum ale acestei 
cărți, Sfântul Paisie de la Neamț ne îndeamnă 
să culegem „crinii țarinii”.

Protosinghel Gavriil Vărvăruc
Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci” - Aiud
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